
36   Як і на пи са но: «За Те бе 
умер т вля ють нас цілий день, нас 
вва жа ють за овець на заклаåн ня». 

37   Але в усьому цьому пере ма -
га ємо через Того, Хто воз лю бив 
нас. 

38   Бо я впевнений, що ні 
смерть, ні життя, ні ан ге ли, ні 
влади, ні си ли, ні теперішнє, ні 
майбут нє, 

39   ні ви со та, ні гли би на, ніяке 
інше тво рі ння не зможе від -
лучити нас від люб ові Бо жої,  
яка у Хри с ті Iсусі, Гос по ді на шо -
му! 

 
 Обітниця Божа та Iз раїль 

 9   Iс ти ну говорюå у Хри с ті, не 
об ма нюю, свідчить мені совість 
моя в Дусі Свя тому, 

2   що сум мій ве ли кий і без пе -
 ре станна скорбота в серці моєму, 

3   бо бажав би я сам бути від лу -
 чен им від Хри с та заради бра тів 
мо їх, спорід нених мені по плоåті, 

4   тих, котрі із раїль тя ни, кому 
на ле жить усинов ле ння, і сла ва, і 
за ві ти, і за ко но по ло ження, і слу -
жі н ня, і обіт ниці; 

5   їхніми є патріархи*, з яких і 
Хри с тос по плоті, — Сущий* над 
усіма Бог, бла го сло вен ний наві -
ки. Амінь. 

6   Але неможливо, щоб сло/    
во Боже не виконалося. Бо не  
всі ті із раїль тя ни, які від Iз ра/ 
їля, 

7   і не всіå діти Ав ра  амові, які від 
с іåме ні його, але «в Iсааку на зветь -
ся сіåм’я1 тобі». 

8   Тобто не ді ти по плоåті є діть -
ми Бо ж и ми, але ді ти обі т ниці 
ви зна ються за сіåм’я. 

9   Бо сло во обітниці та ке: «У 
цей же час прий дуå, і у Сарри бу/ 
де син». 

10   Але не тільки це, але й Ре -
век  ка*, яка мала від од но го за -

36   Как и на пи са но: «За Те бя 
умер щ  в ля ют нас целый день, нас 
счи та ют за овец на за клаåние». 

37   Но во всём этом пре воз мо -
 га ем через Воз лю бив ше го нас. 

 
38   Ибо я уве рен, что ни смерть, 

ни жизнь, ни ан ге лы, ни вла с ти, 
ни си лы, ни на сто ящее, ни буду -
щее, 

39   ни вы со та, ни глуби на, ни -
какое дру гое тво ре ние не смо -
жет от лу чить нас от люб ви Бо -
жь ей, ко то рая во Хри с те Ии су/ 
се, Гос по де на шем! 

 
 Обе то вание Бо жье и Из ра иль 

 9   Ис ти ну го во рю во Хри с те, не 
лгу, сви де тель ст ву ет мне со весть 
моя в Ду хе Свя том, 

2   что печаль моя ве ли ка и не -
пре стан на скорбь в серд це мо ём, 

3   ибо же лал бы я сам быть от -
лу чён ным от Хри с та ра ди бра ть -
ев мо их, срод ных мне по плоåти, 

4   тех, которые из ра иль тя не, 
ко  му принад ле жит усы нов ле ние, 
и сла  ва, и за ве ты, и за ко нопо ло -
жение, и слу же ние, и обе то ваåния; 

5   их — патриархи*, из ко то рых 
и Хри с тос по плоåти, — Сущий* над 
всеми Бог, бла го сло вен ный во-
ве ки. Аминь. 

6   Но не воз мож но, что бы сло -
во Бо жье не ис пол ни лось. Ибо 
не все те из ра иль тя не, ко то рые 
от Из ра и ля, 

7   и не все де ти Ав ра  ама, ко то -
рые от се ме ни его, но «в Иса а ке 
назовётся се мя1 тебе». 

8   То есть не де ти по плоåти яв -
ля ют ся де ть ми Бо жь и ми, но де ти 
обе то вания признают ся за семя. 

9   Ибо сло во обе то ваåния та ко -
во: «В это же вре мя при ду, и у 
Сар ры будет сын». 

10   Но не толь ко это, но и Ре -
век  ка*, имев шая от од но го за -
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9:7(1) FBXk:" (спKерма) однина – сіåм’я, спKерма (має генетичний код, генKом); у перен. знач.: нащKадок, потомок. 
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1Кор 4:9. 
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1  Рим 14:17; 

2Кор1:23; 
12:19. 

 
 

 
3   Вих32:32. 
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3;   Вих 4:22; 
40:34;Пов4:7,  
13;  29:14; 
1Цар4:21; Лк 
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11:26; Гал 4:5;
Євр9:1,6.  
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1:34; 1Iн5:20;  
Рим 1:3;1Тим 
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6   Чис23:19;  
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Рим 2:28;  Гал 
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7    Бут21:12;  
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Гал 4:23; Євр 
11:18. 

 
8   Iн 1:13; 

Рим 8:14; Гал 
4:28. 

 
 
9   Бут 18:10, 

14; Євр11:11. 
 
