Люди церкви «Еммануїл» 2013 рік назвали роком місії. І для цього є
вагомі засади. В кожному з чотирьох Євангелій та книзі Дії Апостолів
міститься найважливіше доручення нашого Господа Ісуса Христа.
«Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого
Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я
перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь.» (Матв.28:19,20)
«І казав Він до них: Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію
проповідуйте! Хто увірує й охриститься, буде спасенний, а хто не ввірує
засуджений буде.» (Мар.16:15,16)
«щоб у Ймення Його проповідувалось покаяння, і прощення гріхів між
народів усіх, від Єрусалиму почавши.» (Лук.24:47)
«Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам! Як Отець послав Мене, і Я вас
посилаю!» (Iван.20:21)
«Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками
будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю
землі.» (Дiї.1:8)
Саме ці слова нашого Господа стали гаслом церкви «Еммануїл» на
2013 рік. Разом з тим не важко сказати чи вивчити напам’ять це дуже
важливе доручення Спасителя, але значно складніше виконати його в
практичному житті християнина. Тому церкві було запропоновано протягом
року розглянути 12 важливих кроків у розумінні та застосуванні в
повсякденному житті Христової заповіді.
Одна із цінностей церкви «Еммануїл» звучить так: «Спасіння кожній
людині». І це зобов’язує кожного християнина бути ефективним свідком
Ісуса Христа, євангелістом для свого ближнього, однокласника,
співпрацівника, співгромадянина, просто незнайомця та жителів далеко за
межами нашого проживання. Тому пропонуємо піти тим шляхом, яким
закликає за собою Ісус і крок за кроком слідувати за нашим Господом.

Çóñòð³÷ ç ²ñóñîì
Все починається з першого простого
кроку. І його аж ніяк не можна проминути.
«Ïðèéä³òü äî
Господь закликає кожного до особливої
Ìåíå, óñ³
вирішальної особистої зустрічі з Ним.
ñòðóäæåí³
òà
Неможливо виконати доручення Ісуса
îáòÿæåí³, ³ ß
не знаючи Його, не віруючи в Нього та
âàñ çàñïîêîþ!»
особисто не почувши Його голосу. Як можна
пропонувати щось іншим, не набувши того
(Ìàòâ.11:28)
самому? Як можна говорити про Божу любов,
а самому перебувати під тягарем тривоги та
страху? Як можна бути свідком Христовим ніколи не відчуваючи Його
присутності та не чуючи Його голосу?
Шлях у виконанні доручення Спасителя починається з моменту
прийняття Його своїм серцем через віру. Ось так як це зробив Закхей –
начальник митників, жінка з Самарянського селища, Савл – переслідник
Христової церкви і багато інших людей різних професій та посад, бідних та
багатих, знатних і не дуже, чоловічої статі та жіночої. Спаситель шукає не
стільки великих та шанованих людей, як тих, хто всім серцем приймають
Його в своє життя, стають через віру Його дітьми та вірними свідками.
Ось так, як це сталося з тим жалюгідним чоловіком, в якому був
легіон демонів. Особиста зустріч з Ісусом звільнила його від диявольського
рабства. Бажання бути фізично завжди поруч з Спасителем було дуже
сильним. Та Господь доручив йому надзвичайно важливу місію: «Ісус же
йому не дозволив, а промовив до нього: Іди до дому свого, до своїх, і їм
розповіж, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою! І
пішов він та в Десятимісті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив
йому. І всі дивувались!» (Мар.5:19,20)
Лише поглянувши в очі Ісуса, можна розповісти про Його доброту та
любов, лише почувши Слово Боже можна іншим розповісти про їх
значення, лише отримавши від Христа звільнення від гріхів та рабства
диявола можна звіщати іншим про Божу силу, лише прийнявши через віру в
Сина Божого вічне життя можна кликати до спасіння ближніх.
Бути свідками Ісуса – наше покликання. Щоб бути свідком, потрібно
зустрітися самому з Господом, побачити Його та почути Його голос. Мало
дізнатися про Нього, необхідно особисто прийти до Нього, мати з Ним
спільність, відчути особисто Його любов та силу.

«Òîìó òî, êîëè
õòî â Õðèñò³,
òîé ñòâîð³ííÿ
íîâå,
ñòàðîäàâíº
ìèíóëî, îòî
ñòàëîñü íîâå!»

