
1 до Коринтян 9:16-23 

Є щось значно більше а ніж твої і мої права 
 

Якщо я проповідую Добру Звістку, то не маю чим хвалитися. Це мій обов’язок. І горе мені, 

якщо не буду проповідувати.Як би я робив те добровільно, то повинен був одержати 

нагороду, але в мене не має вибору: я роблю тільки те, що мені довірили виконувати — 

проповідувати Добру Звістку.В чому ж тоді моя винагорода? Вона в тому, що я проповідую 

Добру Звістку і роблю це не за платню; в тому, щоб не користуватися правом, яке я маю, 

проповідуючи Добру Звістку. Бо хоч я й вільний від людей, та став рабом усіх, щоб 

врятувати більше людей 

Для юдеїв я став юдеєм, щоб врятувати їх. Для тих, хто підкоряється Закону, я став 

одним із них (хоч я і не під Законом) для того, щоб врятувати тих, хто підкоряється 

Закону.Для тих, хто без Закону, я став таким, як і вони (хоч і не живу без Закону Божого, бо 

підкоряюся законові Христовому). І зробив я це, щоб оволодіти ними.Я став немічним для 

немічних, щоб врятувати їх. Я став усім для всіх, щоб спасти хоча б декого у будь-який 

спосіб.Я роблю все це заради Доброї Звістки, щоб стати одним із тих, на кого пошириться 

її благословення. 

Є щось значно більше а ніж твої і моїх права 
Це контекст дуже тісно пов’язаний із нашим сьогоденням : 

Що  ще може бути важливіше наших прав? 

Ми живемо в світі де ми маємо дуже багато прав 

Якось ми їхали з Олександром Якобчук , розмовляли, і він підмітив одну дуже цікаву річ. 

Він сказав:  Чи ти зауважив як змінився  сьогоднішній світ?   Якщо раніше людське життя 
не цінувалось зовсім .  Людина не мала ніякого права. Візьмемо для прикладу Радянський 
Союз. Основною ціллю  була постройка комунізму. А людина була  лише засобом досягнення 
цієї цілі .  Якщо ти якимісь чином  заважав досягненню цієї цілі тебе  убрали , замінили на 
іншу людину і пішли дальше. В радянському союзі  навіть була така  приказка: улики ми 
найдом бил би человек 
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То зараз  все переварнулось. В центрі західної ідеології стоїть людина.   Сьогодні ти 
як людина ти маєш на все право!  

- Хочеться тобі щось піди і візьми , твоє право 
- Якщо щось заважає твоєму компорту , наприклад не запланованна вагітність , 

зроби уборт ти маєш право  
- Якщо на тебе хтось не так подився подай його до суду  
- Купуючи якусь річ в магазині ти маєш право  якщо ця річ тобі не сподобалась віддати 

її назад. А і доречі продавець повиннен до тебе посміхатись.  А інакше  ні ти можеш 
поскаржитись на нього менеджерові. А якщо діло взагалі пішло не так то ти можеш 
подати його до суду. 

- ‘’Якщо ти їдучи машиною перевищив то поліцейський виписавщи тобі тікета, 
обов’язково тобі скаже ,що ти можеш оскаржити це рішення  в суді 

 Ти попробуй когось обідь . Вже не говорячи за  якісь фізичні ушкодженення.  Ти попробуй на 
когось не так глянь.  Не дай Боже когось зачіпи. Посядять на паро років. 

 Ви скажете та це світ, воно до нас нічого немає ? 

А якщо взяти для прикладу нас п’ятидесятників  

Більшість з нас це є гордо вільні люди. Що я маю на увазі  

Ми собі дозволяємо дуже багато.  

- Ми  готові слухати наших пасторів до тої міри поки це мені подобається! Якшо ні , 
то можеш почути таку відповідь , а чо я маю його слухати я за нього не голосував. 
Наша демократична система робить мене виборцем моєї свободи 

- Ми є протистантами:    Ми на 100  згідні з пятьма тезісами  які лютер прибив до 
воріт церкви.  Но їх було на багато більше які мають величезний вплив на 
сьогоденішню культуру.  Одне  із найбільших звучить так; кожна людина має право 
читати і тлумачити  священне писання. Люди в це повірили, і начитавшись Давида 
пішли вбивати одне одного. Пізніше Лютер на все горло кричить :Люди  що ви 
робити?  наспраді не всі мають право, тільки люди які вчились і є свяченниками 
мають таке право.  

