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До Євреїв 1 

Послання до євреїв написано до християн, які розсіялися по різних місцях. Воно є 

чітким посланням тим, хто добре знайомий з єврейськими звичаями, традиціями, 

щоб вони розуміли, що Христос остаточна жертва за гріх. Багато є суперечок щодо 

того, кого Бог використав, щоб написати це послання і є звичайно аргументи 

вважати, що автором Послання є апостол Павло. Однак, найважливіше те, що це 

Боже слово до Його людей! 

Бог Говорить 

В Старому Заповіті, Бог говорив через пророків і через Свій закон, але остаточне Слово 

Бога видно в з’явленні на землю Господа, Ісуса Христа, Його Сина. Про Ісуса 

говориться, як про Бога, який з Отцем і Святим Духом творив світ. Все показує на 

Христа і на Його славу! 

Ісус, Слава Бога 

В Ісусі Христі ми бачимо досконалу картину Бога, Його славу, Його характер і Його силу. 

Ісус є той, хто вирішив величезну проблему людства, гріх. Сила гріха зруйнована, так як 

Ісус переміг гріх, диявола і смерть. Завершивши роботу спасіння, Ісус сидить по правиці 

Бога. Він сидить, тому що робота завершена. Нічого іншого не потрібно робити, щоб 

перемогти гріх. Ісус восторжествував! 

Ісус І Ангели 

Автор вшановує ангелів і вони безсумнівно відіграють велику роль в цілях Бога. Ангели 

поклоняються Богові. Ангели служать Богові і допомагають нам – святим - виконувати 

Божий план для нашого життя. Вони є надзвичайним створінням і мають надзвичайну 

силу. Однак, Ісус є надто вищим від ангелів. Його Ім’я понад усякого імені. Його 

стосунки з Богом Отцем є унікальними стосунками. Ця близькість і єдність у праці 

передається в словах, які Ісус сказав: «Хто бачив мене, той бачив Отця». (Івана 14:9) 

Трон Божий 

Бог Суверенний і Всемогутній. Його правило ніколи не порушується і Він досконалий в 

праведності. Його царство – це царство чистоти, гріхові там не має місця. Бог, який 

править на своєму троні є вічним Богом. Задовго до створення світу, Бог будував свої 

плани і досягнення своїх цілей. Ключова частина цих планів – що Ісус прийде на землю, 

проживе досконале життя, віддасть себе на хрест, прийме покарання за гріх, переможе 

диявола, задовольнить гнів Божий, воскресне з мертвих і повернеться на небо, щоб 
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сісти праворуч Бога переможцем, славним Спасителем. Одного дня, всі його вороги 

поклоняться у його ніг і визнають, що він Пан над панами і Цар над царями! 

Питання для Розглядати: 

1. Так добре розуміти, що Ісус є останнім словом. Як ми маємо представляти 

Євангеліє в світлі цієї істини? 

2. Ми не повинні соромитися проголошувати, що Ісус Бог і точно відображає Його 

природу. Чи проповідуємо ми це? 

3. Яка роль ангелів і як Ісус відрізняється від ангелів? 

4. Подумайте про трон Божий. Що в ньому унікального? Поміркуйте, що одного дня я 

і ви побачимо цей трон і поклонимося Ісусу, Агнцеві Божому! 

5. Спасіння на серці у Бога. Скільки в наших серцях принести це велике спасіння у 

загублений світ? 

  



Біблійне Вивчення від Служїння Жива Надія До Євреїв Сторінка 4 

До Євреїв 2 

У цьому розділі зроблені важливі коментарі щодо необхідності прийняти та берегти 

спасіння, яке нам пропонується у Христі. Це спасіння - це все про Ісуса Христа - хто він 

і що він зробив для нас. Кінцевим благословенням спасіння є те, що Ісус знищив 

сатану та смерть. Ми не можемо просити більше, ніж отримувати блага, які Ісус 

пропонує своєю жертвою від нашого імені! 

Приділіть Уважну Увагу 

Легко відмовитися від неймовірної пропозиції спасіння, яку пропонує Бог і 

проігнорувати неминучий суд, який трапляється, коли ми не отримуємо цього спасіння. 

Письменник хоче, щоб ми не сумнівалися в серйозності нашого становища, якщо ми не 

приймемо втечі від наслідків гріха, які пропонує нам Христос. 

Спасіння 

Спасіння, яке пропонує Бог, було проголошено старозавітними пророками та чітко 

явлено в житті та вченні Ісуса. Достовірність Ісуса підкреслювалася дивами, ознаками 

та чудесами, що супроводжували його вчення. Коли ми дивимося на служіння Ісуса, 

його головним завданням було навчати Божого слова. Однак із співчуття Ісус так часто 

слідував за часами навчання з надзвичайною турботою про хворих та демонізованих. 

Положення Ісуса 

Ісус справді людина і справді Бог. Коли ми дивимося на Ісуса, ми спостерігаємо його 

людську природу і бачимо його в тілі плоті, з тими ж обмеженнями, які й ми маємо по 

плоті. Ісус втомлювався. Він відчував спрагу та голод. Найбільше, що зробив Ісус, 

ставши людиною, це те, що він був готовий скуштувати смерть! Батько дозволив цьому 

статися, тому що для того, щоб Ісус був нашим Спасителем, його потрібно було 

випробувати так само, як і ми. 

Хоча Ісус є Богом, він здатний повною мірою ототожнюватися з нами в нашій людській 

природі і страждаючи і вмираючи за нас, він дає можливість мати братські стосунки. 

Ісус Перемагає Смерть 

Сатана приніс у світ смерть, яка є найгіршим можливим прокляттям для людства. Сила 

смерті викликає страх і рабство. Без Христа її не можна уникнути. Щоб дати нам 

свободу від рабства смерті, Ісус був готовий померти. Його жертва означає, що наші 

гріхи можуть бути прощені, покарання, на яке ми заслуговуємо, звершено, а сила 

диявола повністю зруйнована! Ми радіємо, що у нас є Спаситель, який нас справді 

розуміє і здатний допомогти нам подолати гріх та його жахливі наслідки. 
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Питання для Розглядати: 

1. Чи дійсно ми усвідомлюємо абсолютну необхідність отримати та берегти спасіння, 

яке Бог зробив для нас доступним? 

2. Чи подаємо ми Євангеліє таким провокаційним способом, що викликає виклик але 

також чутливим та ефективним? 

3. Чи зосереджуємось ми на тому, щоб ділитися словом Божим і потім дякувати за 

будь-які супроводжуючі ознаки, чи ми занадто зосереджені на чудесах, нехтуючи 

пріоритетом навчати Божого слова? 

4. Ісус має унікальне положення бути справді людиною, але також справді Богом. Чи 

зрозуміло ми це представляємо? 

