Існує тільки один Господь
(There is only one God)

Куди Ви можете піти, щоб втекти від Господа? Не існує такого міста
без Нього. Ще ніколи не було і не буде часу без Нього. Господь казав
через свого пророка Ісаю:»… щоб пізнали й Мені ви повірили, та
зрозуміли, ще це Я. До Мене не зроблено Бога, і не буде цього по Мені!
Я, Я Господь, і крім Мене немає Спасителя» (Ісая 43, 10-11)
Господь Святого Писання не допускає жодного іншого Господа ні до,
ні після Нього. Коли якась людина або влада виставляє себе Господом,
то є помилка або обман. Існує тільки один Господь. Є багато титулів,
що відображають Його суть, але у Нього є тільки одне Ім’я.
Як може людина познайомитись із Господом? У пошуках Бога люди
шанували майже кожну з форм природи: рослини, тварин, сонце, зірки
та навіть інших людей. Через те, що деякі дива природи їх лякали, як,
наприклад, грім або блискавка, вулкани або землетруси, люди
сприймали Бога наче злу особу, гнів якої необхідно постійно
втамовувати. Багато чого вони приносили в жертву: страви, тварин і
навіть власних дітей – щоб тільки задовольнити Бога, якого вони навіть
не знали.
І все-таки любить справжній Бог нерозумних і спантеличених людей у
цьому грішному світі. Господь є Дух. Дух складається не з плоті і
крові. Як міг такий Господь дати людям знати про своє серце та життя?
Він вирішив прийняти людську подобу, щоб люди таким чином
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впізнали Його, могли його бачити, чути, доторкнутися до Нього. Він
обрав Марію - чисту, покірну незайману дівчину -матір’ю свого
єдиного сина. Янгол промовив до неї: «Не бійся, Маріє, бо в Бога
благодать ти знайшла. Ти завагітнієш і народиш Сина і ти маєш дати
йому ім’я Іісус. Він виросте і буду названий Сином Всевишнього. Дух
Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те то й
Святе, що народиться, буде Син Божий! (Лука 1, 30-32, 35). Так міг
Господь ,безпосередньо з’явитися перед людьми.
Це чудова історія про те, як Господь сам у людській подобі зійшов на
Землю та жив тут. Він переживав разом з людьми їхній досвід і показав
їм велич, володу і любов їхнього Бога:»… і назвуть Йому Ймення
Еммануїл, що в перекладі є: З нами Бог…і він (Йосип) він дав Йому
ймення Ісус.» (Матвій 1, 23, 25).
Чи Ви колись пробували пропустити сонячне проміння через лупу?
Мабуть, Ви направляли його на шматочок паперу, на дерев’яну дошку
або на зворотню сторону вашої долоні. Неможливо вхопити все
небесне світло одним маленьким склом, але те, що вдається вхопити та
сконцентрувати на одній певній точці, може продемонструвати всю
інтенсивність сонячного світла. Таким чином Ви матимете зменшений
але точний відбиток природи сонця на Вашій долоні. Так само і з
Іісусом Христом, «Світлом для світу» (Івана 8, 12).
Людська плоть Іісуса, що донесла до нас світло і велич самого Бога,
можна порівняти з такою лупою. Увесь розмір Господа не могло
вмістити повноцінно одне тіло, і все ж таки зміг Бог втілити свій
портрет в особистості Іісуса Христа. Іісус Христос не є іншим Богом
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або іншою людиною, що являє собою частину Господа. Іісус сам є
Господом, якого могли бачити люди. (Читайте для подальшого
розуміння в Новому Заповіті: до Колоссян 1, 12-17; 2, 8-10; Івана 1, 1-3;
10-14; та 14, 5-11; Тимотея 1, 16-17; 3, 16 та 6, 14-16; до Євреїв 1, 1-4;
Одкровення 1, 1-8 та 19, 15-16)
Я в Старому, так і в Новому Заповітах говориться про те, що існує
лише один Бог, який лише одне Ім’я має.» І стане Господь за царя над
землею всією, Господь буде один того дня, і одне Ймення Його»
(Захарія 14,9
Сарозаповітній пророк Ісая так передрікав :» Бо Дитя народилося нам,
даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому: Дивний
Порадник, Бог сильний, Отець вічности, Князь миру.» (Ісая 9,5). Ми
бачимо, що передбачений Іісус Месія був і сином і дитиною названий, і
все-таки Він є могутній Бог і вічний Батько.
Петер казав:»Тільки в імені Іісуса… І нема ні в кім іншім спасіння. Бо
під небом нема іншого Ймення, даного людям, що ним би спастися ми
мали. (Дії Апостолів 4, 10-12). Як людина Він був сином Божим. У
своїй Божественності є Він Батько небесний, Володар вічності. Іісус Людинобог, Емануїл!
Іван Хреститель пророкував:» Той вас христитиме Духом Святим.»
(Марк 1,8). Іісус сам пояснював:» Духа правди, що Його світ прийняти
не може, бо не бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас
перебуває, і в вас буде Він. Я не кину вас сиротами, Я прибуду до вас!»
(Івана 14, 17-18). Це є чудова таємниця, яка зараз стала нам відкрита –
присутність Христа в людях, що у Нього вірують, через Духа Святого.
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«Таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його
святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці
між поганами, а вона Христос у вас, надія слави!» (ДО Колоссян 1, 2627).
Господь Старого Заповіту став у людській подобі Іісусом Нового
Зіповіту. Окрім Нього немає ніякого іншого Бога! Його святий дух
(дослівно: дух Найсвятішого) був обіцянкою і був прийнятий першими
Християнами на Трійцю. Той самий дух святий живе і сьогодні у
церкві. Чи Ви вже прийняли його?

Ми запрошуємо Вас познайомитись сьогодні з живим Господом –
Іісусом Христом. Напишіть нам, якщо Вас цікавить подальша
інформація про справжнього Бога або про Духа святого:
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