
3 день. ХТО «БАТЬКИ»?

1 ІВАНА 2: 12-14

Я пишу до вас, любі діти, бо гріхи ваші були прощені завдяки Ісусу Христу. Пишу до вас, батьки, бо ви
пізнали Того, Хто існував від самого початку. Пишу і вам, молоді, бо ви перемогли лукавого. Я написав
вам, діти, бо ви знаєте Отця. І написав до вас, батьки, бо ви пізнали Того, Хто існував споконвіку. Я
написав вам, юнаки, бо ви дужі, і Слово Боже живе в вас, й ви перемогли лукавого.

Відповідно до Писання, які три стадії зрілості у тих, хто живе в Царстві?

Початкова стадія __________________

Середня стадія ___________________

Остання стадія ___________________

Дорослішання вимагає часу. Фізично потрібно 20 років, щоб досягти дорослого життя. Духовне зростання
також займає час. Духовне зростання не відбувається з усіма на однаковій швидкості. Двоє людей
можуть бути християнами протягом трьох років, але один з них може бути більш духовно розвинений,
ніж інший. Більш того, в Царстві можуть бути такі люди, які ростуть нерівномірно — наприклад той, хто
вивчає Писання та ніколи не ділиться своєю вірою, або точний в пророцтві, але критикан з дуже
мінливим настроєм. Не можна сказати, наскільки зрілим є християнин, тільки з фізичного віку. Деякі діти
дуже сприйнятливі до Господа і можуть ефективно молитися за інших. Деякі християни вже дорослі, але
все ще потребують того, щоб їх «годували». Спостерігаючи за стилем життя та цінностями учасників
вашої домашньої групи, ви зрозумієте, наскільки люди наповнені Божою присутністю.

Коли апостол Іван написав свій перший лист, він не просто писав дітям, юнакам і батькам. Він писав
християнам на різних рівнях зрілості. Початкова стадія — дитинство. Наступна стадія — юнацтво. І
остання стадія — батьківство. Це великі люди, за якими ми спостерігаємо та в яких вчимося (звичайно,
термін «батьки і юнаки» описує як чоловіків, так і жінок).

Прочитайте вірш 13. Яка характеристика батьків?

Прочитайте вірш 12. Яка характеристика дітей?

І діти, і батьки знають Отця. Є щось, що знайоме їм обом. Дитина знає, що Батько забезпечить. Дитина
знає, що Батько є любов. Однак батько знає Бога на глибшому рівні. Бог не просто той, Хто роздає
подарунки, але той, Ким варто захоплюватися. Трудитися поруч з Отцем стає головною радістю. Духовні
отці та матері пізнали Божі шляхи. Одна з ознак фізичної зрілості — це здатність відтворення. Хто у



вашій домашній групі веде людей до Господа, і допомагає «ростити їх»? Це і є матері й батьки в Царстві.

Хто навернув вас до Христа?

Скільки «батьків» та «матерів» ви вже знаєте?

Спробуйте проводити час з такими людьми. Дух Господній рухається в них і їм є чим поділитися. Однак
переконайтеся, що ви добре використовуєте їх час. Більшість із них зайняті. Але вони будуть приділяти
час вам, якщо побачать, що ви зацікавлені в зростанні. Вони не досконалі люди, але дуже посвячені та
люблять Господа. Шукайте смирення, святості, благодаті, радості, відданості церковним лідерам.
Апостол Павло говорить: «Бо якби ви мали навіть десять тисяч наставників у Христі, ви не матимете
багато батьків. Це я через Благовість дав вам життя в Ісусі Христі. Тож благаю вас: наслідуйте мене.. »
(1 Кор. 4: 15-16)

Коли я був випускником школи, мені важко було навіть уявити, що я буду одружений і в мене будуть
діти. Двадцять п'ять років по тому мої діти вже виросли й це одна зі сторін мого життя, яка приносить
мені найбільше задоволення. Знайдіть батьків та матерів і зростайте, щоб одного разу самим ними
стати.


