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УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКО – РЕФОРМОВАНА ЦЕРКВА

Проповідь
Матв. 7:21-23

10 Заповідей –
Чи знаємо і чи виконуємо?

Стаття
Друга Реформатська
Церква в Білорусі

Дитячий табір у
Сваляві

Не кожен увiйде в Царство Небесне!
Матвія 7:21-23
Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи!
увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує
волю Мого Отця, що на небі. Багато-хто скажуть
Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям
Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми
виганяли, або не Ім'ям Твоїм чуда великі творили?
І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не знав вас... Відійдіть
від Мене, хто чинить беззаконня!

Дорогі брати і сестри!
У сучасному світі багато люблять вішати на себе
ярлики християнства, прикриватися цим християнством,
викликаючи подив до себе: «О, яка віруюча людина!» У
наших депутатів це дуже добре виходить. Люди, які
колись були ярими противниками релігії, атеїстами,
комуністами, належали до КДБ, тепер дуже яро визнають
свою належність до церкви, гарно прикриваються
християнством. Проблема тут у тому, що багато людей
вірить їм, йдуть за ними, вважають таких людей майже
святими.
Але Господь краще знає серця таких людей і багато
хто почує суворі слова Ісуса: «Я ніколи не знав вас...
Відійдіть від Мене, хто чинить беззаконня!» Давайте
задумаємося над словами Ісуса. Він каже, що для нашого
спасіння необхідно мати набагато більше, ніж більшість
людей може собі уявити. Кожен із нас може бути
хрещеним в якійсь церкві, кожен може мати великі
біблійні знання, може сотні разів визнавати свою віру в
Бога, може навіть чудеса робити Божим ім’ям, але в той
же час не виконувати волі Божої. Ці слова стосуються не
якихось людей, яких ми не знаємо, вони стосуються
кожного з нас, адже і серед нас можуть бути люди, до
яких Ісус звернеться з такими суровими словами.
Коли я читав ці слова, мені було досить дивно, як
можна пророкувати, виганяти демонів, творити чудеса в
Ім’я Господнє і в кінці кінців не бути з Господом? Невже
можна робити великі чудеса в Ім’я Господнє і не одержати
від Нього похвали? Хто ж дає цим людям можливість
творити такі чудеса, виганяти демонів, пророкувати?
Як можна розуміти такі слова? Адже виглядає так,
що ці люди мусили бути дуже духовними людьми,
святими, щоб чинити такі чуда. Скільки ми знаємо, чи
бачимо по телевізору таких людей, які можуть і демонів
виганяти, скільки ми знаємо людей, які називають себе
пророками і пророкують в Ім’я Боже, про скількох людей
ми могли чути, що вони чуда чинять?
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