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Бог дав вам сотні чудових обіцянок! Так, саме вам! Біблія –
це не просто книга стародавньої історії чи подій, що стосуються
інших людей; це також особисте Слово Бога для кожного з нас.
На цих сторінках Бог дав тисячі обіцянок, багато з них – саме
для тебе. Це обіцянки, на які можна покластися у будь-якій ситуації та у будь-яких обставинах життя. Бог завжди вірний, Він
ніколи не відступить і не відмовиться виконати Свої обіцянки.

Доктор Роберт Л. Дін – молодший
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Що таке обіцянка?
Обіцянка – це урочиста заява, запевнення чи гарантія того,
що хтось зробить саме те, що заявив. Якість цього засвідчення
повністю залежить від характеру того, хто обіцяє, та його здатності досягти результату. Люди не здатні свої обіцянки зробити
непорушними через свій поганий характер, невірні джерела, неадекватну інформацію або нездатність контролювати обставини,
щоб виконати свої обіцянки. Тільки Бог може дати непорушну,
безумовну, незмінну обіцянку.
Бог знає все, а також всі обставини, які супроводжують Його
обіцянки, у тому числі і ваше життя. Він не дасть обіцянку, яку
не зможе виконати. Він всесильний, тому здатний здійснити те,
що обіцяє. Крім того, Він абсолютно праведний; отже, Він ніколи не може взяти Свої слова назад.
Звідки нам знати, що Бог дотримає Своє слово? Ми це знаємо, тому що Бог є істиною, і Він ніколи не бреше (Чис. 23:19).
Він пообіцяв Ною, що захистить його під час потопу, і зробив це.
Він сказав Аврааму, що його нащадки будуть у рабстві в Єгипті протягом 400 років, але Він звільнить їх, щоб повернути до
землі, яку обіцяв Аврааму. Бог зробив саме те, що обіцяв. Він
пообіцяв Ісусові Навину перемогу над сильнішими арміями, і
той переміг. Бог пообіцяв захистити Давида та зробити його царем. Хоч Саул зробив усе можливе, щоб убити Давида, але не
зміг завдати Давидові жодної шкоди. Бог пообіцяв дати Ізраїлю
Месію, Спасителя, Який врятує світ від гріха, і виконав цю обіцянку. Бог виконав усі ці обіцянки та багато інших.
Деякі з цих сотень, якщо не тисяч обіцянок у Біблії, були
дані конкретним людям у конкретних ситуаціях: обіцянки Ною,
Аврааму, Мойсею. Інші призначені для конкретних груп людей
та вже виконані. Багато обіцянок є позачасовими гарантіями, які
втілюють вічні принципи, на які постійно покладаються Божі
люди протягом століть. Такі обіцянки зібрані у цій брошурі.
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Обіцянка всіх обіцянок
Ми не можемо розраховувати на обіцянки Бога, якщо ми не
ті, кому Він дав ці обіцянки. Є одна особливість у обіцянках, які
Бог дає людині: Господь дає добрі обіцянки лише тим, хто належить до Його сім’ї. Винятком із правила будуть ті обіцянки, які
Бог дає про те, як стати частиною Його сім’ї.
Приєднання до сім’ї Божої – це питання не фізичного народження, расової приналежності, моральної переваги, духовної
чуйності, конфесійної приналежності чи чогось іншого, що ми
можемо досягти. Бог не приймає нас на основі нашого таланту,
посади, соціального стану, досягнень, інтелекту чи народження.
Багаті та бідні, сильні та могутні, слабкі та прості – всі потрапляють у Божу сім’ю однаково. Найяскравіші такі обіцянки перебувають у четвертій Євангелії Нового Завіту – Євангелії від Івана:
«А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими
стати, тим, що вірять у Ймення Його» (Івана 1:12).
«І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця» (Івана 1:14).
Ті, хто Його приймає, – це ті, хто вірить, що Ісус є тим, ким
Він Себе називає – Сином Божим, Який забезпечив віруючим
спасіння, помираючи за наші гріхи. Причиною того, що вічний,
досконалий Христос, друга Іпостась Трійці, став людиною, стало те, що людський рід був духовно безпомічним і безнадійним.
Кожен із нас народжується відділеним від Бога через гріх. Біблія
називає це духовною смертю. Ми народжуємось фізично живими, але духовно мертвими (Ефесян 2:1).
Часто гріх неправильно розуміють. Він не обмежується якимось страшним, немислимим вчинком, та його не можна ідентифікувати як якусь соціально неприйнятну поведінку. Хоча це теж
можуть бути гріхи, але гріх набагато підступніший і тонший.
