1 Коринтян 1
Церква в Коринті була повна енергії та ентузіазму, активна, з безліччю
духовних дарів, але водночас переживала низку моральних проблем.
Здавалося, що деякі люди прийшли до Коринту, щоб відвідати Павла і
розповіли йому про розділення в церкві. Церква також написала Павлові листа,
запитуючи поради щодо ряду доктринальних питань. Тому намір Павлового
листа — розібратися з цими проблемами та відповісти на їхні запитання.
Вступ
Павло пише відділеним у Христі, показуючи, що як Божі люди, вони повинні
відрізнятися від інших у світі.
Вдячність
Павло дякую Богові за тих людей, які знають Його благодать через Господа
Ісуса Христа. Вони добровільно використовують духовні дари, чекають
другого приходу Господа, а Павло запевняє їх у вірності Божій та Божій
спроможності тримати їх сильними аж до кінця.
Розділення
Здається, що в церкві в Коринті було велике розділення, сварки, які
концентрувалися на різних особистостях, включаючи як самого Павла, так і
Аполоса та Кифу. Деякі люди слідували за цими різними особистостями, а інші
твердили, що потрібно просто слідувати за Христом. Однак, ми бачимо, що
їхнє ставлення було духовно банкрутним, тому що воно спонукало до
розділення. Ми розуміємо, що лідери мають різні особистості, але нерозумно
ставити одного вищим за іншого. Христос не розділяється. Він піднімає лідерів,
щоб вони ділилися своїми дарами, будуючи тіло Христове, а не розділяючи
церкву. Павло вчить, що ми повинні зосередити увагу на Євангелії, яка є
посланням Христа розп'ятого. Він страждав за нас і, будучи Богом, повністю
віддав себе за нас!!

Христос розп'ятий
Христос віддав себе за нас через мудрість Божу. Бог бачив, що віддавши
Свого Сина на розп'яття і смерть, він знищить силу диявола і переможе горді
та вперті серця людей. Ісус був посланий, щоб не розгромити повстання
військовим шляхом, але знищити корінь гріха скромною, самовідданою
жертвою. Для світу хрест є ознакою поразки, але в небесному царстві він
означає знищення сатани і всього його царства! Здається — це нерозумно,
прийти, бути заколеним, як агнець, але страждання Христа зруйнували
царство сатани і проклали шлях чоловікам та жінкам до примирення з Богом.
Ми лише маємо упокоритися та радіти щодо чудового Божого плану.
Наше положення перед Богом
Павло нагадує коринтянам, що в очах цього світу, багато хто з них, не
отримали високого положення і мали незначний вплив та силу. Одна, церква
Христова не зрозуміла шляхам цього світу. Тобто, Христос будує свою церкву
з тих, кого зневажає цей світ, хто є слабкими, та яких вважають нерозумними.
У Христі ми підняті і стали синами та доньками Бога. Ми знаємо, що ми є
цінними і дорогими для Господа і Бог дивиться на нас зовсім по іншому, а Він є
для нас головним. Однак, хоча ми і радіємо нашим чудовим новим
положенням у Христі, важливо щоб ми завжди залишалися смиренними і
залежними від Нього.
Що зробив Христос
Христос - це наше розуміння. Він приніс справжню мудрість у наше життя, що
дає нам правдиве і точне сприйняття всього в дійсності.
Христос - наша праведність. Він показав нам, як жити, покрив наші гріхи, щоб
ми були прийнятними для Святого Бога.
Христос - наша святість. Він зробив нас унікальними та дорогими, і ми
посвятили своє життя на служіння живому Богу і Він займає перше місце у
кожній сфері нашого життя.
Христос - це наше викуплення. Він заплатив ціну, яка позбавила нас від сатани,
ми більше не знаходимося під його контролем, а належимо Богові.

Христос є наша впевненість. У нас самих немає чим хвалитися, але у нас є
багато чим хвалитися в Христі!
Питання для роздуму:
1. Важливо пам'ятати, що в житті людей, відбуваються добрі речі, а не лише
проблеми. Настільки ми готові пам'ятати про це, коли молимося про тіло
Христове.
2.Як ми можемо подолати проблему людей, які слідують за особистістю, а не
за Христом? Чи ставимося ми однаково до людей у тілі Христовому, чи є у нас
улюбленці? Чи ми покладаємося на нашу особистість, щоб привабити Божих
людей, чи свідомо вказуємо людям на Христа?
3. Як ми зберігаємо послання Христа розп'ятого центром нашого життя та
служіння? Чи ставимо ми велику ціну нашого спасіння, як виклик своїй
гордості та егоїзму?
4. Коли ми думаємо про себе і про тіло Христа, чи цінуємо ми ту переміну, яку
Христос приніс для нас? Чи усвідомлюємо ми, що самі по собі ми ніщо? Лише
у Христі ми особливі та маємо значення.
5. У 30 -у вірші, Павло чітко говорить коринтянам, хто є Христос для них. Чи
цінуємо ми тим, що для нас, той самий Христос, є лише Одним, Ким ми
можемо впевнено хвалитися.
Божих благословінь!
Річард Брантон

