
1

 

БОЖІ
ОБІТНИЦІ

на кожну потребу життя 



2



3

ЗМІСТ

1. Ісус – ваш (а, е)
Спаситель  ........................................................................... 7
Господь  ..............................................................................10
Любов  ................................................................................14
Мир  ....................................................................................18
Прощення  ........................................................................21
Праведність  .....................................................................24
Визволитель  ....................................................................28
Спільність  ........................................................................31
Приклад  ............................................................................35
Приятель  ..........................................................................38
Брат  ....................................................................................41
Хранитель  ........................................................................43
Захисник ...........................................................................46
Благодать  ..........................................................................50
Здійснення  .......................................................................54
Усе  ......................................................................................58

2. Біблія – ваш (а,е): • 61
Надійне джерело  ............................................................62
Справа спадкова  ............................................................65
Життєвий дороговказ  ..................................................69
Непохитність  ..................................................................72
Сила  ...................................................................................75

3. Що робити, коли почуваєшся • 78
Збентежений  ...................................................................79
Неспокійний  ...................................................................84
Самотній  ..........................................................................88
Знесилений  ......................................................................91
Незадоволений  ...............................................................95
Осуджений  ......................................................................99
Безладний  ......................................................................103



4

Спокушений ..................................................................106
Розгніваний  ...................................................................110
Непокірливий  ...............................................................114

4. Що робити, коли • 118
Відчуваєте страх  ..........................................................119
Відсталі у розвитку  .....................................................123
Не вистачає мужності  ................................................127
Не вистачає терпіння  .................................................130
Не вистачає спокою  ....................................................134
Духовно байдужі  .........................................................137
В горі  ...............................................................................141
В сумніві про Бога  .......................................................145

5. Що робити, коли • 148
Не вистачає відваги  ....................................................149
Турботи переповнюють життя  ................................152
Маєш фізичну слабкість  ............................................156
Маєш фінансову скруту  .............................................160
Маєш сімейні проблеми  ............................................167
Залишений любов’ю  ...................................................172
Ти не розумієш Божих доріг  .....................................175
Очікуєш Бога  ................................................................177

6. Що Біблія каже про • 179
Віру  ..................................................................................180
Любов  ..............................................................................184
Вічність  ...........................................................................189
Славу  ...............................................................................192
Служіння Богові  ..........................................................196
Послух  ............................................................................201
Тілесні думки  ................................................................206
Божу благодать  .............................................................210
Дух Святий  ....................................................................213
Вірність Богові ..............................................................218
Церкву  .............................................................................222



5

Управління  ....................................................................228
Сатану  .............................................................................234
Повернення Христа  ....................................................239
Неспасених  ....................................................................247

7. Правда Біблії про • 250
Прощення інших  .........................................................251
Християнську спільність  ...........................................256
Вашу відповідальність  ...............................................261
Слово мовлене Господнє  ............................................266
Милість Божу  ...............................................................271
Почуту Богом молитву  ..............................................274
Неспасених люблячих   ................................................277
Шлюб  ..............................................................................281
Розлучення  ....................................................................285
Вашу родину  .................................................................290
Дружин  ...........................................................................295
Вдів  ..................................................................................301
Самотніх  .........................................................................304
Старших  .........................................................................307

8. Що можна зробити для • 310
Зросту духовного  ........................................................311
Зміни світу  .....................................................................315
Допомоги своїй справі  ...............................................319
Вгоди Богові  ..................................................................325

9. Божий задум спасіння •330



6

Ісус – ваш
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ІСУС – ВАШ

Спаситель

Він нас спас не з діл праведності, що 
ми їх учинили були, а з Своєї милості 
через купіль відродження й обновлення 
Духом Святим, якого Він щедро вилив 
на нас через Христа Ісуса, Спасителя 
нашого.

 До Тита 3:5, 6

І ми бачили й свідчимо, що Отець 
послав Сина Спасителем світу.

 І Івана 4:14

І радіє мій дух у Бозі, Спасі моїм.
 Луки 1:47

... Самі-бо ми чули й пізнали, що 
справді Спаситель Він світу.

 Івана 4:42

Син-бо Людський прийшов, щоб 
знайти та спасти, що загинуло.

 Луки 19:10



8

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

Але дарма виправдуються Його 
благодат тю, через відкуплення, що в Ісусі 
Христі,

що його Бог дав у жертву прими-
рення в крові Його через віру, щоб 
виявити Свою правду через відпущення 
давніше вчинених гріхів, за довготерпіння 
Божого.

 До Римлян 3:24, 25

Бог же, багатий на милосердя, через 
Свою превелику любов, що нею Він нас 
полюбив, і нас, що мертві були через 
прогріхи, оживив разом із Христом, – 
спасенні ви благодаттю.

 До Ефесян 2:4, 5

Поправді, поправді кажу Вам: Хто 
вірує в Мене, – життя вічне той має.

 Івана 6:47
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Бо спасенні ви благодаттю через віру, а 
це не від вас, то – дар Божий: не від діл, щоб 
ніхто не хвалився.

 До Ефесян 2:8, 9

Бо коли ти устами своїми 
визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш 
вірувати в своїм серці, що Бог воскресив 
Його з мертвих, то спасешся. 

 До Римлян 10:9

Тому-то, коли хто в Христі, той 
створіння нове, – стародавнє минуло, ото 
ста лось нове!

 ІІ до Коринтян 5:17

Що нас спас і покликав святим 
покликом, – не за наші діла, але з волі Своєї 
та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі 
попереду вічних часів.

 II до Тимофія 1:9

Та Він спас їх, заради імені Свого, і 
щоб показати Свою силу. 

 Псалом 105:8
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ІСУС – ВАШ

Господь
Тому й Бог повищив Його, та дав 

Йому ім’я, що вище над кожне ім’я, щоб 
перед Ісусовим ім’ям вклонялося кожне 
коліно не бесних, і земних, і підземних; і 
щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – 
то Господь, на славу Бога Отця!

 До Филип’ян 2:9–11

Бо коли ти устами своїми 
визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш 
вірувати в своїм серці, що Бог воскресив 
Його з мертвих, то спасешся.

Бо серцем віруємо для праведності, а 
ус тами ісповідуємо для спасіння.

 До Римлян 10:9, 10

Що звете ви Мене: «Господи, Господи», 
та не робите того, що Я говорю?

 Луки 6:46

І не віддавайте членів своїх гріхові 
за знаряддя неправедності, але віддавайте 
себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени 
ваші – Богові за знаряддя праведності.
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Бо хай гріх не панує над вами – ви-бо 
не під Законом, а під благодаттю.

Що ж? Чи будемо грішити, бо ми 
не під Законом, а під благодаттю? Зовсім 
ні! Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте 
себе за рабів на послух, то ви й раби того, 
кого слухаєтесь, – або гріха на смерть, або 
послуху на правед ність?

 До Римлян 6:13–16

Тож благаю вас, браття, через Боже 
милосердя, – повіддавайте ваші тіла на 
жертву живу, святу, приємну Богові, як 
розумну службу вашу.

І не стосуйтесь до віку цього, але 
перемініться відновою вашого розуму, щоб 
пізнати вам, що то є воля Божа, – добро, 
приємність та досконалість.

 До Римлян 12:1, 2

Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то 
храм Духа Святого, що живе Він у вас, 
якого від Бога ви маєте, і ви не свої?

Бо дорого куплені ви. Отож 
прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі 
своєму, що Божі вони!

 І до Коринтян 6:19, 20
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Ото ж, нехай ввесь Ізраїлів дім твердо 
знає, що і Господом, і Христом учинив Бог 
Його, Того Ісуса, що Його розп’яли ви!

 Дії 2:36

Бо коли живемо – для Господа живемо, 
і коли вмираємо – для Господа вмираємо. І 
чи живемо, чи вмираємо – ми Господні!

 До Римлян 14:8

Благословен Господь! Усякий день 
щедрить Він нас, Бог – спасіння наше.

 Псалом 67:20

А мені благо – наближатися до Бога! 
На Тебе, Господи Боже, покладаю надію 
свою, щоб сповіщати всі діла Твої.

 Пс алом 72:28

Бо ти, Господи, добрий, і прощаєш, і ба-
гатомилостивий до всіх, хто кличе до Тебе!

 Псалом 85:5

Але Господь Бог допоможе Мені, 
тому не соромлюся Я, тому Я зробив був 
обличчя Своє, немов кремінь, і знаю що не 
буду застиджений Я.

 Ісаї 50:7
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І: «Люби Господа, Бога свого, усім 
серцем своїм, і всією душею своєю, і всім 
своїм розу мом і з цілої сили своєї!» (Це 
заповідь перша!)

 Марка 12:30

Бо каже про Нього Давид: «Мав я 
Госпо да завсіди перед очима своїми, бо Він 
по правиці моїй, щоб я не захитався».

 Дії 2:25
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ІСУС – ВАША

Любов
А Бог доводить свою любов до нас 

тим, що Христос умер за нас, коли ми були 
ще грішниками.

 До Римлян 5:8

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

Улюблені, – любім один одного, бо від 
Бога любов, і кожен, хто любить, родився 
від Бога та відає Бога.

Хто не любить, той Бога не пізнав, бо 
Бог є любов!

Любов Божа з’явилася до нас тим, що 
Бог Сина Свого Однородженого послав у 
світ, щоб ми через Нього жили.

Не в тому любов, що ми полюбили 
Бога, а що Він полюбив нас, і послав Свого 
Сина вблаганням за наші гріхи.

Улюблені, – коли Бог полюбив нас 
отак, то повинні любити і ми один одного!
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Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один 
одного любимо, то Бог в нас пробуває, а 
лю бов Його в нас удосконалилась.

 І Івана 4:7–12

Ми пізнали й увірували в ту любов, 
що Бог її має до нас.

Бог є любов, і хто пробуває в любові, 
пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває.

Ми любимо Його, бо Він перше нас 
полюбив.

 І Івана 4:16, 19

Як Отець полюбив Мене, так і Я по-
любив вас. Перебувайте в любові Моїй!

Якщо будете ви зберігати Мої запо-
віді, то в любові Моїй перебуватимете, як і 
Я зберіг за повіді Свого Отця, і перебуваю в 
любові Його.

Це Я вам говорив, щоб радість 
Моя була в вас, і щоб повна була ваша 
радість!

Оце Моя заповідь, – щоб любили 
один одного ви, як Я вас полюбив!

Ніхто більшої любові не має над ту, 
як хто свою душу поклав би за друзів 
своїх.
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Це Я вам заповідую, – щоб любили 
один одного ви!

 Івана 15:9–13, 17

Щоб Христос через віру замешкав 
у ваших серцях, щоб ви, закорінені й 
основані в любові,

змогли зрозуміти зо всіма святими, що 
то ширина й довжина, і глибина й вишина, 
і пізнати Христову любов, яка перевищує 
знан ня, щоб були ви наповнені всякою 
повнотою Божою.

До Ефесян 3:17–19

Здалека Господь з’явився мені та 
й про мовив: Я вічним коханням тебе 
покохав, тому милість тобі виявляю.

