2 Коринтян 1
В першому посланні до Коринтян Павло дає відповіді на запитання, які вони йому поставили.
Другий лист був більш особистим, де Павло скромно пояснює деякі утиски та труднощі, що
зустрілися в його служінні.
Вступ
Павло вказує, що його апостольство було по волі Божій і що на той час він працював з Тимофієм. У
нього були люди, з якими він звершував служіння, і він без сумніву шукав Божої мудрості, кого куди
послати. Пасло описує людей, як святих, тобто відокремлених виключно для Нього.
Павло завжди бажав, щоб народ Божий практикував милосердя та мир, в противагу букві закону та
суперечкам, що так часто пробиралися в церковне життя.
Бог всякої потіхи
Час від часу ми всі потребуємо Божої потіхи, Павло не був виключенням. Він змальовує Бога Отця, як
Отця Милосердя та Бога всякої потіхи. Ця потіха, однак, дуже особиста, сердечна. Це не банальність,
не пусті слова, вона тверда, надійна і постійна.
Ми не знаємо в деталях, чому Павло потребував потіхи, але здається, що це було сильно пов’язано з
гоніннями та труднощами, які він зустрічав в проповіді Євангелії грішникам.
Страждання за Христа
Павло знав, що значить страждати за Христа, але він також був знайомий з Божою втіхою. Павло
заохочував віруючих потішати один одного Божою потіхою. Він був впевнений, що люди, які
розділяють Христові страждання, також мають розділяти втіху Христову.
Павло відкриває нам, що він та його співпрацівники були близько до смерті, коли були в Азії і не
знали чи вони залишаться живими. Проте, Бог визволив їх і Павло виголошує його постійну надію на
Боже визволення. Він пройшов через ті труднощі і вірив, що, при необхідності, він був готовий пройти
їх знову. Він бачив позитивну сторону в випробуваннях, як можливість покладатися на Бога, а не на
себе. Він заявляє, що ключовий фактор того, що він залишився живим, були молитви багатьох святих.
Сила молитви надзвичайно важлива, ми ніколи не повинні недооцінювати наших молитов, коли
кличемо до Бога за інших.
Зміни планів Павла
Павло прагнув спланувати свою місіонерську працю, і справді, часто все йшло за його планами,
однак, часто дещо потрібно було міняти.
Павло прагнув, щоб бути чесним. Він хотів бути надійним, говорити істину, та виконати всі свої
зобов’язання. Він повністю спланував другий візит до Коринту і хотів бути прямим, коли вирішував
справи Божого народу. Він бажав бути чітким, зрозумілим, тому що був впевнений, що такий був
шлях Христа. «Так» означає так, а «ні» означає ні.
Божі обіцянки та помазання
Бог дав нам багато обіцянок і жодної з них Він не забуде. Кожна з них підкріплена Його любов’ю та
вірністю. Присутність Божа в нашому житті – це підтвердження того, що ми Його власність, і що ми
належимо Йому. Гарантом є Святий Дух і завдаток більших досягнень обіцяного.
Рішення Павла

Здається, що Павло знав, що наступний його візит до кортинят буде складним, і, можливо, потрібно
буде більше протистояння. Сам Павло був завжди готовий до цього, але тут він усвідомлює, що якщо
він затримається, для них це буде нагода, розібратися з собою без його втручання. Його мотивація в
служінні цій церкві була не проявити владу та диктаторство, але щире бажання, щоб вони пізнали
радість в Господі і твердо стояли в вірі.
Питання для роздуму:
1. Як ви ставитеся до Божих людей і допомагаєте їм отримати затишок Божий?
2. Як ми переносимо страждання за Христа?
3. Як часто ми молимося за християн, які проходять через випробування?
4. Коли ми ділимося з народом Божим, скільки зусиль ми докладаємо, щоб не заплутувати людей і
бути зрозумілими?
5. Настільки ми довіряємо обітницям Божим і шукаємо керівництва Духа Його, коли потрапляємо у
складні ситуації?
6. Подумайте про свої мотиви у служінні. Чи бажаєте ви найкращого для Божого народу чи думаєте
лише про себе?
Божих благословінь!
Річард Брантон

