
ПРОЩЕННЯ (ВИБАЧЕННЯ). 5 день

ПРОЧИТАЙТЕ ЛУКИ 23:32-43

Разом з Ісусом воїни привели на страту ще двох злочинців. Коли ж вони прийшли до місця, що
називалося «Лобне місце», воїни розп’яли Ісуса, та ще двох злочинців: одного праворуч, а другого
ліворуч від Нього. Тоді Ісус промовив: «Отче, прости цих людей, вони самі не знають, що вони чинять».
Та охоронці, тим часом, поділили між собою Його вбрання, кидаючи жереб. Навколо стояли люди й
дивилися за всім, що трапилося. А вожді юдейські насміхалися з Ісуса, кажучи: «Він рятував інших, тож
хай тепер Себе Самого врятує, якщо Він справді є Христос, обраний Богом!» Навіть воїни, і ті
збиткувалися й насміхалися з Ісуса. Вони запропонували Йому кислого вина, кажучи: «Якщо Ти Цар
Юдейський, то врятуй Себе! На хресті, над головою Ісуса, солдати прибили дощечку, на якій було
написане: « це цар юдейський ». І один із злочинців, розіп’ятих разом з Ісусом, почав лихословити Його,
кажучи: «Хіба ж ти не Христос? Тож врятуй Себе й нас!» Але другий злочинець присоромив його,
сказавши: «Чи ти не боїшся Бога? Ти ж маєш такий самий вирок. Але наші з тобою вироки справедливі.
Ми отримали те, що заслужили своїми вчинками, а цей Чоловік не зробив нічого лихого». І додав:
«Ісусе, згадай про мене, коли прийдеш у Своє Царство». Ісус відповів йому: «Правду кажу тобі: сьогодні
ж ти будеш зі Мною в раю».

Перші учні називалися «послідовниками» Шляху. Однак незабаром їх стали називати «християнами».
Ім'я збереглося. Цей світ був спотворений, перекручений протягом декількох століть. Істинне значення
цього слова «той, хто отримав благодать від Бога і живе, щоб служити та любити Ісуса». Християнин —
це не просто той, хто народився в християнській країні (та і як країна може бути християнською?). Це не
просто людина, яка ходить до церкви або молиться, або вірить в те, що Ісус існує. Це не просто спроба
бути хорошим в житті. Християнин по своїй суті — це той, хто пережив прощення та відносини з Богом,
які можливі завдяки жертві Ісуса на хресті. Це досить просто: справа не в тому, що ви знаєте, а Кого!
Справа не в тому, чого ви досягли, але в тому, що зробив Ісус для вас.

Одна з тактик диявола, щоб завдати вам поразки — це змусити вас сумніватися в ваших нових
відносинах з Христом. «Чи дійсно ти дитя Боже? Як ти можеш думати про таке, якщо ти християнин?
Виправся спочатку, перш ніж почнеш молитися», — шепоче він. «Ти так мало знаєш Біблію. Ти так мало
розумієш. Здається, що ти не став кращим». Це його стріли. Звідки я можу знати, що я дитя Боже? Я
пробачений і цінний!

   
Прочитайте Луки 23: 32-45 знову. Ми стоїмо на святій землі, землі хреста. Приділіть кілька хвилин, щоб
уявити сцену розп'яття. Що зазнав Ісус?

Як люди навколо хреста ставилися до Нього?

Прочитайте 39 вірш. Чого хотів злодій від Ісуса?

Прочитайте вірші 40-43. Чого хотів інший злодій?

Що міг запропонувати Ісусу зі свого минулого чи майбутнього злодій, що покаявся?

Що міг зробити злодій сам для себе або пообіцяти?



Чи багато він дізнався про Ісуса за цей короткий час, поки висів на хресті?

За кого він визнає Ісуса?

Що він отримав від Ісуса?
   
   
Я гадаю, що це одна з найважливіших картин порятунку в Новому Заповіті. У злодія було дуже погане
життя. Його чекало коротке майбутнє. Він нічого не міг пообіцяти Ісусу.

Він отримав те, що заслужив. Він нічого не міг змінити. Він мало що розумів. Але він визнав, що Ісус мав
рацію та міг врятувати його. Чоловіка, який вмирає. Це все, що йому було потрібно. Подібно до нього, ви
прощені. Ісус має силу скасувати минуле та очистити нас, як ніби ми ніколи не грішили. Уявіть Ісуса в
його найслабший і найвразливіший момент, але водночас визнайте Його Царем всесвіту. Який у нас
Спаситель!

Хто такий християнин? Християнин — це той, чиї гріхи прощені завдяки тому, що зробив Ісус.


