
ДРУЖБА І СТРАХ

2 день. ОДКРОВЕННЯ 1:9-20

Я, Іван, брат ваш в Ісусі, та спільник ваш у стражданнях, царстві й довготерпінні. Мене було зіслано на
острів Патмос за те, що я проповідував Слово Боже і свідчив про Ісуса Христа. В Господній День
заволодів мною Дух, і почув я за собою гучний голос, ніби сурми заграли. І голос цей мовив: «Запиши в
книгу те, що ти бачиш, і пошли до семи церков: Ефеса, Смирни, Перґи, Тіатира, Сарда, Філадельфії та
Лаодикії».  Я озирнувся, щоб побачити, що то за голос говорить до мене. І, обернувшись, побачив сім
золотих світильників. Поміж світильників був хтось такий, подібний до Сина Людського. Вбраний Він був
у довгий одяг, а на грудях мав золотий перев’яз. Голова й волосся Його були геть білі, як біла вовна, чи
як сніг, а очі, як полум’я вогню. Ноги Його були немовби з бронзи, розжареної у плавильній печі. Голос
Його був гучний, немов водоспад. Сім зірок Він тримав у правиці, а з уст Його виходив двосічний меч.
Обличчя Його сяяло, немов сонце, коли воно найясніше. Тільки-но побачив я Його, то впав до ніг Його,
як мертвий. Тоді поклав Він на мене свою правицю й сказав: «Не бійся! Я — Перший і Останній. Я Той,
Хто живе. Я був мертвим, але ось Я живий на віки вічні. Я маю ключі від смерті й від царства мертвих .
Отож напиши про все, що ти бачив, про те, що є, і про те, що буде. Ось тобі пояснення таємниці семи
зірок, які ти бачиш у правиці Моїй, і семи золотих світильників. Сім зірок — це Ангели семи церков, а сім
світильників — це сім церков». 

Не так рідко ми лякаємося, коли приходимо до церкви ... якщо тільки проповідник не носить зелений
костюм, а лідер поклоніння не грає на балалайці. Однак часом ми відчуваємо почуття святості Божої на
поклонінні і з ним приходить «страх Господній» - правильна реакція на могутність Бога.  Ми стоїмо в
побожному трепеті і страху Божому, навіть якщо ми любимо Його.
В Одкровенні апостола Іоанна йому десь вже 90 в цей час, він засуджений до довічного ув'язнення на
острові Патмос в Егейському морі.  Одного разу в неділю він молився і несподівано земля зникла.  Він в
Дусі.  Він чує слова.  Подібно звуку сурми, він чує слова: «Напиши в книгу те, що чуєш і пішли 7
церквам».  Безсумнівно, серце Іоанна майже зупинилося, волосся стали дибки, горло пересохло.  Я
думаю, що він зі страхом повертається, щоб побачити Того, чий голос він чує.  Те, що він бачить і
реально, і нема одночасно.  Той, кого він бачить, воістину, дивний.
  

Прочитайте Одкровення 1: 9-20.  Як Іван описує того, хто подібний до Сина Людського?

Звідки ми знаємо, що це Ісус?

Як Іоанн відреагував на це ведіння?

Прочитайте вірш 17. Як Ісус втішає Івана? 
  
  

У нашому поклонінні існують і близькість, і трепетне благоговіння.  Як співається в одній пісні
поклоніння: в нашому поклонінні є і дружба, і страх. Є безпеку і жах.  Є радість і повага.  Є любов і
повага.  Є доступ і дистанція.  Ісус - той, кого ми любимо більш за кого ще, і Він той, кого ми шануємо
найбільше.  Тримайтеся  цієї  істини і у вас будуть живі відносини з Ним. 
  



Як ви можете висловити свою повагу до Бога в поклонінні?

Які помилки можуть зробити християни, якщо вони не визнають велич Божу?  Що можна втратити при
цьому?

Якщо вам важко зрозуміти ідею любові і страху, то рекомендую вам прочитати класичну книгу Льюїса
«Лев, чаклунка і платтяна шафа».  Вам сподобається вона!


