1 Івана 3
Цей розділ сильно і могутньо говорить про Божу любов. Ми бачимо вплив цієї любові
на нас, і те, що план диявола зруйнований та зведений нанівець. Любов Бога має
бути відчутною і тому, повинна бути виражена в ставленні віруючих один до одного.
Справжнє духовне життя з Богом буде видно по тому, як ми будемо ставитися до
наших братів та сестер у Христі.
Діти Божі
Це наш новий статус у Христі. Ми діти, не лише слуги. Бог любить все своє творіння,
але ми маємо особливі стосунки через Ісуса. І відбулося це через любов Отця. Це
екстравагантна любов; любов, якої ми не заслуговуємо; любов, яка виходить за межі
будь-яких людських міркувань. Ми заслуговуємо Божого гніву, а не його любові, але
чудова любов Бога змусила нас відрізнятись від світу. Як діти Божі, ми маємо
безпеку, ми в Його планах, і ми чекаємо на славне майбутнє!
Бачити Ісуса
Іван розповідає нам про особливу надію для віруючих. Коли ми бачимо Ісуса саме
таким, як Він є, ми будемо схожі на Нього. Яка надія! У той момент, коли ми його
бачимо, ми будемо глибоко усвідомлювати диво того, Хто він є, і будемо звільнені від
боротьби з спокусою та гріхом. Без слабкостей та недоліків в характері чи тілі, ми
будемо такі ж, як Ісус. Алілуя!
Закон диявола
З нашим беззаконням та непокорою вирішено. У нас новий характер, який просто не
продовжує більше грішити. Оскільки ми прийшли до Христа, ми маємо зовсім інше
життя, і навмисний гріх та непокора Богові - не належать до такого життя! Робота
диявола - це бунт і гріх, але Ісус прийшов, щоб знищити його роботу. Ті, хто
народився від Бога, будуть виконувати Божий план, а не план диявола. Любов до
Бога, до праведності та до Божих людей є індикатором того, що в нашому житті є Бог.
Люблячий Бог, любов один до одного та перемога над ненавистю
Любити Бога і любити один одного є основними вимогами для віруючих у Христі.
Незадовго після того, як гріх прийшов у світ, Каїн вбив свого брата Авеля. Авель був
праведним, і це викликало ненависть у Каїна. На жаль, неминучим є те, що якщо ми
будемо жити праведно в Христі, ми будемо викликати гнів та ворожнечу у світу.
Вічне життя - дар від Бога, і Його Дух перебуває в серцях тих, хто любить Його і
любить Його людей. Це любов, яка виражається не просто емоціями. Активна,
практична, любляча турбота про наших братів і сестер, які потребують допомоги, є
явним свідченням цієї любові, і ми маємо мир та впевненість в наших серцях та
розумі, що ми живемо як справжні християни, а не просто говоримо правильні слова!
Чиста совість дає нам впевненість у спілкуванні з Богом, щоб заступатися за інших, є
основою віри в Ісуса і послуху Господу в тому, що Він говорить нам робити. Ми
стаємо непохитними в вірі, завдяки роботі Божого Святого Духа!

Питання для роздуму:
1. Настільки ми цінуємо можливістю бути дитиною Божою? Чи вдячні ми за
важливість переміни статусу, який здобув для нас Ісус?
2. Подумайте про те, що означає бачити Ісуса. Бути схожим на Ісуса -це чудово! Чи
достатньо часу ми роздумуємо про цю істину?
3. Чи знаємо ми про план диявола? Як Ісус його зруйнував?
4. Які практичні кроки ми можемо робити, щоб показувати любов один до одного? Що
саме ми можемо зробити для тих людей, які живуть в нужді біля нас?
5. Чи є в нашому житті гнів та заздрощі? Що ми можемо зробити, щоб викорінити це?
6. Подумайте про те, чи впевнені ви перед Богом. Чи є щось на вашій совісті, що
потребує Божого очищення?
Божих благословінь
Річард Брантон

