
До євреїв 13 

 
Послання до євреїв піднімає немало складних питань і багато в чому 
коментує книгу Левит. Завершальний розділ є досить практичним, так як 
автор заохочує віруючих ходити з Богом в цьому світі. 
 
Заклик 
1. Любіть один одного, як братів та сестер 
Завжди є спокуса бути егоїстичним, але як віруючі, ми маємо завжди 
продовжувати досягати братів та сестер в тілі Христовому. 
 
2. Гостинність 
Перші християни були дуже гостинними до чужинців, але в часи 
переслідувань та утисків, вони, зрозуміло,  ставали обережними. Однак, 
ділитися та відкривати свої домівки для тих, хто має в цьому потребу, 
навіть надає можливість приймати ангельських відвідувачів! 
 
Ув'язнені за Христа 
Тюремне служіння є досить важливим і ті, що в утисках, не повинні бути 
забутими. 
 
Шлюб 
Християнський шлюб завжди під загрозою, але, незалежно від нашої 
культури та соціального середовища, цінність християнського шлюбу 
повинна суворо підтримуватися. Не має виправдання перелюбству чи 
аморальності,  церква повинна стати прикладом чистоти у шлюбі. 
 
Ставлення до грошей 
Заклик до християн, щоб гроші на панували над ними . Бо корінь всього 
лихого - грошолюбство (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 
Наставників потрібно шанувати та поважати. Вони є ті, які говорять нам 
слово від Бога і хороші наставники живуть так, як говорять і 
проповідують. Дуже важливо наслідувати їхньому прикладу. 
 
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 базується 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 покликані прийти до Ісуса, і коли ми довіримося 
Йому, наші гріхи будуть прощені і він введе нас до небес, де ми вічно 
будемо радіти з ним.  Ми поклоняємося Ісусу і можемо проявляти нашу 
любов до Нього через турботу до інших членів тіла Христового. 
 
Інше слово про наставників 
Ми маємо довіряти тим, які несуть відповідальність за нас і маємо 
усвідомлювати, що наші наставники дадуть звіт Богові за те, що вони 
робили і як піклувалися 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 може 
забезпечити нас всім необхідним, щоб працювати для Бога. Вчені не 
знають, хто написав це послання, але останній розділ дуже схожий на 
стиль написання Павла. Бажання автора бути з віруючими, згадка про 
Тимофія та привітання схожі на ті, що Павло писав в інших посланнях. 
Без сумніву, Павло завжди вказував людям на Христа, і це послання 
закінчується словами, що вказують на Христа. 
 
Питання для роздуму: 
1. Подумайте по заклик. Як ми можемо примінити його до нашого життя і 
нашої церкви. 
2. Нам дається декілька вказівок щодо наставників. Чи віддаємо ми 
належну пошану нашим наставникам і як ми можемо покращити 
ставлення до тих, хто має владу у церкві? 
3. Що ми практично отримуємо з того, що зробив для нас Христос на 
хресті? 
4. Ми повинні молитися словам з 20 та 21 вірша один про одного. Які 
фрази з цих віршів є важливими саме для вас? 
5. Чи радіємо ми в дивній Божій благодаті для нас? 
 
 
Божих благословінь 
Річард Брантон 
 
 
 
 
 
 