5. Поміркуйте над тим, як Ісус знищив силу смерті. Наскільки реальна ця правда у 

вашому житті? 

6. Чи насолоджуємось ми спілкуванням з Ісусом, як Тим, хто нас розуміє більше за 

всіх? 
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До Євреїв 3 

Цей розділ розпочинається з порівняння Ісуса та Мойсея. Потім ідуть суворі 

попередження про невір’я та противління Божій волі. Є сильні заяви, які закликають 

людей уникати твердості серця і не потрапляти в ситуацію старих ізраїльтян, що 

призвело до того, що 40 років жили і помирали в пустелі, замість того, щоб увійти в 

обіцяну землю! 

Небесний Поклик 

Нам дано високе покликання. Наша завдання не обмежене справами цього світу, але 

ми готуємося до вічного, де будемо з Христом назавжди. Наше життяповністю має бути 

зосереджене на Господі нашім Ісусі Христі! 

Мойсей 

Служіння Мойсея, після його поклику, було вірним. Після важкого початку він був 

слухняний Господу. Він пішов до фараона, щоб звільнити Божий народ від рабства. Він 

вивів народ з Єгипту та перевів їх через Червоне Море. Він передав їм десять 

заповідей, як уклад, щоб шанувати Бога і піклуватися один про одного і згідно Божої 

вказівки побудував скинію. Це була вірна робота. Божий народ часто бунтував та 

протистояв його лідерству, але він вистояв. Його робота, однак, не могла досягти того, 

що досяг Ісус. Тому ми шануємо і поважаємо таких людей, як Мойсей, але ми будуємо 

таким чином, що віддані Ісусу, нашому Господу та нашому Богу. 

Ісус 

Ісус описується як апостол і первосвященик. Апостол означає того, хто посланий, а Ісус 

був посланий Отцем, щоб досягти спасіння для всього людства, яке повірить у нього. 

Він наш Первосвященник. Він стоїть в проломі за нас. Він заступається за нас і він 

віддав себе в жертву за нас, коли помер на хресті. В Своєму житті, служінні, вченні та 

смерті, Ісус будує фундамент, щоб привести нас до Бога, а сьогодні Дух Святий 

продовжує будувати церву, яка є тілом Христовим. Ісус був вірний Отцеві, був повністю 

слухняний Божій волі і тому гідний всієї хвали, поклоніння і честі від нас! 

Невір’я 

Тверді серця, бунтівні серця і холодні серця принесуть великий суд над людьми, які не 

виявляють ніякої поваги до Божого серця і Божих шляхів. Бути об’єктом Божого гніву та 

люті це опинитися в жахливому положенні. Положення Божого народу в пустелі не 

було унікальним для них, тому що Божий народ все ще може бути обманутим і 

втратити з поля зору славне спасіння, яке Ісус дав нам. Автор Послання до Євреїв 
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благає нас перевіряти свої серця та заохочувати один одного ходити в істині Божій - і не 

впасти в невіру та неприйняття Бога. Для людей за часів Мойсея їх відмова і невіра 

означали, що вони не увійшли в обіцяну землю. Ми маємо бути досить мудрими, щоб 

не випробовувати Бога, тому що ми так легко впадаємо в гріх, якщо плекаємо образу та 

гіркоту проти Нього. 

Питання для Розглядати: 

1. Який наш небесний поклик і на чому ми, як віруючі, повинні зосереджувати свою 

увагу? 

2. Яку користь ми отримуємо від апостольського та священичого служіння Ісуса? 

3. Чи розуміємо ми реальний ризик бути обманутим гріхом, що може привести до 

затвердіння наших сердець? 

4. Як ми можемо уникнути того, щоб не впасти в невір’я і не відвернутися від Бога? 

5. Ісус та Мойсей були вірними Богові. Чи є наше життя живим свідченням такої 

вірності? 
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Автор послання заохочує Божих людей мати м'які серця стосовно Його шляхів та 

Його праці. Важливою частиною Закону Божого було те, що в суботній день люди 

змінили свій розпорядок дня і насолоджувалися відпочинку. Питання спочинку в 

Бозі залишається проблемою, яку починає розглядати цей розділ. Другою головною 

темою є ілюстрація сили Божого слова і третьою - первосвященницька роль Ісуса та її 

величезна користь для нас! 

Суботній Відпочинок 

Це просто прекрасно, що ми можемо повністю спочити в завершеній роботі Христа. 

Дуже легко стати законником і не приймати Божої благодаті, яка даром пропонується 

нам, як грішникам. Коли ми намагаємося власними зусиллями догодити Богові, або 

виконувати Його роботу, ми терпимо невдачу і не маємо миру. Мир і спокій приходять 

тоді, коли ми повністю довіряємо, що Бог зробив все для нашого спасіння. Те, що Бог 

спочив, коли створив цей світ, свідчить нам про те, що Він спочив тоді, коли завершив 

завдання. Бог відкрив можливість для свого народу володіти землею, яку Він їм обіцяв, 

але їм потрібно було знайти баланс між наполегливою працею, щоб виконувати Його 

волю, водночас завжди знаходячи спокій у Його характері та доброті. 

Слово Боже 

Вірші 12-13 дають один із найпотужніших описів Божого слова. Слово Боже живе - воно 

не лише історія і Бог до цього часу говорить. Боже слово не пасивне, але дуже активне, 

воно діє в житті тих, хто слухатиме. Боже слово, як меч. Воно гостре і здатне відсікати 

наші зовнішні та поверхневі частини і здатне завдати удару по самій суті нашого єства. 

Боже слово здатне винести на світло все те, що приховане. Це нав'язливо і ретельно. 

Боже слово здатне дослідити наші мотиви та глибокі внутрішні відчуття. Ніщо не 

сховане від Бога. Все є відкритою книгою, яку Від читає і ми підзвітні Йому в своєму 

житті. 

Ісус, наш Великий Первосвященник 

Ісус прийшов у тілі. Він прожив безгрішне життя і, померши на хресті, повернувся на 

небо, щоб тріумфально сісти праворуч від Бога. Ісус є Бог Син. Він наш Первосвященик. 

Він представляє нас. Він взяв наш гріх на себе, будучи абсолютно безгрішним. Ісус 

ототожнює себе з нами в нашій людяності. Він розуміє наші слабкості і знає все про 

спокусу, але по плоті він зіткнувся з усіма цими речами і подолав їх! 
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Престол Благодаті 

Ми маємо заохочення приходити зі сміливістю та впевненістю до Ісуса, яких хоче 

виявляти нам свою милість та поширювати благодать на нас в нашому нужденному 

положенні. Якщо ми прийдемо до нього з розкаяним серцем, він потурбується про 

наші нужди. 

