
5 день. ДУХОВНІ  ДІТИ

ГАЛАТАМ  4:19

  Любі діти мої, заради вас я знову терплю біль і муки, подібні до тих, які відчуває жінка, народжуючи
дитину. І терпітиму їх, аж доки ви не вподобитеся Христу.

ЕФЄСЯНАМ 4:15

Тож промовлятимемо істину з любов’ю і зростатимемо в усьому, щоб бути схожими на Христа. Бо Ісус —
голова  

1 СЛУНЯНАМ 2:7-8

Як апостоли Христові, ми могли б використати нашу владу примусити вас допомогти нам, але ми були
лагідні з вами, ніби мати, яка з любов’ю дбає про дітей своїх. Відчуваючи таку любов до вас, ми готові
були розділити з вами не лише Добру Звістку Божу, але й життя наше.  

Малюки завжди прекрасні, іноді вимагають уваги, але завжди дорогоцінні.  Вони повністю залежать від
інших і відкриті.  У той же самий час вони не мають добре розвиненого мислення в силу відсутності
досвіду.  Вони можуть виявитися в небезпечній ситуації, не усвідомлюючи наслідки своїх дій.  До тих пір
поки вони не навчаться розрізняти, їм постійно потрібна буде допомога.

У посланні до Галатів 4:19, Павло звертається до християн як до«дітей».  Він описує себе як жінку,що
страждає при пологах.  Його родові болі викликані його величезним бажанням побачити формування
Христа в них.  Як ви думаєте, що він мав на увазі? Павло знав, що характер Христа ще не повністю
розвинувся в їх стилі життя.  Духовні діти можуть мати щиру любов до Ісуса, але можу не усвідомлювати
неблагочестивих звичок, які чіпляються за них.  Вони можу «проковтнути» помилкове вчення, тому що
воно приємно на смак. Новонавернений може напитися одного вечора і іншим свідчити про Христа - не
бачачи при цьому своєї непослідовності.  Він або вона можуть бути постійними в поклонінні, але
нехтувати справедливістю і потребами бідних або можуть послужити одному, а потім на роботі брехати
про витрачені гроші.  Згодом Дух Святий приносить прояснення про те, що догоджає Отцю,а що ні.

Дивно як новонавернені починають усвідомлювати, що їм потрібна зміна.  Людина, яка ніколи не була в
церкві, віддав своє серце Ісусу.  Все, що він зрозумів, так це те, що Ісус помер за нього.  У той же самий
день він відправиться до своєї подружки, з якою він жив останні кілька місяців.  Він відчув величезний
дискомфорт.  Він не знав, що їх ситуація суперечила шляхам Божим.  Він любив свою дівчину, але не міг
зрозуміти, чому він це відчув, що щось не так.  Коли він звернувся до людини, яка привела його до
Христа, він запитав що відбувається.  Його друг християнин сказав йому, що Дух Святий говорить йому
про те, що свято і добре.  Він продовжив, показавши новонаверненому те, що Біблія говорить про
правильні стосунки в подружжі і сексуальної нечистоти.

Голос Святого Духа, слова Писання і мудрість, і рада віруючого - це три способи зростання і зрілості для
«дітей».

Прочитайте Ефесян 4:15.  Що допомагає нам рости?



Бог наперед приготував, щоб діти отримували користь від мудрості і підтримки сім'ї, яка любить їх.
Ваша нова сім'я - це ваша домашня група і ваша церква. Будучи перетвореним, ви можете очікувати, що
«юнаки» і «батьки» у вашій домашній групі буду піклуватися про вас.
  
Прочтите 1 Фес. 2:7-8. Как Павел показал Божью любовь новым верующим? 
  
  
Прочтите список приведенный ниже. Подчеркните каждую ситуацию, в которой вы как духовный
младенец нуждаетесь в помощи других, чтобы вам расти во Христе. 

        * Защита от  ложных учений и сект 

▪ Заверение в том, что вы на самом деле дитя Божье 

▪ Способы избавления от «старого багажа» в вашей жизни 

         * Ободрение, когда вы сражаетесь с проблемой 

▪ Значение крещения и вечери

▪  Совет от отцов, которые знают Писание 

▪ Молитва за исцеление вашего тела, когда вы больны

▪ Утешение во времена трудностей или несчастий

▪ Преодоление пристрастий

▪ Другое



Апостол Павел дает конкретное учение новым обращенным. Он предупреждает их об опасности
выполнения правил и религиозной гордости. Он учит о правильном использовании духовных даров и
неправильного поиска статуса в церкви. Он был обеспокоен, что христиане увлеклись религиозными
клише, думая, что они были  духовными, чем других христиан. Он учил их тому, как справляться с
насмешками и испытаниями. Он говорил о сексуальной морали, финансовой честности, как ладить с
семьей и быть добрым к своему мужу или жене. Другими словами, он постоянно заботился о них, как
мать. 

Почему бы вам не начать изучать его учения? Они находятся в посланиях Нового Завета. Используйте
список книг в Библии или попросите друга христианина показать вам послания Павла. Прочтите их
несколько раз. Поделитесь тем, что вы узнаете из них с вашей домашней группой. «Не проповедуйте»
идею, которую вы услышали на ТВ – поделитесь тем, что вы прожили. Много людей проповедуют
другим, в то самое время как сами они еще не начали проживать это. Все дело в нашем сердце, а не
просто знании в голове. Каким образом стих повлиял на вашу жизнь? Именно это Библия называет
«словом вашего свидетельства» и оно драгоценно. Делясь этим, вы благословите других. 

И давайте закончим тем, что мы начали. Бог любит вас больше, чем вы любите себя. Вы драгоценное
дитя для Него – только подумайте о любви Иисуса к маленьким детям (см. Исайя 40:11). Трех- летний
малыш  не может нарисовать плохую картинку – по крайней мере, так не кажется папе и маме. У вас
есть огромное количество благодати в Господе. Наслаждайтесь ею! 
Держитесь! На этой неделе у нас 6 дней вместо пяти. Завтра мы посмотрим на крещение. 


