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Біблійне вчення про Ісуса, нашого  єдиного Спасителя, є тим важливим 

посланням, яке ми, як діти Божі, не хочемо залишати тільки собі.  Ми хочемо 

ділитися ним з іншими людьми, незалежно від їхнього віку.  Втім, ви можете 

сказати: «Але ж я ще малий, і я – не душпастир!», або «Я у своєму житті накоїв 

чимало лихого! Навіщо Богові такий грішник, як я?».  Не поспішайте з 

висновками .  А чому, власне, не ви повинні розповісти про Ісуса іншим, а 

хтось інший?   

Одного разу Бог покликав чоловіка на ім’я Савло, котрий ув’язнював 

християн та переслідував їх, і вчинив з нього апостола Павла. Бог також 

покликав рибалку Петра,  запального та балакучого чоловіка, і вчинив з нього 

іншого Петра, – покірного і відданого учня Ісуса Христа.  Отож Бог також 

розраховує на кожного з вас у справі поширення Його плану спасіння  для 

цього світу.    

Край, в якому Ісус жив і помер, був не більшим за маленьку країну чи 

область. Там мешкало небагато людей. На час смерті Ісуса більшість людей у 

світі не знали про прихід Спасителя.  Тому Ісус наказав своїм послідовникам 

йти і розповідати про Нього іншим. Цей наказ називається Великим 

Дорученням Ісуса Христа і він стосується кожного християнина. Поширення 

Ісусового Євангелія – це привілей кожного християнина. Це також і обов’язок 

кожного християнина. Діло поширення доброї звістки про Ісуса дано всім 

християнам усіх часів. Не має значення  – багаті вони чи бідні, молоді чи старі.    

У кожного з вас є приятелі та друзі? Розкажіть їм про Ісуса! Повідомте їм 

про те, що Ісус любить їх, запрошує до Себе, бажає їм добра і хоче, щоб все 

їхнє життя було сповнене віри в Нього.  

Довкола нас є чимало людей, які не знають про Нього, або знають надто 

мало.  Ділитися звісткою про Ісуса з іншими людьми – це велика радість і честь 

для християн. Окрім того, це також їхній обов’язок. 

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Послання про Ісуса зветься Доброю…..? 

2. Чи хочемо ми, щоб воно належало тільки нам? 

3. Що Бог вчинив з Савлом і Петром? 

4. Кого ще Ісус Христос запрошує поширювати  його Добру Звістку? 

5. Яким чином багато людей у світі дізналися про Ісуса?  

6. Чим є для нас діло поширення Христового Євангелія? 

7. Кому я можу розповісти про Ісуса? 