Çóñòð³÷ ç ²ñóñîì
çì³íþº æèòòÿ

Іноді ми видаємо бажане за дійсне. Нам
потрібно переглянути наш стан і випробувати
себе, чи справді я зустрівся з Господом
особисто, чи лише симпатизую дітям Божим?
Як же я можу про це дізнатися? Апостол
Павло говорить так: «Випробовуйте самих
(2Кор.5:17)
себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба
ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у
вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали б бути.» (2Кор.13:5)
Життя кожного християнина складається з двох періодів – «до» і
«після». Особиста зустріч з Христом не залишає людину колишньою.
Залишаються тими ж умови життя фізичного, наше оточення, середовище
існування. Але сама людина змінюється – змінюється її суть. З приреченого
на загибель грішника - на розкаяного та спасенного грішника, із раба
диявола - на раба праведності. Змінюється серце людини – світогляд,
розуміння, її бажання, стиль життя, стосунки з людьми, ставлення до
роботи, своїх обов’язків.
Поглянемо уважно на чоловіка, в якому був легіон демонів. Три речі
кардинально змінилися після зустрічі з Ісусом. До того він жив в могильних
печерах та пустині, після зустрічі з Христом вернувся додому, щоб жити з
рідними та близькими людьми. До того він не вдягався, був повністю голим,
після – мав пристойний вигляд та одяг. До того не керувався розумом, а
робив те, що наказували йому демони, після – був при своєму розумі, та міг
нормально спілкуватися з оточуючими.
Подібні зміни відбуваються і сьогодні з людьми після особистої
зустрічі з Господом. Ось погляньте, де ми проводимо більшість свого часу:
у барах, на дискотеках, на гулянках? Часто деякі місця нашого перебування
можуть нагадувати духовні гроби. Зустріч з Ісусом спонукує нас іти в Дім
Божий, до сім’ї, на допомогу до ближнього, туди де ми можемо прославити
Господа. Який наш зовнішній вигляд? Чи наслідуємо ми Господа у
зовнішності? Слово Боже вчить: «Так само й жінки, у скромнім убранні, з
соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням
волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить
жінкам,
що
присвячуються
на
побожність.»
(1Тим.1:9,10)
Які думки ми маємо? Часто слова Христа викликали в людях
нерозуміння. Як можна любити свого ворога? Як можна підставити ліву
щоку, коли тебе незаслужено вдарили у праву? Як можна їсти тіло

Христове та пити Його кров? Розуміння цих речей приходить тоді до
людини, коли вона набуває розум Христів. «А людина тілесна не приймає
речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо
вони розуміються тільки духовно. Бо хто розум Господній пізнав, який би
його міг навчати? А ми маємо розум Христів!» (1Кор.2:14,16)
Отож, коли зустріч з Христом нічого не змінила в моєму житті, то
питання, чи я справді зустрівся з Господом? Як можна бути свідком Ісуса і
бути таким як раніше, нерозкаяним грішником? Свідчення сильне тоді, коли
підтверджується життям.
.

Ïîòð³áíî ìîëèòèñÿ
ïðî ðîá³òíèê³â äëÿ
ì³ñ³¿

«…òîæ áëàãàéòå
Ãîñïîäàðÿ
æíèâà, ùîá íà
æíèâî Ñâîº Â³í
ðîá³òíèê³â
âèñëàâ.»

Іноді нам здається, що достатньо для
нас того, що Христос дав нам найважливіше
доручення. Все решта залежить від нас.
(Ìàòâ.9:38)
Потрібно іти до людей, спонукувати інших до
свідчення, застосовувати всі доступні засоби
для благовістя. Але не потрібно забувати про
те, що перш за все це Божа місія, це Його жнива, це Його справа, Він
посилає робітників на жниво Своє. Для Своєї роботи Господь вибирає та
готує працівників.
Христос заповів молитися про працівників. Так бракує в церквах
служителів для Божої ниви. Недостатньо навчання в семінаріях чи
християнських коледжах, тренінгів та семінарів, бачення та планування. Це
важливо але, недостатньо. Господь дбає не стільки про знання людиною
євангельських доктрин, Він дивиться на серце. Він керує обставинами,
відкриває та закриває двері для благовістя.
Великий апостол Павло, який в минулому переслідував церкву
Христову, а пізніше сам став проповідником Царства Божого свідчить про
те, що Господь давно готував його для місії благовіщеня. «Бог, що вибрав
мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю Своєю, уподобав
виявити мною Сина Свого, щоб благовістив я Його між
поганами»
(Гал.1:15,16)
У Бога є багато вірних слуг, яких Він готує для праці на Своїй ниві.
Можливо один з них - це саме ви. Можливо, нічим не примітний сьогодні в
церкві брат, або навіть противник віруючих. Господь випробовує та змінює
серця та готує для важливої місії.

