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Обітниці Божі
Чого чекати від Бога 

В очах людей обіцянки давно втратили 

силу. Але в очах Бога – це надійна річ. 

Розуміння того, що Бог пообіцяв нам і як 

Він виконує Свої обіцянки, дає нам впевненість, 

надію та мир. Ця брошура стане провідником  
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у дослідженні, що Біблія говорить про Божі обіт-

ниці. Використовуйте її як старт для власних від-

криттів неосяжного багатства тих обітниць, що їх 

нам дав наш вірний Бог.

Мартін де Гаан
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Вірність Бога стосовно 
Його обітниць

Кофі не любив афішувати свої проблеми, але 
коли одна американська церква запросила 
його у США, люди, звісно, запитували його 

про служіння. Сталося, що один пастор запитав у нього: 
“Чим ми можемо вам допомогти?” Кофі знав відповідь 
на це практичне запитання. Він керував християнською 
школою, сирітським домом і вже організував більше 
двадцяти церков у двох країнах Західної Африки. “Нам 
треба тисячу доларів на ремонт двигуна нашого автомо-
біля, – сказав він. – Велосипедом неможливо регулярно 
об’їжджати наш регіон. Якщо ж буде надійна машина, 
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я зможу перевозити необхідну кількість матеріалів та 
своїх співробітників”. Кофі змовчав про те, що машина 
потребує капітального ремонту, що покришки геть лисі, 
двері ржаві, а патрубки вже старі та потріскані. 

“Ми дістанемо для вас ці гроші, – заявив сповнений 
благих намірів пастор. – Я скажу нашому скарбнику, щоб 
надіслав чек”.

“Оце відповідь на молитву!” – подумав Кофі. Незабаром 
він повернувся до своєї країни з доброю новиною про 
фінансову допомогу. Проминули тижні. Потім місяці. 
Але гроші не приходили. Нарешті він делікатно написав 
пастору, який обіцяв допомогу. Кофі отримав відповідь, 
в якій пастор вибачався і стверджував, що гроші неза-
баром будуть. Знову плинув час. Зрештою старий авто-
мобіль перетворився на купу ір-
жавого металолому – такий собі 
пам’ятник порушеним обіцян-
кам. Гроші так і не прийшли.

Вас коли-небудь підводили 
люди? Це питання належить до 
категорії таких понять як, на-
приклад, “чи мокра вода?” Але 
як щодо питання: “Чи підводив 
вас коли-небудь Бог?” Перед тим 
як ви дасте відповідь, давайте 
трішки змінимо запитання: “Чи 
вам коли-небудь здавалося, що 
Бог не виконав Свою обіцянку? Чи 
ви коли-небудь відчували розгу-
бленість або навіть розчарування 
через те, що Господь не відреагу-
вав так, як Він мав відреагувати?”

Що ж трапи-
лось з усіма 

Божими обітни-
цями? Можливо, 
ми неправильно 

їх розуміємо?  
А, може, ми про-

сто забагато 
хочемо?
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Ми знаємо, що Бог пообіцяв захищати наших дітей 
і дбати про них. Він пообіцяв давати нам силу, спов-
няти наші серця радістю та миром. Однак ці обітниці 
здаються інколи порожнім звуком. Наші молитви про 
бунтівну дитину, здається, залишаються без відповіді. 
Через інфляцію та зростання цін на комунальні послуги 
наш бюджет тріщить по швах. Хтось близький помирає 
від раку. Кримінальна ситуація в нашому районі погір-
шується. Терористи тероризують світ. А Ісус Христос ще 
не повернувся, щоб навести на нашій землі порядок. 
Радість та мир здаються лише мріями. 

Біблія стверджує: “Вірний Господь у всіх своїх глаголах, 
святий у всіх своїх творіннях” (ПС. 145:13).* Що ж трапилося 
з усіма Божими обітницями? Можливо, ми неправильно 
їх розуміємо? А, може, ми просто забагато хочемо?

БІБЛІЙНІ ОБІТНИЦІ
Якщо подивитись, як деякі люди ставляться до своїх обі-
цянок, то це не що інше, як просто добрі наміри, про які 
можна легко забути. Стало практично правилом, що обі-
цянки даються лише для того, щоб їх порушувати. Але 
коли Бог дає обіцянку, за цим стоїть дещо більше, ніж 
лише благі наміри або прийняття бажаного за дійсне. 
Бог дає слово, на яке можна цілком покластися.

Хоча Божі обітниці  займають у Біблії центральне 
місце, у єврейській мові, якою був написаний Старий 

  “Благословенний Господь, що дав мир Своєму народові, 
Ізраїлеві, усе, як обіцяв був, не відпало ані одне слово зо всіх 
Його добрих слів, які Він говорив був через раба Свого  
Мойсея”. (1 ЦАР. 8:56).

*  В даному випадку використаний переклад Хоменка (прим. перекладача).
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Заповіт, немає спеціального терміна  зі значенням 
“обітниця”. Однак концепцію Божих обітниць ми ясно 
бачимо практично на кожній сторінці Біблії. Якщо го-
ворити про культуру старозавітних часів, концепція 
обіцянки цілком відповідала б ситуації, коли хтось пу-
блічно об’являє про свої наміри щось зробити у майбут-
ньому. Такі усні зобов’язання мали велику вагу, тому що 
на кону стояла чесність людини, її авторитет, вірність 
слову.

У Новому Заповіті ідея обіцянки виражається таким 
же чином. Коли Бог щось каже, Він дотримується Свого 
слова. Концепція обітниці базується на грецькому тер-
міні “ангеліа”, що означає “об’явлення” або “послання”. 
Все, що Бог каже – кожне Його об’явлення або послан-
 ня, – є обіцянкою, яка базується на Його довершеному, 
благому і надійному характері.

