ПОШИРЮЙМО ІСУСОВЕ ПОСЛАННЯ!
Євангеліє від Матвія 28:19-20

«19 Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого
Духа, 20 навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з
вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь.»

Матвія 28:19,20

БУДЬМО УЧНЯМИ ІСУСА!
Дорогі діти! Послання, яке ми маємо про Ісуса, як нашого Спасителя, є тим
посланням, яке ми не хочемо і не повинні залишати тільки собі. Воно зветься
Євангелієм або Доброю Звісткою. Ми хочемо ділитись ним з іншими людьми.
Втім, ви можете сказати: «Але ж я – не пастир!», або «Я накоїв чимало лихого!
Навіщо Богові такий грішник, як я?». Не поспішайте з висновками – А чому,
власне, не ви? Адже Бог покликав чоловіка на ім’я Савло, котрий ув’язнював
християн та страчував їх, і вчинив з нього апостола Павла. Бог також покликав
Петра, гордого та балакучого чоловіка, і вчинив з нього іншого Петра,
покірного і відданого учня Ісуса Христа. Бог також розраховує на ВАС у справі
поширення Його плану спасіння для цього світу.
У Євангелії від Матвія Ісус говорить своїм послідовникам йти і розповідати про
Нього іншим людям, цілому світові. Цей наказ стосується кожного
християнина, кожного з нас. Поширення Ісусового Євангелія – це привілей і
радість 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.
Господній наказ про те, щоб кожний християнин поширював Боже Слово і
Євангеліє Ісуса Христа, називається Великим Наказом або Великим
Дорученням.
Ісус говорить: «Зробіть учнями усі народи» (Мт.28:18). Йдеться не про те, що
саме ми повинні йти у кожну країну світу. Але це означає, що ми, насамперед,
маємо казати усім довкола нас, що Ісус спас нас від наших гріхів, що Він є
нашим Викупителем і Спасителем. Якщо вони вже знають про Ісуса – це добре.
Але нікому не завадить ще раз почути про те, Хто такий Ісус, і що Він зробив
для нас!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Як називається послання Ісуса світові?
2. Назвіть кількох людей з Писання, яких Ісус покликав поширювати Його
Добру Звістку?
3. Де ми читаємо про Великий Ісусів наказ?
4. Чи покликав Ісус також і нас виконувати цей наказ?
5. Кому слід розповідати про Ісуса та Його Добру Звістку?
6. Що нам слід розповідати світові про Ісуса?
7. Скільки є Євангелій? Назвіть їх.
8. В якій частині Біблії містяться Євангелія?