Єремії 31:3

І заручуся з тобою навіки, і заручу ся 
з тобою справедливістю, і правосуддям, і 
милі стю та любов’ю.

 Осії 2:21

Хто заповіді Мої має та їх зберігає, 
той любить Мене. А хто любить Мене, то 
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полюбить його Мій Отець, і Я полюблю 
його, і об’явлюсь йому Сам.

Івана 14:21

Удень Господь виявляє Свою милість, 
уночі ж Його пісня зі мною, молитва до 
Бога мого життя!

Псалом 41:9

А тепер залишаються віра, надія, лю-
бов, – оці три. А найбільша між ними – лю-
бов!

І до Коринтян 13:13

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!

До Римлян 8:38, 39
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ІСУС – ВАШ

Мир
Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти 

у повнім спокої, бо на Тебе надію вона 
покла дає.

Ісаї 26:3

А тепер у Христі Ісусі ви, що колись да-
лекі були, стали близькі Христовою кров’ю.

Він-бо наш мир, що вчинив із двох 
одне й зруйнував серединну перегороду, 
ворожне чу…

До Ефесян 2:13, 14

Бо Дитя народилося нам, даний нам 
Син, і влада на раменах Його, і кликнуть 
ім’я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, 
Отець вічності, Князь миру.

Без кінця буде множитися панування 
та мир на троні Давида й у царстві його, 
щоб поставити міцно його й щоб підперти 
його правосуддям та правдою відтепер й 
аж на віки, – ревність Господа Саваота це 
зробить!

Ісаї 9:5, 6
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А Бог миру потопче незабаром сатану 
під ваші ноги. Благодать Господа нашого 
Ісуса Христа нехай буде з вами! Амінь.

До Римлян 16:20

Ти, Господи, вчиниш нам мир, бо й усі 
чини наші нам Ти доконав!

Ісаї 26:12

Чого ви від мене й навчилися, і 
прийняли, і чули та бачили, – робіть те! І 
Бог миру буде  з вами!

До Филип’ян 4:9

Отож, виправдавшись вірою, майте 
мир з Богом через Господа нашого Ісуса 
Христа...

До Римлян 5:1

І нехай мир Божий панує у ваших 
серцях, до якого й були ви покликані в 
одно му тілі. І вдячними будьте!

До Колосян 3:15

У спокої я ляжу і засну, бо Ти єдиний, 
о Господи, даєш мені жити безпечно!

Псалом 4:9
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Господь дасть силу народові Своєму; 
Гос подь благословить людей Своїх миром.

Псалом 28:11

Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! 
Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше 
не хай не тривожиться, ані не лякається!

Івана 14:27

Ні про що не турбуйтесь, а в усьому 
не хай виявляються Богові ваші бажання 
мо литвою й проханням з подякою.

І мир Божий, що вищий від усякого 
розу му, хай береже серця ваші та ваші 
думки у Христі Ісусі.

До Филип’ян 4:6, 7
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ІСУС – ВАШЕ

Прощення
На хвалу слави благодаті Своєї, якою 

Він обдарував нас в Улюбленім, що маємо в 
Ньо му відкуплення кров’ю Його, прощення 
про вин, через багатство благодаті Його...

До Ефесян 1:6, 7

Ти простив провину народу Твого, 
покрив усі гріхи їхні.

Псалом 84:3

Тому-то, коли хто в Христі, той 
створіння нове, – стародавнє минуло, ото 
ста лось нове!

II до Коринтян 5:17

Він віддалив від нас провини наші так 
далеко, як схід віддалений від заходу.

Псалом 102:12

Діточки мої, – це пишу я до вас, щоб ви 
не грішили! А коли хто згрішить, то маємо 
Заступника перед Отцем, – Ісуса Христа, 
Пра ведного.

І Івана 2:1
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Коли ми свої гріхи визнаємо, то 
Він вірний та праведний, щоб гріхи нам 
простити та очистити нас від неправди 
всілякої.

І Івана 1:9

Буду-бо Я милостивий до їхніх 
неправд, і їхніх гріхів не згадаю Я більш.

До Євреїв 8:12

Хай безбожний покине дорогу свою, 
а крутій – свої задуми, і хай до Господа 
звер неться, – і його Він помилує, і до 
нашого Бо га, бо Він пробачає багато.

Ісаї 55:7

Терпіть один одного, і прощайте 
собі, коли б мав хто на кого оскарження. 
Як і Христос  вам простив, робіть так і ви.

До Колосян 3:13

І коли стоїте на молитві, то 
прощайте, як маєте що проти кого, щоб 
і Отець ваш Не бесний пробачив вам 
прогріхи ваші.

Марка 11:25
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І вас, що мертві були в гріхах та в 
необрізанні вашого тіла, Він оживив разом 
із Ним, простивши усі гріхи...

До Колосян 2:13

І очищу Я їх з їхньої провини всілякої, 
що нагрішили Мені, і пробачу всі їхні 
провини, якими нагрішили Мені, та 
відпали від Мене. 

Єремії 33:8

Прийдіть, і будемо правуватися, – 
гово рить Господь: коли ваші гріхи будуть, 
як кар мазин, – стануть білі, мов сніг; якщо 
будуть червоні, немов багряниця, – то 
стануть мов вовна вони.

Ісаї 1:18

Я, Я є Той, Хто стирає провини твої 
ради Себе, а гріхів твоїх не пам’ятає.

Ісаї 43:25

Блажен, кому прощено беззаконня і 
чий гріх покритий.

Блаженна людина, якій Господь не 
поста вить у вину гріха її, і в кого на душі 
нема лукавства.

Псалом 31:1, 2
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ІСУС – ВАША 

Праведність
Бо Того, хто не відав гріха, Він учинив за 

нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім.

II до Коринтян 5:21

А з Нього ви в Христі Ісусі, що став 
нам мудрістю від Бога, – праведністю ж, і 
освячен ням, і викупленням...

І до Коринтян 1:30
Щоб знайтися в Нім не з власною пра-

ведністю, яка, від Закону, але з тієї, що з віри 
в Христа, праведністю від Бога за вірою… 

До Филип’ян 3:9

Так як Авраам «був увірував в 
Бога, – і це залічено за праведністю йому». 
Тож знайте, що ті, хто від віри, – то сини 
Авраамові.

До Галатів 3:6, 7

А Божа правда через віру в Ісуса 
Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці 
немає...

До Римлян 3:22
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Але дарма виправдовуються Його 
благодат тю, через відкуплення, що в Ісусі 
Христі, що Його Бог дав у жертву прими-
рення в крові Його через віру, щоб вия-
вити Свою правду... за теперішнього часу, 
щоб бути Йому праведним, і виправдувати 
того, хто вірує в Ісуса.

До Римлян 3:24–26

А тому, хто не виконує, але вірує в 
Того, Хто виправдує нечестивого, віра його 
порахується в праведність.

 До Римлян 4:5

Бо коли за переступ одного смерть 
пану вала через одного, то тим більше 
ті, хто, приймає рясноту благодаті й дар 
праведності, запанують у житті через 
одного Ісуса Христа.

До Римлян 5:17

Він нас спас не з діл праведності, що ми їх 
учинили були, а з Своєї милості через купіль 
відродження й обновлення Духом Святим...

До Тита 3:5

Бо що було неможливе для Закону, у 
чо му він був безсилий тілом, – Бог послав 
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Сина Свого в подобі гріховного тіла, і за 
гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось 
виправдання Зако ну на нас, що ходимо не 
за тілом, а за духом.

До Римлян 8:3, 4

Що ж скажемо? Що погани, які не шу-
кали праведності, досягли праведності, тієї 
праведності, що від віри.

До Римлян 9:30

А коли Христос у вас, то хоч тіло 
мертве через г ріх, але дух живий через 
правед ність.

До Римлян 8:10

Бо кого Він передбачив, тих і 
призначив, щоб були подібні до образу 
Сина Його, щоб Він був перворідним 
поміж багатьма братами. А кого Він 
призначив, тих і покликав, а кого покликав, 
тих і виправдав, а кого виправдав, тих і 
прославив.

До Римлян 8:29, З0

І буде роботою істини – мир, а працею 
правди – спокійність й безпека навіки.

Ісаї 32:17
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Будеш міцно поставлена правдою, 
стань далеко від утиску, бо не боятимешся, 
і від страху, бо до тебе не зблизиться він.

Коли хто чіплятися буде до тебе, то це 
не від Мене, хто чіплятися буде до тебе, той 
перед тобою впаде.

Отож, Я створив коваля, який дме на 
огонь із вугілля, і вироблює зброю свого 
ремесла; і вигубника теж Я створив, який 
нищить ту зброю.

Жодна зброя, що зроблена буде на 
тебе, не матиме успіху, і кожнісінького 
язика, який стане з тобою до суду, осудиш. 
Це спадщина Господніх рабів, а їхнє 
оправдання від Мене, говорить Господь.

Ісаї 54:14–17

Бо серцем віруємо для праведності, а 
ус тами сповідуємо для спасіння.

До Римлян 10:10
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ІСУС – ВАШ

Визволитель
Дух Господа Бога на Мені, бо Господь 

по мазав Мене благовістити сумирним, 
послав Ме не перев’язати зламаних серцем, 
полоненим зві щати свободу, а в’язням – 
відчинити в’язни цю...

 Ісаї 61:1

І пізнаєте правду, – а правда вас 
вільними зробить.

Коли Син, отже, зробить вас вільними, 
то, справді, ви будете вільні.

 Івана 8:32, 36

Бо закон духа життя в Христі Ісусі 
визволив мене від закону гріха й смерті.

 До Римлян 8:2

Господь же – то Дух, а де Дух Господній, – 
там воля.

 II до Коринтян 3:17

А тепер, звільнившися від гріха й 
ставши рабами Богові, маєте плід ваш на 
освячення, а кінець – життя вічне.

 До Римлян 6:22
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Бо зламав Ти ярмо тягару його, і кия з 
рамена його, жезло його пригнобителя, як 
за днів Мадіяма.

Ісаї 9:3

На Мені Дух Господній, бо Мене 
Він по мазав, щоб Добру Новину звіщати 
вбогим. По слав Він Мене проповідувати 
полоненим визволення, а незрячим 
прозріння, відпустити на волю помучених.

 Луки 4:18

Ось Я владу вам дав наступати на змій 
та скорпіонів, і на всю силу ворожу– і ніщо 
вам не зашкодить.

 Луки 10:19

А тих, хто ввірує, супроводити будуть 
ознаки такі: у Ім’я Моє – демонів будуть 
вигонити, говоритимуть мовами новими...

 Марка 16:17

І вони його перемогли кров’ю Агнця 
та словом свого засвідчення, і не полюбили 
життя свого навіть до смерті.

 Об’явлення 12:11
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Улюблені – не кожному духові вірте, 
але випробовуйте духів, чи від Бога вони, 
бо неправдивих пророків багато з’явилося 
в світ.

Духа Божого цим пізнавайте: кожен 
дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов 
був у тілі, той від Бога. 

А кожен дух, який не визнає Ісуса, той 
не від Бога, але він антихристів, про якого 
ви чули, що йде, а тепер уже він у світі.