ОБІТНИЦІ БОГА ВІДПОВІДАЮТЬ  
ЙОГО ХАРАКТЕРУ
Нам інколи буває важко виконувати свої обіцянки. Але 
Бог подібних проблем не має. У Його розпорядженні вся 
сила і мудрість, що є в цьому Всесвіті. Богу ніколи не до-
водиться вибачатися за те, що Він не зміг виконати обі-
цяне, тому й нам нема вибачення, коли ми не довіряємо 
Йому.

Хадсон Тейлор – відомий місіонер 19 століття в Ки -
таї – колись не бажав мати нічого спільного з релігією 
своєї матері та сестри, що були християнками, але не 
міг заперечувати факту їхніх наполегливих молитов. 
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Тому ще підлітком вірою при-
йняв Христа. Пізніше він писав 
про свій досвід навернення на-
ступне: “Я виріс в такому ото-
ченні (християнському) і отри-
мав спасіння в таких обставинах, 
тому, можливо, було цілком при-
родно, що після початку свого 
християнського життя я швидко 
прийшов до гострого відчуття 
реальності Божих обітниць і того, 
що молитва – то очевидний, не-
заперечний факт укладення уго-
 ди з Богом”. По справі, Тейлор 
просто скористався тим, що йому 
було запропоновано.

Однак ця “угода” не означає, 
що Богом можна маніпулювати 
або тиснути на Нього. Він ніколи 
не пропонує більше, ніж може 
дати. Він не приваблює рекла-
мою, щоб обманути нас. Він про-
понує лише те, що хоче нам дати. 
А дати тим, хто любить Його, Він 
бажає лише найкраще з того, що Він має, – радість сто-
сунків із Ним тепер і вічне перебування із Ним на небі.

Наш Творець і тепер є Господом всього. Бог за Своєю 
природою є благим, милостивим та вірним Своєму слову. 
Біблія показує, як Божі обітниці розкривають Його яко-
сті. Ці чудові риси Бога позбавляють нас будь-якої три-
воги, коли ми чуємо, що Бог виконує Свої обіцянки на 
Своїх умовах.
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Бог за Своєю 
природою є бла-
гим, милости-
вим та вірним 
Своєму слову.  
Ці чудові риси 
Бога позбавля-
ють нас будь-
якої тривоги, 

коли ми чуємо,  
що Бог виконує 
Свої обіцянки 

на Своїх умовах.



ВИДИ ОБІТНИЦЬ
Божі умови щодо виконання обітниць чітко сформульо-
вані. Коли Бог щось обіцяє, Він завжди виконує. Деякі 
обіцянки Бога мають безумовну гарантію – тобто Бог ви-
конує Свою частку угоди незалежно навіть від того, що 
чинимо ми. Однак існують обітниці, що мають особливі 
вказівки (умови), яким маємо слідувати, якщо хочемо 
насолоджуватися всіма запропонованими Богом благо-
словеннями. Такі умовні обітниці вимагають від нас ви-
конання певних вимог.

Безумовні обітниці
Безумовна обіцянка – це коли Бог просто каже, що Він 
вчинить те або інше, і ми ніяк не зможемо цьому якось 
завадити. Виконання безумовних обітниць не залежить 
від людських дій – тільки від Бога. Навіть якщо ми не-
вірні, Бог не може порушити Свою обіцянку. 

Після того як великий потоп знищив все живе на 
землі, Бог дав Ною (і всьому світу) безумовну обіт-
ницю, що ніколи не знищить цей світ водою (БУТ. 9:8-17). 
Проминуло багато років, і Бог дав Давиду безумовну 
обіцянку, що його царська династія буде вічною (2 САМ. 

7:16). Завдяки тому, що Давид був предком Ісуса Христа, 
а царство Ісуса не має кінця (ЛК. 1:32-33), Бог, таким чи-
ном, виконав Свою обіцянку, незважаючи на всі падіння 
Давида та його недоліки. 

Під час земного служіння Ісус Христос пообіцяв по-
слати після Свого вознесіння Святого Духа (ІВ. 16:5-15). 
В Діях 2 ми читаємо, як ця обіцянка була точно вико-
нана. Ісус також пообіцяв, що сатанинські сили ніколи 
не переможуть Церкву (МТ. 16:18). І хоча сатана протягом 
багатьох століть спрямовував на Церкву свої атаки, вона 

10 ОБІТНИЦІ БОЖІ



й досі процвітає. Ще одна обіт-
ниця Ісуса − це Його повернення 
на землю, щоб судити живих та 
мертвих і встановити Своє цар-
ство (МТ. 16:27; 25:31-46). Ця обітниця 
ще не здійснилась, але вона є бе-
зумовною, тому ніхто й ніщо не 
зможе завадити її здійсненню. 

Умовні обітниці
Деякі обітниці чимось схожі на 
гарантійні талони. Вони діють 
лише тоді, коли споживач ви-
конує встановлені виробником 
правила користування. Саме та-
кою була обітниця в Едемському 
саду. Бог пообіцяв Адаму та Єві, 
що вони насолоджуватимуться 
життям в Едемі, якщо виконають 
лише одну умову: не їстимуть 
плоду від певного дерева. Невиконання цієї умови тяг-
нуло за собою смерть (БУТ. 2:16-17).

