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Іуди 

Іуда пише віруючим, щоб закликати до вірності істині та дотримання вчення,  

переданого нам апостолами Христа.  Він виріс, як член сім'ї Ісуса, де проживав в 

дитинстві, і став відданим слугою свого брата, нашого Господа Ісуса Христа. Він 

говорить  сильні слова, про те, як Ісус може провести нас по життю та ввести в вічний 

тріумф та перемогу! 

Вірність Iстині 

Серед нас є такі, що здаються віруючими, але не є ними. Вони навчають, що через Божу 

благодать, гріх не є чимось страшним, Бог все одно пробачить, і що аморальність не є 

чимось серйозним і  тому ми можемо насолоджуватися своїми бажаннями, а Бог не 

буде звертати на це увагу. З їхньої поведінки та вчення чітко зрозуміло, що вони 

відкидають Христа. Для справжніх віруючих Христос є центром всього і ми повинні 

мати повну посвяту Йому. Іуда нагадує своїм читачам, що хоч багато хто з народу були 

визволені з Єгипту, але не ввійшли в Обіцяну Землю через своє невірство. Він також 

говорить про ангелів, які насолоджувалися небом, але були пов'язані  вічними 

кайданами, коли повстали,  і що коли Ісус повернеться, отримають вічний осуд.  Це 

страшно, коли людям настільки комфортно в своєму гріхові, що Бог відходить, і вони 

ніколи не знаходять покаяння! 

Покарання Вічним Вогнем 

Вічний вогонь пекла - реальність, яку жахливо описати, але Содом і Гомора служать 

прикладом долі тих, хто відкидає моральність. Неправильне використання дару тіла, 

відкриває велику духовну війну, і лише побожні люди  можуть покладатися на 

посередництво нашого могутнього Бога, щоб безпечно прийняти нас від землі до неба. 

Суперечка, що записана щодо тіла Мойсеєва, є картиною битви за визволення від 

сатани, яке нам всім потрібне. Іуда змальовує декілька положень людського серця, яке 

може здаватися побожним, але бути далеко від того, що хоче Бог. 

Шлях Каїна 

Жертва Каїна була відкинута, бо він вірив, що може догодити Богу своїми зусиллями. 

Валаам був пророком, але не ходив з Богом. Корей був левит, але в його серці з'явився 

бунт, і Бог дуже сильно засудив це- земля відкрилася і поглинула його та його сім'ю! 

Релігія та добрі справи не можуть спасти нас, лише робота Христова  на хресті спасає. 

Егоїзм та жадність, без турботи про інших, буде осуджений. Пастухи, які не служать 

своєму стаду, а лише власним потребам, бачитимуть гнів Божий. Такі люди порожні, 

поверхові, безплідні, не мають основи, безцільні, що прямують до втраченої вічності! 
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Безбожність 

В історії записані часи крайньої безбожності, такі як час, за життя Ноя. Жорстокість, 

непристойність, лестощі, на жаль, все ще існують. Енох ходив з Богом в часи великого 

беззаконня і попереджав про великий суд, вказуючи на час, коли Ісус повернеться з 

усіма святими, щоб правити і царювати і принести суд світові. Проте, в останні часи 

будуть спроби тих, хто не має Духа Божого, внести розділення серед побожних людей. 

Вони пропонуватимуть світські рішення, які призводять до хаосу, плутанини та 

розчарування. 

Будування Віри 

Іуда дає нам настанову будувати себе в найсвятішій вірі. Справжня віра від слухання 

Слова Божого, знання слова Божого, розуміння Слова Божого та виконання Слова 

Божого.  Молитва в Дусі Святому зміцнить нас та дасть сили протистояти в день злий.   

Ми повинні бути уважними до  заохоти Духа, щоб ми могли молитися з впевненістю, 

навіть тоді, коли не знаємо, як реагувати в тій чи іншій ситуації.  Важливо ходити в 

Божій любові. Ми будемо на правильній стежині, коли любитимемо те, що любить Бог, 

і цінуватимемо те, що цінує Він.  Ми на шляху до неба, і очікуючи поклику, хочемо самі 

жити правильно, а також проявляти милосердя до інших, хто на шляху. Нам треба  бути 

пильними до інших і смиренно прагнути допомогти їм наблизитися до Бога, через 

святе життя, життя без світських компромісів! 

Впевненість в Ісусі 

Ми в надійній безпеці в цьому ненадійному та заблудлому світі, тому що ми віддали 

себе Христу, який збереже нас від падіння. Він бажає представити нас перед Отцем без 

плям, з великою радістю! Ісус істинний Бог, наш Спаситель і Христос, наш Господь. 

Тільки йому, належить слава, велич, сила і влада, тепер і навіки. Амінь. 

Питання для Розглядати: 

1. Христос хоче чисту церкву. Настільки ми є чистими в питаннях аморальності та 

ідолопоклонства? 

2. Подумайте про Каїна та Корея. Де ми бачимо подібний бунт в наших церквах і як 

ми справляємося з цим? 

3. Які шляхи використовує сатана, щоб підірвати та зруйнувати церкву Христову? 

4. Як ви заохочуєте людей будувати їхню віру? 

5. Іуда вказує нам на величність Христа.  Як ми показуємо це тим, хто навколо нас? 


