До євреїв 11
Це, напевно, найвідоміший розділ в посланні до євреїв. Цей розділ робить
наголос на потребі в вірі та покорі Богові. В вірі, яку шанує Бог, яка в цьому
розділі ілюструється на прикладі багатьох людей.
Що таке віра?
Віра в Бога — це слухання Божого слова та послух Божому слову, рух в напряму,
який вказує Бог. Така довіра Богові додає впевненості та стійкості на шляху
нашого життя.
Творіння
Автор чітко розповідає нам, що світ був створений Богом. Він сформував його та
установив. Ставалося так, як Він говорив. 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 догоджати, Він вшанує і
поблагословить.
Чоловіки та жінки віри
Послання до євреїв має великий список людей для нас та опис їхнього життя,
яким вони виконали більші цілі, що були у 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, було пророчим зверненням до бунтівного світу, серед
якого він жив. І нагадування нам, що Бог є Богом любові, а також Богом суду.
Авраам був впевнений, що він отримає всі обіцянки, дані йому Богом. Послання
до євреїв відкриває нам те, про що не написано в книзі Буття. Авраам був
людино бачення. Він розумів, що Бог будуватиме щось велике в майбутньому.
Він не використовував такі слова як “церква” чи “царство Боже”, але в дусі, він
дивним чином відчував, що повстане щось набагато краще, ніж плутанина та
хаос язичництво. Ми також відкриваємо, що у нього була дивовижна віра, що Бог
може воскресити Ісаака з мертвих. Тому, він зміг віддати Іссака, вірячи, що Бог
все звершить.
Знову ж, в потужному світлі, ми бачимо Мойсея в листі до євреїв. Ми дізнаємося,
що він знав, що він був євреєм, і що Бог був його Богом. І хоча в нього було
багато труднощів, глибоко всередині він мав відчуття Божого плану спасіння.
Визволення єврейського народу з Єгипту, було могутнім прообразом Ісуса,
нашого Спасителя і Визволителя!
Переслідування та труднощі
В 11 розділі до євреїв чітко говориться про те, що люди віри проходитимуть
через великі випробування. Що коли ми йдемо Божим шляхом, можуть
траплятися переслідування і навіть смерть. Однак, Божий вічний план запевняє

нас, що ми матимемо славне кінцеве призначення!
Питання для роздуму:
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 виконуєте ви його в
житті та зростаєте в вірі в Бога?
3. Наскільки у нас велике бажання догодити Богові в житті?
4. Що ви вважаєте найкращим в прикладах Авраама та Мойсея, які
демонструють свою віру в Бога?
5. Як ми реагуємо, коли проходимо через спокуси та випробування, довіряємо
Богові чи відкидаємо Бога?
Божих благословінь !
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