Заповіт, який Бог уклав біля Синайської гори з Мой -
сеєм та Ізраїлем, теж мав багато умов. Ще перед тим, 
як дати народу Десять Заповідей, Бог сказав ізраїльтя-
нам, що якщо вони виконуватимуть умови угоди завіту 
з Ним, Він охоронятиме їх як особливу дорогоцінність 
(ВИХ. 19:3-6). Кілька заповідей із Десятислів’я містять по-
передження щодо наслідків виконання або невико-
нання Божих умов. Господь попереджав, що покарає тих, 
хто поклонятиметься ідолам, але буде являти любов до 
тих, хто любитиме Його (ВИХ. 20:4-6). Господь пообіцяв, що  

Деякі обітниці 
чимось схожі 
на гарантійні 

талони. Вони ді-
ють лише тоді, 
коли споживач 
виконує вста-
новлені вироб-

ником правила 
користування.
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визнає винними тих, хто вживатимуть Його Ім’я зне-
важливо або презирливо (ВИХ. 20:7). Водночас Він обіцяв 
тривале життя в Обітованій Землі тим, які шанувати-
муть своїх батьків (ВИХ. 20:12).

У Книзі Вихід 23:20-33  Бог обіцяє ізраїльтянам зни-
щення їхніх ворогів, коли вони увійдуть до Обітованої 
Землі. Обіцяє, що забере всі хвороби і дасть тривале 
життя: в народі не буде викиднів. Однак є умови, серед 
яких – зважати на Ангола Господня і слухатися його; по-
клонятися лише Богу; не складати угод зі своїми воро-
гами і не дозволяти їм жити в Обітованій Землі. Пізніше 
Бог пообіцяє Своєму народу успіх, процвітання та захист 
за умови, що народ виконуватиме Закон Мойсея (ЄГ. 1:7-9). 
На жаль, ізраїльтяни не виконали свою частину угоди, 
через що Божі благословення були скасовані. 

Після того як ізраїльтяни оселились в Обітованій 
Землі, вони зрештою розчарувалися в суддях як керів-
никах народу і захотіли мати царів, як це було в інших 
народів. Хоча початковий Божий план не включав цар-
ської влади, Бог дав їм царя з обітницею благословити 
народ, якщо він шануватиме Бога і чинитиме Йому по-
слух. Однак Господь попередив про суд, якщо цар або 
народ почнуть бунтувати проти Нього (1 САМ. 12:13-15). 
Перший ізраїльський цар Саул не виконав Божих велінь. 
Через свій непослух Богу він втратив трон (1 САМ. 13:13-14).

Багато хто з нас покладається на обітницю: “Хай 
Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця 

  Ці обітниці, хоча й відображають Божу природу, не були 
універсальними, тобто не призначались для всіх. Вони 
були дані конкретно ізраїльському народу.
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бажання!” (ПС. 37:4). Це цілком від-
повідає відомій новозавітній 
обітниці: якщо шукатимемо віч-
них цінностей, Бог попіклується 
і про наші земні, тимчасові по-
треби (МТ. 6:25-34). Але якщо ми 
очікуємо великого банківського 
рахунку, великої пенсії або роз-
кішної вілли, то, скоріш за все, 
будемо розчаровані. Адже такі 
бажання означають, що ми праг-
немо цінностей цього світу. Якщо 
ж прагнемо того, що приємне 
Богу, і шукаємо вічних ціннос-
тей, тоді бажання нашого серця 
будуть цілком іншими. 

Пророк Йона колись передав 
жителям Ніневії умовну обіцянку 
від Бога. Він проголосив, що мі-
сто буде зруйноване через сорок 
днів, якщо вони не покаються 
(ЙОНА 3:4). На превеликий подив Йони, люди навернулися 
до Бога, і місто було збережене. Але це тривало недовго. 
Ніневітяни зрештою повернулись до старих гріховних 
шляхів, і Бог звершив обіцяний суд.

  Проминуло понад 100 років після пророцтва Йони,  
і пророк Наум попередив жителів Ніневії: “Господь довго-
терпеливий і великої потуги, та очистити винного Він  
не очистить”* (НАУМ 1:3). Навали вавилонян, халдеїв,  
мідян та персів перетворили Ніневію на руїни, які були 
знайдені лише в 19 столітті. 

Прощення да-
ється даром  

і воно пропону-
ється кожному. 

Єдина умова 
прийняття 
прощення –  

це визнання,  
що ми потребує-

мо цього  
прощення.

*  В інших перекладах “…та не залишає винного без покарання” (прим. перекладача).
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Можливо, найбільш відому і (на думку деяких ко-
ментаторів) найбільш важливу обітницю ми знаходимо 
у Но   вому Заповіті: Бог прощає, якщо ми сповідуємо гріх 
(1 ІВ. 1:9). Прощення дається даром і пропонується кож-
ному. Єдина умова – це визнання, що ми потребуємо 
його. Маємо визнати, що ми – грішні люди, які потре-
бують Спасителя. Таке сповідання не є зароблянням 
Божого прощення. Визнання такої потреби – це просто 
сказати Богу: “Бажаю мати це прощення, Боже, що Ти 
пропонуєш”. В нашому “цивілізованому” світі ми почу-
ваємося дуже незалежними, сильними, здібними, ро-
зумними і загалом доволі хорошими людьми – аж ніяк 
не грішними. Така спотворена самооцінка ускладнює 
наше розуміння всієї важливості цього першого кроку, 
необхідного для отримання дару вічного життя.
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Як Бог виконує Свої 
обітниці

ДЕЯКІ СВОЇ ОБІТНИЦІ БОГ ВИКОНУЄ  
ПЕРЕДБАЧЕНИМ, ОЧІКУВАНИМ СПОСОБОМ
Якщо ми поглянемо на біблійні обітниці та пророц-
тва, то побачимо, що багато з них вже здійснилися. У ба-
гатьох випадках виконання обітниці має чіткий і неза-
перечний характер: що очікували, те й отримали. Коли 
Бог сказав фараону, що наступною карою буде навала 
жаб, саме так і сталося (ВИХ. 8). Коли Бог сказав Давиду, 
що його син побудує храм, так і сталося – народився 
Соломон, який і побудував храм (2 САМ. 7:1-17; 3 ЦАР 5-8). Коли 
Бог сказав народу Юдеї, що звершить над ними суд за їх 
невірність і вони будуть у вигнанні, саме це й відбулося  

Два
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(ЄР. 25). Ісус Христос попередив, що храм буде зруйновано, 
так що не залишиться й цеглини на цеглині– і в 70 році 
після Р.Х. храм був цілковито зруйнований  (МТ. 24:2).