- Сьогодні сказавши проповідь до тебе підійдуть люди які будуть з тобою  не згідні з 
чимось . я не суджу бо вони мають право.  Друзі воно так глибоко сидить в нас і  я 
сьогодні не кажу добре це чи погано.  

 Я просто кажу що є щось більше наше і ваше право 

 

 

 

 



 

Давайте до писання.  Павло пише за себе. 

Якщо я проповідую Добру Звістку, то не маю чим хвалитися. Це мій обов’язок. І горе мені, 

якщо не буду проповідувати.Як би я робив те добровільно, то повинен був одержати 

нагороду, але в мене не має вибору: я роблю тільки те, що мені довірили виконувати — 

проповідувати Добру Звістку.В чому ж тоді моя винагорода? Вона в тому, що я проповідую 

Добру Звістку і роблю це не за платню; в тому, щоб не користуватися правом, яке я 

маю, проповідуючи Добру Звістку. Бо хоч я й вільний від людей, та став рабом усіх, 

щоб врятувати більше людей 

МИ його не зрозуміємо якщо не звернемо увагу на автора.  

Як то він вирішив що він не буде використовувати своє право і будучи від усіх вільним ставати 
рабом?  

Для  чого він це пише?  Він добре знає ,що коринфяни вони подібно як ми сьогодні гордимось 
своєю свободою  і правами! 

Він пише: що я він усіх бувше вільним …  

Для того щоб нам це зрозуміти  

Давайте згадаємо момент навернення Павла 

Світло /падіння/ голос 

5 А він запитав: Хто Ти, Пане? А Той: Я Ісус, що Його переслідуєш ти. Трудно тобі бити 
ногою колючку! 6 А він, затрусившися та налякавшися, каже: Чого, Господи, хочеш, щоб я 
вчинив?  

Діяння 9:5-6  

Яке перше питання які задає Павло ? - хто ти Господи(пане)  

Він використовує грецьке слово ‘’Кіріус ‘’ це слово з рабовласництва(  рабовласник)  

Учні не називали Ісуса Яхве ( а КІріус) тобто вони автоматично називали себе рабами 

В нз слово ‘’дуолос’’( раб)  130 використовується це слово  

Раб це той хто немає ніяких прав ( він весь належить пану)  

Я тут не для  того щоб забирати ваші права/  но чи ви колись задумувались що 
називаючи Бога ГОсподом /  ти ЙОму кажеш /  Є щось більше ніж мої права ГОсподи  
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Якщо я проповідую Добру Звістку, то не маю чим хвалитися. Це мій обов’язок. І горе 

мені, якщо не буду проповідувати.Як би я робив те добровільно, то повинен був 

одержати нагороду, але в мене не має вибору: я роблю тільки те, що мені довірили 

виконувати — проповідувати Добру Звістку.В чому ж тоді моя винагорода? Вона в 

тому, що я проповідую Добру Звістку і роблю це не за платню; в тому, щоб не 

користуватися правом, яке я маю, проповідуючи Добру Звістку. Бо хоч я й вільний від 

людей, та став рабом усіх, щоб врятувати більше людей 

Яке друге його запитання?  

 6 А він, затрусившися та налякавшися, каже: Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?  

Діяння 9:5-6  
Для Павла зайняло 1 хв. щоб зрозуміти більше ніж ми часом по 20-30 років нашого 
християнського життя  
 
Павло раб  Христа і тим все сказало/  ЩО ти хочеш щоб я  робив ? іди і проповідуй  

Павло так хотів бути максимально подібним до Христа!  

Адже   6 Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, 7 але Він умалив 
Самого Себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши, як 
людина, 8 Він упокорив Себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної.. 

До Филип'ян 2:6-8 

І йому  так багато вдалось 

приклад : 

‘’ читав про групу місіонерів які проповідували євангелію на території  сучасного Сураму що 
в Північні Америці . Вони також хотіли проповідувати вони хотіли також євангелізувати 
жителів ближнього острова. Більшість тих острів’ян були рабами на великих плантаціях. 
Плантатори дозволяли їм спілкуватись тільки між собою тож  місіонери не мали до них 
доступу.  І от що вони зробили - вони продали себе в рабство. Працюючи в неволі в умовах 
тропічного клімату,  вони зуміли донести їм євангелію. Звучить шалено  але зрозумійте 
вони просто стали тими ким вже бути’’ 

Вони знали що є щось більше а ніж їхні права! 
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Рухаємось дальше! Ви скажете для чого він це робить 

‘’Бо хоч я й вільний від людей, та став рабом усіх, щоб врятувати більше людей’’ 

Павлова ціль придбати якомога більше людей.  

