
БОГ ЛЮБИТЬ ДАРУВАТИ ПОДАРУНКИ
Ще задовго до нашого першого подиху Творець 

світу показав Себе великим дарувальником всього, 
що може попросити людина. Сьогодні Він, як і рані-
ше, хоче виконувати бажання наших сердець (Пс. 36:4). 
Наш Небесний Отець стоїть за кожним добрим даванням  
і досконалим даром (Як. 1:17). Коли ми говоримо, що най-
краще в житті дається безкоштовно, то тим самим під-
тверджуємо, що, даруючи нам життя, дружбу і радість, Бог 
посилає нам найкраще. Але Його досконалий дар безцін-
ний і так ідеально підходить під наші потреби, що багато 
хто вважає його занадто гарним, щоб бути правдою.

ВІН ОПИСАНИЙ У БІБЛІЇ
Найвідоміша Книга в світі описує диво-

вижний дар, який набагато перевершує все, що ми 
коли-небудь отримували. Він включає в себе душев-
ний світ, прийняття, прощення й усиновлення в небес-
ну сім’ю, а також вічне життя. Але чи дарує нам Бог 
Свої дари лише в нагороду за добродійне життя? 
Згідно Біблії, ні. Вони пов’язані з найбільшим духов-
ним даром порятунку, який ми не можемо заслужити  
(Рим. 6:23; Еф. 2:8-9). 

ЙОГО НЕМОЖЛИВО ЗАРОБИТИ
У більшості сфер життя ми власною працею 

заробляємо повагу і право на довіру та просування. Але 
Божий дар спасіння не такий. Він дається не за заслу-
ги, а по милості. Не в результаті зусиль, а в результаті 
довіри, не завдяки праці, а завдяки спокою. Апостол 
Павло писав: “Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не 
від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився”  
(Еф. 2:8-9). В іншому новозавітному посланні Павло 
додає: “Він нас спас не з діл праведности, що ми їх учи-
нили були, а з Своєї милости через купіль відродження  
й обновлення Духом Святим” (ТиТу 3:5).

БОГ ЗАПЛАТИВ ЗА НЬОГО САМ
Задовго до того, як мудреці принесли свої дари 

для народженого Дитяти, Творець подарував нам дар 
вибору. Знаючи, що любов повинна бути добровільною, 
Він дав нам право прийняти або відкинути Його. Однак 
наші прабатьки вирішили покинути Його. Щоб не зали-
шити їх у загиблому стані, Бог розпочав план порятун-
ку, згідно з яким безневинна жертва помре за винних. 
Система релігійних церемоній Старого Заповіту образ-
но вказувала на те, що Сам Бог вчинить для нас на 
головній сторінці людської історії. Під час, назначений 
Самим Богом, і в момент нескінченної і вічної важливості 
Він зробив те, що може бути пояснено тільки любов’ю: 
пожертвував Своїм Сином, щоб заплатити за наші гріхи  
(Ів. 1:29; Євр. 10:5-10).

Є ДОКАЗ ПРИДБАННЯ
Чек про сплату, виданий нам, – це свідчення 

історії. Юдейські пророки передбачили прихід Месії, Який 
визволить Свій народ від його гріхів (Іс. 53; Дан. 9:26).  
Коли Він прийшов, то, за розповідями очевидців, зціляв 
хворих, воскрешав мертвих і дарував надію знедоленим. 
Потім Він зробив те, чого від Нього ніхто не очікував. 
Замість того, щоб зійти на трон під шум тріумфу захо-
пленої юрби, Він покірно стерпів звинувачення супро-
тивників і добровільно помер від рук римських катів. 
Три дні потому Він вийшов із гробниці, яку охороняли  
(Лк. 24:1-7). Ті, які бачили Його воскреслим, віддали  
перевагу померти від рук ворогів, ніж зректися того,  
що бачили Його живим. 

ВІН РЕТЕЛЬНО ОБГОРНУТИЙ
Бог упакував Свій досконалий дар тисячами 

років звершених передбачень, засвідченими чудесами  
і неймовірними випадками порятунку. Потім, після 
століть очікування, Господь відвідав єврейську дівчину на 
ім’я Марія і чудесним чином увійшов в її утробу. У наступ-
ні роки Він оточив Свій дар іронією невідомості, прихиль-
ністю малоймовірних послідовників, заздрістю релігій-
них лідерів і нищівним розчаруванням смерті. Коли все 
здавалося втраченим, Бог обернув Свій дар натхненними 
розповідями свідків, які оголосили про несподіване вос-
кресіння з мертвих. І останнім дотиком Творець обв’язав 
Свій дар порятунку кольоровою стрічкою різноманіття – 
людьми з кожного народу на землі, чиї серця й життя змі-
нилися під дією Його любові (Об. 5:9).
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ВИ НЕ САМОТНІ, якщо все ще роздумуєте про те, щоб відкрити серце для Божого дару спасіння. Багато хто думає, 
що все це занадто добре, щоб бути правдою. Багато хто боїться, що буде зв’язаний вічним боргом подяки і любові. Проте 
рішення прийняти дар спасіння належить тільки вам. Апостол Іван писав про Христа наступне: “До свого Воно прибуло, 
та свої відцурались Його. А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його” 
(Ів. 1:11-12).