Нам потрібно молитися і благати Спасителя про те, щоб Він вислав
Своїх служителів. Багато молитви – багато сили. По молитві віруючих Бог
звершує пробудження та покаяння грішників, посилає служителів туди, де
дозріло жниво та готове для збирання.

«Çàâæäè
ãîòîâèìè áóäüòå
íà â³äïîâ³äü
êîæíîìó, õòî â
âàñ çàïèòàº
ðàõóíêó ïðî
íàä³þ, ùî â âàñ,
³ç ëàã³äí³ñòþ òà
çî ñòðàõîì.»

Ïîòð³áíî ãîòóâàòèñÿ ³
çíàòè ïðî ùî
ñâ³ä÷èòè

Свідчити про Христа, про Його спасіння
дуже відповідальна справа. І до неї не можна
ставитися легковажно. Слово, яке потрібно
проповідувати, повинно бути істинним,
христоцентричним, сповненим правильного
змісту, таким, що дає грішнику надію та
(1Ïåòð.3:15)
правдиво свідчить про те, яким є наш Господь.
Іноді християни думають, що свідчення
Христове, це переконати людину прийти в
церкву на зібрання. Або довести, що віровчення нашої церкви більш
правильне, ніж інших церков, що віруючі нашої церкви більш праведні,
аніж інші.
Але чи такого свідчення чекає від нас Господь? Біблія відкриває нам
серцевину Євангелія: «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам
благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, Якою й спасаєтесь, коли
пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не
наосліп. Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер
ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня
Він воскрес за Писанням» (1Кор.15:1-4)
Суть Благої Звістки є Сам Ісус Христос, Його життя, хресна смерть і
воскресіння. Кожна людина повинна знати принаймні чотири істини.
1. Бог любить кожну людину. Ненавидить гріх, який чинять люди,
але безмежно любить Своє твориво, і доказав Свою любов в Ісусі Христі:
«А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми
були ще грішниками.» (Рим.5:8)
2. Від Адама та Єви кожен житель на землі – грішник. Святий Бог
немає спільності з гріхом, тому між людьми та Богом постала перегорода
гріха. І це найбільша проблема людства, ніхто з земних жителів не може
здолати цю перешкоду і приречений на загибель: «бо всі згрішили, і
позбавлені Божої слави» (Рим.3:23)
3. Бог є любов, але і справедливість. Його моральні атрибути

знайшли вирішення цієї дилеми в Сині Божому, який постраждав на
Голгофському хресті за наші гріхи. І немає іншої дороги до спасіння,
окрім віри в Ісуса Христа. «Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від
вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився.» (Еф.2:8,9)
4. Господь і сьогодні стукає до серця кожного грішника, щоб ввійти в
його життя та дарувати спасіння. «Ось Я стою під дверима та стукаю: коли
хто почує Мій голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти з
ним, а він зо Мною.» (Об.3:20) Кожен повинен вирішити свою долю –
вірою прийняти Христа, а з Ним і вічне життя, або залишитися
непокаяним грішником і залишатись приреченим на загибель.
Звістити Добру Новину наш обов’язок. Але до цього потрібно бути
підготовленим, навченим.

Ñèëà Äóõà Ñâÿòîãî

«Òà âè
ïðèéìåòå ñèëó,
ÿê Äóõ Ñâÿòèé
çëèíå íà âàñ…»

