
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ЦАРСТВА БОЖОГО
  
Той факт, що ви читаєте цей матеріал, означає, що ви хочете бути послідовником Ісуса Христа. У якусь
мить свого життя ви віддали своє життя Богу. Можливо, це відбулося на Альфа курсі, під час церковної
зустрічі або ви самостійно попросили Божу благодать увійти у ваше життя. Ви були готові до змін і
довірилися Христу, який дарує нове життя.  

Коли ви подорожуєте до іншої країни, вам потрібно мати паспорт. А щоби жити там постійно, вам
потрібно стати громадянином цієї держави. Це також означає, що ви присягли на вірність своїй країні, її
уряду або монарху. Стати громадянином нової країни означає відмовитися від вірності своїй попередній
країні. Коли ви каєтеся в гріхах і просите Ісуса врятувати вас, ви стаєте громадянином духовного
царства. Ісус відтепер ваш паспорт в Царство Бога.

У посланні до Колосян 1:13-14 говориться, що Бог «визволив нас із влади темряви й привів до Царства
улюбленого Сина Свого, в Якому ми маємо визволення і прощення гріхів наших». Ісус — наш новий Цар.

Деякі з ваших цінностей вже відповідають Божим шляхам. Деякі ще ні. Господь закликає нас жити за
звичаями та правилами нового царства. Чи відмовились ви від вашої приналежності (громадянства)
«царству віку цього»? Поступово, в міру того, як ви будете розбирати цей матеріал із наставником
протягом наступних 10 тижнів, ви побачите, що вам дано «нове народження» в Царстві. Саме тому Ісус
сказав, що для того, аби увійти в Царство, потрібно «народитися знову» або «народитися згори
(звище)» (Івана 3:3).

ЩО ТАКЕ ЦАРСТВО БОЖЕ?
Царство Боже або небесне царство — улюблена тема проповідей Ісуса (Прочитайте Євангелія від Матвія,
Марка, Луки та Іоанна). Ця ідея зародилася ще в Старому Заповіті та описується впродовж всієї Біблії.
Ісус навчав про те, як увійти в Його царство, про шляхи Свого та ворожого царств.

Зазвичай ми схильні думати, що царство — це народ під владою та управлінням монарха. Наприклад,
Київська Русь Володимира Великого, або Кримське ханство хан-Гиреїв. Насправді царство там, де монарх
має владу та панування.

Коли цар має вплив на місце або людей, то царство приходить.

Царство Боже — це не місце, але воно може приходити в місця. Царство Боже там, де Ісуса шанують як
Царя й підкоряються Йому. Воно в кожній людині, яка любить Ісуса як єдиного Божого Сина та робить
Ісуса своїм особистим господарем (Господом). Ісус учив нас молитися: «Нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на землі, так і на небі» (Матвія 6:10). Коли Божа воля здійснюється на землі,
приходить царство. Коли Ісус шанований, приходить царство. Там, де є справедливість і співчуття,
приходить царство. Коли люди нагодовані, зцілені, мають захист, освіту, приходить царство. Коли
зупинений гріх і біси втрачають свою хватку, приходить царство. Церква — це не Боже царство, але це
громада царства для цілей Царя Ісуса Христа (про це пізніше ми поговоримо більше). Одкровення 1:6
говорить, що Христос «...об’єднав нас у Своєму Царстві й зробив нас священниками, які служать Богу,
Його Отцю…".

СТАРЕ Й НОВЕ

Коли ми народжуємося згори (звище) та слідуємо за Ісусом, багато що в нас змінюється радикально. Як
сказав про це один новонавернений християнин: «Мені цікаво, що я робив зі своїм життям останні 35
років!?» Він відчув радикальний мир та отримав мету у своєму житті. Інший сказав: «Я щасливіший
зараз, коли мені сумно, ніж коли я був щасливий раніше».

Ми читаємо у 2 Коринтян 5:17: «Отже, хто перебуває в Христі, той є вже новим створінням. Старе



минуло, а нове настало». Бути народженим згори (звище) — це початок, але деякі християни помилково
думають, що це кінець, і нам просто «потрібно триматися», доки не потрапимо до небес. Як нудно!
Також як існує величезна різниця між тим, як бути тільки що народженим та ставати зрілим, так є і
величезна різниця між “бути народженим згори” та “рости в духовної зрілості”. Є багато «християн у
віці», які ще не виросли в Господі. Можливо, ви зустрічали деяких із них.

