ЗДОБУВАТИ ДРУЗІВ ДЛЯ БОГА
Урок №1 ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО СВІДЧИТИ?
Пам. вірш: “Це і добре, і приємне Спасителеві нашому Богові, Який хоче,
щоб усі люди були спасенні і прийшли до пізнання істини.” (1 Тимофія
2:3-4)
Яка мотивація Бога в пропозиції спасіння людству?
Найбільше бажання Бога - бачити, щоб кожна людина була врятована і
перероджена Його Духом. Він любить кожну людину. Його любов не має
меж, Його співчуття вічне, і прощення Його незліченне. Бог є люблячим
батьком, який хоче, щоб усі Його діти повернулися додому якомога
швидше.
Бог обрав нас, щоб запропонувати спасіння і іншим. А в чому наша
мотивація свідчити? Чому ми повинні свідчити?
ПРОПОНУЮЧИ СПАСІННЯ
Бог відкриває Себе декількома шляхами:
• Через роботу Святого Духа (Дії 5:32)
• Через природу (Псалом 19:1)
• За особливих або непе-редбачених обставин (1 Хронік 16:12)
• Через життя і служіння Христа (Івана 1:18)
❖ Незважаючи на можливість використовувати всі ці засоби
спілкування, Бог обрав нас, щоб через нас донес-ти і розказати
план спасіння іншим.
❖ Він хоче, щоб ті, хто прийняв Спасіння, поділилися ним з іншими.
Він хоче, щоб ми поділилися отриманим нами спасінням, даючи
можливість іншим також прийняти вічне життя (Матвія 10:8; Якова
5:20).
ПРИНОСИМО БОГОВІ РАДІСТЬ
❖ Ви ніколи не замислювалися про те, який Бог відчуває біль,
страждання та несправедли-вість, через гріх, що приніс у наш світ?
(Єремії 13:17).

❖ Небеса кожного разу сповнені очікуванням, коли ми ділимо-ся
Євангелієм з іншими, оскільки Бог прагне побачити, як вони
відкривають свої серця і приймають Спасіння.
❖ Коли серце відкривається для спасіння, ангели в пориві радості, і
Бог радісно співають (Луки 15:7; Захарії 3:17).
❖ Що може бути більшою нагородою, більшим задовольнням, ніж
знання того, що твоє свідчення приносить радість серцю Бога в світі
печалі?
ДЛЯ РОСТУ
Що відбувається, коли застоюється вода?
Вода в басейні псується, якщо не оновлюється щодня. Ми також можемо
«псуватися», якщо не даємо живій воді текти через нас.
❖ Як ми згадували раніше, у Бога є багато способів відкрити Себе.
Однак, навіть відкриваючи Себе безпосередньо, Він завжди
пов'язує людей з іншими людьми. Перевірте наприклад, досвід
Савла або Корнелія (Дії 9:3-6; 10:1-6).
❖ Проповідування Євангелія є благом для нас. Ми можемо духовно
рости і радіти разом із Христом, коли люди приймають Його.
ЗАРАДИ ПОСЛУХУ ПОВЕЛІННЮ ІСУСА
Бог не хоче, щоб «хтось загинув, але кожен прийшов до покаяння.”
(2 Петра 3:9)
Тому Він повелів нам ділитися Єванге-лієм з усіма. Він терпляче чекає,
коли ми виконаємо цей наказ (Матвія 24:14).
❖ Бог вибрав чоловіків і жінок (2П 2: 5; Бут. 12: 1-3), нації (Іс. 49: 6) і
народи (Дії 1: 8), щоб спасіння залишалось доступним через всю
історію.
❖ Для церкви, зневага або применшення повеління Христа означає
потерпіти невдачу і загубити мету свого існування, упустити її
пророче покликання для світу.
ЗАРАДИ ЛЮБОВІ
❖ «РУХАТИ» означає «змусити когось щось зробити або зробити
щось необхідне» (Oxford Advanced Learner's Dictionary).

❖ Любов до Ісуса рухала Павлом поши-рювати Слово Боже по всьому
світу, оскільки він зрозумів, що Ісус віддав своє життя, щоб його
спасти.
❖ Свідчення іншим є відповіддю любові на Божу любов.
❖ “Більшість братів і сестер стали впевне-неми в Господі і все більше
наважують-ся без страху проголошувати Євангеліє […] з доброї
волі. […] [Вони] роблять це з любові». (Филип. 1:14-16).
“Повноважним слугам Христа слід Силою Свято-го Духа нести свідоцтво
про свого Вождя. Усі їхні зусилля повинні характе-ризуватися гарячим бажанням Спасителя спа-сати грішників. «Той, хто бажає, нехай бере воду
життя даром» (Одкровення 22:17) - це милостиве запрошення Христа
повинно бути підхоплено Його праців-никами, щоб його почули люди в
усьому світі.” (Е. Уайт, Свідоцтва для церкви, том 9, p. 4, стоp. 43)