Для
виконання
найважливішого
доручення Христа недостатньо людських
(Äi¿.1:8)
зусиль. Ніхто не народжується згори лише від
сказаних слів або від прикладу інших. Для
цього потрібна сила Божа. Лише Божий Дух
сильний змінювати серце людське, світогляд та бажання. Тому то Ісус і
наказав чекати злиття Духа Святого. Христос наголосив: «Коли хто не
родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося
з тіла є тіло, що ж уродилося з Духа є дух.» (Iван.3:5,6)
Учень Ісуса Петро тричі з клятвою відрікся від свого Учителя. Але
лише через п’ятдесят днів сповнений Духа Святого звіщав Божу Євангелію і
тоді біля трьох тисяч душ покаялися перед Господом та утворили церкву в
Єрусалимі. Яка б не була освічена та моральна людина, без сили Божої не
може виконати доручення Спасителя так, як того хоче Він. Але Господь
обіцяв бути з нами при нашім свідоцтві кожного дня аж до кінця життя
(Матв.28:20). Сам Христос настановляв Своїх учнів: «Хто в Мені перебуває,
а Я в ньому, той рясно зароджує, бо без Мене нічого чинити не можете ви».
(Iван.15:5)
Інколи ми заміняємо своєю діяльністю дію Божу. Нам належить іти
до грішників, робити їх учнями Христа, хрестити їх та навчати виконувати
заповіді Ісуса. Але часто християни беруть на себе тягар покаяти людей,
перемінити їхнє серце, спасти їх. Тоді як це дія Божа.
У виконанні доручення Ісуса звершуючи свою відповідальність
потрібно дати місце для дії Духу Святому. Лише тоді ми будемо свідками
величі Божої.

Áóòè ñâ³äêîì
«…³ Ìî¿ìè âè
ñâ³äêàìè
áóäåòå …»

Християни - свідки Ісуса Христа та Його
діяння. Свідок – юридичний термін, що
нагадує нам про суд. Суд задіює декілька осіб.
(Äi¿.1:8)
Важливу роль у цьому процесі відіграють
свідки. Перед тим як вислухати свідка його
змушують присягнути, що він буде говорити
«правду, тільки правду, і нічого крім правди». Тому за свої слова він несе
величезну відповідальність, адже від його промови буде залежати результат
суду: покарання чи виправдання. Так і християни проголошуючи Євангелію
повинні пам’ятати, що від їхнього засвідчення у великій мірі залежить
виправдання чи засудження грішника.
Свідок повинен говорити лише те, що він бачив або чув. Ніякий
суддя не буде слухати про те, що думає свідок з того чи іншого приводу.
Для цього є суддя, присяжні засідателі. Християнину необхідно говорити те,
що він знає про Господа та про дії Спасителя в його житті.
Свідок повинен сміливо та без страху говорити правду про Христа,
навіть тоді, коли людям неприємно слухати про суд та гріховність людини.
Так Ісус помер на хресті, здолавши гріх та смерть, але Він подарував
здобуту перемогу віруючому. Люди б залюбки слухали про те, що вони
досягли якихось досягнень власними силами. Але правдиве свідчення
зосереджене на силі та славі Сина Божого, Який власною кров’ю викупив
грішника від покарання за гріх.
Від правдивого свідчення залежить як сприймуть слухачі самого
Господа. Чи повірять вони в Нього як особистого Спасителя, Господаря
свого життя, Небесного Отця, що чекає на повернення блудних синів та
дочок.
Апостоли Петро та Іван на заборону від старшин не проповідувати
про Ісусове Ім’я відповіли так: «Розсудіть, чи це справедливе було б перед
Богом, щоб слухатись вас більш, як Бога? Бо не можемо ми не казати про те,
що ми бачили й чули!» (Дiї.4:19,20) Ми свідки Ісуса Христа. Чи ж можемо
ми мовчати і не сповіщати про Нього світові, людям, що приречені на
загибель?
«Тож, не соромся засвідчення Господа нашого» (2Тим.1:8) – закликає
нас Слово Боже.

Íàø ªðóñàëèì

«… â ªðóñàëèì³…»

У Своєму дорученні Христос заповідав
(Äi¿.1:8)
бути Його свідками найперше в Єрусалимі.
Чи значить це для нас сьогодні, що потрібно
кожному християнину звершити паломництво в Ізраїль до Єрусалиму і там
благовістити про Господа? Звичайно, Ісус говорив ці слова до своїх учнів,
котрі залишалися мешкати в Єрусалимі. І це повеління стосувалося до того
міста, в якому вони проживали, тобто бути свідком для найближчих до них
людей, для своїх домашніх, друзів, рідних. Здавалося б, що є простішим
проповідувати родичам. Але як відомо «Пророка нема без пошани, хіба
тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм.» (Мар.6:4)
Свої домашні знають нас найкраще. І часом наші неправильні діла чи
слова не дають нам сміливо свідчити їм про Спасителя та Господа.
Найбільше побито було пророків саме в Єрусалимі. Навіть Христос плакав
за цим містом: «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш
посланих до тебе! Скільки раз Я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка
збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли! (Лук.13:34)
Але перша церква була створена саме в Єрусалимі, де в день
П’ятидесятниці після проповіді Петра покаялося три тисячі, згодом ще
п’ять тисяч приєдналося до церкви і кожного дня Господь додавав
спасенних. Найсильніше наше свідчення там, де ми живемо. Звісно, якщо
воно виявляє через нас Христа і словом, і ділом. Саме наші найближчі –
дружина, чоловік, батьки, діти, брати та сестри першими повинні почути від
нас Євангелію, щоб прийти до Господа і отримати спасіння. Тому, перш ніж
благовістити далеким для нас людям, потрібно подбати про своїх домашніх.
Саме вони через нас повинні відчути Божу любов, бо «Коли ж хто про своїх,
особливо ж про домашніх не дбає, той вирікся віри, і він гірший від
невірного.» (1Тим.5:8)

