
5 ДЕНЬ. ДУХОВНІ ДІТИ

ГАЛАТІВ 4:19

Любі діти мої, заради вас я знову терплю біль і муки, подібні до тих, які відчуває жінка, народжуючи
дитину. І терпітиму їх, аж доки ви не вподобитеся Христу.

ЕФЕСЯН 4:15

Тож промовлятимемо істину з любов’ю і зростатимемо в усьому, щоб бути схожими на Христа. Бо Ісус —
голова

1 СОЛУНЯН 2:7-8

Як апостоли Христові, ми могли б використати нашу владу примусити вас допомогти нам, але ми були
лагідні з вами, ніби мати, яка з любов’ю дбає про дітей своїх. Відчуваючи таку любов до вас, ми готові
були розділити з вами не лише Добру Звістку Божу, але й життя наше.

Малюки завжди прекрасні, іноді вимагають уваги, але завжди дорогоцінні. Вони повністю залежать від
інших та відкриті. У той же самий час вони не мають добре розвиненого мислення через відсутність
досвіду. Вони можуть опинитися в небезпечній ситуації, бо не усвідомлюють наслідки своїх дій. Допоки
вони не навчаться розрізняти, їм постійно потрібна буде допомога.

У посланні до Галатів 4:19 Павло звертається до християн як до «дітей». Він описує себе як жінку, що
страждає в пологах. Його болі викликані його величезним бажанням побачити формування Христа в
них. Як ви думаєте, що він мав на увазі? Павло знав, що характер Христа ще не повністю розвинувся в
їх стилі життя. Духовні діти можуть мати щиру любов до Ісуса, але можуть не усвідомлювати
неблагочестиві звички, які чіпляються за них. Вони можуть «проковтнути» помилкове вчення, тому що
воно приємно смакує. Новонавернений може напитися одного вечора, а іншого свідчити про Христа —
не бачачи при цьому своєї непослідовності. Він або вона можуть бути постійними в поклонінні, але
нехтувати справедливістю та потребами бідних. Можуть послужити одному, а потім на роботі брехати
про витрачені гроші. Згодом Дух Святий приносить розуміння того, що догоджає Отцю, а що ні.

Дивно, як новонавернені починають усвідомлювати, що їм потрібна зміна. Чоловік, який ніколи не був у
церкві, віддав своє серце Ісусу. Все, що він зрозумів, це те, що Ісус помер за нього. В той же самий день
хлопець відправився до своєї подружки, з якою жив останні кілька місяців. Він відчув величезний
дискомфорт. Він не знав, що їх ситуація суперечила шляхам Божим. Він любив свою дівчину, але не міг
зрозуміти, чому відчув, що щось не так. Коли він запитав у людини, яка привела його до Христа, що
відбувається, то почув, що Дух Святий вказує на те, що святе і добре. Друг християнин продовжив,
показавши новонаверненому те, що Біблія говорить про правильні стосунки в подружжі й сексуальну
нечистоту.

Голос Святого Духа, слова Писання та мудрість і рада віруючого — це три способи зростання в зрілості
для «дітей».

Прочитайте Ефесян 4:15. Що допомагає нам рости?



Бог наперед приготував, щоб діти отримували користь від мудрості та підтримки сім'ї, яка любить їх.
Ваша нова сім'я — це ваша домашня група і ваша церква. Якщо ви новонавернений, ви можете
очікувати, що «юнаки» і «батьки» у вашій домашній групі будуть піклуватися про вас.

Прочитайте 1 Сол. 2:7-8. Як Павло показав Божу любов новим віруючим?

Прочитайте список, наведений нижче. Підкресліть кожну ситуацію, в якій ви як духовне немовля
потребуєте допомоги інших, щоб вам рости у Христі.

● Захист від хибних навчань та сект
● Запевнення, що ви насправді дитя Боже
● Способи позбавлення «старого багажу» у вашому житті
● Підбадьорення, коли ви боретесь з проблемою
● Значення хрещення та причастя
● Порада від батьків, які знають Писання
● Молитва за зцілення вашого тіла, коли ви хворі
● Втіха в часи труднощів або нещасть
● Подолання залежностей
● Інше

Апостол Павло дає конкретне вчення новим наверненим. Він попереджає їх про небезпеку виконання
правил та релігійної гордості. Він вчить про правильне використання духовних дарів та неправильний
пошук статусу в церкві. Він був стурбований, що християни захопилися релігійними кліше, думаючи, що
вони були духовнішими, ніж інші. Він навчав їх тому, як справлятися з насмішками та випробуваннями.
Він говорив про сексуальну мораль, фінансову чесність, як ладити з сім'єю і бути добрим до свого
чоловіка чи дружини. Іншими словами, він постійно дбав про них як матір.

Чому б вам не почати вивчати його вчення? Вони перебувають у посланнях Нового Завіту.
Використовуйте список книг у Біблії або попросіть друга християнина показати вам листи Павла.
Прочитайте їх кілька разів. Поділіться тим, що ви дізнаєтеся з них, із вашою домашньою групою. «Не
проповідуйте» ідею, яку ви почули на ТБ — поділіться тим, що ви прожили. Багато людей проповідують
іншим, коли самі ще не почали проживати це. Вся справа в нашому серці, а не просто в знаннях у
голові. Яким чином вірш вплинув на ваше життя? Саме це Біблія називає «словом вашого свідчення» і
воно є дорогоцінним. Ділячись цим, ви благословите інших.

І закінчимо тим, чим розпочали. Бог любить вас більше, ніж ви любите себе. Ви дорогоцінна дитина для
Нього — тільки подумайте про любов Ісуса до маленьких дітей (див. Ісая 40:11). Трирічний малюк не
може намалювати погану картинку — принаймні так здається батькові та мамі. У вас є багато благодаті
в Господі. Насолоджуйтеся нею!

Тримайтеся! Цього тижня ми маємо 6 днів замість п'яти. Завтра ми глянемо на хрещення.