Питання для Розглядати: 

1. Наскільки серйозно ми ставимося до необхідності відпочити і, зокрема, уникати 

боротьби та тиску на себе, замість того, щоб довіряти Божій благодаті? 

2. Чи є ми люди віри та слухняності чи ще повні невір'я, якого потрібно позбутися? 

3. Чи відповідаємо ми на застереження могутнього слова Божого чи ігноруємо те, що 

каже Бог? 

4. Чи добре ми орудуємо могутнім знаряддям Божого слова, яке як меч у наших 

руках? 

5. Чи ми з упевненістю наближаємось до Божого престолу і чи відкриваємо милість, 

яку Він хоче дати нам? 
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Автор продовжує тему, розкриваючи нам значення та унікальність Христа, як нашого 

Первосвященика. У цьому розділі розглядається роль священника, а також 

значенням того, як Ісус навчався послуху під час підготовки до хреста. Для тих, хто 

читає це послання пояснюється зв'язок Ісуса з священичим орденом Мелхиседека і 

наголошується необхідність віруючих зростати та вдосконалюватися. 

Роль Священика 

Від імені народу був призначений священик. Він заступався за людей. Він приносив 

подарунки та жертви від їхнього імені. Він міг підтримувати та зміцнювати людей у 

поклонінні Богу, розуміючи виклики, з якими вони стикались у житті. Однак, оскільки 

він також був людиною і грішником, він не просто служив для інших, але йому також 

потрібно було приносити жертви за себе. Ця роль йшла ще з часів Мойсея та левитів, 

які допомагали священикам у виконанні їхніх обов'язків, але найважливішим було те, 

що роль земного священика була передбаченням того, що Ісус зробить для нас. 

Очевидно, що Ісусу не потрібно було приносити жертви за себе, але він міг дати 

спасіння нам, яке не міг дати ніхто інший. Він є нашим великим Первосвящеником і 

тепер інший нам не потрібний. 

Мелхиседек 

Це цар праведності і священик Божий, про якого записано у книзі Буття, як про того, хто 

явився Аврааму. Хоча священників тоді ще не було, у Мелхиседеку ми бачимо вказівку 

на Христа. По-перше, він з’являється на короткий час, а потім його нестає. Немає даних 

про його народження чи смерть. Він вочевидь могутній і, що незвично, поєднує в собі 

роль священика і царя. Пізніше в Божому народі буде багато різних ролей та служінь, 

але Христос і лише Христос явив в собі всі служіння. Він пророк, священик, цар, 

апостол, євангеліст, пастор і вчитель. Мелхіседек запропонував хліб та вино. Ісус взяв 

хліб і вино і представив те, що ми зараз називаємо причастям. Смерть і жертва Ісуса, те, 

що він віддав своє тіло та пролив свою кров, роблять можливим наше спасіння. 

Покірність Сина 

Цей уривок відкриває нам Ісуса, який повстає перед судом, переносить страждання, 

випробування, але виходить переможцем, щоб дати нам спасіння. Гефсиманський сад 

був місцем величезних мук і страждань для нашого Господа. Були пролиті гучні крики 

та сльози, коли Ісус думав про величезну ціну бути нашим носієм гріха. Однак, Ісус 

ніколи не піддавався потенційним страхам та випробуванням, а підкорявся волі свого 

Отця. Цей процес був неймовірно реальним. Нічого поверхневого в цьому не було. Ми 
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не можемо описати агонію, яку пережив Ісус, але ми можемо відчути неймовірне 

благословення, як результат Його послуху! 

Зрілість 

Думаючи про те, що Ісус зробив для нас, нам потрібно зростати у вірі та довірі до 

Нього. Будуючи свій фундамент на простій, але чудовій істині, ми повинні рости в 

мудрості, чітко розрізняючи, що є добром, а що злом, як слуги Божі та служителі 

Євангелія. 

Питання для Розглядати: 

1. Яким чином ми маємо бути схожими на священиків, служачи іншим у тілі Христа? 

2. Як ми реагуємо на Христа у ролі священника і який здобуток ми маємо від його 

унікального стану безгрішності? 

3. Мелхіседек був початком нового порядку. Чи рухаємось ми вперед у своїх 

стосунках з Христом чи застряли в житті по закону? 

4. Подумайте про муки Ісуса в Гефсиманському саду. Наскільки ми цінуємо реальність 

виклику, з яким він зіткнувся і як це допомагає нам у нашій боротьбі зі спокусами? 

5. Зрілість означає мудрість, розсудливість і витривалість. Наскільки ці якості присутні 

в нашому житті і як ми можемо заохочувати інших розвивати ці якості? 
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До Євреїв 6 

Цей розділ Божого слова викликає дуже великий виклик. Це тому, що, хоча 

обговорюються основоположні питання, зачіпається також питання порятунку або 

втрати. Також розглядається Божий незмінний характер та безпеку, яку ми маємо в 

Христі. 

Зрілість 

Потрібно чітко представити основні питання але тоді нам потрібно будувати своє життя 

на новій позиції у Христі. Ми вже не вважаємо, що можемо досягти чогось в собі, щоб 

догодити Богові і покладаємося та довіряємо не своїй плоті, а лише одному Богові. 

Фундаментальні Питання 

Покаяння від мертвих діл – Коли ми були невіруючими, ми були переконані, що 

своїми стараннями зможемо здобути Божу прихильність та Його визнання. Як віруючі, 

ми розуміємо, що ніякими ділами по плоті, ми нічого не зможемо заслужити перед 

Богом. Лише Христос спасає нас і його пролита кров наша єдина надія. Наше покаяння 

то переміна ставлення до Бога. Справжнє покаяння означає, що я приймаю Божий 

вердикт щодо свого духовного стану і не сперечаюся з Ним. Я дійсно шкодую, що 

бунтував та був неправий в своєму серці і хочу жити по Божому. 

Віра в Бога – Ключовим елементом в моєму житті зараз довіра до Бога і, зокрема, Його 

надання Спасителя в Ісусі. Я не бачу Бога, але я вірую в Нього, в Його обіцянку і в 

своєму житті я повністю покладаюся на Нього, а не на себе чи інших. 

Хрещення – Ми маємо повне впевнення в тому, що Бог нас приймає, лише через 

вчинок Ісуса Христа - а не через щось, що ми зробили. Наш послух в хрещенні це 

чудовий приклад Христової смерті та воскресіння і нашої власної смерті для старого 

життя, щоб жити новим життям у Христі! 

Покладання Рук – Ми знаємо, що покладання рук, може бути властивим способом 

передачі благословіння, особливо, коли людей призначають на виконання завдання в 

служінні. Це передача благословіння від одного до іншого. Це служіння часто 

практикується при зціленні, але тут потрібно бути обережними, тому що є люди, 

одержимі, тоді не мудро доторкатися до них. Покладання рук може бути настільки 

цінним, що Писання застерігає бути обережними, щоб не відділити когось на служіння, 

хто ще не готовий до цього завдання. 