Íàøà Þäåÿ

«…â Þäå¿…»

Свідчення
християнина
не
(Äi¿.1:8)
обмежуються лише власним домом. Ми
завжди перебуваємо між людьми: на роботі, в
школі, в університеті, в магазині, на ринку, в
автобусі чи поїзді. Скрізь люди бачать та чують наше свідчення. Наша
Юдея – це наше оточення, це люди, котрі живуть в подібних умовах,
користуються тими ж ресурсами, розуміють ту ж саму культуру, на них так
само впливає політична та економічна ситуація нашої країни, люди,

з якими ми постійно вітаємося, спілкуємося, можемо практично допомогти
їм, ті хто недалеко від нас. Вони неначе читають з нашого життя свідчення
про Господа. Апостол Павло наголошує: «Ви наш лист, написаний у наших
серцях, якого всі люди знають і читають! Виявляєте ви, що ви лист Христів,
нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не
на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця.» (2Кор.3:2,3)
В усякому разі, ми свідки для людей. Питання – які? Добре свідчення
прославляє Господа та виявляє Його людям, погане – знеславлює Його ім’я
та кладе на нас величезну відповідальність за своє життя.
Про що наші однокласники, співпрацівники, сусіди чи навіть
випадкові перехожі можуть дізнатися про Спасителя? Чи можуть вони
побачити і почути Євангеліє, Добру звістку про спасіння? Чи видно в нас,
дітях Божих образ Ісуса? Про що ми розмовляємо з «юдеями»? Чим
наповнене наше життя та наші уста? Все це залежить від наших особистих
стосунків з Христом, від перебування в Слові Божому та молитві, від нашої
віри та чистого сумління, від нашої щирої любові до Бога та ближнього.

Ñàìàð³ÿ
«…â Ñàìàð³¿…»

Часто можна почути бажання людей
відвідати
Єрусалим,
звершити
туди
паломництво, побачити землю, де колись
проживав Син Божий. Але я жодного разу не
чув бажання поїхати в Самарію. Христос
повелів бути свідками не лише в Єрусалимі, але і в Самарії. Чим же
відрізняється Самарія від Єрусалиму чи Юдеї? І хто ж це такі самаряни,
котрим треба донести Євангелію? Звісно, Ісус не спонукував кожного
віруючого їхати в історичну Самарію, щоб проповідувати. Але певна
категорія людей нагадує самарян.
Візьмемо для прикладу історію Христа та Його учнів, котрі хотіли
знайти ночівлю в одному з самарійських селищ, коли вони направлялися до
Єрусалиму (Лук.9:51-56). Ісус послав учнів приготувати місце для нічного
відпочинку. Біблія говорить, що юдеї з самарянами не спілкувались. Цьому
передувала давня історія і ніхто того не міг змінити. І тим не менше
Учитель посилає до самарян Своїх учнів-юдеїв. Звичайно, жителі селища їх
не прийняли. Обуренню апостолів не було меж. Як, нас учнів Господа
відкинули? Євангелист наголошує, що не прийняли не стільки апостолів, як
Господа. Учні в гніві просили Христа дозволу звести огонь з неба і спалити
селище. Але Син Божий пояснив, що Він прийшов не губити душі людські,
а спасати.
Христос направляє і нас до таких людей, які не спілкуються з
(Äi¿.1:8)