Слово «гріх» в оригінальних мовах Біблії означає «промахнутися, не попасти в ціль». Гріх – це будь-яке слово, думка чи вчинок,
які не відповідають ідеальному характеру Бога.
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Гріх виникає, коли людина не слухається свого Творця та
прагне жити незалежно від Нього. Ми повинні визнати, що згрішили, але, крім того, повинні визнати, що ми народилися в цьому стані гріха. Усі ми були народженими грішниками.
«бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави» (Рим. 3:23).
Оскільки ми народилися духовно мертвими, цей статус треба змінити. Ми не можемо нічого зробити, щоб врятувати себе
через нашу духовну смерть. Тільки Бог це може зробити. Ця зміна від духовної смерті до духовного життя називається відродженням або народженням згори.
«Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а
з Своєї милості через купіль відродження й оновлення Духом
Святим» (Тита 3:5).
Сам Ісус пояснює, що мається на увазі під народженням згори, у розмові з людиною на ім’я Никодим. Никодим був відомим
фарисеєм та вчителем Біблії за часів земного служіння Ісуса. Він
чув про чуда, які Ісус робив, і про що Ісус навчав; знав пророцтва у Старому Завіті про Месію, що Бог пообіцяв Спасителя для
всього людства.
Никодим пішов до Ісуса, щоб узнати правду. Як і багато людей, які не зовсім впевнені, з чого почати, ставлячи духовні питання, Никодим сказав Христу, що Його чудеса свідчать про те,
що Ісус від Бога. На це Господь відповів:
«Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я
тобі: Коли хто не народиться згори, то не може побачити
Божого Царства» (Івана 3:3).
Ісус пояснив Никодиму, що людина народжується знову, коли
повірить в Ісуса, довіряючи, що Христос може спасти від гріхів.
Використовуючи старий месіанський титул «Син Людський» для
позначення Себе, Ісус сказав: «І, як Мойсей підніс змія в пустині,
так мусить піднесений бути й Син Людський, щоб кожен, хто
вірує в Нього, мав вічне життя» (Івана 3:14-15). Це Божа чудова
обіцянка спасіння.
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Він пропонує рішення гріховному людському роду, доступне
всім, що не засноване на людських здібностях, привілеях, силі,
становищі або релігійному ритуалі, а просто на прийнятті безкоштовного дару. Ми приймаємо цей дар, вірячи, що Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи. Через довіру до Христа Бог
дарує нам нове, вічне життя і робить нас духовно живими.
Якщо ви ніколи не довіряли Христу як своєму Спасителю,
можливо, вам саме час це зробити. Ось кілька обіцянок, які Бог
дав про надання спасіння.
«Син бо Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло!» (Луки 19:10).
«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя
вічне» (Івана 3:16).
«А вони відказали: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти
сам та твій дім» (Дії 16:31).
«А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос помер
за нас, коли ми були ще грішниками» (Рим. 5:8).
«Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою!» (Матв. 11:28).
«Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До
Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене» (Івана 14:6).
«Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий
Син, і щоб, віруючи, життя мали в Ім’я Його!» (Івана 20:31).
«Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує, той
вже засуджений, що не повірив в Ім’я Однородженого Сина
Божого» (Івана 3:18).
«Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває»
(Івана 3:36).
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«І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого
Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали» (Дії
4:12).
«Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас – то
дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився» (Еф. 2:8-9).
«Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа» (Рим. 5:1).
«А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у
Сині Його. Хто має Сина, той має життя; хто не має Сина
Божого, той не має життя» (1 Івана 5:11-12).
«але дарма виправдуються Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити Свою правду через
відпущення давніше вчинених гріхів» (Рим. 3:24-25).