Воскресіння Мертвих – Біблія вчить, що всі воскреснуть з мертвих (віруючих та 

невіруючих). Це те, що зробить Ісус, коли повернеться в славі своїй. Християни при 

воскресінні отримають нове тіло, в якому ми вічно будемо жити в присутності Божій, 
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радіючи і служачи Йому. Для невіруючих, вони воскреснуть - але тільки зіткнутися з 

гнівом і судом Божим! 

Вічний Осуд – Віруючі опиняться перед судом і нагорода доступна. Наша ціль, як 

віруючих, повинна бути почути слова Ісуса: «Гаразд, добрий та вірний раб». Потім ми 

ввійдемо на небеса то радітимемо з того, що Бог приготував для нас. Невіруючі 

повстануть перед осудом, якому ніколи не буде кінця. Бути вічно відокремленим від 

Бога, який є коханням, а хто добрим, - наслідок, надто жахливий, щоб його міркувати. 

Ми можемо лише благати невіруючих покаятися та отримати милість від Бога, саме 

тому Ісус прийшов і постраждав за нас. 

Відкинути Спасіння 

Це складна тема, але цей розділ передбачає можливість того, що люди, які скуштували 

доброго Слова Божого силою Святого Духа, можуть відпасти, рішуче відкидаючи 

поняття про Христа, спасіння та добрість Божу і врешті буди відділеними від Бога 

назавжди. Такий результат, хоча і можливий, але, здається, малоймовірний для тих, 

хто щиро прийшов до Христа. Однак, Ісус говорить, що не кожен, хто каже: «Господи, 

Господи», ввійде в царство небесне. Можливо, є зовсім поверхові люди, з вигляду, 

ніби-то, навернені, але глибоко в серці, ніколи не мали справжнього покаяння і як 

результат, приносили лише терни та будяки. 

Божа Вірність 

Автор застерігає читачів, але він впевнений в тому, що вони не відпали від істини і не 

підпадуть під осуд Божий. Далі він підбадьорює їх, що їхнє вірне служіння Богові та 

людям не буде забуте Богом. Бог вірний, але ми теж маємо бути непохитними. Ми не 

повинні лінуватися чи втрачати віру, але маємо з терпінням довіряти Богові, які 

відданий нам. Бог не говорить неправди. Для тих, хто біжать до Нього, щоб отримати 

порятунок, Він стане якорем душі, твердою надією, яка проведе нас по цьому житті до 

вічності! 

Питання для Розглядати: 

1. Важливо перевіряти фундамент нашої віри (вірші 1-2) і ставити запитання: «Чи 

міцно він закладений у нашому житті»? 

2. Ми недбалі у своїй християнській вірі чи старанні? Не має місця для апатії! 

3. Чи радіємо ми з Божої вірності? 

4. Чи отримуємо ми ту впевненість, яку дає Бог? 

5. Чи довіряємо ми Богові і знаходимо Його справжнім якорем для нашого життя? 
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У цьому розділі продовжується дискурс про Ісуса як нашого Великого 

Первосвященика. Вічний Первосвященик з чину Мелхиседека (Псалом 110). 

Мелхіседек 

Деякі вчені розцінюють присутність Мелхіседека як раннє явище Христа, подібно до 

того, хто з’явився у вогняній печі (Даниїла 3). Однак, навіть якщо Мелхиседек не 

Христос, очевидно, що він є зображенням Христа, який прийшов і який мав би вищу 

священницьку роль від Аарона. 

Значення його Імені 

Його ім'я означає 'Цар Праведності' та 'Цар Миру'. Звісно, ці заголовки також є описами 

Ісуса. 

Статус та Повноваження 

Він священник та цар. Пізніше було заборонено бути священником та царем водночас, 

однак тут, ця поєднана роль Мелхіседека дана йому Богом. Так само Ісуса призначають 

і священиком і царем. 

Унікальність 

Нам не повідомляють про його походження та генеалогію, але його поява, щоб 

благословити Авраама має велике значення. Авраам віддав десяту частину здобичі, 

придбаної в останній битві, Мелхиседеку. Пізніше Божий народ віддав десяту частину 

того, що мав, щоб левіти могли повністю присвятити свій час служінню. 

Першість 

Левитське священство, що походить від Аарона, було висвячене Богом, але вважається, 

що Мелхиседек вищого порядку. Служіння Аарона було тимчасовим і не досконалим, в 

той час як служіння Ісуса є постійним та досконалим. 

Потреба в Новому Первосвященику 

Наводяться причини чому потрібен новий первосвященик по чину Мелхіседека, що 

також вимагає змін в законі. 

Аарон представляє священство залежне від закону. Однак, закон потребує 

досконалості і грішна людина повністю засуджується ним. Тому, Ісус виконав закон і, як 

Мелхіседек, є вісником благословінь, благодаті та милосердя. З'явлення Мелхіседека, 

до священтсва Аарона, дає нам розуміння, як все буде, коли прийде Христос. Це 

невеликий проблиск славного об'явлення Христа, нашого Спасителя. 
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Величність Ісуса 

Аарон є нащадком Авраама. Мелхіседек мав таємничий приїзд і виїзд. Ісус, однак, є 

вічним Богом, який став людиною в Вифлеємі. 

Ісус є подавцем нового заповіту. Ця священна обіцянка чи присягання Господа є 

могутньою і втілюється в Христі, а не в законі. 

Ісус є гарантом нового заповіту. Це повністю забезпечено, тому що він такий, який він є. 

Він не піддається руйнуванню і живе вічно. Він здатний повністю врятувати всіх, хто 

через нього приходить до Бога. 

Ісус завжди живий, щоб заступатися за нас. Він прекрасний, святий, чистий і 

непорочний. Інші священники мали власні гріхи, щоб позбутися, але в Ісуса не було 

гріха. Саме тому, він може дати нам таку надійну безпеку. Новий завіт, клятву від 

Самого Бога, передає у закон наш чудовий великий Первосвященик Ісус. 

Ісус необмежений у владі і здатний безупинно заступатися за нас. Він є нашим 

посередником і стоїть у прірві, яку робить наш гріх, щоб привести нас до Бога. Він 

постійно молиться за нас і ми завжди в його серці та думках. 

Питання для Розглядати: 

1. У цих віршах згадуються різні персонажі та ролі, призначені їм Богом. Однак, як ви 

вважаєте, що є найважливішим для Бога? Наше служіння йому чи наш титул?  

2. Ісус є нашим царем слугою. Що робить служіння Ісуса великим і як ми повинні 

прагнути бути схожими на нього?  

