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Притча про десять мін срібла
(Луки 19:11-26)

Говорю бо я вам: Кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від
нього і те, що він має.
Луки 19:26
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Притча про Царство Ісуса і Його слуг
Досить довго люди, а також учні Ісуса Христа, вірили, що одного дня Він встановить царство в Ізраїлі, в котрому всі житимуть в достатку і щасті. Вони думали так: «Як було би добре
мати такого царя, як Ісус! Він чинитиме нам чуда, вижене ворогів з нашої землі, захищатиме
нас, зцілюватиме хворих, даватиме хліб і все, що ми потребуємо для щоденного життя!» То ж
коли якось Ісус йшов до Єрусалиму, здавалось, що саме тепер Він встановить своє славне царство і їхні біди закінчаться.
Однак і люди і учні Ісуса помилялися. Він йшов до Єрусалиму не для того, щоб стати на
чолі могутнього земного царства, а щоб віддати Себе до рук ворогів, постраждати і померти на
хресті. Він і не думав встановлювати на землі могутнього царства для Ізраїлю. Однак він таки
був Царем і мав своє царство, але не таке, про яке думали люди. Щоб пояснити їм це, Ісус розповів таку притчу. Був один чоловік знатного роду. Одного дня йому треба було вирушити до
іншої країни і прийняти там царство, а потім повернутись додому. Отож він покликав до себе
десятьох слуг. Кожному з них він дав десять мін срібла. Міна – це тогочасні гроші. Міна могла
бути золота або срібна. Одна міна становила 50 шекілів. Один золотий шекіль мав трохи більше
16 грамів золота, а срібний – понад 14 грамів срібла.
Громадяни царства, до котрого мав їхати знатний чоловік, не хотіли, щоб він став їхнім
царем. Вони вислали посланців, котрі повідомили про це чоловікові. Однак він таки став царем
і невдовзі повернувся до рідного дому. За деякий час він вирішив перевірити, як десять слуг,
яким він роздав по десять мін, використали отримані гроші.
«16 І перший прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла десять мін. 17 І відказав він йому: Гаразд, рабе добрий! Ти в малому був вірний, володій десятьма містами. 18 І другий прийшов і сказав: Пане, твоя міна п'ять мін принесла. 19 Він же сказав і тому: Будь і ти над п'ятьма
містами. 20 І ще інший прийшов і сказав: Пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці. 21 Я
бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока: береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. 22 І
відказав той йому: Устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе! Ти знав, що я жорстока людина, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. 23 Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого, і я,
повернувшись, узяв би своє із прибутком? 24 І сказав він присутнім: Візьміть міну від нього, та
дайте тому, хто десять мін має. 25 І відказали йому: Пане, він десять мін має». Наприкінці притчі Ісус сказав: «Говорю бо я вам: Кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться
від нього і те, що він має».
Про що ця притча? Що навчає нею Ісус? Хто цей знатний чоловік і його слуги?
Знатний чоловік – це сам Ісус Христос. Він залишив своїх слуг тут на землі, коли після
Свого воскресіння вознісся на небеса, щоб звідти царювати усім на небі і на землі. Однак Він
пообіцяв їм провернутися. Так само як знатний чоловік повернувся, ставши царем іншого царства, Ісус Христос повернеться вдруге на землю. До цього часу Він хоче, щоб Його слуги – віруючі, належно використовували дари, які Він їм дав – Слово Боже і Таїнства, проповідували і
поширювали Євангеліє спасіння, так щоб багато людей почули його і могли спастися, а відтак
потрапити на небеса. Знатний чоловік з притчі очікував, що його слуги якнайкраще використають гроші і отримають прибуток. Так само Ісус очікує від віруючих, що вони будуть зростати у
пізнанні Божого Слова і дарах, які дав їм Бог, щоб ними служити Йому ще краще.
Притча закінчується словами про загибель невірних слуг. Так само буде з нерозкаяними і
впертими грішниками, коли Ісус Христос прийде вдруге – відбудеться Останній суд і вони потраплять до пекла. Натомість всі вірні слуги – віруючі, які покладалися на Ісуса, вірили в Нього,
як свого єдиного Господа і Спасителя, будуть нагороджені блаженним перебуванням з Ісусом
на небесах. Ісус любить нас. Він пообіцяв забрати до Себе на небо всіх, хто вірує в Нього. Він
також опікується віруючими тут, на землі, і ніколи не залишає їх, особливо під час випробувань
і небезпек. Яка радість для нас, що Він царює!
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Пам’ятна скарбничка

Об’явлення 11:15
Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він
зацарює на вічні віки!

Дорогий Господи Ісусе Христе, Ти дав нам чудові дари, поміж яких найкращим є
Твоє Євангеліє спасіння. Дай, щоб ми завжди підтримували його проповідування
своїми пожертвами, часом і талантами і до Твого другого приходу залишалися
Твоїми вірними учнями, які покладаються на Тебе повсякчас. Амінь.

Прочитай питання і дай на них відповіді:
1. Про яке царство мріяли люди і учні Ісуса, бачачи, що Він йде до Єрусалиму?
2. Що готувався зробити Ісус, прийшовши до Єрусалиму?
3. Царем якого царства є Ісус?
4. Хто такий знатний чоловік у притчі Ісуса?
5. Хто такі слуги у притчі Ісуса?
6. Які дари дав нам Ісус?
7. Як ми повинні використовувати дані Ісусом дари?
8. Що Ісус обіцяє вірним слугам, коли прийде вдруге?
10.Що чекає не невірних слуг?
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Повтори 10 Божих Заповідей, впиши пропущені слова.

Заповідь 1: Я Господь Бог Твій, нехай __________________________
Заповідь 2: Не призивай ім’я__________________________________
Заповідь 3: Пам’ятай день _____________________________________
Заповідь 4: Шануй батька і ____________щоб були ________________
Заповідь 5: Не ________________________________________________
Заповідь 6: Не чини____________________________________________
Заповідь 7: Не ________________________________________________
Заповідь 8: Не ____________________ на свого ____________________
Заповідь 9: Не ___________________дому ________________________
Заповідь 10: Не жадай _________________________________________

