
БОЖА ОБІТНИЦЯ ПРО СПАСИТЕЛЯ 

 

 

 

Ісус сказав: Дослідіть Писання, вони свідчать про Мене! 

Івана 5:39 



Дорогі діти, вам добре відомо, що люди часто щось обіцяють одне одному і 

часто не виконують.  Вони кажуть нам, що завітають до нас у гості,  напишуть листа,  

познайомлять з кимось,  допоможуть вирішити нагальні проблеми і т.п., але їхні слова 

залишаються без діла.  А ви самі щось обіцяли і не виконали? 

Недотримані обіцянки спричиняють у нас розчарування, чи не так?  Тому ми 

інколи запитуємо себе: «Чи варто комусь довіряти цілком і повністю? Кому можна 

довіряти без жодного сумніву і завжди?»   Біблія каже, що така особа є! Є Той, кому 

ми можемо довіряти повністю і завжди. Він вірний Своєму слову і завжди дотримує 

кожну обіцянку, дану нам. Його звати Бог.  

Про обітниці, які Бог дає нам, ми читаємо у Святому Писанні. Подібно до 

Адама і Єви і ми не слухали Бога.  Можливо, ми не слухали також своїх батьків і 

старших.  Можливо, ми ображали одне одного. Можливо ми привласнювали чуже або 

щось виносили з дому без дозволу батьків. Можливо ми комусь спричинили 

страждання чи завдали болю. Можливо, ми сказали чи подумали щось лихе на нашого 

ближнього.  Так чи інакше, ми не дотримали Божих Заповідей, як слід. Наші лукаві та 

лихі дії засмучують Бога і нас самих. 

Але Бог показав нам, що ми дуже важливі для Нього, і що Він не хоче, аби ми 

загинули через власні провини. Він дав нам обітницю про те, що одного дня прийде 

Спаситель, щоб врятувати нас від наших гріхів. Він давав цю обітницю не один раз. 

Ми потребуємо чути її знову і знову. Дивлячись на історію світу, ми бачимо, як вона 

скеровує до Спасителя, котрим є Ісус Христос  - Син Божий.   

Кожне слово, записане у Біблії, має свою мету.  Бог давав потрібні слова і 

думки Мойсеєві та пророкам, щоб вони записали їх, а ми вивчали і навчались Божій 

правді. Це не просто оповіді, хоч їх дуже цікаво читати.  Це – вічне і живе Слово 

Боже! Бог використовував людську мову, щоб навчати Свій народ. Він досі робить це, 

щоб навчати людей сьогодні.   

Бог дав Своєму народові  два важливі вчення – Закон і Євангелія.  Словом 

«Закон» ми ще називаємо Десять Божих Заповідей.  Бог хотів,  щоб закон захищав 

Його людей та провадив їх дорогою життя. Втім, у Бога була і важливіша причина 

дати людям закон. Ним Він хотів показати їм їхні гріхи і розповісти, що вони 

потребують Спасителя.  Добра Звістка про Нього зветься Євангелієм! 

Бог дав Своїм пророкам слова і думки, щоб ті розповіли про Його обітницю 

щодо Спасителя.  Все, що містить Біблія, було дане Богом для того, щоб навчати 

людей Доброї Звістки про Спасителя, який прийде згідно Божої обітниці і це сталося 

понад 2000 років тому, коли у Віфлеємі народився Ісус Христос – Син Божий!  

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

 

1. Чи завжди люди роблять те, що обіцяють? 

2. Пригадайте щось, що ви обіцяли і не виконали? 

3. Чи є Хтось, кому ми можемо довіряти повністю і завжди? 

4. Де ми читаємо про Божі обітниці? 

5. Біблія називає Бога вірним – що це означає? 

6. Для чого Бог використовував людську мову? 

7. Які два важливих вчення Бог дав людям? 

8. Що Бог хотів сказати людям через Закон і Євангеліє? 

9. Яку обітницю Бог дам людям після гріхопадіння? 

10. Коли сповнилася Божа обітниця про прихід Спасителя? 

11. Ким для нас і світу є Ісус Христос? 

 



 