Але інколи Бог виконує Свої обіцянки такими спосо-
бами, які неможливо навіть уявити.

ДЕЯКІ ОБІТНИЦІ БОГ ВИКОНУЄ 
НЕОЧІКУВАНИМИ, НАДПРИРОДНИМИ 
СПОСОБАМИ
Інколи Господь використовує прості й зрозумілі ме-
тоди – наприклад, посилає людей на війну з обіцян-
кою перемоги і дає їм силу й стратегію здолати ворога. 
Однак в інших випадках Бог робить неочікувані речі: 
знищив військо фараона, коли воно гналося за ізраїль-
тянами (ВИХ. 14); послав Ангела, щоб умертвити 185 000 
ассиріян (2 ЦАР. 19:35). Бог може виконувати Свої обіцянки 
дуже несподіваним, надприродним чином. Коли Бог по-
обіцяв у Старому Заповіті послати Месію, навряд чи хто 
очікував, що Месія буде саме таким, яким був Ісус (ІС. 53; 

МТ. 1). Ніхто не думав, що Бог об’єднає євреїв та язични-
ків в одному Тілі Христа, тобто в Церкві. Ніхто й гадки не 
мав, що великий проміжок часу відділятиме працю Ісуса 
Христа як Спасителя і Його майбутню працю як Судді 
та Царя.

  Коли римський генерал Тит захопив Єрусалим, його воїни  
підпалили храм, і вогонь цілком знищив його. За єврейським 
календарем це трапилося в той самий день (дев’ятого  
числа місяця Ав), коли у 586 році до Р.Х. був пограбований  
та зруйнований храм Соломона. В цей день трапилося 
декілька й інших трагічних подій в історії Ізраїлю. 
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У багатьох випадках апо-
стол Павло використовує тер-
мін “таємниця”, коли говорить 
про здійснення Божого плану 
спасіння в Христі. Серед цих та-
ємниць є встановлення Церкви 
як ключового елементу вико-
нання Божих обітниць (ЕФ. 3:8-10). 
І в центрі Божого таємничого 
здійснення цих обітниць є Ісус 
Христос. Обітниці Старого та 
Нового Заповіту  базуються на 
тому, що вже зробив і ще зробить 
Христос в майбутньому.

Хоча ми намагаємося з’ясу-
вати, як Бог відповідає на молитви або виконує Свої 
обіцянки, треба розуміти, що Він тихо, незримо, за 
лаштунками різних подій, могутнім чином здійснює 
Свої плани і переслідує Свої цілі, які не завжди нам зро-
зумілі. Тому нас не повинно дивувати записане в Ісаї 55, 
де Господь зображує нашу неспроможність зрозуміти 
Його методи: “Бо ваші думки − не Мої це думки, а до-
роги Мої − то не ваші дороги, говорить Господь. Бо на-

Інколи Бог  
виконує Свої обі-
цянки такими 

способами,  
які неможливо 
 навіть уявити.

  Для кращого розуміння обітниць Старого та Нового 
Заповітів буде корисно дослідити уривки: Римлян 9-11, 
Галатів 3-5, Євреїв 7-10. В першому уривку підкреслюється 
вибрання Богом єврейського народу, відступництво народу 
і його майбутнє спасіння. В другому апостол Павло дослі-
джує відношення Закону до Божих обітниць і вказує на нашу 
свободу в Христі. В третьому уривку докладно роз’ясню-
ється переважаюча роль Христа в усьому цьому.
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скільки небо вище за землю, на-
стільки вищі дороги Мої за ваші 
дороги, а думки Мої − за ваші дум-
 ки” (ІС. 55:8-9).

Хоча Божі цілі можуть бути 
недосяжними для нашого ро-
зуму, а Його методи можуть нас 
дивувати, Бог завжди виконує 
Свої обіцянки. Як казав апостол 
Павло: “Бо Боже й немудре − ро-
зумніше воно від людей, а Боже 
немічне − сильніше воно від лю-
дей!” (1 КОР. 1:25).

ДЕЯКІ ОБІТНИЦІ БОГ ВИ
КОНУЄ ЧЕРЕЗ ДУХОВНІ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ 
Багато Своїх обітниць Бог вико-
нує видимим чином. Псалми міс-
тять ствердження, що Бог силою Своєю благословляє 
праведних захистом, багатством, здоров’ям і тривалим 
життям. Однак помилково обмежувати Божі благосло-
вення лише матеріальним процвітанням у цьому житті.

 Бог часто являє Свою вірність, даруючи невидимі, ду-
ховні благословення.
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  Ми дійсно жнемо те, що сіємо (ГАЛ. 6:7-10). Але це не оз-
начає, що всі благословення (або сумні результати наших 
помилок), які ми пожнемо, матимуть видиму, фізичну приро-
ду в цьому житті. Велика кількість наслідків нашого сіяння 
досягне своєї повноти вже у вічності

Хоча Божі цілі 
можуть бути 
недосяжними 

для нашого  
розуму,  

а Його методи  
можуть нас 

дивувати, Бог 
завжди виконує 

Свої обіцянки.



Для ілюстрації цієї істини достатньо одного погляду 
на життя царя Давида, яке було сповнене постійних кон-
фліктів, сімейних чвар і фізичних хвороб.

Йов був праведною людиною і боявся Бога, але зазнав 
жахливої хвороби, втратив своїх дітей і все своє майно. 
Навіть найближчі друзі не змогли його підтримати, тому 
що помилково вважали, що праведне життя гарантує 
безпроблемне життя. Однак Йов не занурився повністю 
у відчай. Він мав достатньо мудрості, щоб надію свою 
складати на Бога. Він стверджував, що всі випробування 
“будуть йому спасінням” (ЙОВ 13:15-16).

