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30   Бо ми знаємо То го, Хто ска -
зав: «Моя по мста, Я від дам», — 
го   воåрить Гос подь; і ще: «Гос подь 
буде судити Свій на род!» 

31   Страш но впасти до ру к Бога 
Живого! 

32   Згадуй те ж попередні дні, 
ко ли ви, будучи про свіче ні, ви -
тримали ве ликий по двиг страж -
дань, 

33   з одного боку — у ганьбі      
та уåтисках, слу жачи видовищем, 
а з іншого боку — спів учас ни) 
ками тих, хто був їм під да )      
ний. 

34   Адже й моїм кайдаåнам ви 
спів чува ли, і гра біж ва шо го май -
на при йня лиå з ра  ді с тю, зна ючи, 
що у вас са мих є краще і неми -
нуåще майно на не бесах. 

35   Отже, не залишай те сміли -
вого прагнення ва шого, якому є 
ве ли ка на го ро да. 

36   Тому що тер пі ння* по тріб) 
не вам, що б, виконавши во лю 
Бо жу, одержати обіцяне; 

37   «Бо ще зов сім недов го — і 
Гря ду щий приåйде і не заба риåть -
ся. 

38   Пра вед ний житиме ві рою; 
а якщо від сту пить — не бла гово -
лиåть до нього ду ша Моя». 

39   Ми ж не з тих, хто коли ва -
ється на за ги бе ль, але віру ючі на 
спа сіння ду ші. 

 
 Шляхи віри древ ніх 

 11   Ві ра ж є сутність1 того, на 
що упо ваємо2, впевненість у то -
му3, чого не бачимо. 

2   Бо в ній засвідчені древні. 
 
3   Ві рою пізнаємо å, що світи 

улаш товані сло вомR Бо ж им, так 
що з не ви ди мо го постало ви ди -
ме. 

30   Ибо мы зна ем То го, Кто ска -
зал: «Моё от мще ние, Я воз дам», — 
го   во рит Гос подь; и ещё: «Гос -
подь будет судить Свой на род!» 

31   Страш но впасть в ру ки Бога 
Живого! 

32   Вспом инай те же преж ние 
дни, ко г да вы, буду чи про све ще -
ны, вы дер жа ли ве ли кий по двиг 
стра да ний, 

33   с одной стороны — в по но -
ше ни ях и при тесне ни ях, слу  жа 
зре ли щем, а с другой — сопри -
част  ни ка ми те м, кто был им под -
вер гнут. 

34   Ведь и мо им узам вы со стра-
да ли, и гра бёж ва ше го иму ще ст -
ва приåняли с ра до с тью, зная, что 
у вас самих есть луч шее и не пре -
хо дяåщее имущество на не бе сах. 

35   Итак, не оставляй те сме ло -
го устремления ва шего, ко то ро -
му име ет ся ве ли кое воз да я ние. 

36   Потому что тер пе ние* нуж -
но вам, что бы, ис пол нив во лю 
Бо жью, по лу чить обе щан ное; 

37   «Ибо ещё сов сем не мно го — 
и Гря ду щий при дёт и не за мед -
лит. 

38   Пра вед ный будет жить ве -
рой; а ес ли от сту пит — не бла го -
во лиåт к не му ду ша Моя». 

39   Мы же не колеблющиеся на 
по ги бе ль, но верующие ко спа се -
нию ду ши. 

 
 Пу ти ве ры древ них 

 11   Вера же есть сущность1 то -
го, на что уповаем2, уверен ность 
в том3, чего не видим. 

2   Ибо в ней за сви де тель ст во ва -
 ны древ ние. 

3   Ве рой по зна ём, что ми ры ус -
т ро е ны сло вомR Бо жь им, так что 
из не ви ди мо го про изо ш ло ви  ди -
мое. 

ПОСЛАННЯ ДО ЄВРЕЇВ

11:1(1) ßB`FJ"F4H (хюпLостасіс) – іпостась; сутність, 
суть (най голов ні ше, осно вне в кому), чому)небудь), 
зміст чо го)н., основа речі чи явища, єст во; реальність; 
під ста   ва, квінте сен ція, суб стан ція, першо   основа, під -
ос но ва; тверда впевненість у тому, на що уповаємо. 

11:1(2) ¦8B\.T (елпіåзо) – упо вати (вважати ймо -
вірним здій снення чогось бажаного, твер до надія -
тися, споді ва тися на бажані результати) поклада ти -
ся, розрахо вувати. 
11:1(3) Bk�(:" (прLагма) – про річ; подію, обставину. 

Розділи 10, 11

30   Пов 
32:35;  Рим 
12:19. 

 
 
 
 
31   Пов 

32:40; Лк 12:5.  
 
32   2Кор  

4:6;  Гал 3:4; 
Флп1:29;  
1Сол 2:14. 

 
 
 
33  1Кор4:9; 

Флп 1:7. 
 
 
 
 
 
 
34  Мт 5:12; 

6:20; Лк 12:33;  
2Тим 1:16. 

 
 
 
 
 
35   Мт 5:12; 

Євр11:26; 
12:2. 

 
 
36  Лк21:19; 

Як 1:4;  Кол 
3:24. 

 
 
37  Пов30:3; 

Лк 18:8;  Дн 
1:9; 2Пет3:3– 
4;  Авв2:3–4. 

 
38   Пр3:32; 

Рим 1:17. 
 
 
 
39  Дн16:31; 

1Пет 1:9;   
2Пет 2:20. 

 
 
 
 
 

 
Розділ 11  
1   Iн 20:29; 

Рим 8:24;10:17; 
2Кор4:18;  
Євр10:38. 

 
2   Євр11:4– 

5. 
 
3   Пс 32:6; 

Рим 1:20. 
 
 