Також попри те, що ми тепер нове створіння, іноді ми зазнаємо поразки. Глибокі зміни вимагають часу.
Не розчаровуйтесь, якщо побачите, що поводитеся як раніше. Ми знаходимося в процесі росту з Ісусом.
Навчитись жити в силі благодаті й доброті нашого Царя — це процес довжиною в життя. Ця книга саме
про це. Дух Святий наставляє нас, і у Нього є сила для нашої зміни. Чудово, що в Божому Царстві кожен
грає важливу роль!

КОРИСНІ ПОРАДИ

Робота над книжкою Паспорт може стати для вас процесом, що змінить ваше життя. Але зазвичай
людям важко закінчувати почате. Ви помітили це? Ви можете використовувати цю книжку також
поодинці, але ви досягнете більшого, якщо будете співпрацювати з іншими християнами. Так у вас буде
більше шансів закінчити цей процес. Це було нашим наміром при написанні книжки. Інший послідовник
Ісуса, що допомагає вам знайти ваш шлях до Царства протягом цих кількох тижнів використання
Паспорта — це людина, яка є в Бозі певний час та знає, як допомогти вам на цьому шляху. Ми
називаємо їх Наставниками. Вони недосконалі — вони просто знають Господа Ісуса трохи довше та
мають дозвіл від церкви. Мета цієї людини — відповісти на деякі питання, які у вас виникають в міру
того, як ви просуваєтесь і вчитесь чути голос Божий. Ця людина буде підбадьорювати вас, молитися за
вас, іноді навіть кидати вам виклик. Але він або вона будуть виступати в цій ролі, тільки тоді коли ви
цього забажаєте. Ви можете припинити цей процес будь-коли.

В процесі росту вам також може допомогти мала група християн, які регулярно зустрічаються для
зміцнення та підтримки один одного. Це може відбуватися по-різному. У багатьох церквах є малі групи,
які схожі на сім'ї, що складаються з 8-12 осіб. У цій книзі ми називаємо це домашньою групою. Домашні
групи зустрічаються, зазвичай, щотижня для молитви, євангелізації та духовних вправ. Якщо можливо,
станьте частиною такої малої групи. І незабаром ви, можливо, самі станете Наставником для
новонаверненого у вашій групі.

ПАСПОРТ У ГРУПІ ПЛЮС ПЕРСОНАЛЬНІ ЗУСТРІЧІ

Деякі церкви використовують «Паспорт» в групі, де збираються кілька Наставників та учнів. Протягом
першої години зустрічі хтось один говорить, використовуючи вчення тижня, а потім Наставники та Учні
проводять другу годину в індивідуальному обговоренні тижня. Такий метод дозволяє мати спілкування в
групі, а також провести особистий час Наставнику та Учневі.

ФОРМУВАННЯ ЗВИЧКИ

Одна з цілей «Паспорту» — допомогти вам у формуванні звички проводити час з Господом кожного дня.
Мета не в тому, щоби написати всі відповіді, але розвинути справжню дружбу з Ісусом — розмовляючи
та слухаючи Бога. Довіряйте Біблії, прикладам Ісуса та багатовіковому досвіду християн: формуйте
щоденну звичку молитви й читання Біблії. Оберіть або знайдіть час, щоб ви могли молитися кожен день.
Намагайтеся зберегти цей час. Де ви можете бути вільними від усього, що відриває вас? Наскільки
можете, робіть це «в тому ж самому місці, в той самий час». Ви формуєте життєву звичку, яка допоможе
вам знати Бога більше. Не відкладайте на потім, намагаючись згодом надолужити та вмістити тижневі
роздуми над Словом в один день. Краще повідомити Наставника, що ви були зайняті й що почнете все
заново на наступному тижні.



ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ БІБЛІЙНИХ ВІРШІВ

Зробіть десяток карток. Щотижня пишіть на картці вірш тижня. Починайте запам'ятовувати новий вірш
тижня відразу ж. Носіть цю картку з собою всюди. Коли у вас з'являється можливість (в черзі в магазині,
на прогулянці), передивляйтесь картку. Повторюйте цей вірш знову і знову. Почніть з повторення місця
Писання, потім з першої фрази, потім другої й так далі, допоки ви не з'єднаєте всі рядки та не повторите
весь вірш. Запам'ятовуйте настільки точно, наскільки ви можете. Підкресліть вірш в Біблії. Щотижня
повторюйте вірш з минулого тижня. Мета — вивчити всі десять віршів до кінця курсу. Нехай вони
залишаться з вами назавжди!