Ви від Бога, дітки, і ви перемогли 
їх, і – більший бо Той, Хто в вас, аніж той, 
хто в світі.

І Івана 4:1 – 4 
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ІСУС – ВАША

Спільність
Що ми бачили й чули – про те ми 

звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із 
нами. Спільність же наша з Отцем і Сином 
Його Ісусом Христом.

 І Івана 1:3

Вірний Бог, що ви через Нього 
покликані до спільноти Сина Його Ісуса 
Христа, Господа нашого.

 І до Коринтян 1:9

Ось Я стою під дверима та стукаю: 
коли хто почує Мій голос і двері відчинить, 
Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а 
він зі Мною.

 Об’явлення 3:20

Ісус відповів і до нього сказав: 
«Як хто любить Мене, той слово Моє 
берегтиме, і Отець Мій полюбить його, і 
Ми прийдемо до нього, і оселю закладемо 
в нього».

 Івана 14:23
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Співай же та тішся, о дочко Сіону, бо 
ось Я приходжу та перебуватиму посеред 
тебе, говорить Господь.

 Захарії 2:14

Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє 
зібрані, – там Я серед них.

 Матвія 18:20

Хто заповіді Мої має та їх зберігає, 
той любить Мене. А хто любить Мене, то 
полюбить його Мій Отець, і Я полюблю 
його, і об’явлюсь йому Сам.

 Івана 14:21

Перебувайте в Мені, а Я в вас! Як та 
вітка не може вродити плоду сама з себе, 
коли не позостанеться на виноградині, так 
і ви, як в Мені перебувати не будете.

Я – Виноградина, ви – галуззя! Хто 
в Мені перебуває, а Я в ньому, той рясно 
за роджує, бо без Мене нічого чинити не 
може те ви.

Коли ж у Мені перебувати не будете, а 
слова Мої позостануться в вас, то просіть, 
чого хочете, – і станеться вам!

 Івана 15:4, 5, 7
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Отож, коли є в Христі яка заохота, коли 
є яка потіха любові, коли є яка спільнота ду ха, 
коли є яке серце та милосердя, то до повніть 
радість мою: щоб думали ви одне й те, щоб 
мали ту саму любов, одну згоду й один розум.

До Филип’ян 2:1, 2

Приятель я всім, хто боїться Тебе, і за-
повіді Твої шанують.

 Псалом 119:63

І поводьтеся в любові, як і Христос 
полюбив вас, і видав за нас Самого Себе, як 
дав і жертву Богові на приємні пахощі.

Розмовляючи поміж собою псалмами, 
і гімнами, і піснями духовними, співаючи й 
гра ючи в серці своєму для Господа;

Бо ми – члени Тіла Його від Тіла Його 
й від костей Його.

 До Ефесян 5:2, 19, 30

А це звістка, що ми її чули від Нього 
і звіщаємо вам: Бог є світло, і нема в Нім 
жод ної темряви!

Коли ж кажемо, що маємо спільність 
із Ним, а ходимо в темряві, то неправду го-
воримо й правди не чинимо.
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Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у 
світлі, то маємо спільність один із одним, і 
кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас 
від усякого гріха.

 І Івана 1:5–7
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ІСУС ВАШ

Приклад 
Бо на це ви покликані. Бо й Христос 

постраждав за нас, і залишив нам приклада, 
щоб пішли ми слідами Його.

 І Петра 2:21

А хто каже, що в Нім пробуває, той 
повинен поводитись так, як поводився Він.

 І Івана 2:6

Отже, будьте наслідувачами Богові, 
як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і 
Христос полюбив вас, і видав за нас Самого 
Себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі.

 До Ефесян 5:1, 2

Нехай у вас будуть ті самі думки, що й 
у Христі Ісусі. Він, будучи в Божій подобі, 
не вважав за захват бути Богові рівним, 
але Він умалив Самого Себе, прийнявши 
вигляд раба, ставши подібним до людини; і 
подобою ставши, як людина, Він упокорив 
себе, бувши слухняний: аж до смерті, і то 
смерті хресної...

 До Филип’ян 2:5–8
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Не так буде між вами, але хто з вас 
великим бути хоче, – нехай буде він вам за 
слугу.

А хто з вас бути першим бажає, – 
нехай буде всім за раба.

Бо Син Людський прийшов не на те, 
щоб служили Йому, але щоб послужити, і 
душу Свою дати на викуп за багатьох.

 Марка 10:43–45

А коли обмив ноги вам Я, Господь і 
Вчитель, то повинні й ви один одному ноги 
вмивати.

Бо то Я вам приклада дав, щоб і ви те 
вчинили, як Я вам учинив.

 Івана 13:14, 15

Нову заповідь Я вам даю: любіть один 
одного! Як Я вас полюбив, так любіть один 
одного й ви.

 Івана 13:34

Ми з того пізнали любов, що душу 
Свою Він поклав був за нас. І ми мусимо 
класти душі за братів.

 І Івана 3:16
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А Бог терпеливості й потіхи нехай 
вам дасть бути однодумними між собою 
за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, 
одними устами славили Бога й Отця 
Господа нашого Ісуса Христа.

Приймайте тому один одного, як і 
Христос прийняв нас до Божої слави.

 До Римлян 15:5–7

Терпіть один одного, і прощайте собі, 
коли б мав хто на кого оскарження. Як і 
Христос вам простив, робіть так і ви.

 До Колосян 3:13

Дивлячись на Ісуса, на Начальника 
й Виконавця віри, що замість р адості, яка 
була перед Ним, перетерпів хреста, не 
звертаючи уваги на сором, і сів по правиці 
престолу Божого.

Тож подумайте про Того, Хто 
перетерпів такий перекір проти Себе від 
грішних, щоб ви не знемоглись і не впали 
на душах своїх.

 До Євреїв 12:2, 3
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ІСУС – ВАШ

Приятель
Я приятель всім, хто боїться Тебе, і за-

повіді Твої шанують.
 Псалом 118:63

Будьте життям не грошолюбні, задо-
вольняйтеся тим, що маєте. Сам- бо сказав: 
«Я те бе не покину, ані не відступлюся від тебе!

 До Є вреїв 13:5

Я вже більше не буду рабами вас звати, 
бо не відає раб, що пан його чинить. А вас 
назвав друзями Я, бо Я вам об’явив усе те, 
що почув від Мого Отця.

Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, 
і вас настановив, щоб ішли ви і приносили 
плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам 
Отець, чого тільки попросите в Імення 
Моє.

 Івана 15:15, 16

Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у 
світлі, то маємо спільність один із одним, і 
кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас 
від усякого гріха.

І Івана 1:7
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Бо зрушаться гори й холми 
захитаються, та милість Моя не відійде від 
тебе, і заповіт Мого миру не захитається, 
каже твій милостивець Господь.

 Ісаї 54:10

Ось Я стою під дверима та стукаю: 
коли хто почує Мій голос і двері відчинить, 
Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а 
він зі Мною.

 0б’явлення 3:20

Наблизьтесь до Бога, то й Бог на-
близиться до вас. Очистьте руки, грішні, та 
серця освятіть, двоєдушні.

 Якова 4:8

Коли б батько мій і мати моя залишили 
мене, то Ти, Господи, прийняв би мене.

 Псалом 26:10

Оце Моя заповідь, – щоб любили один 
одного ви, як Я вас полюбив. Ніхто більшої 
любові не має над ту, як хто свою душу по-
клав би за друзів своїх. Ви друзі Мої,  якщо 
чините все, що Я вам заповідую.

 Івана 15:12–14
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Вірний Бог, що ви через Нього 
покликані до спільноти Сина Його Ісуса 
Христа, Господа нашого.

 І до Коринтян 1:9

Що ми бачили й чули – про те ми 
звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із 
нами. Спільність же наша з Отцем і Сином 
Його Ісусом Христом.

1 Івана 1:3

Я не кину вас сиротами, – Я прибуду 
до вас.

 Івана 14:18
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ІСУС – ВАШ 

Брат

Бо хто волю Мого Отця, що на небі, 
чинитиме, той Мені брат, і сестра, і мати.

 Матвія 12:5

Бо хто освячує, і ті, хто освячується – 
усі від Одного. З цієї причини не соромиться 
Він звати братами їх...

 До Євреїв 2:11

Бо кого Він передбачив, тих і 
призначив, щоб були подібні до образу 
Сина Його, щоб Він був перворідним поміж 
багатьма братами.

 До Римлян 8:29

Бо ви всі сини Божі через віру в Христа 
Ісуса. 

 До Галатів 3:26

А всім, що Його прийняли, їм владу 
дано дітьми Божими стати, тим, хто вірять 
у Ймен ня Його.

 Івана 1:12
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Отже, ви вже не чужі й не приходьки, 
а співгорожани святим, і домашні для Бога.

 До Ефесян 2:19

Подивіться, яку любов дав нам Отець, 
щоб ми були дітьми Божим и, і ними ми є. 
Світ нас не знає тому, що Його не пізнав.

 І Івана 3:1

А що ви сини, то Бог послав у ваші 
серця Духа Сина Свого, що викликує: 
«Авва, Отче!».

Тому ти вже не раб, але син. А як син, 
то й спадкоємець Божий через Христа.

 До Галатів 4:6, 7

Бо всі, хто водиться Духом Божим, 
вони сини Божі.

 До Римлян 8:14

Улюблені, – ми тепер Божі діти, але ще 
не виявилося, що ми будемо. Та знаємо, що 
коли з’явиться, то будем подібні до Нього.

 І Івана 3:2
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ІСУС – ВАШ

Хранитель
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.

 Ісаї 43:2

Але Ти, Господи, щит мій, слава моя; 
ти підносиш вгору голову мою.

 Псалом 3:3

Бо очі Господні дивляться по всій 
землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє 
серце до Нього.

 II Книга Хронік 16:9

Господь, Бог наш, що йде перед вами, 
Він буде воювати для вас, як зробив був з 
вами в Єгипті на ваших очах.

 Повторення Закону 1:30

І вірний Господь, що зміцнить вас і 
збе реже від лукавого.

 II до Солунян 3:3
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Коли ж справді послухаєш того голо-
су, і вчиниш усе, що говорю, то Я буду воро-
гувати проти ворогів твоїх, і буду гнобити 
твоїх гнобителів.

Вихід 23:22

Він ноги святих Своїх стереже, і не-
честиві ж погинуть у темряві, бо сильним 
не з сили стає чоловік.

 І Книга Самуїлова 2:9

Бо Ти став для мене сховищем, міцною 
вежою проти ворогів.

 Псалом 61:3

Господь, Бог твій, серед тебе, – Велет 
спасе! Він у радості буде втішатись тобою, 
обновить любов Свою, зі співом втішатися 
бу де тобою.

 Софонії  3:17

Бо очі Господні – до праведних, а вуха 
Його – до їхніх прохань, а Господнє лице 
проти тих, хто чинить лихе.

І хто заподіє вам зле, коли будете ви 
оборонцями доброго?

 І Петра 3:12, 13
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Покрова твоя – Бог Предвічний і ти в 
вічних раменах Його. І вигнав Він ворога 
перед тобою, і сказав: Повинищуй його!