Що відбувається після спасіння?
Після спасіння кожен із нас схожий на новонародженого.
І як дитина має почати рости, так і ми маємо. Духовне зростання
дуже схоже на фізичне зростання. Нам потрібне здорове харчування, щоб духовно розвиватися. Треба навчитися ходити. Подібно до того, як немовлята спотикаються і падають, коли вони
навчаються вставати і ходити, так і християни спотикатимуться
і падатимуть духовно, а це означає, що ми все одно будемо грішити.
У нас є нове життя у Христі, але ми все ще маємо ту саму
гріховну природу і продовжуватимемо чинити багато тих же гріхів, які чинили. Однак ми повинні пам’ятати, що Ісус Христос
уже заплатив за гріхи на хресті. Ми нічого не зробили, щоби
бути врятованими. Багато Біблійних обіцянок запевняють нас,
що Христос заплатив за всі наші гріхи на хресті.
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Забезпечення спасіння
«А Тому, Хто може вас зберегти від упадку, і поставити перед Своєю славою непорочними в радості» (Юди 1:24).
«І Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто
їх не вихопить із Моєї руки. Мій Отець, що дав їх Мені, Він
більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки»
(Івана 10:28-29).
«Тому може Він завжди й спасати тих, хто через Нього до
Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступитись» (Євр. 7:25).
«на спадщину нетлінну й непорочну та нев’янучу, заховану в
небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з’явитися останнього часу» (1 Пет. 1:4-5).
«З цієї причини й терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю,
в Кого я ввірував та впевнився, що має Він силу заховати на
той день заставу мою» (2 Тим. 1:12).
«Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні Анголи, ні
влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові
Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім!» (Рим. 8:38-39).
«Господь визволить душу рабів Своїх, і винні не будуть усі,
хто вдається до Нього!» (Пс. 33:23).
Ми в безпеці; тим не менш, коли грішимо, наше спілкування
з Богом порушується. Так само, як непослух дитини впливає на
стосунки з батьком, так і наш гріх перешкоджає нашим стосункам з Богом. Однак, оскільки ці гріхи повністю оплачені Христом на хресті, прощення або відновлення ґрунтується на Його
закінченій роботі на хресті. Бог каже, що ми повинні сповідати
свої гріхи перед Ним, і ми отримуємо прощення. Ця обіцянка є
однією з найважливіших обіцянок християнського способу життя.
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«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний,
щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої» (1 Івана 1:9).
«Визнавати» означає погоджуватися, відкрито визнати, сповідувати, що ми вчинили гріх. Божа благодать настільки велика,
що Він прощає не лише гріхи, які ми визнаємо, але й ті, яких не
пам’ятаємо або навіть не знаємо, що це гріх.
Коли ми спілкуємося з Богом Отцем, Бог Святий Дух активно сприяє нашому духовному зростанню, виконує роботу разом
зі Словом Божим.
«і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння» (1 Пет. 2:2).
«але щоб зростали в благодаті й пізнанні Господа нашого й
Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і дня вічного!
Амінь» (2 Пет. 3:18).
Вивчаючи Біблію, ви все більше й більше будете знайомі
зі славними обіцянками, які Бог дав нам. Коли ми вивчаємо ці
обіцянки, Бог також використовує їх Святим Духом для нашого
зростання.
«Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам
Його Божа сила пізнанням Того, Хто покликав нас славою та
чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці,
щоб ними ви стали учасниками Божої Істоти, утікаючи від
пожадливого світового тління» (2 Пет. 1:3-4).