Апостол Павло мав у житті різноманітні благосло-
вення, але також пройшов крізь усілякі випробування. 
Він навчився за будь-яких обставин бути задоволеним, 
тому що Бог сповняв його силою (ФИЛ. 4:11-13). Для нього 
Божа вірність, що проявлялася в духовних благословен-
нях, була важливіша за будь-які земні надбання.

ДЕЯКІ СВОЇ ОБІТНИЦІ БОГ ВИКОНУЄ 
ЧАСТКОВО “ТЕПЕР”, А БІЛЬШУ  
ЧАСТИНУ “ПОТІМ”
Деякі обітниці можуть здійснитися частково, тому що 
лише частково були виконані умови або тому що згідно 
з Божим планом певна обітниця має поетапне вико-
нання. Наприклад, Господь сказав ізраїльтянам при ви-
ході з Єгипту, що дасть їм Обітовану Землю і вижене пе-
ред ними всі народи, які мешкають там. Знищення та ви-
гнання тих народів мало відбуватися поетапно (ПОВТ. 7:22). 
Але через те, що народ не дотримувався Божих настанов, 
він зміг вигнати лише деякі місцеві народи і, таким чи-
ном, отримав лише частину Божих благословень. 
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Старозавітні обітниці щодо 
Месії були виконані частково під 
час першого приходу Христа, а 
реш   та обітниць будуть виконані, 
коли Він повернеться. Пророки 
вказували на прихід царя, який 
буде з династії Давида і відно-
вить статус Ізраїлю як особливого 
Божого народу (ЄР. 33:14-26). Ісус 
виконав частково пророцтва сто-
совно страждаючого Слуги (ІС. 53) 
і одного дня повернеться для вста-
новлення Свого вічного царства.

БОГ ВИКОНУЄ СВОЇ 
ОБІТНИЦІ ЗГІДНО ЗІ 
СВОЇМИ ТЕРМІНАМИ
Багато хто з нас мають проблеми 
з розумінням того, коли саме і як 
саме Бог виконує Свої обіцянки. 
Ми не можемо чекати. Ми очіку-
ємо результатів вже сьогодні або завтра – не через роки.

Живучи в площині часу, люди не спроможні осяг-
нути вічні цілі Бога  (ЕКЛ. 3:11). Постійні зміни в нашому 

Деякі обітниці 
можуть здійс-
нитися част-

ково, тому що 
лише частково 
були виконані 

умови або тому 
що згідно з 

Божим планом 
певна обітниця 

має поетапне 
виконання.

  Книга Еклезіястова подає Божі терміни у правильній 
перспективі: “Для всього свій час, і година своя кожній справі 
під небом… усе Він прегарним зробив свого часу, і вічність  
поклав їм у серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учи-
нив, від початку та аж до кінця... Судитиме Бог справедли-
вого й несправедливого, бо для кожної справи є час, і на всяке 
там діло” (ЕКЛ. 3:1, 11, 17).
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житті – то частина Божого плану і моделювання, хоча 
з нашої точки зору все виглядає немов сплутаний клу-
бок. Коли ми не бачимо, що здійснення Божих обітниць 
стає реальністю вже тепер, у нас виникає спокуса ста-
вити важкі запитання. Але Божі терміни найкращі!

Послання до євреїв містить список старозавітних свя-
тих, які розуміли, що Бог виконує Свої обітниці згідно 
зі Своїми термінами. Ці святі жили вірою в те, що Бог 
зрештою виконає все, що пообіцяв, навіть якщо вони 
не розуміли, чому Господь відкладає здійснення Своїх 
обітниць на багато років або навіть на майбутні поко-
ління. 

Найяскравішим прикладом тут є Авраам. Коли Бог 
звелів йому пакувати речі й вирушати до Обітованої 
землі, той пішов, хоча й не знав, куди йде. Господь по-
обіцяв Аврааму, що він матиме від своєї дружини Сари 
сина, однак виконання цієї обітниці вони чекали до 
вельми похилого віку. Аврааму залишалося лише мрі-
яти про те, як його нащадки заволодіють у майбутньому 
Обітованою Землею. Ісак, Яків та Йосип хоча й знали 
про цю Божу обітницю щодо їхніх нащадків, так ніколи 
й не побачили її здійсненою (ЄВР. 11:20-22). 

Мойсей знав, що Господь визволить його народ, але 
йому довелося чекати, аж поки йому виповнилося 80 ро-
ків, перш ніж Бог через нього вивів ізраїльтян із Єгипту. 
Він навіть вибрав короткочасне земне страждання за-
ради майбутньої вічної нагороди (ЄВР. 11:24-26).

Всі Божі обітниці виконуються у встановлені Божою 
мудрістю довершені Божі терміни. Багато цих обіт-
ниць вже здійснилися. Але ще багато чекають свого 
здійснення. Всі, хто вірою приймають прощення гріхів 
у Христі, відразу отримують прощення й нове життя – 
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разом з усіма духовними благословеннями (ІВ. 3; ЕФ. 1). 
І хоча деякі люди відчувають Божу любов та піклування 
через матеріальне благословення і здоров’я, інші від-
чувають Божу любов і силу в нужденності та хворобах. 
Проте в усіх випадках Бог вірний Своєму слову. Він 
завжди виконує Свої обіцянки. 
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Правильне розуміння 
Божих обітниць

Якщо ви бажаєте опиратися на Божі обіт-
ниці, то маєте бути впевненими, що стоїте на 
надійній основі. Наше духовне життя повинно 

базуватися на тому, що Бог дійсно сказав, а не на тому, 
що нам хотілося б, щоб Він сказав, або на тому, що ми 
вважаємо за потрібне. Слід бути впевненими, що ми не 
перекручуємо зміст Господніх слів, якщо бажаємо прив-
ласнити ту чи іншу біблійну обітницю.