3. Яка роль священника?Що ми можемо дізнатися про нашу роль, як священників для 

Бога? 

4. Чому Авраам поважав Мелхіседека? Що може заохотити людей поважати нас? 

5. Яким чином впливають на нас знання про те, що Ісус вічно живий і заступається за 

нас?  

6. Перевірте своє молитовне життя. Скільки часу ми проводимо, шукаючи Бога для 

інших і скільки часу ми проводимо турбуючись про свої власні потреби? 
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В цьому розділі говориться про великі благословіння, які дані нам в 

Первосвященику, який насправді відрізняється від інших священників і у якого є 

влада принести нам Новий Завіт. 

Старий Завіт 

Важливо нагадати, що Старий Завіт був договором між Богом і людиною, який 

базувався на законі Божому. Якщо б люди виконали закону, Бог би прийняв їх, але 

невиконання виконання закону приводить до відторгнення та відділення від Бога. 

Через це ми опинилися у спустошливому стані, тому що нездатні досягти такої 

досконалості. 

Наш Первосвященик, Ісус 

Виконавши працю спасіння, Ісус сів на небі і зараз мешкає в присутності Бога Отця. Він 

приніс в жертву не зерно або тварин, але власну кров, яку добровільно пролив за нас і 

він не на землі намагаючись досягти порятунку, він на небесах, заступаючись постійно 

за нас. 

Храм і скинія були побудовані відповідно до вимог Бога, як місце, де перебуває Божа 

слава — але вони були земні. Ісус нині з Богом Отцем, в самому небі. 

Ісус встановлює Новий Завіт на кращих обітницях. Закон засуджує нас і показує наші 

недоліки, але Ісус робить нас праведними через свою жертву. 

Новий Завіт 

Радість Нового Завіту в тому, що Бог в Христі, прийшов і зробив те, що ми не здатні 

були зробити. Христос досконало виконав закон Божий і тепер, якщо ми каємося в 

своїх гріхах і покладаємося вірою на Ісуса Христа, Бог приймає нас, через наші стосунки 

з Христом, не через виконання закону. Алілуя! Це дуже різні! 

Бог завжди планував Новий Завіт. Старий Завіт був необхідним, але тимчасовим. Новий 

Завіт не є зовнішнім, коли людина намагається дотягнутися до Бога, це внутрішнє. Бог 

змінює нас і робить здатними догоджати Йому. 

Його закони розміщуються в нашій розумі та написані на наших серцях. Не на кам'яних 

скрижалях, а в середині нашого єства. Робота Ісуса, який помер за нас та Святого Духа, 

який живе в нас, радикально змінює все. Тепер все полягає в стосунках. Знати Бога 

особисто і належати Йому. 
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Пізнання Бога є інстинктивним та особистим, не тому, що нам хтось про це сказав, але 

тому що ми самі знаємо, через дар Святого Духа. Хто б ми не були і яким би не був наш 

статус; багаті чи бідні, освічені чи неосвічені, священники, лідери, служителі, це не 

впливає на нашу здатність знати Бога особисто. Це дорогоцінний дар, який Бог дає 

кожному з нас. 

Старий Завіт вже більше не потрібен. Наш чудовий Господь Ісус зробив новий шлях, 

через жертву себе на хресті. Він помер, воскрес, вознісся на небеса — все для нас! 

Питання для Розглядати: 

1. Яка різниця між Старим Завітом та Новим Завітом? 

2. Яка різниця для мене в тому, що Ісус на небесах, а не на землі? 

3. В якій мірі Божий закон живе в моєму серці та моєму розумі, не лише через 

читання Його слова, але і через присутність Його Святого Духа в моєму житті? 

4. Чи насолоджуюся я новозавітними стосунками з Богом або бореться щоб тримати 

правила старих відносин завіту? 

5. Чи тримаю я своє серце в хорошому місці, щоб дозволити Богу говорити зі мною? 

6. Скільки я ціную свої стосунки з Богом? 
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Це глава, яка зосереджується на силі крові Христа, щоб впоратися з нашим гріхом. У 

попередніх розділах автор розповідав про жертви, які вимагає Божий закон, але в 

цьому розділі йдеться про Скинію, пояснюючи його символіку як земне зображення 

присутності Бога. У кінці розділу є кілька ключових віршів, де автор зазначає, що нам 

призначено померти, а потім суд. Але головне вчення полягає в тому, що Христос був 

принесений в жертву один раз за всіх, щоб забрати гріхи, які не могли бути викуплені 

за допомогою Старого Завіту. Кров Христа - це досконала жертва, яка не потребує 

подальшого приношення. 

Скинія 

Святе Місце було зовнішньої кімнатою скинії, де знаходився стіл, підставка для лампи і 

12 освячених хлібів, які оновлювалися новими хлібами щосуботи. Старий Завіт вимагав, 

щоб ці хліби були постійно присутніми як символічне зображення Божого 

забезпечення для Свого народу. 

Найсвятіше Місце Було внутрішньою кімнатою скинії, де був золотий вівтар, для 

приношення пахощів та покритий золотом Ковчег завіту. У ковчезі була золота 

посудина з манною та жезлом Аарона, разом із кам'яними табличками завіту. Манна 

свідчила про Боже забезпечення, посох Аарона був виразом Божої влади, а кам’яні 

таблички – це, звичайно, Десять заповідей. Відповідно до Старого Завіту, лише 

Первосвященик міг входити до Найсвятішого Місця, як символічне представлення його 

винятковий доступ до Бога. 

Згідно Нового Завіту, Ісус увійшов до самого неба, щоб з’явитися заради нас у 

присутність Бога і завдяки його жертві ми всі тепер маємо доступ до Бога. Боже 

забезпечення для нашого спасіння гарантоване, тому що Ісус постійно заступається за 

нас і він з’явиться вдруге, щоб принести спасіння для всіх, хто чекає його! 

Роль Священиків 

Первосвященик заходив у внутрішню кімнату раз на рік із кров’ю тварини, щоб 

приносити жертви за себе та за Божий народ. Тільки гріхи, вчинені через незнання, 

могли бути очищені а свідомий гріх залишався неочищеним. Це священицьке служіння 

було тінню та ілюстрацією прийдешнього Христа, який зможе впоратися з усіма 

гріхами. Множинні приношення і церемоніальні обмивання проводилися, щоб 

підкреслити серйозність гріха і дати зрозуміти, що наші гріхи не можна розглядати 

легковажно або бездумно. 
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Кров Христа 

Христос – наш великий Первосвященик і він зміг увійти в небо, запропонувавши свою 

кров, щоб впоратися з нашим гріхом. Ввійти до Найсвятішого місця тепер можливо для 

всіх віруючих, бо Христос проклав нам шлях. Кров Ісуса омиває наш гріх і очищає навіть 

наше сумління, так що тепер ми можемо по-справжньому служити Богу без страху і 

провини. 