 Повторення Закону 33:27

Упаде тисяча біля тебе, і десять тисяч 
праворуч від тебе, тебе ж не доторкнеться.

 Псалом 91:7

І будуть боятися Ймення Господнього 
з за ходу, а слави Його – зі схід сонця, бо 
при йде, як річка рвучка, – вітер Господній 
її пожене.

 Ісаї 59:19
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ІСУС – ВАШ

Захисник
Благословенний Бог і Отець Господа 

на шого Ісуса Христа, що великою Своєю 
милістю відродив нас до живої надії через 
воскресіння з мертвих Ісуса Христа,

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.

 І Петра 1:3–5

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 вихопить із 
Моєї руки.

Мій Отець, що дав їх Мені, Він 
більший за всіх, – і вихопити ніхто їх не 
може Отцеві з руки.

 Івана 10:27–29

Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні 
життя, ні Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні 
майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, 
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ані інше яке створіння не зможе відлучити 
нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, 
Господі нашім.

До Римлян 8:38, 39

І вірний Господь, що зміцнить вас і 
збе реже від лукавого.

 II до Солунян 3:3

Усе прийде до Мене, що Отець дає 
Мені, а того, хто до Мене приходить, Я не 
вижену геть.

 Івана 6:37

А тому, Хто може вас зберегти від 
упад ку, і поставити перед Своєю славою 
непо рочними в радості,

Єдиному премудрому Бо гові, Спа-
сителеві нашому через Ісуса Христа, 
Господа нашого, слава, могутність, сила та 
влада перше всього віку, і тепер, на всі віки! 
Амінь.

 Юди 24, 25

Підійміть у височину ваші очі й 
побачте, Хто то все створив? Той, Хто 
зорі виводить за їхнім числом та кличе 
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ім’ям їх усіх! І ніхто не загубиться через 
всесильність та всемогут ність Його.

Ісаї 40:26

Так, доброта і милосердя будуть супро-
водити мене в усі дні життя мого; і я перебу-
ватиму в домі Господньому довгі часи!

 Псалом 22:6

Пильнуйте не про поживу, що гине, 
але про поживу, що зостається на вічне 
життя, яку дасть нам Син Людський, бо 
відзначив Його Бог Отець.

 Івана 6:27

Який і назнаменував нас, і в наші 
серця дав завдаток Духа.

 II до Коринтян 1:22

У Ньому й ви, як почули були слово 
істини, Є вангелію спасіння свого, та 
в Нього й увірували, запечатані стали 
Святим Духом обітниці.

 До Ефесян 1:13

І не засмучуйте Духа Святого Божого, 
Яким ви запечатані на день викупу.

 До Ефесян 4:30



49

Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас 
виявляв таку саму завзятість на певність 
надії аж до кінця,

щоб ви не розлінились, але переймали 
від тих, хто обітниці вспадковує вірою та 
терпеливістю.

Щоб у двох тих незмінних речах, що 
в них не можна сказати неправди Богові, 
мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти 
надію, що лежить перед нами,

що вони для душі як котвиця, міцна 
та безпечна, що аж до сере дини входить за 
заслону,

куди, як предтеча, за нас увійшов був 
Ісус, ставши навіки Перво священником за 
чином Мелхиседековим.

 До Євреїв 6:11, 12, 18–20
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ІСУС – ВАША

Благодать
А Бог має силу всякою благодаттю вас 

збагатити, щоб ви, маючи завжди в усьому 
всілякий достаток, збагачувалися всяким 
добрим учинком.

 II до Коринтян 9:8

А мій Бог нехай надолужить вашу 
всяку потребу за Своїм багатством у Славі, 
у Христі Ісусі.

 До Филип’ян 4:19

Через це говорю вам: Усе, чого ви в 
молитві попросите, вірте, що одержите, і 
сповниться вам.

 Марка 11:24

Не тому, що ми здібні помислити 
щось із себе, як від себе, але наша здібність 
від Бога.

 II до Коринтян 3:5

Я все можу в Тім, Хто мене підкріп-
лює, – в Ісусі Христі.

 До Филип’ян 4:13



51

І яка безмірна велич Його в нас, що 
віруємо за виявленням потужної сили 
Його...

 До Ефесян 1:19

І сказав Він мені: «Досить тобі Моєї 
бла годаті, – бо сила Моя здійснюється в 
немочі». Отож, краще я буду хвалитись 
своїми немочами, щоб сила Христова 
вселилась в мене.

 II до Коринтян 12:9

Але в цьому всьому ми перемагаємо 
Тим, Хто нас полюбив.

 До Римлян 8:37

Благословенний Бог і Отець Господа 
на шого Ісуса Христа, що нас у Христі 
поблаго словив усяким благословенням 
духовним у не бесах.

 До Ефесян 1:3

Коли ж у Мені перебувати ви будете, а 
слова Мої позостануться в вас, то просіть, 
чого хочете, – і станеться вам.

 Івана 15:7
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І коли що просити ви будете в Імення 
Моє, те вчиню , щоб у Сині прославивсь 
Отець.

 Івана 14:13

Ні про що ж того дня ви Мене не 
спитаєте. Поправді, поправді кажу вам: 
Чого тільки попросите ви від Отця в Моє 
Ймен ня, – Він дасть вам.

Івана 16:23

І все, чого ви в молитві попросите з ві-
рою, – то одержите.

 Матвія 21:22

Той же, Хто Сина Свого не пожалів, 
але видав Його за всіх нас, – як же не дав би 
Він нам із Ним і всього?

 До Римлян 8:32

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 
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Божої Істоти, утікаючи від пожадливого 
світового тління. 

 II Петра 1:3, 4

Благослови, душе моя, Господа і не 
забу вай усіх добродійств Його.

Він прощає усі провини твої, зціляє 
всі недуги твої.

Він рятує життя твоє від могили, 
вінчає тебе ласкою й милосердям.

Псалом 102:2–4
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ІСУС – ВАШЕ

Здійснення
Блаженні голодні та спрагнені правди, 

бо вони нагодовані будуть.
 Матвія 5:6

Втішайся Господом, і Він здійснить ба-
жання серця твого.

 Псалом 36:4

Бо наситив Він спрагнену душу, і 
голодну душу наповнив добром. 

 Псалом 106:9

Він бажання твоє насичує добром, мо-
лодість твою, мов у орла, відновляє.

 Псалом 102:5

А їсти – ви будете їсти й насичуватись, 
і хвалитимете Ім’я Господа, вашого Бога, 
що з вами на подив зробив, і посоромлений 
більше не буде народ Мій навіки.

 Йоіла 2:26

Ісус же сказав їм: «Я – хліб життя. Хто 
до Мене приходить, – не голодуватиме 
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він, а хто вірує в Мене, – ніколи не 
прагнутиме».

 Івана 6:35

Покірні їстимуть і наситяться; хвали-
тимуть Господа ті, що шукають Його. Нехай 
серце ваше живе повіки!

 Псалом 21:27

Ісус відповів і сказав їй: «Кожен, хто 
во ду цю п’є, буде прагнути знову.

А хто питиме воду, що Я йому дам, 
прагнути не буде повік, бо вода, що Я йому 
дам, стане в нім джере лом тієї води, що 
тече в життя вічне».

 Івана 4:13, 14

І Господь відповів і сказав до народу 
Свого: «Ось Я посилаю вам збіжжя й вино 
мо лоде та оливу, і насититесь нею, і більше 
не дам вас на наругу народам».

 Йоіла 2:19

І будеш давати голодному хліб свій, і 
знедолену душ у наситиш, – тоді то засвітить 
у темряві світло твоє, і твоя темрява ніби як 
полудень стане,
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і буде Господь тебе завжди провадити, 
і душу твою нагодує в посуху, кості твої 
позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний 
сад, і мов джерело те, що води його не 
всихають.

 Ісаї 58:10, 11

Очі всіх з надією на Тебе поглядають, і 
Ти даєш їм поживу своєчасно.

Ти відкриваєш руку Свою і все, що 
живе, Ти зичливо годуєш.

Псалом 144:15, 16

Нащо будете важити срібло за те, що не 
хліб, і працю вашу за те, що не ситить? По-
слухайте пильно Мене, й споживайте добро, –
 і нехай розкошує у наситі ваша душа.

 Ісаї 55:2

І душу священиків ситістю Я напою, 
а народ Мій добром Моїм буде насичений, 
каже Господь.

 Єремії 31:14

Насичується, ніби лоєм і товщем, 
душа моя, а уста мої радісним голосом 
хвалять Тебе.
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Як згадую Тебе на постелі своїй, 
розмишляю про Тебе в сторожах нічних.

 Псалом 62:6, 7

Той же, Хто Сина Свого не пожалів, 
але видав Його за всіх нас – як же не дав би 
Він нам із Ним і всього?

 До Римлян 8:32
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ІСУС – ВАШЕ

Усе
А мій Бог нехай надолужить вашу 

всяку потребу за Своїм багатством у славі, 
у Христі Ісусі.

 До Филип’ян 4:19

Я все можу в Тім, хто мене 
підкріпляє, – в Ісусі Христі.

 До Филип’ян 4:13

Але в цьому всьому ми перемагаємо 
Тим, Хто нас полюбив.

 До Римлян 8:37

Тож нехай ніхто не хвалиться людьми, 
бо все ваше: чи Павло, чи Аполлос, чи Кифа, 
чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, 
чи майбутнє – усе ваше. Ви ж Христові, а 
Христос – Божий.

 І до Коринтян 3:21–23

Коли ж у Мені перебувати ви будете, а 
слова Мої позостануться в вас, то просіть, 
чого хочете, – і станеться вам.

 Івана 15:7
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Ні про що ж того дня ви Мене не 
спитаєте. Поправді, поправді кажу вам: 
Чого тільки попросите ви від Отця в Моє 
Ймен ня, – Він дасть вам.

Не просили ви досі нічого в Ім’я Моє. 
Просіть – і отримаєте, щоб повна була ваша 
радість.

 Івана 16:23, 24

І все, чого ви в мо литві попросите з 
вірою, – то одержите.

 Матвія 21:22

Через це говорю вам: Усе, чого ви в 
молитві попросите, вірте, що одержите, і 
сповниться вам.

 Марка 11:24

Благословенний Бог і Отець Господа 
на шого Ісуса Христа, що нас у Христі 
поблаго словив благословенням духовним 
у небесах.

 До Ефесян 1:3

І чого тільки попросимо, одержимо 
від Нього, бо виконуємо його заповіді та 
чинимо любе для Нього.

 І Івана 3:22
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Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за 
нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім.

 II до Коринтян 5:21

Бо для мене життя – то Христос, а 
смерть – то надбання.

 До Филип’ян 1:21

Тому-то, коли хто в Христі, той 
створіння нове, – стародавнє минуло, ото 
ста лось нове!

 II до Коринтян 5:17

А Тому, Хто може зробити значно 
більш над усе, чого просимо або думаємо, 
силою, що діє в нас;

Тому слава в Церкві та в Христі Ісусі 
на всі покоління на вічні віки. Амінь.

