БАЧИТИ ЛЮДЕЙ ОЧИМА БОГА
Урок 3, 18 липня 2020
“Ідіть за Мною, - сказав Він їм, - і Я зроблю вас ловцями людей.” (Матвія
4:19)
Як Ісус дивиться на людей?
Він дивився на людей з симпатією. Він вважав кожну людину потенційною для спасіння. Він бачив, ким вони стануть, якщо приймуть спасіння.
Кожна людина була цінною та унікальною для Ісуса. Тому Він ставився
до всіх особливим чином і нікого не зневажав.
Давайте навчимося ставитися до інших, як це робив Ісус.
ПРИВОДЬТЕ ІНШИХ
❖ Це було особливим чудом з багатьох причин.
1. Друзі привели сліпого і попросили Ісуса зцілити його
2. Ісус відвів йо-го в сто-рону
3. Після першого доти-ку Він запитав його, чи він щось бачить
4. Сліпий бачив людей як дерева
5. Другий дотик зцілив сліпого повністю
❖ Сліпий не вірив в Ісуса, але його друзі вірили.
❖ Ісус двічі торкався його, щоб повністю зцілити.
❖ Багато людей ніколи не прий-дуть до Ісуса, якщо хтось із вірою не
приве-де їх до Нього. Це наша місія.
❖ Іноді нам може знадобитися «другий дотик» від Ісуса, щоб чітко
побачити духовні істини.
СПРИЙМАЙТЕ КОЖНОГО
❖ Стосунки між євреями та самаря-нами були досить напруженими.
Євреї зазвичай йшли в дорогу, з Галілеї до Іудеї в обхід, щоб не йти
через Самарійську землю.
❖ Однак Ісус бачить набагато вище і далі від ра-си, культури, статі та
релігії. Він знав, що в Са-марії є люди, які потребують спасіння,
тому Йо-го місією було принести їм вість про спасіння.
❖ Коли ми дивимось на інших із симпатією Бога, тоді зникають всі
перешкоди. Тоді більше немає сорту-вання, тому що ми
розглядаємо їх як потенційних громадян Царства Небесного.
❖ Ми можемо не розділити чи сприймати їхні полі-тичні або релігійні
погляди, але ми завжди будемо любити їх і бажати для них
найкращого.

ЗАВОДЬТЕ ДРУЗІВ
❖ Коли Ісус прощався зі своїми учнями, Він попросив їх проповідувати
Євангелію на нових територіях: «в Єрусали-мі, у всій Юдеї та
Самарії і до кінця землі.” (Дії 1:8).
❖ Апостол Андрій подає приклад цього методу. По-перше, він
розповів братові про Ісуса [Юдея].
❖ Пізніше він подружився з хлопцем [з Самарії], і Ісус зробив через
нього велике чудо (Івана 6:5-11).
❖ Зрештою, він ділився Євангелієм з невідомими [до кінця землі],
такими як греки, які шукали Ісуса (Івана 12:20-26).
❖ Ми можемо навчитися ефективному методу приведення душ до
Ісуса на прикладі Андрія: будуючи приязні стосун-ки з іншими.
СТАВИТИСЬ ДО ІНШИХ ПО-ОСОБЛИВОМУ
❖ Як Ісус вів себе з трудними людьми?
• Він уважно їх вислуховував
• Він задавав їм питання
• Він поступово відкривав їм істину
• Він визнавав бажання їх сердець
• Він бачив потенціал навіть у найбільш призирливих людях
• Він нікого не вважав когось недостойним Євангелія
• Він бачив відображення слави Творіння в кожному
• Він піднімав їх думки, щоб вони могли собі уявити ким вони можуть
стати
❖ Бачити інших очима Ісуса - означає бачити всіх як потен-ційних
кандидатів на Царство Небесне і ставитися до них від-повідно. Щоб
бути успішними свідками, ми повинні просити Святого Духа про таке
бачення.
КОРИСТУЙТЕСЬ ЛЮБОЮ НАГОДОЮ
❖ Бог відкриває двері, щоб дати нам чудові можливості ділитися
Євангелієм.
❖ Погляньте на приклад Филипа. Бог пе-реніс його до певного місця,
щоб він міг зустріти людину, що читав конк-ретний уривок Святого
Письма. Цій людині потрібно було лише невелич-кий поштовх, щоб
віддати своє серце нашому Спасителю (Дії 8:26-39).
❖ Нам в допомогу є ангели, які хочуть провести нас через ті "відкриті
двері". Попросіть Бога, щоб він дав вам роз-судок визнати ці чудові
можливості і дати вам відповідні слова в такі моменти.

