До євреїв 12
В попередньому розділі підкреслюється важливість віри і наводяться
приклади чоловіків та жінок віри. Тепер автор дає нам новий приклад
перегонів.
Аудиторія
Писання часто наводить нам образ атлета в змаганнях, і тут ми бачимо
ідею великого натовпу, який спостерігає за перегонами. Ми розуміємо, що
це не просто глядачі, але це святі люди, які пробігли свій шлях, тепер
вони в славі, і з великою пильністю спостерігають за тими, хто ще на
шляху. Ми розуміємо, що вони заохочують бігунів старатися, щоб добре
завершити біг. А ми, в свій час, приєднаємося до цього великого натовпу
свідків і тепер, безумовно, потребуємо великого заохочення, щоб добре
закінчити свої перегони.
Біг на перегонах
Щоб добре бігти, спортсмен повинен бути добре підготовленим та
правильно одягнутим. На шляху наших перегонів буває багато перешкод
та багато ситуацій, які відволікають нас, щоб не мати успіху. 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. Якщо, відрізок, який ми
біжимо не є волею Божою, перегони можуть бути занадто тяжкими для
нас. 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 призначений для боротьби з гріхом,
дияволом і смертю. Він, цілеспрямовано, не шукаючи альтернативних
перегонів, незважаючи на жертву, витерпів до кінця. Він сів по правиці
Бога, знаючи що виконав все, до чого покликав Його Отець. Cором,
ворожнеча, гнів і ненависть не зупинили Його. Ми біжимо свої перегони, і
якими б тяжкими вони не були, ми ніколи не будемо страждати так, як
страждав Він!
Покарання
Ми біжимо той шлях, який відміряв нам Господь, і повинні бути
відкритими до Господнього покарання, щоб не збитися зі шляху. Коли Бог
виправляє нас та докоряє нам, Він не хоче нас знищити, але, скоріше,
зробити нас найкращими. Боже покарання, до речі - це привілей, тому
що Він карає 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.
Перегони 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,
хочемо мати терпимість та не бути нетерплячими. Коли інші ображають
нас, 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 розуміємо, що присутність Бога іноді може бути
дуже страшною справою. 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. Разом з тим, там присутній Ісус, Агнець Божий, кров якого
була пролита за нас. Бог дав нам бути членами Його царства, царства,
яке ніколи не захитається. Перед другим приходом Ісуса, захитаються всі
народи. Якщо ми покоїмося в Христі, ми в безпеці, тому що Він наша
безпека та надія. Вогонь Божий нездоланний, але нам не потрібно
боятися, так як ми прихиляємося перед Ісусом, нашим Спасителем!
Питання до роздуму
1. До якої міри ми маємо усвідомлювати небеса, поки живемо на землі?
2. Настільки ми маємо бути пильними до гріхів, що можуть обплутувати
нас і що практично може допомогти нам тримати свій зір на Ісусі?
3. Яким чином, ви вважаєте, Бог виправляє вас сьогодні? Чи є ще в
вашому житті гіркота, якої ви не позбулися?
4. Надходить праведний вогонь Божого гніву. Наскільки ми це
усвідомлюємо, розуміючи при цьому Його велику любов та співчуття до
нас?
5. Чи докладаємо ми зусиль щоб поклонятися з благоговінням і щоб
наше поклоніння було прийняте Богом?
Божих благословінь
Річард Брантон