 До Ефесян 3:20, 21

А Бог має силу всякою благодаттю вас 
збагатити, щоб ви, маючи завжди в усьому 
всілякий достаток, збагачувалися всяким 
доб рим учинком.

 II до Коринтян 9:8

Благословен Господь! Усякий день 
щедрить Він нас, Бог – спасіння наше.

 Псалом 67:20
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Біблія – ваша...
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БІБЛІЯ – ВАШЕ

Надійне джерело
Усе Писання Богом натхнене, і корисне 

до навчання, до докору, до направи, до 
вихо вання в праведності.

 II до Тимофія 3:16

Бо ви знаєте перше про те, що 
жодне пророцтво в Писанні від власного 
вияснення не залежить. 

Бо пророцтва ніколи не було з волі 
люд ської, а звіщали його святі Божі мужі, 
провад жені Духом Святим.

 II Петра 1:20, 21

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.

 До Євреїв 4:12

Бо як дощ чи то сніг сходить з неба 
й туди не вертається, аж поки землі не 
напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає 
сівачеві, а хліб їдцеві, –
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так буде і Слово Моє, що виходить із уст 
Моїх: порожнім до Мене воно не вертається, 
але зробить, що Я пожадав, і буде мати 
поводження в тому, на що Я його посилав.

 Ісаї 55:10, 11

Дослідіть-но Писання, бо ви думаєте, 
що в них маєте вічне життя, – вони ж 
свідчать про Мене.

 Івана 5:39

Бо народжені ви не з тлінного насіння, 
але з нетлінного, – Словом Божим живим 
та тривалим.

 І Петра 1:23

Бо Він звелів – і сталося; наказав – і 
з’явилося.

 Псалом 32:9

Всяке слово Боже – чисте; Він – щит 
для тих, хто шукає захисту в Нього.

 Притчі 30:5

Навіки, Господи, Слово Твоє стоїть 
не похитно на небесах.

 Псалом 118:89
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Словом Господнім створено небеса, а 
подихом уст Його – вся оздоба їх.

 Псалом 32:6

Скільки бо Божих обітниць, то в 
Ньому «Так», і в Ньому «Амінь», – Богові 
на славу через нас.

 II до Коринтян 1:20

Бо кожне тіло – немов та трава, і всяка 
слава людини – як цвіт трав’яний: засохне 
трава – то й цвіт опаде.

А Слово Господнє повік пробуває. А 
це те Слово, яке звіщене вам в Євангелії.

 І Петра 1:24, 25

Небо й земля проминуться, але не 
минуться слова Мої.

 Марка 13:31
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БІБЛІЯ – ВАША

Справа спадкова
А тепер доручаю вас Богові та слову 

бла годаті Його, Який має силу будувати та 
дати спадщину, серед усіх освячених.

 Дії 20:32

Відкрити їм очі, щоб вони навернулись 
від темряви в світло та від сатаниної влади 
до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм 
даруван ня гріхів і долю з освяченими.

 Дії 26:18

Сам Цей Дух свідчить разом із духом 
нашим, що ми – діти Божі.

А коли діти, то й спадкоємці, 
спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці 
Христові, коли тільки разом із Ним ми 
терпимо, щоб разом із Ним і прославитись.

 До Римлян 8:16, 17

У Нім, що в Нім стали ми й спад-
коємцями, будучи призначені наперед 
постано вою Того, Хто все чинить за радою 
волі Своєї,щоб на хвалу Його слави були 
ми, що перше надіялися на Христа.
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У Ньому й ви, як почули були слово 
істини, Євангелію спасіння свого, та 
в Нього й увірували, запечатані стали 
Святим Духом обітниці.

Який є завдаток нашого спадку, на 
викуп здобутого, на хвалу Його слави.

 До Ефесян 1:11–14

А коли ви Христові, то ви Авраамове 
насіння й за обітницею спадкоємці.

 До Галатів 3:29

Що погани співспадкоємці, і одне тіло, 
і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі 
че рез Євангелію...

 До Ефесян 3:6

Багато осель у домі Мого Отця; а коли 
б то не так, то сказав би Я вам, що йду 
приго тувати місце для вас?

А коли відійду й приготую вам місце, 
Я знову прийду й заберу вас до Себе, щоб 
де Я – були й ви.

 Івана 14:2, 3

Та бажають вони тепер кращої, цебто 
небесної, тому й Бог не соромиться їх, щоб 
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звати Себе їхнім Богом, бо Він приготував 
їм місто.

 До Євреїв 11:16

Тоді скаже Цар тим, хто праворуч 
Його: «Прийдіть, благословенні Мого 
Отця, посядьте Царство, уготоване вам від 
закладин світу...»

 Матвія 25:34

Скільки бо Божих обітниць, то в 
Ньому «Так», і в Ньому «Амінь», – Богові 
на славу через нас.

 II до Коринтян 1:20

Благословенний Бог і Отець Господа 
на шого Ісуса Христа, що великою Своєю 
милі стю відродив нас до живої надії через 
воскресіння з мертвих Ісуса Христа, 

на спадщину нетлінну й непорочну та 
нев’янучу, заховану в небі для вас...

 І Петра 1:3, 4

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».

 І до Коринтян 2:9
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Через них даровані нам цінні та великі 
обітниці, щоб ними ви стали учасниками 
Бо жої істоти, утікаючи від пожадливого 
світового тління.

 II Петра 1:4

І все, що тільки чините, робіть від 
душі, немов Господеві, а не людям!

Знайте, що від Господа приймете 
в наго роду спадщину, бо служите ви 
Господеві Христові.

  До Колосян 3:23, 24

Надійся на Господа, тримайся дороги 
Його, і Він удостоїть тебе вспадкувати 
землю, ти побачиш, як понижені будуть 
безбожні.

 Псалом 36:34
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БІБЛІЯ – ВАШ

Життєвий дороговказ
Слово Твоє – світильник, то світло для 

стежки моєї. 
 Псалом 118:105

Коли ти підеш, вони будуть вказувати 
дорогу тобі; коли будеш спати, – будуть бе-
регти тебе; коли ти пробудишся, – будуть 
роз мовляти з тобою.

Бо заповідь є світильник, а закон – 
світло; повчальні докори – дорога життя.

 Притчі 6:22, 23

Я заховав Слово Твоє в серці моїм, 
щоб мені не грішити проти Тебе.

 Псалом 118:11

І ними раб Твій остерігається; і в 
додер жанні їх – велика нагорода.

 Псалом 18:12

Як юнак держатиме стежку свою в 
чистоті? – Як держатиметься Твоїх слів.

 Псалом 118:9
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Тож промовив Ісус до юдеїв, що в Нього 
ввірували: «Як у слові Моїм позостанетеся, 
тоді справді Моїми учнями будете, і пізнаєте 
правду, – а правда вас вільними зробить!».

 Івана 8:31, 32

Свідоцтва Твої – то втіха моя, вони до-
радники мої.                               Псалом 118:24

Через них даровані нам цінні та великі 
обітниці, щоб ними ви стали учасниками 
Бо жої істоти, утікаючи від пожадливого 
світового тління.                          

II Петра 1:4 
Від Господа кроки людини ставляться 

міцно, і дорога її до вподоби Йому.
 Псалом 36:23

Я навчу тебе, – каже Господь, – і вкажу 
тобі дорогу, якою ти маєш ходити; даватиму 
тобі поради і око Моє над тобою.

 Псалом 31:8

Він душу мою відживляє, провадить 
мене стежками справедливості, ради імені 
Свого.

 Псалом 22:3
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А коли ви відхилитесь праворуч, чи 
підете ліворуч, то вуха твої будуть чути 
те слово, яке позад тебе казатиме: «Це та 
доро га, – простуйте ви нею».

 Ісаї 30:21

Як був заповів відвіку устами святих 
про років Своїх.

Щоб світити всім тим, хто перебуває в 
темряві й тіні смертельній, щоб спрямувати 
наші ноги на дороги миру.

Луки 1:70, 79

Нехай книга цього Закону не відійде 
від твоїх уст, але будеш роздумувати 
про неї вдень та вночі, щоб додержувати 
чинити все, що написано в  ній, бо тоді 
зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде 
щастити тобі.

 Ісуса Навина 1:8

Усе Писання Богом натхнене, і корисне 
до навчання, до докору, до направи, до 
вихо вання в праведності, щоб Божа 
людина була досконала, до всякого доброго 
діла готова.

 II до Тимофія 3:16, 17
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БІБЛІЯ – ВАША

Непохитність
Бо народжені ви не з тлінного насіння, 

але з нетлінного, – Словом Божим живим 
та тривалим.

Бо кожне тіло – немов та трава, і всяка 
слава людини – як цвіт трав’яний: засохне 
трава – то й цвіт опаде, а Слово Господнє 
повік пробуває. А це те Слово, яке звіщене 
вам в Євангелії.

 І Петра 1:23–25

Небо й земля проминеться, але не 
минуться слова Мої.

 Матвія 24:35

Навіки, Господи, Слово Твоє стоїть 
не похитно на небесах.

 Псалом 118:89

Трава засихає, а квітка зів’яне, Слово 
ж нашого Бога повіки стоятиме.

 Ісаї 40:8

Поправді ж кажу вам: доки небо й 
земля не минеться, – ані йота єдина, ані 
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жоден зна чок із Закону не минеться, аж 
поки не збу деться все.

Матвія 5:18

Благословенний Господь, що дав мир 
Своєму народові, Ізраїлеві, усе, як обіцяв 
був, – не відпало ані одне слово зо всіх Його 
добрих слів.

 І Книга Царів 8:56

Бо Я, Господь, буду говорити, а яке 
сло во говоритиму, то буде воно здійснене, 
не відтягнеться вже, бо за ваших днів, доме 
ворохобності, буду говорити слово, і його 
вико наю, говорить Господь Бог.

 Єзекіїля 12:25

Сину мій, зважай на слова мої, і 
прихили вухо твоє до того, що я говорю.

Нехай не зникнуть з очей твоїх; 
заховай їх в середині серця твого,

Бо вони – життя для тих, хто знайшов 
їх, і здоров’я для всього тіла їх.

 Притчі 4:20–22

Що ж скажем на це? Коли за нас Бог, то 
хто проти нас?

 До Римлян 8:31
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Покрова твоя – Бог Предвічний і ти в 
вічних раменах Його. І вигнав Він ворога 
перед тобою, і сказав: Повинищуй його!

 Повторення Закону 33:27

Він витягнув мене із згубної ями, з 
багнистого трясовиння, і поставив ноги 
мої на скелі, і утвердив стопи мої.

 Псалом 39:2

Бог – наша охорона і сила, скора допо-
мога в біді, що надходить на нас.

 Псалом 45:1

Ім’я Господнє – міцн а твердиня: пра-
ведник втікає в неї, і безпечний.

 Притчі 18:10

І вірний Господь, що зміцнить вас і 
збе реже від лукавого.

 II до Солунян 3:3

А Тому, Хто може вас зберегти від 
упадку, і поставити перед Своєю славою 
непорочними в радості, Єдиному премудрому 
Бо гові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, 
Господа нашого, слава, могутність, сила та влада 
перше всього віку, і тепер, і на всі віки. Амінь.

