БОГ І ГРІШНИКИ

Бог хоче, щоб усі люди спаслися, і
прийшли до пізнання правди. (1Тим.2:4)

Коли Адам і Єва скоїли гріх, то відчували біль не лише тоді, коли Бог карав їх самих,
але також тоді, коли грішили їхні діти. Гріх шкодить не лише самому грішнику, але
також іншим людям. Коли брати Йосипа продали його в рабство, вони не лише
завдали горя йому, але також дуже засмутили свого старого батька – Якова.
Найважливішою відмінністю між Каїном та синами Якова було те, що Каїн не
шкодував за свій гріх і не просив у Бога прощення, натомість, брати Йосипа згодом
дуже пожалкували за скоєне і просили у Бога та Йосипа прощення. Вони, на відміну
від Каїна, були розкаяними грішниками.
Біблія часто розповідає про людей, які скоїли гріх. В Писанні ми побачимо, як
грішили не лише невіруючі люди, як от мешканці Содому чи єгипетський фараон,
але також і віруючі, як от – Ной чи цар Давид. Біблія відкрито розповідає нам про їхні
гріхи і нічого не приховує.
Вона вчить, що всі люди є грішниками. Це є наслідком гріха Адама та
Єви. Отож усім людям потрібно каятись у гріхах. Усі вони потребують Спасителя. Бог
обіцяє карати нерозкаяних грішників і прощати тих, хто щиро кається.
Бог не хотів, щоб люди, яких Він створив, були нещасними, пропащими,
безнадійними грішниками. Ще до приходу Свого Сина – нашого Спасителя на землю
Бог робив багато речей, щоб привести людей до каяття. Він направляв їх та посилав
їм покарання, коли вони завинили. Він завжди провадив їх та навчав через Своїх
пророків (Божих наставників). Бог хоче, щоб усі люди прийшли до пізнання Його
правди та спаслися.
Єдиний шлях, яким вони можуть спастися – через віру в Ісуса Христа. Завдяки тому,
що безгрішний і святий Син Божий постраждав за гріхи цілого світу, грішники
отримали звільнення від рабства гріха, диявола та смерті. Таке послання про Божу
любов та особливе служіння Ісуса Христа називається Євангелієм. Дякуймо Богові за
Євангеліє – нашу надію та втіху!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. За що відчували біль Адам та Єва?
2. Яка найголовніша відмінність між Каїном і братами Йосипа?
3. Чи приховує Біблія провини людей, про яких вона розповідає?
4. Як Бог приводив людей до каяття до приходу Ісуса на землю?
5. Чи Бог хоче, щоб спаслись лише деякі люди?
6. Який єдиний шлях до спасіння, прощення гріхів і вічного життя?
7. Як називається послання про Божу любов і особливе служіння Ісуса?

