Освячення
Написав Administrator

23 лютого 2014 року Ужгородську церкву відвідали брати, представники Обласної
Пресвітерської Ради.

Юрій Кондор – пастор церкви с. Неліпино Свалявського р-ну та Іван Агоштин - пастор
церкви с. Терново тячівського р-ну.
«Іноді, впевненість призводить до травм, а нехтуючи певними правилами можна
постраждати. Слово Боже є правила і путівник для кожного християнина», - такими
словами звернувся до слухачів Юрій Кондор. Він зачитав 1 Петра 1:13-16.

Як жити християнину, аби набувати святості?
Перш за все, апостол Петро звертається до християн, називаючи їх «улюбленими», він
каже:
- підпережіть стегна ваші,
- будьте тверді: в словах, діях, в житті (Мойсей не ввійшов в обітовану землю, бо не
проявив святості у послуху),
- майте досконалу надію на благодать, що приноситься нам у з’явленні Ісуса Христа
(Еф.5:1),
- не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання (Ів.13:13-16),
- будьте святі (Матв.5:48).
Чи проявляється святість Христова в мені?
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Освячення – це процес. Бог навчав Мойсея лагідності (кротості) протягом 40 років.
«В нашому житті є багато перепон від диявола, але апостол Павло каже, що всі
труднощі ми долаємо силою полюбившого нас Христа», - закінчив проповідник.

Надалі на тему «Освячення» проповідував брат Іван Агоштин. Він прочитав місце з
Біблії: «Бо це воля Божа, освячення ваше: щоб ви береглись від розпусти…» (1Сол.4:3)
та
«А тепер, звільнившися від гріха й ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а
кінець життя вічне.» (Рим.6:22)
«Коли ми розуміємо, що наш Бог святий, то ми захочемо теж бути святими», - сказав
брат. «Процес освячення – це дії викупленої примиреної з Богом людини. Воля Божа є
наше освячення».
Освячення – відділення на служіння Богу. «Особиста святість у житі і служінні –
повинні бути у християнина», - зазначив проповідник.

Як освячуватися?
- Дивитися на себе і аналізувати самих себе, бачити себе очима Бога (Іс.1:5; Рим.3:23).
- Освячення відбувається через Слово Боже, воно є дзеркало для нашої душі (Ів.5:39).
Що потрібно освячувати?
- Думки, розум, мислення (Тит.1:15).
- Мову (Еф.5:4; Кол.3:8).
- Діла (Рим.6:21).
Впродовж якого часу потрібно освячуватися?
- Все наше життя (2 Кор.3:18).
«Освячення – це великий труд». (Гал.5:24-25)
«Досягаючи святості, ми досягаємо досконалості», - такими словами завершив брат
Іван.

Впродовж богослужіння співала молодь.
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Ігор на саксофоні грав композицію "Там, де ти".

Таня та Аделіта виконали пісню на флейті "Чудова ласка".

Підготувала: О. Балога
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