ЗНАЙ КОНТЕКСТ
Ключове правило інтерпретації, що стосується всієї Біб-
лії та нашого тлумачення біблійних обітниць, звучить  

Три
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так: розумій контекст. Це включає два аспекти. Пер -
ший – це розгляд текстів, що знаходяться до записаної 
обітниці і після неї. Чи наше тлумачення не суперечить 
найближчому контексту?

Другий аспект – це розгляд обітниці в контексті того, 
як вона відноситься до всієї Біблії. Бог не може супере-
чити Сам Собі. Тому інтерпретація певної обітниці має 
бути в гармонії з усім Писанням. Цей крок потребує все 
більшого знання Божого Слова і залежності від Святого 
Духа, Який спрямовує нас в процесі інтерпретації. 

Без цих двох кроків ми ризикуємо неправильно зро-
зуміти те, що насправді хоче сказати Бог. Або ризику-
ємо, навіть правильно зрозумівши зміст біблійної обіт-
ниці, випустити з виду, що вона дана не нам, а комусь 
іншому в певній ситуації. Багато людей цитують деякі 
біблійні вірші як обітниці для себе, не розуміючи, що ці 
обітниці були насправді адресовані певним людям або 
лише для певного періоду часу. 

ЗНАЙ, КОМУ АДРЕСОВАНА ОБІТНИЦЯ
Правильна інтерпретація обітниці також потребує ро-
зуміння, кому вона насправді дається. Деякі Божі обіт-
ниці адресовані всім людям; деякі – всім, хто вірують 
в Христа; інші – лише певній групі людей (Ізраїлю або 
іншим націям); і, нарешті, є обітниці, які Бог дав лише 
окремим людям.

Коли ви читаєте Біблію і натикаєтесь на ствердження, 
що звучить як велика обітниця, не спішіть відразу при-
власнювати цю обітницю – навіть якщо вам дуже кор-
тить це зробити. Скажімо, ви – безробітний і з великими 
труднощами намагаєтесь якось прожити на свої заоща-
дження; і ось ви відкриваєте свою Біблію там, де Бог дає 

24 ОБІТНИЦІ БОЖІ



чудову обітницю процвітання і життя в країні, де тече 
молоко і мед. Можливо, вас дуже надихнули ці слова – 
але це лише тому, що ви не прочитали далі і не зрозу-
міли, що вони адресовані саме ізраїльському народу пе-
ред захопленням Обітованої Землі.

Автор Псалма 145 визнає, що деякі Божі благі обіцянки 
стосуються всіх людей, а деякі – лише вибраного народу, 
вибраної групи людей: “Господь добрий до всіх, а Його 
милосердя − на всі Його творива!.. Ти руку Свою від-
криваєш, − і все, що живе, Ти зичливо годуєш!.. Господь 
близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе 
Його! Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє, і благання 
їх чує та їм помагає, − Господь береже тих усіх, хто любить 
Його, а безбожних усіх Він понищить!” (ПС. 145:9, 16, 18-20).

Отже, перед тим, як привласнити ту чи іншу Божу 
обітницю, потребуємо спочатку з’ясувати, чи ми дійсно 
в числі тих, кому вона адресована.

Божі обітниці для всіх людей
Серед Божих обіцянок, що адресовані всім жителям 
землі, можна згадати наступні: спасіння для кожного, 
хто увірує, і суд для кожного, хто не прийме Христа 
(ІВ. 3:16-18); історія, що матиме кульмінацію згідно з пла-
ном суверенного Бога (ДАН. 7-12); день суду віруючих 
(2 КОР. 5:10) і невіруючих (ОБ. 20:11-15); обіцянка, що Божий 
характер ніколи не зміниться (ЯК. 1:17); нагороди для тих, 
хто ревно шукав Господа (ЄВР. 11:6); гарантія, що спов-
ниться все, що каже Бог (МТ. 5:18; 24:34-35).

  Хоча такого роду обітниця і обмежена тим, кому адре  -
сована, вона відображає здатність Бога благословляти ма  -
теріально кожного, кого Він вибрав для такого благословення.
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Божі обітниці для віруючих
Є дуже багато Божих обітниць для віруючих – як умов-
них, так і безумовних. Господь обіцяє споряджати нас 
усім необхідним, щоб ми жили на землі як Його улю-
блене творіння. Він обіцяє підтримувати нас Своєю си-
лою (ЕФ. 3:20) і зміцняти для виконання Його волі (ФИЛ. 4:13), 
наділяючи нас духовними дарами (1 КОР. 12). Бог обіцяє не 
лише задовольняти наші фізичні потреби, але й дару-
вати милість та благодать у важкі періоди життя (ЄВР. 4:16) 
і посилати все необхідне, щоб ми могли жити для Нього 
(2 ПЕТР. 1:3-4). Господь обіцяє давати нам мудрість під час 
випробувань (ЯК. 1:5) і вказувати шлях здолання спокуси 
(1 КОР. 10:13). Обіцяє звільнити від кайданів гріха (РИМ. 6:22) 
і навіть зробити нас спроможними змушувати сатану ті-
кати (ЯК. 4:7). Господь також обіцяє прощати наші гріхи 
(1 ІВ. 1:9) і дарувати внутрішній мир (ФИЛ. 4:7).

