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2 Коринтян 11 

 

Тут Павло висловлює свою стурбованість про те, що фальшиві апостоли, 

ймовірно, обманювали коринтян, і він закликає їх залишатися вірними 

Євангелії, яку він проповідував. 

 

Побожні ревнощі Павла 

Павло був занепокоєний тим, що коринтяни добровільно відхилилися від щирої та 

чистої посвяти Христу через людей, які проповідували фальшиве Євангеліє. Він 

висловлює побоювання, що коринтська церква дозволила себе обманути, і закликає 

їх не приймати іншого Ісуса і не піддаватися іншому духу, окрім Святого Духа, якого 

вони отримали. Є лише одне Євангеліє і Павло висловлює свою цілковиту посвяту 

Ісусу Христу, як відкриває нам Святе Письмо, і Святому Духу, вилитому в День 

П'ятидесятниці та добрій звістці Євангелії, яка говорить нам, як ми можемо бути 

врятовані від Божого гніву і отримати прощення гріхів! 

 

Любов Павла до Коринтян 

Підхід Павла полягав у тому, щоб служити людям, незалежно від того, платитимуть 

вони йому чи ні. У коринтян він не просив ніякої матеріальної винагороди, і говорить, 

що саме підтримка інших християн та церков дозволила йому працювати на них 

безоплатно. Він також заявляє про свою любов до них та свою рішучість знищити 

фальшиве вчення тих, хто прикидався Христовими апостолами. 

 

Фальшиве вчення 

Ми мало знаємо про проповідників, до яких звертався Павло. Однак він був явно 

дуже засмучений ситуацією. Його коментарі про Ісуса, Святого Духа та Євангеліє 

вказують на людей, які не поділяли правду, але, ймовірно, були дуже красномовними 

та популярними. Прикладом цього сьогодні можуть бути люди з привабливими 

особистостями, які використовують служіння, щоб заробляти гроші, а не бути 

справжніми слугами Христа. 

 

Павло був налаштований викривати неправдивих вчителів, обманливих працівників 

та тих, хто прикидалися такими, якими вони не були. Він говорить, що сатана іноді 

постає ангелом світла - дуже привабливим і переконливим, але насправді злим і 

руйнівним. На жаль, деякі, хто здається побожними, насправді знаходяться під його 

контролем. 
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Страждання Павла 

Павло знав, що багато хто вважає його нерозумним, але він називає себе слугою 

Господа Ісуса Христа. Він не шукав комфортного життя чи служіння, яке зробило його 

популярним і багатим. Його передумови свідчать про потужний досвід, який дозволяє 

йому говорити авторитетно. Павло надзвичайно багато працював, проповідуючи 

Євангеліє. Він був у в'язниці, йому завдавали ударів, його били киями, закидали 

камінням, він тричі зазнавав аварії на кораблі. Здійснював небезпечні подорожі, був 

без сну, відчував голод і спрагу, переживав багато особистих негараздів. Тим не 

менш, він був повністю відданий правді в Христі, незалежно від того, що це йому 

коштувало особисто. 

 

 

Церкви 

Незважаючи на свій довгий список страждань, Павло ділиться ще однією справою, 

що лежить на ньому важким тягарем. Це тягар за всі церкви, які Бог через нього 

насадив. Він постійно думає про них та молиться. Павло хвалиться своїми 

слабкостями, бо через них шанується Бог, який захищає і зміцнює його. Він шукає 

вічної слави для Бога і Отця Господа нашого Ісуса, який визволив його з Дамаска і 

підготував Павла до життя служіння. 

 

Питання для роздуму: 

1. Ревнощі, за звичай, - це гріховні емоції. Але які саме ревнощі можуть бути 

праведними? 

2. Чи спрямовані ми на те, щоб викривати фальшиве вчення, яке може відвести 

людей від Бога? 

3. Чи знаємо ми, що слуги сатани можуть маскуватися, як слуги праведності? 

4. Чим служіння Павла відрізнялося від служіння «фальшивих пророків»? 

5. Павло ніс тягар церков, які він насадив. Наскільки глибокою є твоя посвята 

служінню? 

  

Божих благословінь! 

Річард Брантон 

 

 
 

  

  

 