Зрозуміла річ що як і тоді так і сьогодні є люди які розуміють що ті хто присвятив себе 

проповіді євангеліє на 100  варті своєї зарплати. Це зрозуміла річ . Но відома річ що була 

група людей які б сказали що Апостол Павло це робити тому що йому за це гарненько 

заплатили!  Тож  з цієї причини він відмовляється брати будь-яку платню щоб і ця група 

людей не мала що сказати.  Щоб придбати і таких  

приклад :  

‘’Одного разу моя подружка настирливо мене запитувала чи можна її набити собі тату. 

Я сказав звичайно , бий .  

 Вона: що реально можна  

я : можна . Но,  є одно…. но. Знай як тільки ти це зробиш а поскільки ти являєшся 

прополвідником євангеліє то ти тудже обмежеш коло своїх слухачів , до татуєрованих 

людей. Наші тебе зразу з церкви виженуть і правельно зроблять. 

Приклад:  це щось подібно , як я носив бороду і деяким людям в церкві це мягко кажучи не 

подобалось , то я подумав якшо я маю виходити на кафедру і ця група цікавих людей 

має мене не слухати через це то для мене не проблема її збрити! 
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Читаємо знову текст 

‘’Для юдеїв я став юдеєм, щоб врятувати їх. ‘’ 

Читаючи писання ми бачимо цікаво поведінку Павла коли він іде до Єрусалиму 

- Він стрижеться  і бриє бороду ? це означає він згрішив і тепер кається 

- Його паро разів наказують римнями 

- Якби він не продовжував ходити в храм і вести себе як Юдей вони б його не били 

Для чого він це робить? Він залишає за собою право навіть поміж свистами ремнів 

кричати Ісус то БОГ  

ЙОго ціль придбати якомога більше і він знає шо є щось більше ніж…. 

 

Для тих, хто підкоряється Закону, я став одним із них (хоч я і не під Законом) для 

того, щоб врятувати тих, хто підкоряється Закону. 

- Читаючи писання ми бачимо він так і робив. Пригадаймо історію з 

обрізанням Тимофія. Придставте собі діалол Павла і Тимофія.  

Павло:  Слухай Тимофій ми ідемо в одне місце і там будуть законники  

Тимофій: ну  

Павло:  а ти знаєш до чого вони зараз причіпляться 

Тимофій: до чого ти клониш? 

Павло: треба тебе обрізати!!! Знімай штани 

Тимофій: ну як тиж сам вчиш що це не обов’язово ! 

Павло: не обв’яково . І це твоє право . Но зрозумій друже що є ще щось більше ніж наші 

права. Тимофій ну за ради євангелії чи ти не готовий? 

Цікаво чому Павло називає Тимофія сином. Після такого я б тоже його татом називав 
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Для тих, хто без Закону, я став таким, як і вони (хоч і не живу без Закону Божого, бо 

підкоряюся законові Христовому). І зробив я це, щоб оволодіти ними. 

- А ось тут я думаю це саме блище до нас. Тому що якщо Юдеї ,Законники мали 

закон , то беззаконики то ми були з вами( язичники) 

- Від таких людей ми стараємось триматись по дальше  ‘’і не стосуйтесь до віку цього, 

але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, 

приємність та досконалість’’. До Римлян 12:2 

- Ми сіль землі/  а ви знаєте коли сіль починає діяти? Коли вона доторкається до 

елементу який вона має посолити/ а то ми часто такі солонні але вот проблема, що 

ми в сільничці!  

- Павло каже що він були доступний для них буде з ними но не переступаючи закону 

христового 

 

Я став немічним для немічних, щоб врятувати їх. Я став усім для всіх, щоб спасти 

хоча б декого у будь-який спосіб. 

- Знову про доступність і тут якраз слово для нас тих хто трішки сильніший в слові. 

Буває підходить до нас людина  і щось запитує. І часто це такі дурниці і ми можемо 

собі доволити як відрубати. Бо дешто він не розуміє елементарних речей. То Павло 

собі цього не дозволяв він вмів говорити з тими хто слабий , як слабий 

 

Я роблю все це заради Доброї Звістки, щоб стати одним із тих, на кого пошириться її 

благословення. 

- Воно цього варто. 
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