дітьми Божими, навіть вороже до них ставляться. І не тому, що християни
негідні люди, але тому, що вони не такі, як вони. Але Господь помирав на
хресті і за їхні гріхи, щоб і їм дарувати спасіння. Ті, хто цурається віруючих,
недоброзичливо до них ставиться та навіть переслідує їх – це духовні
самаряни. Багато з них, почувши Благу звістку про Ісуса Христа, увірували,
покаялися і стали дітьми Божими. Бог любить і спасає таких людей, про
яких ми думаємо, як про безнадійних. Якщо Христос зміг змінити Савла,
переслідника Церкви, і зробити з нього великого апостола, і невірних
самарян прийняв через їхню віру до Своєї Церкви, то і сьогодні Він сильний
спасати тих, хто насміхається з віруючих та переслідує їх.
У свідченні про Ісуса можна обмежитися лише Єрусалимом та
Юдеєю. Але доручення Христа іти і бути свідком і в Самарії. Чи готові
християни повністю виконати дане Господом найважливіше доручення?
Тоді нам не проминути самарян.

Êðàé çåìë³

«…òà àæ äî

Христос дав Своїм послідовникам îñòàííüîãî êðàþ
важливе доручення і Він слідкує за його
çåìë³.»
виконанням. Євангеліє повинно досягнути до
(Äi¿.1:8)
кожного жителя землі, всі народи почують
Благу Вістку. Другий прихід Ісуса Христа
буде залежати від проголошення Його
свідками Євангелії в усіх куточках планети. «І проповідана буде ця
Євангелія Царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді
прийде кінець!» (Матв.24:14)
Яким чином має це виконатися? Як ми можемо брати участь у
досягненні всіх народів? Є різні способи виконання цієї частини доручення.
Найперше можна слідкувати за новинами у світі, особливо що
стосується життя різних народів, праці серед них місіонерів. Особливої
уваги заслуговують на увагу мусульманські країни та народи, де
поклоняються хибним богам – Будді, Крішні, де шаманство і де великі
утиски для християн. Інформація про життя різних народів спонукує
християн молитися до Господа за місіонерів у цих країнах. Молитва має
велику силу. По молитвах Бог творить чудеса.
А ще важливо підтримувати місіонерів листами підбадьорення,
фінансово, адже це спільна справа Церкви Христової.
Добре коли члени місцевої церкви можуть поїхати в інші країни з
короткостроковою місією, щоб допомогти в благовісті та підготовці
служителів за кордоном, де особлива потреба.
Ну і, звичайно, багатьох Своїх дітей Бог кличе до постійної

праці серед інших народів, щоб і вони почули про спасіння і увірували в
Господа. Це досить непопулярна пропозиція для людей церкви, але завдяки
таким служителям досягла Євангелія і нас в Україні. Царство Боже
поширюється саме через таких служителів, які душі свої покладали за
Господа.
Чи дбаємо ми так як великий апостол Павло про проголошення
Євангелії всім? «А гелленам і чужоземцям, розумним і немудрим я
боржник. Отже, щодо мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати
Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння
кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові.» (Рим.1:14-16).
Господь обіцяв бути щоденно з Своїми дітьми, але при умові виконання
Його доручення.

«À ùî ÷óâ òè â³ä
ìåíå ïðè
áàãàòüîõ ñâ³äêàõ,
òå ïåðåäàé
â³ðíèì ëþäÿì,
ùî áóäóòü
ñïðîìîæí³ é
³íøèõ íàâ÷èòè.»

Íàâ÷è áëàãîâ³ñòèòè
³íøîãî

Вже близько 2000 років звучить
Євангелія Ісуса Христа на землі. Багато
диктаторів та вождів різних народів
намагалися знищити Церкву та послідовників
Господа. Але Сам Спаситель є Головою та
будівничим духовного храму з живого
каміння. Цікаво те, що продовжують справу
(2Òèì.2:2)
Христа не анголи чи небожителі, але звичайні
люди. І цей ланцюжок передається протягом
тисяч років. Хтось передав це своїм учням, а
ті передали вірним людям, а ті навчили ще інших. І це буде продовжуватися
до приходу Спасителя за Церквою. Ми чекаємо Господа, і нас не повинна
зупинити в передачі Євангелії ніяка сила.
Євангелія – велика цінність. За спасіння людей заплачена надто
велика ціна. «І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви
були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але
дорогоцінною
кров'ю
Христа,
як
непорочного
й
чистого
Ягняти» (1Петр.1:18,19) І передати Євангелію наступним поколінням
потрібно не пошкодженою та бережно.
Яким чином можна це зробити?
Розказати про Євангелію словами. «А ти в тім пробувай, чого тебе
навчено, і що тобі звірено» (2Тим.3:14). «А що чув ти від мене…» Треба
навчити інших, розповідаючи їм суть Євангелії, та як її донести іншим.