 Юди 24, 25
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БІБЛІЯ – ВАША

Сила
Та й сказав: «Не бійся, любий мужу, – 

мир тобі! Будь міцний і будь сильний!». 
А коли він говорив зо мною, я зміцнився 
й ска зав: «Нехай говорить мій пан, бо я 
зміцнився».  Даниїла 10:19

Душа моя стомлена від смутку; зміцни 
мене Словом Твоїм.  Псалом 118:28

Бо так промовляє Господь, Бог, 
Святий Ізраїлів: Коли ви навернетесь та 
спочинете, то врятовані будете, сила вам 
буде в утишенні та в сподіванні.

 Ісаї 30:15

Щоб Він дав вам за багатством слави 
Своєї силою зміцнитися через Духа Його 
в чо ловікові внутрішнім; щоб Христос 
через віру замешкав у ваших серцях, щоб 
ви, закорінені й основані в любові... змогли 
зрозуміти зо всіма святими, що то ширина 
й довжина, і глибина й вишина.

 До Ефесян 3:16–18
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Щоб ви поводилися належно щодо 
Госпо да в усякому догодженні, в усякому 
доброму ділі приносячи плід і зростаючи 
в пізнанні Бо га; зміцняючись усякою 
силою та могучістю слави Його для всякої 
витривалості й довго терпіння з радістю; 
дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними 
участі в спадщині святих у світлі.

 До Колосян 1:10–12

А ті, хто надію складає на Бога, силу 
відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, 
будуть бігати – і не потомляться, будуть хо-
дити – і не помучаться.

 Ісаї 40:31

І сказав він до них: «Ідіть, їжте сите 
та пийте солодке, і посилайте частки тому, 
в ко го нема наготованого. Бо святий цей 
день для нашого Господа, і не сумуйте, бо 
радість у Господі – це ваша сила».

 Неємії 8:10

Я все можу в Тім, Хто мене підкріп ляє, – 
в Ісусі Христі.

 До Филип’ян 4:13
Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, 

бо Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі 
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поможу, і правицею правди Своєї тебе Я 
підтримаю.  Ісаї 41:10

В мене порада і здорова мудрість; я – 
розум; в мені – сила. Притчі 8:14

Він змученому дає силу, а безсилому – міць.
 Ісаї 40:29

Господь – скеля моя і твердиня моя, 
визволитель мій; Бог мій – скеля моя, схова-
юсь я в ній; Він щит мій і ріг мого спасіння, 
висока башта моя.  Псалом 17:2

Через це візьміть повну Божу зброю, 
щоб могли ви дати опір дня злого, і, все 
виконав ши, витримати.

 До Ефесян 6:13

Господь – світло моє і спасіння моє: 
ко го мені боятися? Господь – то твердиня 
мого життя, кого буду лякатися?

 Псалом 26:1

Нарешті, брати мої, зміцняйтеся 
Господом та могутністю сили Його.

 До Ефесян 6:10
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Що робити, коли
почуваєшся ...
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ 

Збентежений
Отак визволенці Господні повернуться 

та до Сіону зо співом увійдуть, – і на їхній го-
лові буде радість відвічна, веселість та втіху 
осягнуть вони, а журба та зідхання втечуть.

 Ісаї 51:11

Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, 
якщо треба, всілякими випробовуваннями, 

щоб досвідчення вашої віри було 
дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і 
вогнем випробовується, на похвалу і честь, 
і славу при з’явленні Ісуса Христа.

Ви Його любите, не бачивши, і віруєте 
в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, 
радієте невимовною й славною радістю,бо 
до сягаєте мети віри вашої – спасіння душам.

І Петра 1:6–9
Ні про що не турбуйтесь, а в усьому 

не хай виявляються Богові ваші бажання 
молит вою й проханням з подякою.

І мир Божий, що вищий від усякого 
розу му, хай береже серця ваші та ваші 
думки у Христі Ісусі.
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Наостанку, браття, що тільки правди-
ве, що тільки чесне, що тільки праведне, 
що тільки чисте, що тільки любе, що тільки 
гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка 
похвала, – думайте про це.

До Филип’ян 4:6–8

Якщо серед тісноти піду, – Ти оживиш 
мене, на лютість моїх ворогів пошлеш руку 
Свою, і правиця Твоя допоможе мені.

Псалом 137:7

Нехай серце вам не тривожиться. 
Віруйте в Бога, і в Мене віруйте.

Івана 14:1

Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю. 
Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше 
не хай не тривожиться, ані не лякається.

Івана 14:27

У всьому нас тиснуть, та не потиснені 
ми; ми в важких обставинах, але не 
впадаємо в розпач.

Переслідують нас, але ми не полишені; 
ми повалені, та не погублені.

II до Коринтян 4:8, 9
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Тож не відкидайте відваги своєї, бо 
має велику нагороду вона.

Бо вам терпеливість потрібна, щоб 
Божу волю учинити й прийняти обітницю.

До Євреїв 10:35, 36

Я певний того, що той, хто в вас 
розпо чав добре діло, виконає його аж до 
дня Христа Ісуса.

До Филип’ян 1:6

А роблячи добре, не знуджуймося, бо 
ча су свого пожнемо, коли не ослабнемо.

До Галатів 6:9

Будьте сильні, і хай буде міцне ваше 
серце, всі, хто надію покладає на Господа.

Псалом 30:25

Господь – світло моє і спасіння моє: 
кого мені боятися? Господь – то твердиня 
мого життя, кого буду лякатися?

Коли будуть наближатись до мене зло-
чинці, щоб жерти тіло моє, мої напасники та 
мої вороги, – вони спотикнуться й попадають.

Коли проти мене розложиться табір, 
то серце моє не злякається, коли проти 
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мене повстане війна, – навіть тоді я буду 
надіятись.

Одного я прошу в Господа, і буду 
жадати того, щоб я міг пробувати в 
Господньому домі всі дні свого життя, щоб 
я міг дивитись на красу Господню і в храмі 
Його пробувати!

Бо в час неспокою Він заховає мене 
в скінії Своїй, сховає таємно мене в оселі 
Своїй; Він на скелю підійме мене.

І тоді піднесеться голова моя над 
воро гами моїми, що оточують мене; і тоді я 
принесу жертви Господеві, і я буду радісно 
співати Йому хвалу.

Почуй, Господи, голос мій, коли кличу 
до Тебе! Змилуйся наді мною і обізвись до 
мене.

Від Тебе говорить серце моє: «Шукайте 
лиця Мого!» Господи, буду шукати лиця 
Твого!

Не відвертай від мене лиця Твого; не 
відкинь в гніві раба Твого; Ти допомагав 
мені, не кидай мене, і не залиш мене, Боже, 
спасіння мого.

Коли б батько мій і мати моя залишили 
мене, то Ти, Господи, прийняв би мене.
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Покажи мені дорогу Свою, Господи, 
і провадь мене стежкою рівною, щоб 
уникнути мені ворогів моїх.

Не віддавай мене на поталу ворогам 
моїм, бо облудні свідки повстали проти 
мене, і насильством палають.

Але я вірю, що побачу милість 
Господню на землі живих.

Надійся же на Господа, будь мужній, 
не хай кріпиться серце твоє, і надійся на 
Господа.

Псалом 26:1–14
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ

Неспокійний
Покладіть на Нього всю вашу журбу, 

бо Він опікується вами.
І Петра 5:7

Нехай серце вам не тривожиться. 
Віруйте в Бога і в Мене віруйте

Івана 14:1

Ні про що не турбуйтесь, а в усьому 
не хай виявляються Богові ваші бажання 
молит вою й проханням з подякою.

І мир Божий, що вищий від усякого 
розу му, хай береже серця ваші та ваші 
думки у Христі Ісусі.

До Филип’ян 4:6, 7

І нехай мир Божий панує у ваших 
серцях, до якого й були ви покликані в 
одно му тілі. І вдячними будьте.

До Колосян 3:15

Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у 
повнім спокої, бо на Тебе надію вона покладає.

Ісаї 26:3
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У спокої я ляжу і засну, бо Ти єдиний, 
о Господи, даєш мені жити безпечно.

Псалом 4:8

А мій Бог нехай надолужить вашу 
всяку потребу за Своїм багатством у Славі, 
у Христі Ісусі.

До Филип’ян 4:19

Через те вам кажу: Не журіться про 
життя своє – що будете їсти та що будете 
пити, ні про тіло своє, – у що зодягнетеся. 
Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу 
тіло?

Погляньте на птахів небесних, що не 
сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та 
проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж 
ви не багато вартніші за них?

Хто ж із вас, коли журиться зможе до-
дати до зросту свого бодай ліктя одного?

І про одяг чого ви клопочетесь? 
Поглянь те на польові лілеї, як зростають 
вони, – не працюють, ані не прядуть.

А я вам кажу, що й сам Соломон у всій 
славі не вдягався отак, як одна з них.

І коли польову ту траву, що сьогодні 
ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак 
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зодя гає, – скільки ж краще зодягне Він вас, 
ма ловірні?

Отож, не журіться, кажучи: Що ми 
буде мо їсти, чи: Що будемо пити, або: У що 
ми зодягнемося?

Бо ж усього того погани шукають; але 
знає Отець ваш Небесний, що всього того 
вам потрібно.

Шукайте ж найперш Царства Божого 
й правди Його, – а все це вам додасться.

Отож не журіться про завтрашній 
день, – бо завтра за себе само поклопочеть-
ся. Кожний  день має досить своєї турботи.

Матвія 6:25–34

Бо думка тілесна – то смерть, а думка 
духовна – життя та мир.

До Римлян 8:6

Коли лягатимеш, не будеш боятися; ти 
ляжеш і заснеш, і сон твій буде солодкий.

Притчі 3:24

Бо до Його відпочинку входимо 
ми, що ввірували, як Він провістив: «Я 
присяг був у гніві Своїм, що до місця Мого 
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відпочинку не ввійдуть вони», хоч діла 
Його були вчинені від закладин світу.

Отож, людові Божому залишається 
суботство, спочинок.

До Євреїв 4:3, 9

Великий спокій мають ті, котрі
люблять Закон Твій – вони не спотика-
ються.

Псалом 118:165

Хто живе під покровом Всевишнього, 
той в тіні Всемогутнього перебуває.

Той скаже до Господа: «Прибіжище 
й твердиня моя – Бог мій, я надіюсь на 
Нього».

Псалом 90:1, 2

Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю. 
Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше 
не хай не тривожиться, ані не лякається.

Івана 14:27
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ

Самотній
Будьте життям не грошолюбні, задоволь-

няйтеся тим, що маєте, Сам бо сказав: «Я те бе 
не покину, ані не відступлюся від тебе».

До Євреїв 13:5

Навчаючи їх зберігати все те, що Я 
вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами 
повсяк денно аж до кінця віку. Амінь.

Матвія 28:20

Бо Господь не полишить народу Свого 
ради Свого великого Ймення, бо зволив 
Гос подь зробити вас народом Своїм.

І Книга Самуїлова 12:22

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.

Ісаї 41:10

Я не кину вас сиротами, – Я прибуду 
до вас.