Стверджуючи Божі обіцянки
Просити виконання обіцянок Господа означає, що ми не розділяємо Бога з Його обітницями, які Він дав нам у Своєму Слові.
Ми довіряємо Йому у вірності Його Слова. По суті, ми говоримо: «Боже, Ти мені це пообіцяв. Я вірю в цю обіцянку і впевнений, що Ти її виконаєш».
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Бог вірний і завжди виконуватиме Свої обіцянки, незалежно
від того, претендуємо ми на них чи ні. Але коли ми претендуємо на них у скрутні часи, то нагадуємо собі про Божі обіцянки,
Його вічні принципи та Його обіцяну турботу, силу та визначення. Цей процес починається з орієнтації нашої віри на конкретні
обіцянки Бога.
Віра завжди зосереджується на об’єкті. Довіра Богові – це
не віра у віру, а віра у конкретні відкриті ствердження у Слові
Божому. У часи труднощів і душевного болю ми упорядковуємо
свої думки та емоції, зосереджуючись на незмінному Божому
Слові та Його незмінному характері.
Перший крок – переконатися, що ці обіцянки та принципи
зберігаються у нашій душі, тому ми можемо їх застосовувати,
коли це потрібно. Другий крок – продумати обіцянку. Це означає, що Біблія передбачає наше зосередження: концентруватися на Божому Слові та на значенні віршів. Для цього нам слід
прочитати обіцянку у його біблійному контексті. Ми повинні
подумати, про що говорить обіцянка, вивчити зміст та основи
обіцянки.
Часто обіцянка ґрунтується на властивостях характеру
Бога – Його любові, Його всемогутності, справедливості, всезнанні. Наприклад, багато обіцянок містять обґрунтування. Бог
знав про наші проблеми протягом усієї вічності. У Своїй всемогутності Він більший за будь-яку проблему чи перешкоду, з якими ми стикаємося в житті. У Своїй благодаті Він усім забезпечив
нас. Отже, «Коли за нас Бог, то хто проти нас?» (Рим. 8:31).
Однією з відомих багатьом обіцянок є 1 Пет. 5:7 «Покладіть
на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами!» Якщо ми подивимося на контекст, то можемо проаналізувати обіцянку. Починаючи з 1 Петра 5:5 Петро пише: «А всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать!»
Петро наказує молодим орієнтуватися на авторитет. У цьому суть
смирення: бути належним чином орієнтованим на авторитет,
який Бог поставив над вами вдома, на робочому місці, у церкві,
«бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать!»
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Після цього вірші 6-7 заявляють: «Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас Свого часу повищив.
Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами!»
Покладаючи на Господа всю нашу журбу, ми дозволяємо Йому
дбати про нас. Обґрунтування, яке лежить в основі обіцянки,
розкриває суть про непохитну любов Бога і турботу про віруючих. Тому ми повинні покласти на Нього свої турботи – нехай
Бог упорядковує ситуацію у свій час, а тому треба довіритись.
Ця обіцянка часто використовується в період стресу, занепокоєння, тривоги та занепокоєння.
Однак далі пишеться: «Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти
кого» (1 Пет. 5:8). Головним гріхом диявола була гордість. Він
хотів замінити Бога, щоб поклонялися йому як Богові. Тема
1 Петра 5 – важливість бути під владою Божою, не бути гордим.
Щоб уникнути пихатості, нам сказано покласти на Бога свої турботи, бо Він піклується про нас.
Розуміючи деталі обіцянки, ми можемо розібратися в основоположних обґрунтуваннях обіцянки, в її доктринальній основі, яка свідчить про любов Бога до кожного з нас, як до Його
дітей, членів Його царської сім’ї. Оскільки Бог дбає і абсолютно
здатний впоратися з нашими проблемами, ми робимо висновок,
що нам потрібно перестати турбуватися про деталі життя. Покладіть їх у Господні руки і залиште там.
На наступних сторінках наведено Божі обіцянки по темам;
Ви можете їх використовувати та застосовувати у відповідній
ситуації. Ви можете максимально використовувати ці обіцянки,
якщо будете пам’ятати їх та застосовувати.

