
ПРИЙНЯТТЯ. 2 день. ПРОЧИТАЙТЕ ЛУКИ 15: 11-24
І сказав Ісус: «У одного чоловіка було двоє синів. Молодший син якось попросив: „Батьку, віддай мені
мою частку майна”. І батько розділив своє добро між синами. А незабаром молодший син продав майно,
забрав усі гроші й вирушив у далекі краї. Жив він там безладно й розтринькав усі гроші. І коли він
витратив останнє, напав на ту країну, де він мешкав, жорстокий голод, та син впав у нужду. Тоді він
пішов і найнявся до одного з мешканців тієї країни. Той послав його в свій маєток годувати свиней.
Годуючи свиней, він ладен був набити живіт хоча б лушпинням, що їли свині, але й того йому не давали.
Опам’ятавшись, він сказав собі: „Наймані робітники в мого батька мають їжі вволю, а я тут з голоду гину!
Відразу вирушу до свого батька і скажу йому: „Батьку, я грішний перед Богом і перед тобою; я не гідний
більше називатися твоїм сином. Дозволь мені бути одним із твоїх наймитів”. І підвівшись, він подався до
свого батька. Батько ще здалеку побачив, що він наближається, і сповнився милосердя до нього. Він
побіг назустріч синові, обняв його й поцілував». Син промовив до нього: „Батьку, я грішний перед небом
і перед тобою. Я більше не гідний називатися твоїм сином”. Але батько наказав слугам: „Мерщій
принесіть найкраще вбрання і вдягніть його. Надіньте перстень на руку йому й сандалі на його ноги. Бо
цей мій син, який помер, а тепер повернувся до життя; загубився, а тепер знайшовся!” І вони почали
святкувати».

Глибоко всередині багато людей сумніваються в тому, що їх приймають. Можливо, що так можна сказати
про всіх. В нас є страх, що якби люди насправді знали нас, вони б відвернулися від нас. Тому як Бог,
який знає про нас все, прийме нас? Молодий християнин відвідував літнього чоловіка в лікарні для того,
щоб підбадьорити його та скласти йому компанію. Коли старий говорив про свій страх перед смертю та
тим, що чекає на нього в майбутньому, молодий чоловік розповів про нове життя в Христі: «Бог прийме
вас».

«Я сподіваюся, що це так» — усе, що той зміг сказати. Старий бачив тільки своє життя без Бога та не
вірив в Божу силу прощення й прийняття.

Ісус розповів історію блудного сина, щоб показати нам, наскільки глибоке прийняття Богом тих, хто
відвернувся від гріха та повернувся до Бога Отця. Це одна з найпрекрасніших історій Біблії. У культурі
Ісуса дії молодого чоловіка були не просто марнотратними, а й такими, що ображають батька. Один
перекладач Біблії подорожував по багатьох країнах та культурах. Він завжди запитував людей, як вони
розуміють цю історію: «Що б сталося, якби син попросив спадок в Отця?» Неважливо, в яке плем'я він
приходив, люди завжди були шоковані та збуджені «Ніякий син не попросить такого!»

«Чому? Що в цьому такого жахливого?»

Люди казали: «Це означає, що син хоче смерті батька». У східній культурі син розривав стосунки з
батьком, коли забирав свій спадок.

Прочитайте Луки 15: 13-16. Чи став син сумувати за батьком відразу ж? Чому?
  
Коли він «опустився на дно»?
  
  
Прочитайте вірші 17-19. Що син тепер розуміє та бачить в собі?

Прочитайте вірші 20-24. Передивіться дії батька. Що він робить для сина?
  
  
Міркування: Чому батько побачив сина ще здалеку?
  
Усвідомлення сином своєї неправоти називається «покаянням». Ісус сказав, що для того, щоби увійти в
Царство, кожен з нас повинен покаятися — побачити себе у світлі Божої святості. З вами таке відбулось?



Ще один ключовий момент, про який говорить Ісус — це віра. Довіритися Божій милості, що Він приймає
нас. Чи вірите ви в те, що Бог приймає вас, як батько приймає сина в історії?

Бог не просто терпить вас, Він радіє вам. Якщо ви прийдете до Нього, Він не дозволить вам «спати в
стайні». Він хоче повноцінних відносин з вами як з коханими дітьми. Він постійно чекав того часу, коли
ви повернетесь. Він відкриває небеса для вас. Він підіймає вашу голову та коронує вас цінністю і
гідністю. Він хоче, щоб ви сиділи за Його столом як член сім'ї. Неможливо повірити? Божа благодать
настільки глибока, що здається «занадто гарною новиною, щоби повірити в це». Знайте, що ви в милості
Божій. Кожна людина має в минулому такі справи, яких вона соромиться: шкода, яку ми заподіяли
іншим, гордість, егоїзм, аморальність, поклоніння собі, роботі, ідеалам чи задоволенню. Бог приймає вас
більше, ніж ви приймаєте себе. Це є природа самого Бога — Бог є любов. І ви улюблені Його.

РОЗДУМИ:

Посидьте в тиші та знову програйте цю історію у себе в розумі. Уявіть себе в якості заблукалих сина або
доньки. Коли ви думаєте про те, щоби повернутися до Бога, які слова ви збираєтеся говорити Йому?
Уявіть, що ви далеко від «Божого дому». Ви підіймаєте голову та бачите, що Батько Бог біжить до вас.

- Що він робить? Що він говорить? Що ви кажете? Запишіть свої думки.


