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В цьому розділі говориться про великі благословіння, які дані нам в 
Первосвященику, який насправді відрізняється від інших священників і у 
якого є влада принести нам Новий Завіт.  
 
Старий Завіт 
Важливо нагадати, що Старий Завіт був договором між Богом і людиною, 
який базувався на законі Божому.  Якщо б люди виконали закону, Бог би 
прийняв їх, але нездатність виконання закону приводить до відторгнення 
та відділення від Бога.  Через це ми опинилися у спустошливому стані, тому 

що нездатні досягти такої досконалості.  
 
Наш Первосвященик, Ісус 
Виконавши працю спасіння, Ісус сів на небі і зараз мешкає в присутності 
Бога Отця.  Він приніс в жертву не зерно, не тварин, але власну кров, яку  

добровільно пролив за нас, і Він не на землі, щоб досягати нам спасіння, Він на 

небесах, заступаючись постійно за нас.  

 

Храм і скинія були побудовані відповідно до вимог Бога,  як місце, де перебуває 

Божа слава — але вони були земні. Ісус нині з Богом Отцем, в самому небі.  

 

Ісус встановлює Новий Завіт на кращих обітницях. Закон засуджує нас і показує 

наші недоліки, але Ісус робить нас праведними через Свою жертву. 
 
Новий Завіт 
Радість Нового Завіту в тому, що Бог в Христі, прийшов і зробив те, що 
ми не здатні були зробити. Христос досконало виконав закон Божий і 
тепер, якщо ми каємося в своїх гріхах і покладаємося вірою на Ісуса 
Христа, Бог приймає нас, через наші стосунки з Христом, але не через 
виконання закону. Алілуя! Це зовсім інша річ!   
 

Бог завжди планував Новий Завіт. Старий Завіт був необхідним, але тимчасовим. 

Новий Завіт не зовнішній, коли людина досягаю Бога, а внутрішній. Бог змінює 

і робить здатними догоджати Йому.  

 

Його закон міститься в нашому розумі і написаний в наших серцях. Не на 

кам'яних скрижалях, а в середині нашого єства.  Робота Ісуса, який помер за нас, 

та Святого Духа, який живе в нас, радикально змінює все. Тепер все полягає в 

стосунках. Якщо ми знаємо Бога особисто, то ми належимо Йому.  

 

Пізнання Бога є інстинктивним та особистим, не тому, що нам хтось про це 

сказав, але тому що ми самі знаємо, через дар Святого Духа.  Хто б ми не були, і 

яким би не був наш статус; багаті чи бідні, освічені чи неосвічені, священники, 



лідери, служителі, це не впливає на нашу здатність особисто пізнавати Бога.  

 

Старий Завіт вже більше не потрібен. Наш чудовий Господь Ісус поклав новий 

шлях, віддавши себе в жертву на хресті. Він помер, воскрес, вознісся на небеса 

— за нас!  
 
Питання для роздуму: 
1. Яка різниця між Старим Завітом та Новим Завітом? 

2. Яка різниця для мене в тому, що Ісус на небесах, а не на землі? 

3. В якій мірі Божий закон живе в моєму серці та моєму розумі, не лише через 

читання Його слова, але і через присутність Його Святого Духа в моєму житті? 

4. Чи насолоджуюся я новозавітними стосунками з Богом, чи намагаюся 

виконувати правила стосунків Старого Завіту? 

5. Чи тримаю я своє серце в хорошому статі, щоб дозволяти Богові говорити зі 

мною? 

6. Настільки я ціную своїми стосунками з Богом? 
  
Божих благословінь! 

Річард Брантон 

 