Важливість знання обіцянок
«Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам
Його Божа сила пізнанням Того, Хто покликав нас славою та
чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці,
щоб ними ви стали учасниками Божої Істоти, утікаючи від
пожадливого світового тління» (2 Пет. 1:3-4).
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Божий захист у важкі часи
«Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто
трапляються» (Пс. 45:2).
«і всесвіт Він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи» (Пс. 9:9).
«Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця?»
(Пс. 138:7).
«О Господи, сило моя та твердине моя, і захисте мій в день
недолі! Поприходять до тебе народи від кінців землі та й промовлять: Наслідували наші батьки лиш неправду й марноту,
пожитку ж від них не було...» (Єремії 16:19).
«А Я стану для нього, говорить Господь, огняним муром
навколо, і стану славою в середині його» (Зах. 2:9).
«Покрова твоя Бог Предвічний і ти в вічних раменах Його.
І вигнав Він ворога перед тобою, і сказав: Повинищуй його!»
(Повт. Закону 33:27).
«Добрий Господь, пристановище Він у день утиску, і знає Він
тих, хто на Нього надіється!» (Наум. 1:7).
«Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із
того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього й у всім: насищатися й голод
терпіти, мати достаток і бути в недостачі» (Фил. 4:11-12).
«В шістьох лихах спасає тебе, а в сімох не діткне тебе зло»
(Йов. 5:19).
«щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій!» (1 Кор. 2:5).
«І сказав Він мені: Досить тобі Моєї благодаті, бо сила Моя
здійснюється в немощі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немощами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому
любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у
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переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий,
тоді я сильний» (2 Кор. 12:9-10).
«А мій Бог хай виповнить вашу всяку потребу за Своїм багатством у Славі, у Христі Ісусі» (Фил. 4:19).
«Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі
випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість хай має чин досконалий, щоб ви
досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали»
(Як. 1:2-4).

Занепокоєння і сум’яття
«Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується
вами!» (1 Пет. 5:7).
«не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог твій! Зміцню
Я тебе, і тобі поможу, і правицею правди Своєї тебе Я підтримаю» (Іс. 41:10).
«Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не так,
як дає світ. Серце ваше хай не тривожиться, ані не лякається!» (Івана 14:27).
«Ні про що не турбуйтесь, а в усьому хай виявляються Богові
ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та
ваші думки у Христі Ісусі» (Фил. 4:6-7).
«А Господь, Він Той, що піде перед тобою, не опустить тебе
й не покине тебе, не бійся й не лякайся» (Повт. Закону 31:8).
«Свого тягаря поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає,
Він ніколи не дасть захитатися праведному!» (Пс. 54:23).
«І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його
постановою, усе допомагає на добре» (Рим. 8:28).
«У всьому нас тиснуть, та не потіснені ми; ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але
ми не полишені; ми повалені, та не погублені» (2 Кор. 4:8-9).
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Божий характер
«Він Скеля, а діло Його досконале, всі бо дороги Його справедливі; Бог вірний, і кривди немає в Ньому, справедливий і
праведний Він» (Повт. Закону 32:4).
«Що ж скажем на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас?»
(Рим. 8:31).
«Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки Той Самий!» (Євр.
13:8).
«Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі» (1 Сол. 5:18).
«Бог не чоловік, щоб неправду казати, і Він не син людський,
щоб Йому жалкувати. Чи ж Він був сказав і не зробить, чи ж
Він говорив та й не виконає?» (Чис. 23:19).