Навчити інших власним прикладом. Апостол Павло робив так:
«Будьте наслідувачами мене, як і я Христа!» (1Кор.11:1). Немає більш
ефективного навчання, як передати іншим через власний приклад. Христос
вибрав дванадцятьох і вчив їх насамперед власним прикладом: «І визначив
Дванадцятьох, щоб із Ним перебували» (Мар.3:14)
Передати не лише слова, але й віру, світогляд, переконання. Ось як
передали віру бабуся та мама Тимофієві: «Я приводжу на пам'ять собі твою
нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоіді та в твоїй
матері Евнікії; певен же я, що й у тобі вона оселилась.» (2Тим.1:5)
Недостатньо тільки розуміти Євангелію, необхідно, щоб вона через віру
замешкала у серці. Ось тоді вона дієва.
Передати Євангелію, навчити благовістити наш обов’язок.

Ï³äñóìîê
Якщо людина отримала важливе «² ïîñõîäèëèñÿ äî
доручення, то обов’язково потрібно за його
²ñóñà àïîñòîëè, ³
виконання дати звіт. Коли Христос посилав
ðîçïîâ³ëè Éîìó
на проповідь дванадцять або сімдесят учнів,
âñå, ÿê áàãàòî
то після їхньої місії Христос потребував від
çðîáèëè âîíè, ³
них звіт про їхню працю.
ÿê áàãàòî
Навіть Сам Ісус в кінці Свого земного
íàâ÷èëè.»
служіння в молитві казав до Небесного Отця
(Ìàð.6:30)
про виконану місію: «…дав життя вічне всім
їм, яких дав Ти Йому; … Я прославив Тебе на
землі, довершив Я те діло, що Ти дав Мені
виконати; … Я Ім'я Твоє виявив людям; … слова, що дав Ти Мені, Я їм
передав; … прославивсь Я в них; …Я беріг їх у Ймення Твоє; … Я в
них!» (Івана 17).
Слово Боже попереджує, що кожному християнину потрібно буде
дати звіт перед Господом: «Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим
престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він,
чи добре, чи лихе.» (2Кор.5:10)
Час від часу кожному потрібно подумати про те, що ми скажемо про
своє життя Господу. Щасливий той, хто почує у відповідь Божі слова:
«Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому був вірний, над великим
поставлю тебе, увійди до радощів пана свого!» (Матв.25:23)

Проминув 2013 рік. Багато навчав нас Господь через Своє Слово.
Чого навчилися ми? Як це вплинуло на наше служіння Господу та людям?
Господь посіяв в наше серце зерно Євангелії і чекає плоду. З яким снопом
з’явимось ми перед Господа?
Нехай через наше життя та служіння прославиться наш Спаситель
Ісус Христос!

Перевірте себе.
Прочитайте перераховані нижче запитання і на окремому аркуші
паперу дайте письмову відповідь. Обговоріть їх з своїм другом і подумайте
як у наступному році ви можете краще виконувати Велике Доручення Ісуса
Христа.
1. Чи можу я з впевненістю сказати що зустрівся з Ісусом? Як це
відбулося?
2. Що Господь змінив у мені за минулий рік? Що ще слід змінити?
3. Про що я молився останніх кілька місяців? Як це стосувалося
поширення Царства Божого?
4. Як я готувався до проповіді Євангелії у минулому році?
5. Чи відчував я безсилля намагаючись засвідчити? Як я покладався
на силу Духа Святого?
6. Які історії з свого життя я розказував людям у минулому році?
7. Які конкретні кроки я робив у минулому році щоб мої рідні чули
про Христа?
8. Яким чином я ділився Євангелією з своїми сусідами, колегами чи
однокласниками?
9. Що або хто є моєю “Самарією”?
10. Як я в минулому році вплинув на поширення Євангелії серед інших
народів?
11. Кого в минулому році я навчав ділитись Доброю Звісткою?
12. З ким я обговорю ці запитання? Коли?

Євангельська церква
“ЕММАНУЇЛ”
Турійськ
вул. Спортивна, 9
immanuel.org.ua

2013 рік

