
НАРОДЖЕНИЙ ЗГОРИ. 3 день. ІВАНА 3:1-13

Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до Нього прийшов уночі, та й
промовив Йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти від Бога, як Учитель, бо не може ніхто таких чуд
учинити, які чиниш Ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу
Я тобі: Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Никодим Йому каже: Як
може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своїй матері знову й родитись?
Ісус відповів: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в
Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з Духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав Я
тобі: Вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він
приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений. Відповів Никодим і до Нього
сказав: Як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав: Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не
знаєш? Поправді, поправді кажу Я тобі: Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили,
але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли Я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите
ви, коли Я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки Той, Хто з неба зійшов,
Людський Син, що на небі.

Народження — це драматична подія! Малюк ріс в утробі матері протягом 9 місяців. День пологів
позначений на календарі. Все готово. На час народження мама вже готова перейти від почуття
дискомфорту до пологів. І коли приходить час — народжується малюк. Це визначний момент. До кінця
життя ми святкуємо день нашого народження.

До народження наших двох дітей ми вирішили не питати на УЗД, хто у нас буде: хлопчик чи дівчинка. У
пологовій залі ми відчували ще більше радості, дізнавшись, хто у нас народився. Яке це диво та щастя. І
яка це радість бачити, як росте малюк, стає дорослим і створює свою власну сім'ю.

Народження — це ще одна картина порятунку та нових відносин з Богом. Як ми входимо в Царство? Так
само як я опинився в Канаді — я народився там. Я громадянин за місцем народження. Щоб увійти в
Царство Боже, нам необхідно «народитися ще раз» у Царстві.

Поміркуйте над Івана 3: 1-3. Фарисеї були посвяченими релігійними людьми. Чому Никодим прийшов до
Ісуса вночі, коли його ніхто не міг бачити?
  
Прочитайте вірші 3-8. На підставі відповіді Ісуса, чи кожен потрапляє в Царство автоматично? Чому?

Никодим думає про «природне народження», в той час як Ісус говорить про «духовне народження».  

Подумайте про вірш 6. Чим природне і духовне народження схожі?

Чим вони відрізняються?

Прочитайте вірші 9-13. Який доказ істинності Своїх слів пропонує Ісус?

  
Багато послідовників Ісуса можуть назвати своє духовне народження, як час, коли вони відмовилися від
управління своїм життям і попросили Ісуса дати їм нове духовне життя. Деякі християни не впевнені,
коли саме відбулося народження. Вони просто розуміють, що знають Ісуса.

Деякі навіть визнали любов Бога до них ще в дитинстві та повернулись до Нього. Інші люди не впевнені,
що це нове народження, вони навіть не в змозі описати його. Вони не певні, що сталася радикальна
зміна та в них почалося нове духовне життя.



До якої категорії належите ви? Дуже важливо, щоби ви були народженими згори. Не має значення, чи
можете ви назвати місце або час (я заздрю   тим, хто може). Має значення ваша впевненість в тому, що
Бог зробив вас новою духовною людиною. Якщо ви не впевнені чи хочете зробити це зараз, то
помоліться наступною молитвою своїми словами:

МОЛИТВА

Дорогий Господи,

Я хочу бути твоєю дитиною. Я хочу знати Тебе. Я хочу мати духовне життя, яке можна
знайти тільки в Тобі. Я визнаю, що я не можу зробити себе Твоїм дитям, і що мій гріх робить
мене твоїм ворогом. Прости мені мій гріх і егоїзм мого серця. Я вірю, що життя Ісуса, Його
смерть і воскресіння дають мені право бути Твоєю дитиною. Дай мені нове життя. Дух
Святий, живи в мені. Прийди, Господь. Я люблю Тебе, Отче. В ім'я Ісуса, я прошу про це.
Амінь.
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