Божий комфорт
«Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою, а через річки – не затоплять тебе; коли будеш огонь переходити – не
попечешся, і не буде палити тебе його полум’я» (Іс. 43:2).
«І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і тому
Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Бо Господь – то Бог правосуддя: блаженні всі ті, хто надію на Нього кладе!» (Іс. 30:18).
«Ти покрова моя, Ти від утиску будеш мене стерегти, Ти обгорнеш мене радістю спасіння!» (Пс. 31:7).
«Досягла вас спроба не інша, тільки людська; але вірний Бог,
Який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли
ви її» (1 Кор. 10:13).
«А Тому, Хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас» (Еф. 3:20).
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«Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немов би чужому випадку для вас. Але через те, що
берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся,
щоб і в з’явленні слави Його раділи ви й звеселялись» (1 Пет.
4:12-13).
«Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа,
Отець милосердя й Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі
Він нас потішає, щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій
скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас
самих» (2 Кор. 1:3-4).
«Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою! Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо
Я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм.
Бо ж ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий!» (Мат. 11:28-30).
«чинить мир у границі твоїй, годує тебе пшеницею щирою»
(Пс. 147:3).
«Коли мої думки болючі в нутрі моїм множаться, то розради
Твої веселять мою душу!» (Пс. 93:19).
«і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті.
Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося!» (Об’явл. 21:4).

Божа вірність
«Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб
опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили» (Пс.
36:25).
«Це милість Господня, що ми не погинули, бо не скінчилось
Його милосердя – нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя!» (Плач 3:22-23).
«Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою, а через річки – не затоплять тебе; коли будеш огонь переходити – не
попечешся, і не буде палити тебе його полум’я» (Іс. 43:2).
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«А мій Бог хай виповнить вашу всяку потребу за Своїм багатством у Славі, у Христі Ісусі» (Фил. 4:19).
«Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває. З роду в
рід Твоя правда; Ти землю поставив і стала вона, усі за Твоїми судами сьогодні стоять, бо раби Твої всі» (Пс. 118:89-91).
«Господня земля, і все, що на ній, всесвіт й мешканці його»
(Пс. 23:1).
«Бо любить Господь справедливість, і Він богобійних Своїх
не покине – вони будуть навіки бережені; а насіння безбожних загине!» (Пс. 36:28).
«Будьте життям не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що
маєте. Сам бо сказав: Я тебе не покину, ані не відступлюся
від тебе!» (Євр. 13:5).

Віра в Бога
«Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого
серця бажання! На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить» (Пс. 36:4-5).
«Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не
покладайся! Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він
випростує твої стежки» (Прип. 3:5-6).
«Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у повнім спокої, бо на
Тебе надію вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, бо
в Господі, в Господі вічна твердиня!» (Іс. 26:3-4).
«не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог твій! Зміцню
Я тебе, і тобі поможу, і правицею правди Своєї тебе Я підтримаю» (Іс. 41:10).
«А Господь, Він Той, що піде перед тобою, не опустить тебе
й не покине тебе, не бійся й не лякайся» (Повт. Закону 31:8).
«І сказав Мойсей до народу: Не бійтеся! Стійте, і побачите
спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких
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бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки!» (Вих.
14:13).
«…ви приступаєте сьогодні до бою проти ваших ворогів. Хай
не зм’якне серце ваше, не бійтеся, і не страшіться, і не лякайтеся їх, бо Господь, Бог ваш – Він Той, що йде з вами воювати для вас з вашими ворогами, щоб спасти вас!» (Повт.
Закону 20:3-4).
«Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового
розуму» (2 Тим. 1:7).
«Господь моє світло й спасіння моє – кого буду боятись? Господь – то твердиня мого життя – кого буду лякатись?» (Пс.
26:1).
«бо Він заховає мене дня нещастя в Своїй скинії, сховає мене
потаємно в Своєму наметі, на скелю мене проведе!» (Пс.
26:5).
«Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде» (Пс. 4:8).
«Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене
добро. Він пошле з небес і врятує мене, Він поганьбить того,
хто чатує на мене. Села. Бог пошле Свою милість та правду
Свою» (Пс. 56:3-4).
«Всі народи, плещіть у долоні, покликуйте Богові голосом радості! Грізний бо Всевишній Господь, Цар великий всієї землі!» (Пс. 46:2-3).