 
 
10   Бут25:21. 
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чаття двох синів від Iсаака, отця 
на шо го; 

11   бо коли вони ще навіть не 
були на роджені та не зробили 
нічоåго добро го чи злого (щоб 
воля Бо жа в обранні відбува ла / 
ся, не від діл, але від Того, Хто 
кличе), 

12   ска за но було їй: «Стар ший 
слу житиме1 молод шому», 

13   як і на пи са но: «Яко ва Я по -
любив, а Iса ва відкинув2». 

 
Ми лість за лежить від во лі Бо жої 

 
14   Що ж ска жемо? Невже не -

спра вед ли вість у Бо га? Зовсім ні! 
15   Бо Він го воåрить Мо й сеєві: 

«Ко го ми лу вати, — по ми лую, і 
ко го жа літи, — по жа лію». 

16   Отже, це не від того, хто 
бажає і не від того, хто стара -
ється, але від Бо га, Який милує. 

17   Бо Пи саåння го воåрить фа ра -
онові: «Саме для того Я під ніс 
тебе, щоб по ка зати на тобі силу 
Мою і щоб було сповіщено Iм’я 
Моє по всій зем лі». 

18   Тому ко го хо че, — ми лує, а 
ко го хо че, — ожорсточує. 

19   Тоді ти спитаєш мене: «На -
віщо ж Він іще звинувачує? Бо 
хто може протистояти волі Йо -
го?» 

20   Та хто ти така, людино, що 
за перечуєш Бо гові? Чи ска же 
витвір творцеві: «Навіщо ти зро -
бив мене та ким?» 

21   Чи не має гончар вла ди над 
глиною, щоб із тієї ж суåміші зро -
би ти один со суåд на честь, а ін -
ший — на безчестя3?  

22   Що ж, ко ли Бог, бажаючи 
по ка зати гнів і явити мо гут ність 
Свою, з ве ли ким дов го тер пі н -
ням терпів со суåди гніву, при го -
тов лені на загибель, 

чатия двух сыновей от Иса а ка, 
от ца на ше го; 

11   ибо когда они ещё даже не 
были ро ждены и не сде лали ни -
че го хо  роше го или плохо го (что -
бы из воле ние Бо жье в из брании 
про исходи ло, не от дел, но от 
При зы ва ю ще го), 

12   ска за но бы ло ей: «Стар ший 
будет служить1 млад шему», 

13   как и на пи са но: «Иа ко ва Я 
возлю бил, а Иса ва от верг2». 

 
Ми лость за ви сит от во ли Бо жь ей 

 
14   Что же ска жем? Не уже ли не -

спра вед ли вость у Бо га? Вовсе нет! 
15   Ибо Он го во рит Мо и сею: 

«Ко  го ми ло вать, — по ми лую, и 
ко го жа леть, — по жа лею». 

16   Итак, это не от же ла ю ще го 
и не от стараю ще го ся, но от Бога 
ми лу ю ще го. 

17   Ибо Пи са ние го во рит фа ра-
о ну: «Имен но для то го Я воз вы -
сил те бя, что бы по ка зать на те бе 
силу Мою и что бы бы ло воз ве -
ще но Имя Моё по всей зем ле». 

18   Поэтому ко го хо чет, — ми -
лует, а ко  го хочет, — ожесточает. 

19   Тог да ты спро сишь ме ня: 
«За чем же Он ещё ви нит? Ибо 
кто может про ти во стоять во ле 
Его?» 

20   Да кто ты такой, че ло век, воз   -
 ра жающий Бо гу? Ска жет ли из -
де  лие со зда те лю: «За чем ты сде -
лал ме ня та ким?»  

21   Не име ет ли гор ше ч  ник вла -
сти над гли ной, что бы из той же 
сме си сде лать один со суåд к  чес  ти, 
а дру гой — к бесчестию3?  

22   Что ж, ес ли Бог, же лая по -
ка зать гнев и явить мо гу ще ст во 
Своё, с ве ли ким дол го тер пе нием 
сно сил со суåды гне ва, при го тов -
лен ные к по  ги бе ли, 
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9:12(1) *@L8gbT (дулKево) – бути рабом кого/не -
будь, бути в поневоленні; зна хо ди тися в становищі 
раба, слу жити, вико нувати обо в’я зки раба. 
9:13(2) :4FXT (місKео) – не до пус ка ти, не бажати, 

від ки дати; ненавидіти, гре бу вати; бути байдужим до 
кого/, чого/небудь. 
9:21(3) •J4:\" (атіміåа) – безславність, безчестя; 
непо вага, презирство, зневага, при ни жен ня, огуда. 
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11   Пов7:6; 

Рим 4:17;  Гал 
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12     Бут 
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18   Вих4:21; 

Пов 2:30; 
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2:8; Рим 11:7,  
25,30.  

19   2Хр20:6; 
Iов 9:12; Дан  
4:35. 

 
20   Iс29:16; 

45:9. 
 
 
 
 
 
21   Пр16:4; 

Єр18:6; 2Тим 
2:20. 

 
 

 
22  Вих9:29; 

1Пет 2:8; Рим 
2:4; 1Сол 5:9. 

 
 
 
 
 


