
Врятований. 1 день. ПРОЧИТАЙТЕ ЕФЕСЯН 2:1-10

Ви були духовно мертвими через свої провини та гріхи проти Бога, в яких жили раніше, йдучи лихими
шляхами цього світу. Ви корилися володарю, який править злими силами цього світу, духові, що діє в
непокірних. Ми всі колись були такими та вчиняли за своїми природним бажанням, слідуючи своїй похоті. Нас,
як всіх інших, очікував Божий гнів. Але Бог, багатий милосердям, виявив до нас таку величезну любов та
ласку, що нас, мертвих через свої провини, оживив разом із Христом. Ми врятовані благодаттю. Бог воскресив
нас до життя разом із Христом і посадив разом із Ним на престолі у Царстві Небеснім. Господь зробив це
заради нас в Ісусі Христі. Бо саме Божою милістю спаслися ми завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга, то є
дар Божий. То не винагорода за чийсь труд, й не те, чим хтось міг би хвалитися, що він нібито заслужив
порятунок. Бо ми — створіння Божі. Він створив нас в Ісусі Христі для добрих справ. І справи ті Бог приготував
заздалегідь, щоб ми могли свої життя присвятити їм.

 *   *   *
Кілька років тому літак злетів у Вашингтоні в сніг з дощем. Важкий лід сформувався на крилах та, попри всі
спроби пілотів, літак впав в найближчу річку Потомак. Через те, що аварія сталася в центрі міста, рятувальні
гелікоптери одразу ж вилетіли на місце і телевізійники з ними. Відразу національне телебачення показало
кадри з кількома людьми, що вижили серед уламків у крижаній воді. Одна жінка випливла на поверхню, але
була знесилена крижаними водами. Вона не могла дістатися до берега. Гелікоптер скинув рятувальну мотузку.
Жінка схопилась за неї. Її підіймали з води, поки її руки не впустили мотузку. Гелікоптер, що літав над нею,
знову скинув мотузку. І знову жінка впала в темні води, здавалося, вже назавжди.

Несподівано телевізійні камери показали сплески води біля берега. Чоловік, спостерігаючи зі сторони за
драмою, що відбувалася у воді, не думаючи про свою власну безпеку, пірнув та поплив до жінки. Він доплив
вчасно та втримав її, не давши зникнути під водою. Він хоробро боровся з холодною водою і відплив з нею в
безпечне місце. Коли пізніше його запитали, навіщо він так ризикував, чоловік сказав: «Я не міг стояти та
спостерігати за тим, як вона вмирає. Мені потрібно було щось зробити».

Ця жінка була втрачена і знайдена. Вона гинула, але хтось врятував її. Наша духовна ситуація була подібною.
Ми були втрачені, поки Ісус «не стрибнув у воду», щоб врятувати нас ціною власного життя. Ми гинули до тих
пір, поки не попросили Ісуса звільнити нас. Деякі з нас знали, що були втрачені, тому що наше життя було
повним безладом. З вами так було? Інші думали, що у них все нормально. Сліпі, вони не бачили потреби в
Бозі, поки Він не показав нам це.

- Як ви зрозуміли, що були втрачені та свою потребу в Бозі?

Прочитайте Ефесян 2: 1-3 знову. На підставі цих віршів

- Чому ви були загубленими? 
    
- Як можна було побачити цю «загубленість»? 
  
Прочитайте вірші 4-7. Що Бог зробив для вас?

- Чому? 
   
Прочитайте вірші 8-9. Що ви зробили, щоб допомогти собі?

Як ви розумієте слово «благодать»? (вірш 8). 
 

Тема загубленості / спасіння — лише один вимір того, що значить бути дитиною Божою. Чи є у вас
впевненість, що Ісус врятував вас і привів вас до Царства? Ідея благодаті — це найбільш чудовий

подарунок від Бога — і вона ніколи не закінчується.

ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ЦЬОГО ТИЖНЯ: Івана 3:16
Бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав Свого Єдиного Сина заради того, щоб кожен, хто в Нього вірує,
не був загублений, а здобув вічне життя.


