До Євреїв 10
Цей розділ закликає нас зосередити увагу на жертві Ісуса, яка була принесена раз і назавжди і є
достатньою для нас. Також ми в цих віршах знаходимо чіткий заклик стояти в вірі і довіряти Богові.
Тут дається сильне застереження щодо навмисного гріха та заохочення пам’ятати, що ми твердо
стояли та йшли вперед, не дивлячись на великі труднощі та виклики.
Недосконалість закону
Закон – це установа цінностей та стандартів, які Бог вимагає від нас, і передбачає жертви, як символ
покаяння та усвідомлення присутності гріха. Однак, він ніколи не був вирішенням проблеми. Тому,
потрібно було приходити Христові та проливати кров, щоб остаточно вирішити проблему гріха. Згідно
Старого Заповіту, потрібні були безкінечні жертви, тому що люди продовжували грішити. Але Господь
запланував найбільшу жертву, явлену в особі нашого Господа 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, тіло в плоті,
міг подолати всі спокуси і перемогти гріх. Наша неслухняність долається через послух Ісуса.
Христос – наш Первосвященик
Христос сів по правиці Отця, віддавши 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
Тепер ми можемо безпосередньо бути в присутності Бога, через кров Ісуса, і це чудове місце, в
порівнянні з тими людьми, які жили за часів Старого Заповіту. 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.
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,
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 суду
Коли ми прийняли Ісуса, ми маємо бути пильними, щоб жити святим життям, яке відділене на
служіння Йому. З Писання ми розуміємо, що Бог (Він є Богом гніву та суду) судитиме своїх людей. Бог
любить нас і знає наші слабкі сторони, але якщо ми повертаємося назад і насміхаємося над роботою
Христа, ми в дуже небезпечному стані. Тому нам слід бути обережними зі 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 застерігає тих, хто повертається назад. Його слова перекликаються
зі словами Ісуса з Євангелії від Луки 9:62 «Жоден, хто кладе руку свою на плуг і оглядається назад, не
придатний для Царства Божого». Сам Ісус є нашим великим натхненням, Він не опускав руки, не
оглядався назад, лише йшов на хрест заради нас.
Питання для роздуму:
1. Хоча ми не можемо заробити Божої ласки, чи шукаємо ми собі прощення через зусилля щось
додати до того , що зробив для нас Христос?
2. Ми маємо доступ до насолоди присутності Божої. Чи знаходимо ми час, щоб наближатися до
Нього і якісно проводити з Ним час?
3. Наскільки ми цінуємо спілкуванням один з одним, 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 не має у нас небезпеки опустити руки в нашому християнському житті, чи рішуче ми
стоїмо?