Всепрощення
«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний,
щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої» (1 Івана 1:9).
«Я, Я є Той, Хто стирає провини твої ради Себе, а гріхів твоїх не пам’ятає!» (Іс. 43:25).
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«як далекий від заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини!» (Пс. 102:12).
«Прийдіть, і будемо правуватися, говорить Господь: коли
ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг; якщо
будуть червоні, немов багряниця, то стануть мов вовна
вони!» (Іс. 1:18).
«А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас
уздоровлено! Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились
кожен на власну дорогу, і на Нього Господь поклав гріх усіх
нас!» (Іс. 53:5-6).
«Бо Господь не навіки ж покине! Бо хоч Він і засмутить кого,
проте змилується за Своєю великою милістю, бо не мучить
Він з серця Свого, і не засмучує людських синів» (Плач 3:31-33).
«що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й переступ та гріх, та певне не вважає чистим винуватого, бо
карає провину батьків на дітях, і на дітях дітей, і на третіх,
і на четвертих поколіннях» (Вих. 34:7).
«що маємо в Ньому відкуплення кров’ю Його, прощення провин, через багатство благодаті Його» (Еф. 1:7).

Сила молитви
«Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув
би мене» (Пс. 65:18).
«І станеться: поки покличуть, то Я відповім; вони будуть
ще говорити, а Я вже почую!» (Іс. 65:24).
«Приглядайтесь до Нього й засяєте, і не посоромляться ваші
обличчя!» (Пс. 33:6).
«Очі Господні на праведних, вуха ж Його на їхній зойк, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам’ять з землі»
(Пс. 33:16-17).
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«Безперестанку моліться!» (1 Сол. 5:17).
«Покликуй до Мене – і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш!» (Єр. 33:3).
«Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою
кличе Його!» (Пс. 144:18).
«Не просили ви досі нічого в Ім’я Моє. Просіть – і отримаєте, щоб повна була ваша радість» (Івана 16:24).
«І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите»
(Матв. 21:22).
«Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і
відчинять вам; бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає,
знаходить, а хто стукає, відчинять йому» (Матв. 7:7-8).
«І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він
слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього» (1 Івана 5:14-15).

Сильні сторони
«Він змученому дає силу, а безсилому міць» (Іс. 40:29).
«Це Я вам розповів, щоб мали ви мир у Мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні: Я світ переміг!» (Івана
16:33).
«Бо для Бога нема неможливої жодної речі!» (Лук. 1:37).
«Добрий Господь, пристановище Він у день утиску, і знає Він
тих, хто на Нього надіється!» (Наум. 1:7).
«Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся! Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки» (Прип. 3:5-6).
«Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто
трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і
коли гори зсуваються в серце морів!» (Пс. 45:2-3).
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«Розпливає зо смутку душа моя, постав мене згідно зо словом
Своїм!» (Пс. 118:28).

В очікуванні Господа
«а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила
піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться,
будуть ходити і не помучяться!» (Іс. 40:31).
«Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа!» (Пс. 26:14).
«Я надіюсь на Господа, має надію душа моя, і на слово Його я
вповаю» (Пс. 129:5).
«Невинність та правда хай оточують мене, бо надіюсь на
Тебе!» (Пс. 24:21).
«бо на Тебе надіюся я, Господи, Ти відповіси, Господи, Боже
мій!» (Пс. 37:16).
«А тепер на що маю надіятись, Господи? Надія моя – на Тебе
вона!» (Пс. 38:8).
«Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками Своїми
мене попровадь, провадь мене в правді Своїй і навчи Ти мене,
бо Ти Бог спасіння мого, кожен день я на Тебе надіюсь!» (Пс.
24:4-5).
«бо ходимо вірою, а не видінням» (2 Кор. 5:7).