Христос, Посередник Нового Завіту 

Ісус відкупив нас від влади сатани і вступило в силу спадщина для нашої користі. Без 

пролиття крові Ісуса, не могло бути прощення гріха. Та Ісус увійшов у саме небо – 

святилище набагато краще за все, що зроблено на землі – щоб ми могли знайти 

прийняття та спокій у присутності Бога. Ця жертва принесена раз і назавжди. У нас 

лише одне життя і ми помремо лише один раз, після чого буде суд. Христос був 

пропонується один раз за наші гріхи і він взяв на себе суд якого ми заслуговуємо! 

Повернення Ісуса 

Наш чудовий Первосвященик не тільки прийшов і постраждав, він також воскрес із 

мертвих, вознісся на небо і одного дня він повернеться знову. Він повернеться, щоб 

визволити тих, хто йому довірився, щоб ми, прощені та очищені від гріхів, потрапили в 

безгрішне середовище, щоб жити з ним вічно. Ісус буде прославлений у цей чудовий 

час! 

Питання для Розглядати: 

1. Яким чином ми бачимо проблиск неба в Старозавітній Скинії? 

2. Якою була роль священика за часів Старого Завіту? Чим відрізняється наша роль, як 

служителів Євангелії, сьогодні? 

3. Ми віримо у священство всіх віруючих, тож як ми можемо навчитися з цього 

розділу способам, якими ми можемо наблизитися до Бога сьогодні? 

4. До якої міри я живу, усвідомлюючи, що у мене є тільки одне життя і, що я буду 

відповідати перед Богом за те, що я роблю зі своїм життям? 

5. Живу я своїм життям з щирим очікуванням, що Ісус повернеться? 
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Цей розділ закликає нас зосередитися на жертві Ісуса, раз для всіх і на її повній 

достатності для нас. Також ми в цих віршах знаходимо чіткий заклик стояти в вірі і 

довіряти Богові. Існують сильні застереження проти умисного гріха але нам 

заохочення згадати, як ми вже твердо стояли і продовжували йти, незважаючи на 

величезні труднощі та виклики. 

Неадекватність Закону 

Закон – це установа цінностей та стандартів, які Бог вимагає від нас і це передбачало 

принесення жертв як символ покаяння та усвідомлення того, що гріх має значення. 

Однак це ніколи не може бути остаточним рішенням. Ось чому Христос мав прийти і 

пролити свою кров, щоб була остаточна відповідь на проблему нашого гріха. Згідно 

Старого Заповіту, потрібні були безкінечні жертви, тому що люди продовжували 

грішити але Бог задумав найбільшу жертву з усіх, яка була в особі Господа нашого Ісуса 

Христа. 

Христос Приходить у Світ 

Христовий прихід, насправді, був, щоб принести жертву, віддавши своє тіло на хрест. 

Вірші 5-10 показують нам, що Ісус прийшов для того, щоб виконати волю Отця. Послух 

від серця – це саме те, що приємне Богові. Христові потрібно було прийти в людському 

тілі, щоб показати, що він, у тілі плоті, міг подолати всі спокуси і перемогти гріх. 

Оскільки Ісус був слухняний, нашу непослух можна подолати! 

Христос, наш Великий Первосвященик 

Ісус сів праворуч Бога після того, як приніс себе як досконалу жертву за наші гріхи. Він 

чекає того останнього дня суду, коли схилиться перед ним кожне коліно і кожен язик 

визнає його, як Господа. Серця тих, які каються та вірують у Христа, Дух Святий 

повністю відроджує. Це означає, що ми народжуємося згори і що те, чого Бог вимагає 

він нас, насправді написано в наших серцях та є частиною нашого життя. Коли ми 

отримуємо Христа, вже не потрібно жертви на наш гріх, тому що Ісус прийняв 

покарання за нас. 

Наближення до Бога 

Ми можемо безпосередньо увійти у святу присутність Бога через кров Ісуса, і ми 

знаходимося у чудовому місці порівняно з тими, що є у Старому Завіті. Ісус проклав 

живий шлях, щоб ми входили в присутність Бога без страху, тому що наше сумління 

звільнене і ми маємо надію, якої не можна зректися. 
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Заохочення Один Одного 

Ми можемо наближатися до Бога, через смерть Христову і також повинні заохочувати 

інших наближатися до Нього. Наше життя в Христі, тому ми не зв’язані літургією, 

правилами чи установами і ми насолоджуємося свободою життя в його присутності. 

Саме тому, ми маємо збиратися разом, щоб заохочувати один одного служити Господу 

і бути готовими до повернення Ісуса. 

Усвідомлення Судження 

Коли ми прийняли Ісуса, ми маємо бути пильними, щоб жити святим життям, яке 

відділене на служіння йому. З Писань ми бачимо, що Бог є Богом гніву та суду. Господь 

буде судити свій народ. Бог любить нас і знає наші слабкі сторони, але якщо ми 

повернемося назад і ефективно висміємо справу спасіння, зроблену Христом, ми 

опинимося в дуже небезпечному місці. Тому ми повинні обережно поводитися з 

великим спасінням, яке Ісус здобув для нас! 

Наполегливість, Незважаючи на Страждання 

Автор Послання до євреїв високо оцінює тих, хто твердо стоїть, незважаючи на 

переслідування, конфлікти та образи. Він високо оцінює тих, чий скарб у Бозі, а не в 

матеріальних цінностях і нагадує віруючим, що Бог завжди виконує свої обіцянки. Він 

попереджає про тих, хто відступає, і повторює слова Ісуса в Луки 9:62, де Ісус сказав 

«Жоден, хто кладе руку свою на плуг і оглядається назад, не придатний для Царства 

Божого». Очевидно, що сам Ісус є нашим найбільшим натхненням. Він не здався, він не 

озирнувся і він віддав себе на хресті за нас! 

Питання для Розглядати: 

1. Хоча ми нічого не можемо зробити, щоб заслужити Божу прихильність, ми все одно 

шукаємо прощення, намагаючись додати до того, що зробив Христос? 

2. Нам дозволено насолоджуватися присутністю Бога. Чи знаходимо ми час, щоб 

наблизитися і якісно проводити з Ним час? 

3. Наскільки ми цінуємо зустріч разом як Божий народ? 

4. Чи буваємо ми недбалі, приймаючи спасіння, як належне і чи задумуємося над тим, 

чи не маємо такого ставлення, яким би топтали Сина Божого? 

