
ВИКУПЛЕННЯ (СПОКУТУВАННЯ). 4 ДЕНЬ.

Матвія 13:44-45 

Царство Боже подібне до скарбу, схованого у полі. Чоловік знайшов його і знову заховав. І він був такий
щасливий, що пішов та й продав усе, що мав, аби придбати собі те поле. Царство Небесне також нагадує
купця, який розшукує гарні перли.

Марк 10:45
Бо навіть Син Людський прийшов не для того, щоб Йому служили, а щоб Самому служити іншим й
віддати життя Своє як викуп за багатьох.

1Петра 1:18-19
Ви знаєте, що не тлінним сріблом та золотом вас було викуплено від марного життя, якому ви навчилися
від ваших предків, а дорогоцінною кров’ю чистого і непорочного Ягняти — кров’ю Христа.

У ситуації з рабством, щоб викупити людину, необхідно купити її у работорговця, а потім звільнити
людину. В культурах, які практикують рабство, все це відбувається й сьогодні. Коли ціна за «товар»
виплачена, то раб стає вільною людиною. Деякі агентства спеціалізуються в придбанні свободи людини
навіть сьогодні. Колишній раб може відправитися додому, робити свій власний вибір та ніколи більше не
потрапляти в рабство. Кайданів більше немає.

Як послідовники Ісуса, ви були викуплені. Ісус заплатив за ваше рабство гріха, до того ж самому собі. Ви
більш вільні, ніж можете це усвідомити. Чи є області в вашому житті, де ви все ще не маєте свободи? Не
здавайтесь. Ісус хоче, щоб ми жили вільним життям: без грішних звичок, пристрастей і руйнівних шляхів.
Так, ми все ще будемо іноді вибирати гріх, але він не буде правити нашим життям. Бог хоче, щоб ми
насолоджувалися свободою, за яку Він заплатив, але будьте терплячі в цьому процесі.

Прочитайте Матвія 13: 44-45. Чому ті, хто знайшли скарб і перлину, продали все, що в них було?
  
  
Що таке скарб і що таке перлина?
  
     
Трохи складне питання. Церква завжди бачила, що скарби та перлину можна інтерпретувати двома
способами. Перше розуміння: скарб і перлина — це Царство Боже. Коли ми виявляємо його цінність, то
віддаємо все своє життя, щоб володіти ним. Друга істина в тому, що ви перлина й Ісус віддав своє життя,
щоби купити вас. І те й інше — дивовижна істина. Приділіть кілька хвилин, щоб поміркувати над цим.
Що Господь промовляє до вас, використовуючи обидві ці притчі?
  
  
Прочитайте Марка 10:45. Незважаючи на те, що Ісус цар, для чого Він прийшов на землю?

Прочитайте 1 Петра 1: 18-19. Скільки коштувала ваша свобода?

Ви звільнений раб. Що б вам хотілося сказати Богу?
  



Ви були викуплені від гріха та порожнечі. Тому природне запитання: Кому ви належите? Чи потрібно
було Ісусу заплатити дияволу, щоб повернути вас? Це поширена ідея, але неправильна. Бог нічого не
винен дияволу. Бог як сонце, а диявол як 1 Вт лампочка. Немає ніякого порівняння між ними. Ні, Ісус не
викупив вас у диявола. Ви винні були за гріх самому Богу. Бог взяв це на себе, щоб заплатити дорогою
ціною за те, що ви вчинили проти Нього. Ісус заплатив ціну на хресті, яку нам важко зрозуміти. Ми вільні
та не повинні більше повертатися в рабство гріха.
  
  
Які кайдани Ісус зруйнував у вашому житті?

Які кайдани ще необхідно зруйнувати?