Якщо Ви готові прийняти найбільший із дарів, відкрийте для Бога своє серце. Ви можете звернутися до Нього своїми 
словами або помолитися так: “Небесний Боже, я усвідомлюю, що не такий, яким повинен бути. Я вірю, що Христос – Твій Син 
і мій Спаситель. Я вірю, що Він помер за мої гріхи і воскрес із мертвих, щоб підтвердити Свої слова. Тепер я хочу довіритися 
Йому, щоб отримати прощення гріхів і дар вічного життя. Дякую Тобі, Отче. Я молюся в Ім’я Ісуса Христа. Амінь”.

_________________________________

Якщо Ви хочете більше дізнатися про Бога і Його Слово – Біблію, повідомте про це в найближчий до Вас офіс місії, і ми безкоштов-
но надішлемо Вам книгу “Хліб Наш Насущний”. Це збірка християнських статей для щоденного читання. У ній використовуються цікаві  
життєві приклади, які допомагають пізнавати біблійні істини і спонукають проводити більше часу в спілкуванні з Господом.

УКРАЇНА: а/с 20, м. Київ, 02088, Україна • email: ukraine@odb.org

Замовте “Хліб Наш Насущний” у зручному для вас форматі 
(друкований, цифровий, мобільний додаток): ukrainian-odb.org/subscription

БОГ ДАЄ ЙОГО ПО БЛАГОДАТІ
Звертаючись до тих, що прийняли пропози-

цію Божої милості, апостол Павло писав: “Бо спасені ви  
благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий,  
не від діл, щоб ніхто не хвалився” (Еф. 2:8-9). Спочатку 
Павло намагався заслужити Боже благовоління власни-
ми зусиллями (Фил. 3:3-9). Тепер він хотів розповісти 
своїм читачам про те, що відкрив для себе: тільки Божою  
благодаттю небесні ангели приймають занепалих і зла-
маних бунтівників у вічну сім’ю і присутність Божу.  
В іншому посланні Павло описував різницю між Адамом, 
який поширив гріх і смерть на всіх своїх нащадків, 
 і Христом, Який приніс благодать і життя всім, хто увірує  
в Нього. Він писав: “Але не такий дар благодаті,  
як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато,  
то тим більш благодать Божа й дар через благодать 
однієї Людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох”  
(рим. 5:15).

ТІЛЬКИ ВІРОЮ ЙОГО  
МОЖНА ОТРИМАТИ

Апостол Павло ретельно підбирав слова в Посланні  
до ефесян: “Бо спасені ви благодаттю через віру”. У цьо-
му визначальному виразі апостол нагадує, що Бог прихо-
дить тільки туди, куди Його запрошують. Той, Хто бажає  
розділити з нами радість вічного життя, лагідно стукає 
в двері наших сердець, і чекає, що ми запросимо Його  
у своє життя (Ів. 1:12). Тому в Євангелії сказано: “Так бо 
Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне” 
(Ів. 3:16). 

ukrainian-odb.org

ВСІ БАЖАЮЧІ МОЖУТЬ  
ЙОГО ОТРИМАТИ

Більшість учнів Ісуса Христа були рибалками, а не вчени-
ми. Один із них був збирачем податків. Спільним у них 
було бажання прийняти Божий дар. Разом вони були таким 
типом людей, яких Ісус хотів привести до Свого Отця. 
Навіть у Свій смертний час, висячи на хресті між двома 
вмираючими розбійниками, Він зміг подарувати вічне 
життя. “А один із розп’ятих злочинників став зневажати 
Його й говорити: «Чи Ти не Христос? То спаси Себе й нас!» 
Обізвався ж той другий, і докоряв йому, кажучи: «Чи не 
боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми 
справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки свої 
беремо, – Цей же жадного зла не вчинив». І сказав до Ісуса: 
«Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє!»” 
(Лк. 23:39-42). Тільки з тієї причини, що порятунок – це 
дар, Ісус зміг сказати йому: “Ти будеш зо Мною сьогодні  
в раю!” (Лк. 23:43).

ВІН СПОНУКАЄ ДО ВДЯЧНОСТІ
Ті, що відмовляються від допомоги, зазвичай 

пишаються тим, що нікому нічого не винні. Але ті, хто 
готові визнати свою духовну потребу, знаходять щось  
краще, ніж самодостатність. Вони приєднуються до зібран-
ня вдячних сердець, які усвідомлюють, що зобов’язані  
життям своєму Спасителю. Врятовані з палаючої машини 
чи будівлі відважним пожежником або перехожим знають, 
що значить прожити залишок життя з глибоким почуттям 
вдячності. Подібним чином ті, які знають, що врятовані 
благодаттю від полум’я Божого суду, мають всі підстави 
прожити життя, дякуючи Богові за дар спасіння (Еф. 2:10). 
Ніщо так не сприяє радості і любові, як чітке усвідомлення 
того, що все, про що ми могли мріяти або просити, полягає 
в досконалому Божому дарі.
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