5. Чи загрожує нам відмовитися від нашого християнського ходу чи ми рішуче 

налаштовані наполегливо? 
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Це, напевно, найвідоміший розділ в посланні до Євреїв. Це розділ, який підкреслює 

необхідність віри та підкорення Богові. Тип віри, яку Бог шанує, проілюстровано в 

цьому розділі дуже широким колом людей. 

Що Таке Віра? 

Віра в Бога полягає в тому, щоб слухати Боже слово, підкорятися Божому слову і 

рухатися в напрямку, в якому Бог вказує вам рухатися. Така довіра Богові додає 

впевненості та стійкості на шляху нашого життя. 

Творіння 

Автор чітко розповідає нам, що світ був створений Богом. Коли Він говорив, багато чого 

почало відбуватися. Ми можемо не розуміти, як Бог створив землю, але наша віра в 

Бога повністю базується на факті, що Він це зробив! 

Догоджати Богові 

Вся ціль нашого життя догоджати Богові через послух Йому. Багато людей живуть, 

догоджаючи собі, але шлях віруючого не такий. Богові надто приємно, коли ми чуємо 

Його голос і виконуємо Його волю. Він милостиво відкривається нам, коли ми 

рухаємося з Ним вперед. Ми не розуміємо до кінця всього значення та цілі виконання 

Божої волі, але наше бажання догодити Йому це те, що Він буде шанувати і 

благословляти. 

Чоловіки та Жінки Віри 

У книзі до Євреїв перелічено велику кількість людей і записано для нас, як їхні життя 

здійснили велику цілях Бога. Коли ми дивимося на цей перелік, ми бачимо звичайний 

чоловіків та жінок, які через послух Богові, стали важливими в Його цілях. Наприклад: 

Будування ковчега Ноєм, був пророчим твердженням для бунтівного світу, в якому він 

жив, нагадуючи нам, що Бог є Богом любові, але також Богом суду. 

Авраам був впевнений, що він отримає всі обіцянки, дані йому Богом і книзі до Євреїв 

дає нам розуміння, про яке не йдеться у Книзі Буття. Авраам був людино бачення. Він 

бачив, що Бог збирається побудувати щось дуже велике в майбутньому. Він не 

використав би такі слова, як «церква» або «Царство Боже», але, що дивно, він знав у 

своєму дусі, що з'явиться щось набагато прекрасніше за хаос і плутанину язичництва. 

Ми також виявляємо, що він дивовижно вірив, що Бог може воскресити Ісаака з 

мертвих. Тому він зміг запропонувати Ісаака, довірившись Богові щоб усе вирішив! 
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Знову ж, в потужному світлі, ми бачимо Мойсея в книзі до Євреїв. Ми дізнаємося, що 

він знав, що він був євреєм, і що Бог був його Богом. Хоча в нього було багато 

труднощів, глибоко всередині він мав відчуття Божого плану спасіння. Визволення 

єврейського народу з Єгипту було потужним зображенням Ісуса, нашого Спасителя і 

Визволителя! 

Переслідування та Труднощі 

Послання до Євреїв 11 дуже ясно говорить про те, що люди віри будуть дуже 

випробувані. Коли ми йдемо Божим шляхом, то може бути страждання, гоніння або 

навіть смерть. Однак вічний план Бога запевняє нас, що наш кінцевий пункт 

призначення буде славним! 

Питання для Розглядати: 

1. Коли ми дивимося на своє життя, чи ілюструє воно визначення віри, що дається в 

посланні до євреїв? 

2. Наскільки важливим є Боже Слово в вашому житті? Чи ви реагуєте на це, живучи і 

зростаючи у вірі в Бога? 

3. Наскільки ми усвідомлюємо бажання догодити Богові у своєму житті? 

4. Які ви вважаєте найкращими прикладами того, як Авраам і Мойсей демонструють 

свою віру в Бога? 

5. Коли проходимо через спокуси та випробування , ми відповідаємо, довіряючи Богу, 

чи відкидаючи Бога? 
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До Євреїв 12 

В попередньому розділі підкреслюється важливість віри і наводяться приклади 

чоловіків та жінок віри. Тепер письменник переносить нас у нові образи гонки. 

Стадіон 

Писання часто використовується зображення спортсмена, який бере участь у забігу і тут 

ми бачимо ідею великого натовпу, який спостерігає за перегонами. У нас виникає 

відчуття, що це не просто глядачі, а святі, які пробігли свій біг і зараз у славі, з великою 

увагою спостерігаючи за тими, хто все ще бігає. Ви відчуваєте, що вони закликають 

бігунів зробити все можливе і добре фінішувати. А ми, в свій час, приєднаємося до 

цього великого натовпу свідків і тепер, безумовно, потребуємо великого заохочення, 

щоб добре закінчити свої перегони. 

Запуск Гонки 

Щоб добре бігти, спортсмен повинен бути добре підготовленим та правильно 

одягнутим. Наша гонка в житті має багато відволікаючих факторів і багато ситуацій, які 

намагаються перешкодити нам бути успішними. Гріх може підловлювати нас, але ми 

повинні уникати цього. Спокуси можуть бути дуже сильними, але ми повинні долати їх. 

Ми маємо бігти свої перегони, а не перегони, що відміряні для когось іншого. Ми 

повинні виявити і пробігти гонку, яку Бог призначив для нас. Коли ми бігаємо поза 

межами Божої волі для нас, наша гонка буде дуже важкою працею. Пізнання волі 

Божої та впевнений біг тим шляхом, який Він нам вказав, допоможе нам добре 

пробігти. 

Дивлячись на Ісуса 

Коли ми біжимо, ми повинні уявляти Ісуса перед собою і зосередити всю свою увагу на 

ньому. Він є нашим найвищим прикладом. Його перегони були такими особливими. 

Він був відведений для боротьби з гріхом, дияволом і смертю. Він, рішуче, не шукав 

альтернативного шляху, а вистояв, незважаючи на жертви, до кінця. Він сів по правиці 

Бога, знаючи що виконав все, до чого покликав його Отець. Сором, ворожість, злість і 

ненависть щодо нього не зупинили його. Хоча нам буває, іноді, важко під час нашого 

забігу, ми ніколи не страждатимемо так, як він! 

Дисципліна 

Коли ми беремо участь у перегонах, які Бог приписав для нас, ми повинні бути 

відкритими до Божої дисципліни, щоб тримати нас на шляху. Боже любовне 

виправлення і докір ніколи не призначені для того, щоб знищити нас, а, радше, щоб 
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зробити нас найкращими, якими ми можемо бути. Взагалі-то, Божа дисципліна – це 

привілей, оскільки Він виправляє лише Своїх дітей. Якщо ми діти Божі, ми, звичайно, 

хочемо насолоджуватися Його благословіннями, але ми також повинні приймати Його 

виправлення. Писання дає нам знати, що це не легко, але коли ми добре реагуємо, ми 

приносимо плід, і Бог дає стабільність в наше життя. 