Івана 14:18
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Нехай серце вам не тривожиться. 
Віруйте в Бога, і в Мене віруйте.

Івана 14:1
Покрова твоя – Бог Предвічний і ти в 

вічних раменах Його. І вигнав Він ворога 
перед тобою, і сказав: Повинищуй його!

Повторення Закону 33:27

Розбитих серцем Він лікує і їхні болючі 
рани перев’язує. Псалом 146:3

Хто нас розлучить від любові 
Христової? Чи недоля, чи утиск, чи пере-
сліду вання, чи голод, чи нагота, чи небезпе-
ка, чи меч?

Як написано: «За Тебе нас цілий день 
умертвляють, нас уважають за овець, при-
речених на заколення».

Але в цьому всьому ми перемагаємо 
Тим, Хто нас полюбив.

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.

До Римлян 8:35–39
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Бо Господь, Бог твій – Бог милостивий: 
Він не залишить тебе й не знищить тебе, 
і не забуде заповіту батьків твоїх, яким їм 
присяг нув був.

Повторення Закону 4:31
Будьте сильні та відважні, не бійтеся, 

не лякайтеся перед ними, бо Господь, Бог 
твій, Він Той, Хто ходить з тобою, – не 
опустить Він тебе й не покине тебе.

Повторення Закону 31:6

Коли б батько мій і мати моя залишили 
мене, то Ти, Господи, прийняв би мене.

Псалом 26:10

Бо зрушаться гори й холми захитаються, 
та милість Моя не відійде від тебе, і заповіт 
Мого миру не захитається, каже твій ми-
лостивець Господь.

 Ісаї 54:10
Покладіть на Нього всю вашу журбу, 

бо Він опікується вами.
І Петра 5:7

Бог – наша охорона і сила, скора допо-
мога в біді, що надходить на нас.

Псалом 45:1
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ

Знесилений
Коли кличуть праведні, то їх чує Гос-

подь, і визволяє їх з бід їхніх.
Псалом 33:18

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.

Ісаї 43:2

Бо на хвилину гнів Його, а милість 
Його – все життя. Увечері буває плач, а 
вранці – радість.

Псалом 29:6

Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам 
посилається на випробовування, немов би 
чу жому 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.

І Петра 4:12, 1З
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Щоб радість вчинити сіонським 
жалобникам, щоб замість попелу дати 
їм оздобу, оливу радості замість жалоби, 
одежу хвали замість темного духа. І будуть 
їх звати дубами праведності, саджанцями 
Господніми, щоб прославивсь Господь.

Ісаї 61:3

А ті, хто надію складає на Господа, 
силу відновлять, крила підіймуть, немов 
ті орли, будуть бігати – і не потомляться, 
будуть ходити – і не помучаться.

Ісаї 40:31

Благословенний Бог і Отець Господа 
на шого 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.

II до Коринтян 1:3, 4

Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні 
життя, ні Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні 
майбутнє, ні сили,
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ні вишина, ні глибина, ані інше яке 
створіння не зможе відлучити нас від 
любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі 
нашім.

До Римлян 8:38, 39

Наостанку, браття, що тільки, 
правдиве, що тільки чесне, що тільки 
праведне, що тільки чисте, що тільки любе, 
що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, 
коли яка похвала, – думайте про це.

До Филип’ян 4:8

Розбитих серцем Він лікує і їхні болючі 
рани перев’язує.

Псалом 146:3

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.

Ісаї 41:10

Тож покоріться під міцну Божу руку, 
щоб Він вас свого часу повищив.

Покладіть на Нього всю вашу журбу, 
бо Він опікується вами. 

І Петра 3:6, 7
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І Він розповів їм притчу про те, що 
треба молитися завжди, і не занепадати 
духом... Луки 18:1

І сказав Він до них: «Ідіть, їжте сите 
та пийте солодке, і посилайте частки тому, 
в ко го нема наготованого. Бо святий цей 
день для нашого Господа, і не сумуйте, бо 
радість у Господі – це ваша сила».

Неємії 8:10

Отак визволенці Господні повернуться 
та до Сіону зо співом увійдуть, – і на їхній 
го лові буде радість відвічна, веселість та 
втіху осягнуть вони, а журба та зідхання 
втечуть.

Ісаї 51:11
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ

Незадоволений
Левчуки бідні й голодні, а ті, що 

шука ють Господа, не будуть зазнавати 
недостатку ні в якому добрі.

Псалом 33:11

Бо виллю Я воду на спрагнене, а те кучі 
потоки на суходіл, – виллю Духа Свого на 
насіння твоє, а благословення Моє на на-
щадків твоїх...

Ісаї 44:3
Надійся на Господа і чини добро, живи 

на землі, і зберігай істину.
Псалом 36:3

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. Я все можу в 
Тім, Хто мене під кріпляє, – в Ісусі Христі.

До Филип’ян 4:12, 13

Боже, Ти Бог мій, ревно я шукаю Тебе; 
душа моя жадає Тебе, тужить тіло моє за То-
бою в землі виснаженій, сухій і безводній,
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Щоб бачити силу Твою і славу Твою, 
як бачив я Тебе в святині.

Тому що милість Твоя краще від 
життя, уста мої прославлятимуть Тебе!

Так я буду в житті своїм благословляти 
Тебе й руки мої підноситиму в ім’я Твоє.

Насичується, ніби лоєм і товщем, 
душа моя, а уста мої радісним голосом 
хвалять Тебе.

Псалом 62:2–6

Людина насичується добром з плоду 
уст своїх; і по ділах рук його буде віддано 
йому.

Притчі 12:14

А народ Мій добром Моїм буде на-
сичений, каже Господь.

Єремії 31:14

А їсти – ви будете їсти й насичуватись, 
і хвалитимете Ім’я Господа, вашого Бога, 
що з вами на подив зробив, і посоромлений 
більше не буде народ Мій навіки.

Йоіла 2:26

Благослови, душе моя, Господа і все 
нут ро моє, – святе Ім’я Його.
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Благослови, душе моя, Господа і не 
забу вай усіх добродійств Його.

Він прощає усі провини твої, зціляє 
всі недуги твої.

Він рятує життя твоє від могили, 
вінчає тебе ласкою й милосердям.

Він бажання твоє насичує добром, мо-
лодість твою, мов у орла, відновляє.

Псалом 102:1–5

Бо наситив Він спрагнену душу, і 
голодну душу наповнив добром.

Псалом 106:9

Оце, – Бог спасіння моє! Безпечний я, 
і не боюсь, бо Господь, – Господь сила моя 
та мій спів, і спасінням для мене Він став.

І ви в радості будете черпати воду з 
спа сенних джерел.

Ісаї 12:2, З

А Бог має силу всякою благодаттю вас 
збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому 
всілякий достаток, збагачувалися всяким 
добрим учинком.

II до Коринтян 9:8
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О, всі спрагнені, – йдіть до води, 
а ви, що не маєте срібла, – ідіть, купіть 
живності – й їжте. І йдіть, без срібла купіть 
живності, і без платні вина й молока.

Ісаї 55:1

Блаженні голодні та спрагнені правди, 
бо вони нагодовані будуть.

 Матвія 5:6
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ

Осуджений
Тож немає тепер жодного осуду тим, 

хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за 
духом.

До Римлян 8:1

Не по гріхах наших учинив Він нам і не 
за провинами нашими відплатив Він нам.

Він віддалив від нас провини наші так 
далеко, як схід віддалений від заходу.

Псалом 102:10, 12

Тому-то, коли хто в Христі, той ство-
ріння нове, – стародавнє минуло, ото 
сталось нове.

II до Коринтян 5:17

Бо Бог не послав Свого Сина на світ, 
щоб Він світ осудив, але щоб через Нього 
світ спасся.

Хто вірує в Нього, не буде засуджений; 
хто ж не вірує, – той вже засуджений, що 
не повірив в ім’я Однородженого Сина 
Божого.

 Івана 3:17, 18
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Поправді, поправді кажу вам: Хто 
слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто 
послав Мене, – життя вічне той має, і на суд 
не приходить, але перейшов він від смерті 
в життя.

Івана 5:24

Буду-бо Я милостивий до їхніх 
неправд, і їхніх гріхів не згадаю Я більш.

До Євреїв 8:12

Я, Я є той, Хто стирає провини твої 
ради Себе, а гріхів твоїх не пам’ятає.

Ісаї 43:25

Хай безбожний покине дорогу свою, а 
крутій – свої задуми, і хай до Господа звер-
неться, – і його Він помилує, і до нашого 
Бо га, бо Він пробачає багато.

Ісаї 55:7

Але я визнав перед Тобою гріх свій, 
і не затаїв беззаконня мого. Я сказав: 
«Признаюся в гріхах моїх перед Господом», 
і Ти простив мої провини.

Псалом 31:5
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Коли ми свої гріхи визнаємо, то 
Він вірний та праведний, щоб гріхи нам 
простити, та очистити нас від неправди 
всілякої.

І Івана 1:9

Блажен, кому прощено беззаконня і 
чий гріх покритий.

Псалом 31:1

І я почув гучний голос на небі, який 
го ворив: «Тепер настало спасіння, і сила, і 
цар ство нашого Бога, і влада Христа Його, 
бо скинений той, хто братів наших скаржив, 
хто перед нашим Богом оскаржував їх день 
і ніч».

Об’явлення 12:10

І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, 
не ба чивши, промовив до неї: «Де ж ті, 
жінко, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе 
не засудив?»

А вона відказала: «Ніхто, Господи»... І 
сказав їй Ісус: «Не засуджую й Я тебе. Іди 
собі, але більш не гріши».

Івана 8:10, 11

І більше не будуть вони навчати 
один одного, і брат свого брата, говорячи: 
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«Пізнайте Господа». Бо всі будуть знати 
Мене, від мало го їхнього й аж до великого 
їхнього, – каже Господь, – бо їхню провину 
прощу, і не буду вже згадувати їм гріха.

Єремії 31:34

То приступімо з щирим серцем, 
у повноті віри, окропивши серця від 
сумління лукавого та обмивши тіла чистою 
водою.

До Євреїв 10:22

Бо як ви навернетесь до Господа, 
то брати ваші та ваші сини знайдуть 
милосердя в своїх поневільників, і зможуть 
вернутися до цього краю, – бо милостивий 
і милосердний Господь, Бог Ваш, і Він не 
відверне лиця від вас, якщо ви навернетеся 
до Нього.

II Книга Хронік 30:9
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ

Безладний
Бо Бог не є Богом безладу, але миру, як 

по всіх церквах у святих.
І до Коринтянам 14:33

Бо не дав нам Бог духа страху, але 
сили, і любові, і здорового розуму.

II до Тимофія 1:7

Бо де заздрість та сварка, там безлад та 
всяка зла річ. 

А мудрість, що зверху вона, насамперед 
чис та, а потім спокійна, лагідна, покірлива, 
повна милосердя та добрих плодів, 
безстороння та не лукава.