Слово Боже
«Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе» (Пс. 118:11).
«Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча
обосічного; проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця» (Євр.
4:12).
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«Усе Писання Богом натхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова» (2 Тим.
3:16-17).
«Але, як написано: Чого око не бачило й вухо не чуло, і що на
серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його!» (1 Кор. 2:9).
«Блаженні непорочні в дорозі, що ходять Законом Господнім!» (Пс. 118:1).
«Для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки
моєї» (Пс. 118:105).
«Трава засихає, а квітка зів’яне, Слово ж нашого Бога повіки
стоятиме!» (Іс. 40:8).
«бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа, землю успадкують!» (Пс. 36:9).
«Вхід у слова Твої світло дає, недосвідчених мудрими робить»
(Пс. 118:130).
«Освяти Ти їх правдою! Твоє слово – то правда» (Івана 17:17).
«Правда – підвалина слова Твого, а присуди правди Твоєї навіки» (Пс. 118:160).

Горе та втрата
«Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви
не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо,
що Ісус був помер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе
Бог із Ним» (1 Сол. 4:13-14).
«І це скажу, браття, що тіло й кров посісти Божого Царства
не можуть, ані тління нетління не посяде. Ось кажу я вам
таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось, раптом,
як оком змигнути, при останній сурмі: бо засурмить вона і
мертві воскреснуть, а ми перемінимось!..» (1 Кор. 15:50-52).
«Дорога в очах Господа смерть богобійних Його!» (Пс. 115:6).
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Ваші улюблені обіцянки / місця Писання

Чи є питання про життя?
У світі, де здається, що з кожним днем все гіршає, ви шукаєте істину і стабільність, щоб ухопитися за неї? Ви втомилися
чути, що повинен робити християнин, не отримавши пункти про
те, як? Чи ви шукаєте відповідь, чи існує Бог, і якщо так, то як
знайти відповіді на запитання про Нього?
Чи не чудово, коли ви дізнаєтеся, що Біблія – це, по суті,
історія досконалого Божого задуму для людства тут, на землі та
у вічності? Сьогодні це так само актуально, як і в ті дні, коли
Біблія була написана.
Відвідайте www.deanbibleministries.org, щоб переглянути,
почитати або прослухати про Божий благодатний план, що розкривається від Буття до Об’явлення.
На цьому сайті ви знайдете відповіді на важкі життєві питання та дізнаєтеся про чудесну любов Господа Ісуса Христа до
вас. Чому б вам не відвідати веб-сайт сьогодні?
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Щоб знайти додаткові матеріали для вивчення Біблії
від Доктора Роберта Л. Дін-молодшого,
будь ласка, відвідайте:
www.deanbibleministries.org
www.westhoustonbiblechurch.org
Про автора
Доктор Роберт Л. Дін-молодший
Доктор Дін – затребуваний вчитель Біблії з більш ніж сорокарічним досвідом роботи. Він служить на факультеті служіння
євангельської віри і є членом Ради керуючих Чейферської богословської семінарії. Доктор Дін практикувався для служіння у
Далаській духовній семінарії, де він отримав Th.M. у вивченні
івриту та Старого Завіту, а потім повернувся, щоб продовжити
докторський ступінь у богословських дослідженнях з акцентом
на історичному богослов’ї. Він також отримав ступінь магістра
філософії в Університеті Св. Хоми (1987) та ступінь доктора філософії у Вірі.
Євангелічна семінарія (2002).
Для додаткових доктринальних досліджень Біблії відвідайте:
www.deanbibleministries.org
www.westhoustonbiblechurch.org
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