Бог запевняє нас, що маємо доступ до Нього через 
молитву (ЕФ. 3:12), що Він допомагатиме нам в наших мо-
литвах (РИМ. 8:26) і відповідатиме на наші молитви (МТ. 7:7-

11; ІВ. 5:14-15).
Коли наше життя добіжить до свого кінця, ми увій-

демо в гарантоване спасіння (ІВ. 10:29) – матимемо вічне 
життя (ІВ. 3:16; 5:24) і домівку на небесах (ІВ. 14:1-4). Нарешті, 
Бог обіцяє нам воскресіння у славу, коли прийде час 
(1 СОЛ. 4:16-17).

Божі обітниці для окремих людей
Чимало біблійних обітниць адресовані певним особам та 
певним групам людей. Бог обіцяв врятувати Ноя та його 
сім’ю (БУТ. 7:1), дати Аврааму велику кількість нащадків 
(БУТ. 12:1-3; 15:1-6) і ввести Свій вибраний народ у землю, 
де тече “молоко та мед” (ВИХ. 3:8). Бог дав Мойсею чудесні 
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знамення (ВИХ. 4:1-17), зупинив перед Ісусом Навином 
річку (ЄГ. 3), а Гедеону послав велику перемогу над ворогом 
(СУД. 6:16). Пізніше Господь пообіцяв царю Давиду сина, 
який зможе побудувати Храм (2 САМ. 7); а царю Соломону – 
велику мудрість та багатство (1 ЦАР. 3:10-14). Бог відповів 
на молитву царя Єзекії: зцілив його і продовжив життя 
(2 ЦАР. 20:5-6). Багато років потому Господь пообіцяв Марії, 
що вона завагітніє надприродним 
чином (ЛК. 1:26-38).

Хоча деякі обітниці адресо-
вані певним людям, принципи, 
що в них містяться, можуть в де-
яких випадках мати відношення 
й до нас. Якщо обітниця відобра-
жає незмінний характер Бога та 
Його відношення до нас, логічно 
зробити припущення, опираю-
чись на істину про незмінність 
Божої природи, що певні речі Бог 
продовжує обіцяти й іншим лю-
дям та в інші часи. Наприклад, 
коли Господь сказав апостолу Павлу: “сила Моя здійс-
нюється в немочі”, йшлося про певну ситуацію в житті 
Павла – страждання від “колючки в тілі” (2 КОР. 12:7-10). 
Однак ця істина має відношення до всіх людей, що ви-
знають свою неміч і шукають сили в Господі.

Проте неправильним буде привласнювати як обіт-
ницю слова, що їх Господь сказав Ісусу Навину: “Кожне 
місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, Я дав вам” 
(ЄГ. 1:3). Цей вірш може звучати як велика обітниця, коли 
ми шукаємо собі житло або не маємо достатньо грошей, 
але буквальне привласнення цієї обітниці буде безпід-

Бог обіцяє нам 
воскресіння  

у славу, 
 коли прийде 

час.

27Правильне розуміння Божих обітниць



ставним. Втім маємо всі підстави вважати, що ця обіт-
ниця вказує на спроможність Бога дати нам усе те, що Він 
у Своїй мудрості та силі вирішив – в тому числі й будинок.

Божі обітниці для Ізраїлю
Історія Божого вибраного народу містить велику кіль-
кість Божих обітниць і відображає неспроможність 
Ізраїлю через свій непослух скористатися багатьма 
Божими благами. Увесь Старий Заповіт – книги Мойсея, 
Писання та Пророки – сповнений обіцянок Бога. Вони 
записані у формі запевнень, що Бог любить свій на-
род і турбується про нього, і також у формі прорікань 
про майбутнє Ізраїлю та навколишніх народів. Ось де-
кілька з обіцянок, адресованих Ізраїлю:  володіння 
Ханаанським краєм (БУТ. 13:14-17); Божі благословення та 
прокляття (ПОВТ. 28); суд, вигнання та відновлення (про-
роцькі книги); і прихід Месії (ІС. 52-53).

НАШІ ОЧІКУВАННЯ ТА ЕМОЦІЇ
Інколи ми можемо опинитися у полоні хибного погляду, 
що Бог буде виконувати Свої обітниці саме так, як ми 
того очікуємо. Ми можемо припускати, що Бог вчинить 
щось негайно та видимим чином, і забуваємо, що Він  

  Маємо бути обережними, коли застосовуємо ці обітниці 
до політичного утворення під назвою Ізраїль. Староза-
вітний Ізраїль і сучасна держава Ізраїль – це не одне і те ж. 
Старозавітний Ізраїль – це нащадки Авраама, Божий вибра-
ний народ, який утворився як нація після виходу з Єгипту. 
Сучасний Ізраїль – це демократична держава, більшість на-
селення якої складають євреї, і яка займає територію згідно 
з рішенням ООН після Другої світової війни у 1947 році.
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часто використовує методи, результати яких з’явля-
ються лише згодом. Ми можемо чекати від Бога зовніш-
нього втручання, змін наших обставин, в той час як Гос-
подь в дійсності бажає побачити, як виконання Його 
обітниць призводять до внутрішніх змін у наших серцях. 

Бог працює над реалізацією Своїх довгострокових 
планів. Ми ж бачимо лише те, що на поверхні, не поміча-
ючи тієї праці, яку Бог звершує за лаштунками видимих 
подій, щоб скласти всі пазли однієї загальної доверше-
ної картини. Однак навіть одного погляду в минуле до-
статньо, щоб побачити, що чималу кількість Своїх обіт-
ниць Бог виконував поетапно і несподіваним чином.

На жаль, не втечеш від своїх емоцій, що інколи дуже 
впливають на нас. Неправильні емоції можуть взяти гору 
над правильним мисленням. Якщо ваше серце розбите, 
є ризик звинувачувати Бога в тому, що Він начебто не ви-
конав того, що обіцяв. Смерть коханої людини, напри-
клад, може привести до втрати правильної духовної пер-
спективи, якщо ми дозволимо своїм почуттям взяти верх 
над істиною про Бога. Розірвані стосунки, невдачі, втрата 
роботи, фізичний біль, кривда – все це може сколихнути 
негативні почуття, що здатні заглушити голос розуму. 

