
6 день. ХРЕЩЕННЯ - СВЯТКУВАННЯ В ЦАРСТВІ!

ДІЯННЯ 16:13-15

В суботу ми вирушили за міську браму, до річки, сподіваючись, що знайдемо там місце для молитви. Ми
сіли й почали розмовляти з жінками, які зібралися там. Серед них була жінка на ймення Лідія. Вона була
купчихою, та торгувала багряними тканинами в місті Тіатирі. Вона поклонялася істинному Богу. Лідія
слухала нас, і Господь відкрив її серце назустріч тому, що казав Павло. Коли вона та її домашні
охрестилися, вона почала благати нас: «Якщо ви вважаєте, що я справді вірую в Господа, то зупиніться
в моєму домі». Вона вмовила нас піти до неї.

МАТВІЯ 3:12-17

Він очистить Свій тік і збере пшеницю до комори, а полову спалить у незгасному вогні». У той час Ісус
прийшов з Ґалилеї до ріки Йордан, щоб Іоан похрестив Його. Та Іоан намагався відмовити Ісуса, кажучи:
«Я сам повинен похреститися у Тебе, то чому ж Ти йдеш до мене?» І відповів Ісус: «Нехай поки що буде
так, бо належить нам виконувати все, що Господь велів». І тоді Іоан дозволив Йому похреститися. То
Ісус похрестився, і тільки-но піднявся Він із води, як небо розкрилося Йому. І побачив Він Духа Божого,
який сходив на Нього в подобі голуба. І голос пролунав з небес: «Це Син Мій улюблений, Який догодив
Мені».

Був чудовий літній недільний ранок на озері прямо в центрі міста. Люди припаркували свої машини та
гуляли піщаним берегом, де невелика група людей співала пісні поклоніння. Велосипедисти та
спортсмени зупинялися, аби подивитися, що відбувається. Машини знижували швидкість через цікавість.
Там була невелика сценка, що пояснювала Євангеліє і потім одна за одною чотири людини увійшли в
воду та хрестилися. Чоловік на велосипеді зупинився і спостерігав за всім. В кінці він почав ставити
запитання щодо віри. А потім ми повернулися в будівлю церкви та влаштували святковий обід.
Досконалий день!

Найважливіші події нашого життя, такі як народження, дні народження та шлюб ми відзначаємо
особливим чином. Хрещення — це святкування, яке заявляє, що тільки Божою благодаттю ви врятовані
й що ви радикально народилися заново у Христі.

Прочитайте Дії 16: 13-15. Бізнес-леді Лідія почула послання Ісуса і повірила! Потім вона прийняла водне
хрещення. В цій книзі описано, що люди спочатку повірили в Ісуса, а потім були хрещені. За
внутрішньою вірою було зовнішнє вираження. Чи бачили ви коли-небудь хрещення такого віруючого, як
Лідія? Як це подіяло на вас?

Прочитайте Матвія 3: 13-17. Попри те, що Ісус завжди довіряв Своєму Батьку, і Йому нема було в чому
каятися, Його хрещення стало початком чогось нового. Причини для нашого хрещення відрізняються від
причин Ісуса, але однак Він показав нам приклад. Що таке хрещення і чому ті, хто належать Ісусу,
хрестяться? Може бути, наступні три слова допоможуть вам зрозуміти.

Символ нового життя

Хрещення — як невеличка драма, яка говорить про те, що ви народилися заново. Біблійне слово
«хрещення» означає «бути зануреним». Коли Іоанн Хреститель зустрів Ісуса на річці Йордан, він
«занурив»  Його під воду. Коли віруючий занурюється під воду й потім підіймається, це символізує смерть
Ісуса, поховання та воскресіння. Це також означає, що ви померли для себе та для ваших старих
шляхів. Ваше минуле та гріхи були поховані, і ви воскресли для нового життя. І ще це вказує на



майбутнє, коли ви фізично помрете, будете поховані та воскреснете для нового вічного життя з
Христом.

Дивно, наскільки ця проста та смиренна дія торкається сердець тих, хто спостерігає за хрещенням.
Важко для дорослого бути зануреним у воду, для цього потрібно смирення. Ця дія впливає сильніше, ніж
місяць проповідей. Запросіть друзів і свою сім'ю, якщо ви будете хреститися, тому що хрещення
говорить людям про благодать.

Присяга

Я ніколи не хрестив людей, які були переконані, що «готові». Часто віруючі кажуть мені: «Я не
впевнений, що я можу відповідати стандартам. А що, якщо я згрішу?» Ми всі час від часу здаємося.
Хрещення — це не коли я говорю «тепер я буду досконалим», але замість цього «любов Божа знайшла
мене! І я люблю Ісуса!». Ось це свобода! Справа у Бозі, а не у вас. Хрещення пропонує вам публічно
заявити, що Він ваш рятівник і що «ваше життя змінилося завдяки Йому». За часів Ісуса люди брали на
себе присягу, коли приєднувалися до Римської армії. Вони повинні були присягнути на вірність Кесарю.
Їм потрібно було обіцяти, що вони будуть виконувати його накази, і будуть обирати життя або смерть за
наказом Цезаря. Вам не дозволили би бути в армії, якби були якісь сумніви щодо вашої відданості.
Латиною ця присяга називалася таїнством. Саме з цієї ж причини хрещення в деяких церквах називають
таїнством. Це присягання вірності та послуху віруючого Своєму новому Царю.

Шлюб

Що таке шлюб? Чоловік і жінка закохані й обіцяють жити до кінця життя тільки з цим партнером. Якщо у
пари є такий заповіт, і вони живуть разом багато років — це і є шлюб. Але чогось не вистачає до того
часу, поки не буде самого весілля. Весілля — це Божий шлях початку сімейного життя. Весілля не
примушує пару любити ще більше один одного — вони вже вирішили це. Але є щось важливе та могутнє,
коли пара одягається в гарний одяг, вони запрошують своїх родичів і друзів, сідають за весільний стіл і
святкують. В певний момент стоячи перед усіма вимовляють обітниці Весілля — це публічний спосіб
заявити, що «Ця пара стає одним!» Вони належать тільки один одному.

Християнин — це той, хто покаявся у своєму гріху, довірився Ісусу й отримав благодать Божу. Ніщо не
можна додати або відняти від цього. Але подібно весіллю, хрещення — це Божий спосіб почати нове
життя. Хрещення говорить: «Ця людина співвідносить себе з Христом, належить Христу». Хрещення не
рятує вас. Ісус зробив це на хресті. Хрещення заявляє та святкує той факт, що ви врятовані самим
Богом! Звичайно, ви можете бути віруючим і не бути хрещеним, але чому б ні? У Новому Завіті хрещення
було початком! Новий Заповіт не знав нехрещених віруючих.

Якщо ви ще не хрестилися як послідовник Христа, я підбадьорюю вас зробити це. Воно буде величезним
благословенням для вас, вашої християнської сім'ї та тих, хто знає вас. Найкращі свята у нас проходили
на хрещення. Обговоріть це з вашим наставником або пастором. У більшості церков є курс (наш — це
Паспорт), який веде до хрещення.

Чи є щось, що зупиняє вас перед хрещенням?

Які питання про хрещення у вас є?


