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Однією з проблем, з якими стикається Павло в церкві в Коринті, є та, що 
деякі ставлять під сумнів його апостольську роль. Він веде себе з 
гідністю, тому що його головне бажання - благословити церкву, а не 
піднести себе. 
 

Слуги Христові 
Павлові не важливі титули, він бачить  себе слугою. 
Його радість в тому, що Бог відкрив таємниці та чудову істину, і він 
вважає за привілей і шукає мудрості, як відкрити та поділитися тим, що 
було відкрито йому.   
 
Вірність 

Бажання Павла - бути вірним поклику Божому в його житті. Він знає, що 
люди намагатимуться судити його, але його турбує лише те, як оцінить 
Його Господь. Павло хоче, щоб ті, хто слухають його чекали вердикту 
Божого, а не виносили передчасно свої людські судження. Бог праведний 
суддя! 
 
Павло та Аполлос 

Здавалося б, Павло хоче, щоб співробітники, які працюють разом з ним, 
також дотримувалися цінностей, яких навчали його. І люди мають 
ставитися до Аполлоса так, як вони ставляться і до Павла. Вони не 
повинні вибирати між ним та Аполлосом, але, швидше, повинні 
сприймати їх як слуг, які працювати разом на користь церкви. 
 
Ціна апостольського служіння 
Не потрібно заздрити апостольському служінню. Воно вимагає великої 
жертви і може навіть означати смерть. Апостол може виглядати 
безумним для цього світу, але, власне його служіння приносить Божу 
мудрість. Йдучи вперед та насаджуючи нові церкви, часто зустрічатимеш 
сильні опозиції. Матеріально буде багато проблем. І ми знаємо, що часом 
Павло зовсім не отримував підтримки і йому доводилося робити намети, 
щоб забезпечити свої фізичні потреби. Люди ганьбили Павла та інших 
апостолів. Павло каже деяким, що з ними поводяться, як з порохом та 
сміттям. 
 
Батьки у Христі 
Павло смиренно заявляє, що через його служіння багато хто спаслися і 
пізнали реальність Євангелії. Його проповідь і свідчення, а також його 
спосіб життя є могутнім свідоцтвом для тих, хто не знає Христа. 
 

 



 
Тимофій 

Павло був посвячений вихованню "Тимофіїв" - людей, які б поділяли  
його переконання в Христі та Слово Боже, які в першу чергу будуть 
свідками Євангелії, а також шануватимуть його. Павло завжди мав 
бажання особисто відвідувати церкви, але, коли це було неможливо, такі 
люди, як Тимофій і Тит, були цінними членами його команди. 
 
Надія Павла повернутися до Коринту 

Павло бажає повернутися до церкви в Коринті. Він вірить у Євангеліє, 
яке не просто слова, але в якому сила! Він хоче відвідати їх в любові та 
лагіднім дусі, але, якщо потрібна дисципліна, він буде дисциплінувати! 
 
Питання для роздуму: 
1. Чи  є ми рабами звання та посади чи у нас серце  слуги по відношенню 
до Бога та його народу? 

2. Як ми можемо уникати швидкого судження та розвивати терпіння, щоб 
побачити, що відбувається в житті людей, знаючи, що суддя - Бог? 
3. Наскільки ми посвячені, щоб виховувати інших ('Тимофіїв'), які 
поділяють наше серце і любов до Євангелії? 

4. Чи усвідомлюємо ми, що справжнє служіння Євангелії часто 
призводить до труднощів та переслідувань, чи обманюємо себе, що 
ніколи не будемо мати проблем, якщо житимемо для Христа? 

5. Яким чином ми можемо бути духовними батьками і як ми можемо 
уникнути непотрібних відносин з тими, кому ми служимо? 

6. Ми вважаємо за краще уникати конфронтації, але чи готові ми і 
виправляти, коли це необхідно? 
 

Божих благословінь! 
Річард Брантон 

 