Біг з іншими 

Коли ми біжимо, ми повинні звертати увагу на братів та сестер у Христі та інших людей 

у світі навколо нас. Ми бажаємо миру, не конфлікту, і ми шукаємо терпіння замість 

нетерпимості. Коли інші нам боляче, ми повинні бути на сторожі своїх сердець, щоб 

уникнути гіркоти, що може вирости в нас. Ми маємо зосереджуватися на тому, щоб 

догоджати Богові, без компромісу, та триматися віри в Христа, що дана нам. 

Присутність Божа 

В 18-29 віршах автор згадує часи Мойсея на горі, коли він переживав велич та славу 

Божу. Ми усвідомлюємо, що Божа присутність іноді може викликати у нас страх. Ми 

радіємо в Його любові, але ми також усвідомлюємо Його велич та святість. Навколо 

престолу Божого знаходяться ангели, архангели та святі, які присутні там через пролиту 

кров Ісуса. Серед усього цього існує величезне усвідомлення Ісуса, Агнця Божого, чия 

кров була пролита за нас. Бог дав нам бути членами Його царства; королівство, яке 

ніколи не похитнеться. Але перед тим, як Ісус знову прийде, серед народів буде велике 

потрясіння. Ми в безпеці, коли спочиваємо на Христі, нашій основі, тому що він є 

нашою безпекою і надією. Вогонь Божий нездоланний, але нам не потрібно боятися, 

так як ми прихиляємося перед Ісусом, нашим Спасителем! 

Питання для Розглядати: 

1. До якої міри ми маємо усвідомлювати небеса, поки живемо на землі? 

2. Наскільки ми уважні до тих гріхів, які можуть потягнути нас за собою і які практичні 

шляхи можуть допомогти нам залишатися зосередженими на Ісусі? 

3. Яким чином, ви вважаєте, Бог виправляє вас сьогодні? Чи є у вашому житті гіркота, 

яку досі не подолали? 

4. Праведний вогонь гніву Божого непереборний. Як ми можемо усвідомлювати це, 

не втрачаючи при цьому почуття Його великої любові та співчуття до нас? 

5. Чи ми обережно поклоняємося Богові прийнятно, з благоговінням і трепетом? 

  



Біблійне Вивчення від Служїння Жива Надія До Євреїв Сторінка 26 

До Євреїв 13 

Книга Послання до Євреїв охопила багато складних питань і багато в чому вона схожа 

на коментар до книги Левит. Завершальний розділ є досить практичним, так як автор 

заохочує віруючих ходити з Богом в цьому світі. 

Заклики 

1. Любіть один одного, як братів та сестер 

Завжди є спокуса бути егоїстичним, але як віруючі ми повинні продовжувати тягнутися 

до наших братів і сестер у тілі Христа. 

2. Гостинність 

Перші християни були дуже гостинними до чужинців але легко було зрозуміти, що 

вони в часи переслідувань і тиску можуть стати обережнішими. Однак розширити та 

відкрити наші домівки для тих, хто потребує турботи, можна навіть відкрити двері 

ангельському відвідувачеві! 

Ув'язнені за Христа 

Тюремне служіння надзвичайно важливе і ті, що в утисках, не повинні бути забутими. 

Шлюб 

Християнський шлюб завжди був під загрозою, але незалежно від нашої культури та 

нашого соціального оточення, цінності християнського шлюбу необхідно рішуче 

підтримувати. Не може бути жодного виправдання перелюбу чи аморальності і церква 

має подавати приклад чистоти у шлюбі. 

Ставлення До Грошей 

Християнів закликають уникати домінування грошей. Любов до грошей корінь усіх 

видів зла (1 Тимофія 6:10). Як християни ми маємо бути задоволені тим, що маємо і 

бути впевненими, що Бог ніколи не залишить і не покине нас. Бог наш помічник і Він 

потурбується про нас, незважаючи не те, що нам робитимуть люди. 

Слово Про Лідерів 

Лідерів треба шанувати та поважати. Вони ті, хто доносить до нас Боже слово і добрі 

лідери живуть за посланням, яке проповідують. Дуже важливо наслідувати цей 

приклад. 
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Господь Ісус Христос 

Автор знову наголошує унікальність жертви Христа. Він представляє Христа, як каменя, 

на якому ми можемо будувати з повною впевненістю. Це тому, що Ісус не змінюється. 

Ісус, про якого ми читаємо в писанні, Ісус, який з нами сьогодні, Ісус, якого ми 

знатимемо у вічності, є один і той же Ісус. Наша впевненість повністю заснована на 

тому, що він зробив для нас на хресті. Ми не повинні відволікатися ритуалами, але, 

скоріше, маємо зосередити увагу на Ісуса, який був узятий поза межі міста Єрусалима 

та розп'ятий за нас. Ми всі покликані прийти до Ісуса і, коли ми довіряємо йому, наші 

гріхи прощені, і він забере нас у вічність, щоб насолоджуватися ним вічно! Ми 

поклоняємося Ісусу і можемо продемонструвати свою любов до нього тим, як дбаємо 

про інших членів тіла Христового. 

Інше Слово Про Лідерів 

Нам потрібно довіряти тим, хто зобов’язаний піклуватися про нас і ми повинні визнати, 

що наші лідери відповідатимуть перед Богом за своє керівництво і те, як вони 

піклуються про тіло Христове. Їм потрібна наша підтримка та заохочення, так як це 

додасть їм сили служити Христові та служити нам з мінімальним стресом та великою 

радістю! 

Заключні Коментарі 

Вірші 20 і 21 чудові слова благословення, з акцентом на Бога миру, який кров'ю 

воскреслого Ісуса, великого пастиря вівцям, є Той, Хто також здатний спорядити нас 

для виконання Божої роботи. Вчені не знають, хто написав це послання, але останній 

розділ дуже схожий на стиль написання Павла. Бажання автора перебувати з 

віруючими, посилання на Тимофія та привітання, справді здаються схожими на інших 

від Павла. Без сумніву, Павло завжди вказував людям на Христа і цей лист явно 

закінчується, вказуючи людям на Христа! 

Питання для Розглядати: 

1. Зверніть увагу на заклики. Як ми можемо застосувати їх у нашому житті та наших 

церквах? 

2. Є кілька згадок про лідерів. Чи ми ставимося з належною повагою до тих, хто нас 

веде і як ми можемо краще відповісти тим, хто має владу над нами в церкві? 

3. Що ми практично отримуємо з того, що зробив для нас Ісус на хресті? 

4. Ми повинні молитися один за одного, слова віршів 20 і 21. Які фрази з цих віршів є 

важливими саме для вас? 

5. Чи радіємо ми чудесній Божій благодаті до нас? 


