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В цьому розділі Павло висловлює свою посвяту Євангелії та говорить про те, що світло Євангелії 

сяятиме через життя віруючих, незважаючи на хитрощі ворога. Незважаючи на  нашу людську 

тлінність, він переконаний в тому, що через слабкі людські посудини, життя Христа перемагає силу 

смерті. І знову ж, він з впевненістю говорить про вічну вагу майбутньої слави, що дозволяє нам 

піднятися над проблемами, з якими ми боремося в цьому житті.  

 

Служіння Нового Заповіту 

Це служіння надається милістю Божою, щоб проголошувати Христа, як того, хто представляє нове 

життя перед Богом. Павло з посвятою проповідує слово Бога в простоті, не йдучи на компроміси. Світ 

прагне передавати свої повідомлення різними нахабними, обманними способами, але нам не 

потрібно до цього вдаватися. Справжні служителі Євангелія мають чисте сумління.  Ми зі смиренням 

ділимося істиною  і заохочуємо людей налагодити свої стосунки з Богом.  

 

Завуальоване Євангеліє 

Істина, що Христос помер, воскрес з мертвих і одного дня повернеться знову є прихованою для очей 

багатьох людей. Євангеліє справжнє, але воно виглядає неживим до тих пір, поки те одкровення, яке 

походить від Бога, не освітить невіруючу душу. Павло каже, що диявол засліпив людей і вони не 

бачать світло Євангелія. Який неймовірний привілей для нас, які колись були сліпими, а зараз 

можемо бачити, як сильно любить нас Господь, і що Він Самого Себе віддав за нас. Так багато євреїв 

не можуть бачити Христа, як Месію. Однак, так як Павло знав, що Христос відкрив його очі, він вірив, 

що Христос відкриватиме очі інших людей.  

 

Євангеліє, яке ми проповідуємо 

Це Євангеліє не є нашим Євангелієм, але Євангелієм Господнім. Ми слуги Христові. Він Господь. Він 

Бог, який став людиною заради нас. Той, хто сказав слово і в темряві з’явилося світло, хоче говорити 

до нашої духовної темряви і вносити Своє світло.  Посилання Павла на обличчя Ісуса є дуже 

важливим. Подивіться на опис Івана в Об’явленні 1:16. Обличчя Його світле, славне, що світить у силі 

своїй і одного дня ми побачимо Його обличчя і поклонимося Йому! 

 

Людська слабкість та переслідування 

За те і інше доводиться платити. Павловий опис глиняного посуду наштовхує на роздуми. Посудина 

містить великий скарб, але є крихкою. Проте, Павло не розглядає це в негативному світлі, але радіє, 

що тут виявляється прояв Божої сили, незважаючи на очевидні слабкощі. Його опис страждань 

віруючих може насторожувати, хіба не написано чітко, що страждання та переслідування були 

частиною Христового життя. Ісус з нами і Він проведе нас через долину страждань та переслідувань. 

Ісус воскрес із мертвих і нас збереже в життєвих бурях, щоб там ми вічно були з Ним!  

 

Наша впевненість у Христі 

Павло впевнений, що наш воскреслий Спаситель побачить нас наскрізь. Хоча наші тіла стають 

кволими, наш дух щодня оновлюється. У світлі вічності, випробування, з якими ми зараз стикаємося, 

за вірність Ісусові у ворожому світі, здаватимуться нічим у порівнянні з вічною славою, яка нас чекає. 

Тому ми зосереджуємо свій погляд на вічних речах - а саме на Христі та перемозі, яку Він здобув  для 

нас! 

 

Питання для роздуму: 

1. Чому так важливо для нас проголошувати, що ми є під новим заповітом? 



2. Євангеліє завуальоване і ворог осліплює людей до істини. Як нам потрібно протидіяти роботі 

ворога, щоб люди могли бачити, хто є насправді Ісус? 

3. Євангеліє є світлом. Як ми прагнемо перемагати темряву у світі? 

4. Перешкоди, з якими стикався Павло, були великими. З якими перешкодами зустрічалися ви, і як ви 

їх долали, як віруюча людина? 

5. Що є підґрунтям Павлової впевненості, щоб нам не занепадати духом? 

  

Божих благословінь! 

Річард Брантон 

 