БОГ, ЯКИЙ ВИКОНУЄ СВОЇ ОБІТНИЦІ
У 1967 році двоє маленьких хлопчиків разом зі своїми 
батьками-місіонерами пливли на вантажному судні 
“Африканська блискавка”. Це був найдешевший спосіб по-
вернутися на місіонерське поле. Під час подорожі сім’я 
потоваришувала з механіком корабля. Одного дня меха-
нік сказав хлопчикам, що його син – підліток і вже не гра-
ється своїми солдатиками. І пообіцяв вислати тих солда-
тиків хлопчикам, коли повернеться додому в Нью-Йорк. 
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Батько хлопчиків нічого не сказав на це, але він дуже 
сумнівався, що солдатики коли-небудь прибудуть. Адже 
подорож головного механіка до Нью-Йорка буде дуже три-
валою – він може забути про свою обіцянку. Та й від місіо-
нерів його відділятимуть тисячі кілометрів. Або щось тра-
питься і завадить механіку виконати свою обіцянку.

Але одного дня іграшкові солдатики прибули в поси-
лці на місіонерську станцію. Хлопчики були у захваті від 
радості! Головний механік виконав свою обіцянку.

Це майже природно скептично ставитись до чиїхось 
обіцянок, тому що навіть найкращі з нас є недоскона-
лими людьми, які можуть підвести інших. Однак коли 
ми дотримуємося свого слова, то цим вшановуємо Бога, 
Який виконує Свої обіцянки.

Ми схильні забувати явлені нам докази Божої вірно-
сті в нашому житті. Ми можемо забувати, скільки разів 
у минулому Бог виконував Свої обіцянки. Як наслідок, 
ми починаємо сумніватись у Божій вірності в майбут-
ньому. 

Але насправді ми маємо Бога, Який ніколи не під-
водить. Ісус Христос дав нам цілковиту впевненість 
у цьому, коли сказав: “Мого голосу слухають вівці Мої, 
і знаю Я їх, і за Мною слідком вони йдуть. І Я життя 
вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не ви-
хопить із Моєї руки. Мій Отець, що дав їх Мені, Він біль-
ший за всіх, − і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. 
Я й Отець − Ми одне!” (ІВ. 10:27-30).

Ніщо не може відлучити нас від Бога. Він Сам бо сказав: 
“Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!” (ЄВР. 13:5). На 
цю обітницю ми завжди можемо розраховувати. 
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А як щодо  
Книги Приповістей?

Книга Приповістей  являє собою окрему проблему. 
Уникайте того хибного погляду, що ця книга містить ін-
дивідуальні Божі обітниці для нас. Притчі – то обітниці 
у широкому значенні. Вони відображають принцип ви-
нагородження Богом тих, хто боїться Його і живе мудро, 
і протистояння Бога тим, хто зневажає Його і живе без-
розсудно.

Ми матимемо серйозні проблеми, якщо не будемо 
тлумачити Книгу Приповістей у широкому контек-
сті всього Старого Заповіту і у світлі всього біблійного 
вчення. Приповісті пропонують практичну мудрість, 
вказуючи на наслідки наших дій – наприклад, якщо лю-
дина чинить насильство, вона ризикує й сама зрештою 
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   Вражає, що Книга Еклезіястова йде у Біблії відразу після 
Книги Приповістей. Соломон написав більшість Припові-
стей і всю Книгу Еклезіястову, однак ці книги пропонують 
разюче відмінний погляд на життя. Проте разом вони ство-
рюють збалансований, гармонічний підхід. Книга Припові-
стей вчить, як жити мудро, а Книга Еклезіястова підкреслює 
марноту життя заради лише земних цінностей.



стати жертвою чийогось насильства  (ПР. 1:18-19). Дуже 
вірогідно, що ігнорування мудрості Книги Приповістей 
призведе до життя скороченого або сповненого проблем 
(ПР. 1:19-33), а не сповненого радості через благовоління 
Бога (ПР. 2:1-8). Таким чином, непотрібно кожну притчу 
розуміти як обітницю, що дає негайні результати у пев-
ній ситуації нашого життя.

Багато віршів Книги Приповістей обіцяють багатство, 
здоров’я, безпеку та щастя тим, хто крокують стежиною 
мудрості (ПР. 3). В них говориться, що праведник ніколи не 
голодуватиме (ПР. 10:3), і його оминатимуть усі негаразди 
(ПР. 19:23). Ніхто не буде заперечувати, що ці притчі відо-
бражають закладені Богом загальні принципи устрою 
цього життя; ми жнемо те, що сіємо. Але життя не завжди 
втиснуте в цю просту схему, про що свідчить досвід Йова, 
Давида, Соломона, Павла та інших біблійних героїв. Є ба-
гато випадків, коли Бог планує для людини дещо незрів-
нянно краще, ніж миттєве матеріальне благословення. 
Наприклад, збирання скарбів на небесах. Таким чином, 
Приповісті пропонують практичні, земні принципи для 
щоденного життя. Людина, що бажає жити мудро й на-
солоджуватися Божим благоволінням, буде читати Книгу 
Приповістей і застосовувати її поради в житті. 

  Однак це не означає, що всі жертви насилля покарані  
за свої власні насильницькі дії, як не означає і того, що всі, 
хто чинили насилля, неодмінно самі зрештою стануть  
жертвою насилля. Псалом 73 – один із прикладів скорботи 
через той факт, що кривдники часто уникають справед-
ливого покарання. Втім псалміст проголошує: “Погинуть 
ось ті, хто бокує від Тебе… А я, − близькість Бога для мене 
добро” (ПС. 73:27, 28).
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Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/