А плід правди сіється творцями миру.
Якова 3:16–18

Але Господь Бог допоможе мені, 
тому не соромлюся Я, тому Я зробив був 
обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не 
буду посоромлений Я. Ісаї 50:7

Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам 
посилається на випробовування, немов би 
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чу жому випадку для вас. Але через те, що 
бере те ви участь у Христових стражданнях, 
то тіштеся, щоб і в з’явленні слави Його 
раділи ви й звеселялись.

І Петра 4:12,13

А якщо кому з вас не стачає мудрості, 
нехай просить від Бога, що всім дає просто, 
та не докоряє, – і буде вона йому дана.

Якова 1:5

Надійся на Господа всім серцем твоїм; 
і не покладайся на власний розум.

На всіх дорогах твоїх пізнавай Його, і 
Він вирівняє стежки твої.

Притчі 3:5, 6

Я навчу тебе, – каже Господь, – і вкажу 
тобі дорогу, якою ти маєш ходити; даватиму 
тобі поради і око Моє над тобою.

Псалом 31:8

Великий спокій мають ті, 
котрі люблять Закон Твій – вони не 
спотикаються.

Псалом 118:165
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Поклади на Господа турботи твої, і Він 
підтримає тебе; Він не допустить ніколи, 
щоб праведник захитався.

Псалом 54:23

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.

Ісаї 43:2

Він змученому дає силу, а безсилому – 
міць.

Ісаї 40:29

А коли ви відхилитесь праворуч, чи 
підете ліворуч, то вуха твої будуть чути 
те слово, яке позад тебе казатиме: «Це та 
доро га – простуйте ви нею».

Ісаї 30:21

Ні про що не турбуйтесь, а в усьому 
не хай виявляються Богові ваші бажання 
молит вою й проханням з подякою.

І мир Божий, що вищий від усякого 
розу му, хай береже серця ваші та ваші 
думки у Христі Ісусі.

До Филип’ян 4:6, 7
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ

Спокушений
Тому-то, хто думає, ніби стоїть він, не-

хай стережеться, щоб не впасти.
Досягла вас спроба не інша, тільки 

люд ська; але вірний Бог, який не попустить, 
щоб ви випробовувались більше, ніж 
можете, але при спробі й полегшення дасть, 
щоб знести могли ви її.

І до Коринтян 10:12, 13

Отож, мавши великого Первосвяще-
ника, що небо перейшов, Ісуса, Сина 
Божого, тримаймося ісповідання 
нашого!

Бо ми маємо не такого Первосвященика, 
що не міг би співчувати слабостям нашим, 
але випробуваного в усьому, подібно до нас, 
окрім гріха.

Отож, приступаймо з відвагою до 
престо лу благодаті, щоб прийняти милість 
та для своєчасної допомоги знайти 
благодать.

До Євреїв 4:14–16
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Бо в чому був Сам постраждав, 
випробува ний, у тому Він може 
випробовуваним помогти.

До Євреїв 2:18

То вміє Господь рятувати побожних 
від спокуси...

ІІ Петра 2:9

Бо хай гріх не панує над вами – ви-бо 
не під Законом, а під благодаттю.

До Римлян 6:14

Я заховав Слово Твоє в серці моїм, 
щоб мені не грішити проти Тебе.

Псалом 118:11

Випробовуваний, хай не каже ніхто: 
«Я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не 
спокушується, і нікого Він Сам не спокушує.

Але кожен спокушується, як надиться 
й зводиться пожадливістю власною.

Якова 1:13, 14

Хто приховує гріхи свої, той успіху 
не має, а хто визнає їх і залишає, той буде 
помилуваний.

Притчі 28:13
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Коли ми свої гріхи визнаємо, то 
Він вірний та праведний, щоб гріхи нам 
простити, та очистити нас від неправди 
всілякої.

І Івана 1:9

Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супро-
тивник – диявол –ходить, ричучи, як лев, 
що шукає пожерти кого.

Противтесь йому; тверді в вірі, 
знавши, що ті самі муки трапляються й 
вашому брат ству по світі.

І Петра 5:8, 9

Нарешті, мої брати, зміцняйтеся 
Господом та могутністю сили Його.

Зодягніться в повну Божу зброю, 
щоб могли ви стати проти хитрощів 
диявольських.

А найбільш над усе візьміть щита 
віри, яким зможете погасити всі огненні 
стріли лу кавого.

До Ефесян 6:10, 11, 16

Тож підкоріться Богові та 
спротивляйтесь дияволові, – то й утече 
він від вас.

Якова 4:7
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Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх, – 
більший бо Той, Хто в вас, аніж той, хто в світі.

І Івана 4:4

Майте, брати мої, повну радість, 
коли впадаєте в усілякі випробовування, 
знаючи, що досвідчення вашої віри дає 
терпеливість.

Блаженна людина, що витерпить пробу, 
бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, 
якого Господь обіцяв тим, хто любить Його.

Якова 1:2, 3, 12

А Тому, Хто може вас зберегти від упад-
ку, і поставити перед Своєю славою непо-
рочними в радості, Єдиному премудрому 
Бо гові, Спасителеві нашому через Ісуса 
Христа, Господа нашого, слава, могутність...

Юди 24, 25

Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, 
якщо треба, всілякими випробовуваннями, 
щоб досвідчення вашої віри було 
дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і 
вогнем випробовується, на похвалу, і честь, 
і славу при з’явленні Ісуса Христа.

І Петра 1:6, 7
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ

Розгніваний
Отож, мої брати любі, нехай буде 

кожна людина швидка послухати, забарна 
говорити, повільна на гнів.

Бо гнів людський не чинить правди 
Бо жої.

Якова 1: 19, 20

Гнівайтесь, та не грішіть, – сонце 
нехай не заходить у вашому гніві.

До Ефесян 4:26

Лагідна відповідь – гнів відвертає; а 
вразливе слово – лютість викликає.

Притчі 15:1

Бо як людям ви простите прогріхи їхні, 
то простить і вам ваш Небесний Отець.

Матвія 6:14

Повільний до гніву – великого 
розуму, а запальний до гніву – підносить 
безглуздя.

Притчі 14:29
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Довготерпеливий ліпший від сильного; 
і хто собою володіє, – від того, хто місто 
здобу ває.

Притчі 16:32

Не спіши в своїм дусі, щоб гніватися, 
бо гнів спочиває у надрах глупців.

Еклезіаста 7:9

Не мстіться самі, улюблені, але дайте 
місце гніву Божому, бо написано: «Мені 
пом ста належить, Я відплачу», говорить 
Господь. 

До Римлян 12:19

Коли твій ворог голодний – нагодуй 
його хлібом; коли він прагне – напій його 
водою.

Бо ти збираєш розжарене вугілля на 
го лову його, а Господь винагородить тебе.

Притчі 25:21, 22

Бо знаємо Того, Хто сказав: «Мені 
пом ста належить, Я відплачу», говорить 
Господь. І ще: «Господь буде судити народа 
Свого».

До Євреїв 10:30
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Усяке подратування, і гнів, і лютість, і 
крик, і лайка нехай буде взято від вас разом 
із усякою злобою.

А ви один до одного будьте ласкаві, 
милостиві, прощаючи один одному, як і 
Бог через Христа вам простив.

До Ефесян 4:31, 32

А я вам кажу, що кожен, хто гнівається 
на брата свого, підпадає вже судові. А 
хто скаже  на брата свого «рака», підпадає 
верховному судові, а хто скаже «дурний», 
підпадає геєнні огненній.

Тому, коли принесеш ти до жертівника 
свого дара, та тут згадаєш, що брат твій 
щось має на тебе, –

залиши отут дара свого перед 
жертівником, і піди, примирись перше з 
бра том своїм, – і тоді повертайся, і принось 
свого дара.

Матвія 5:22–24

Мудрий побоюється і віддаляється від 
зла; але нерозумний зухвалий і впевнений.

Гнівливий чинить безумство; а 
зловмисник – ненависний.

Притчі 14:16, 17
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Тепер же відкиньте і ви все оте: гнів, 
лютість, злобу, богозневагу, безсоромні 
слова з ваших уст.

До Колосян 3:8

Перестань гніватися, залиши лютість, 
не роздратовуйся до того, щоб чинити зло.

Псалом 36:8
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ПОЧУВАЄШСЯ

Непокірливий
Слухайтесь ваших наставників та 

коріться їм, – вони бо пильнують душ 
ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай 
вони роблять це з радістю, а не зідхаючи, – 
бо це для вас не корисне.

До Євреїв 13:17

Мудрий побоюється і віддаляється від 
зла; але нерозумний зухвалий і впевнений.

Гнівливий чинить безумство; а зло-
вми сник ненависний.

Притчі 14:16, 17

І сказав Самуїл: «Чи жадання Господа 
цілопалень та жертов таке, як послух Господ-
ньому голосу? Таж послух ліпший від жертви, 
покірливість – краща від баранячого лою.

Бо непокірливість – як гріх ворожбит-
ства, а свавільство – як провина та служба 
бовванам. Через те, що ти відкинув 
Господні слова, то Він відкинув тебе, щоб 
не був ти царем».

І Книга Самуїлова 15:22, 23
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Тому-то, підперезавши стегна свого 
розу му та бувши тверезі, майте досконалу 
надію на благодать, що приноситься вам в 
з’явленні Ісуса Христа.

Як слухняні, не застосовуйтеся 
до попередніх пожадливостей вашого 
невідання.

І Петра 1:13, 14

Як захочете ви та послухаєтесь, то 
буде те добра землі споживати.

А коли ви відмовитеся й неслухняними 
будете, – меч пожере вас, бо уста Господні 
сказали оце.

Ісаї 1:19, 20

Отож, коріться кожному людському 
творінню ради Господа, – чи то цареві, як 
найвищому, чи то володарям, як від нього 
посланим для карання злочинців, та для 
по хвали доброчинців.

Бо така Божа воля, щоб доброчинці 
гаму вали неуцтво нерозумних людей.

І Петра 2:13–13

Нехай у вас будуть ті самі думки, що й 
у Христі Ісусі.
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Він, бувши в Божій подобі, не вважав 
за захват бути Богові рівним, але Він умалив 
Са мого Себе, прийнявши вигляд раба, 
ставши подібним до людини; і подобою 
ставши як людина.

Він упокорив Себе, бувши слухняний 
аж до смерті, і то смерті хресної...

До Филип’ян 2:5–8

І хоч Сином Він був, проте навчився 
по слуху з того, що вистраждав був.

До Євреїв 5:8

Також молоді, – коріться старшим. А 
всі майте покору один до одного, бо «Бог 
противиться гордим, а смиренним дає 
благо дать».

Тож покоріться під міцну Божу руку, 
щоб Він вас свого часу повищив.

І Петра 5:5, 6

К орячися один одному у Христовому 
страху.

До Ефесян 5:21

Ніщо неправедне не приключиться пра-
ведному; але нечестивому буде повно лиха.

Притчі 12:21
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Тож нехай не панує гріх у смертельному 
вашому тілі, щоб вам слухатись його 
пожадливостей.

І не віддавайте членів своїх гріхові 
за знаряддя неправедності, але віддавайте 
себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени 
ваші – Богові за знаряддя праведності.

До Римлян 6:12, 13

Отже, говорю я це й свідкую в Господі, 
щоб ви більш не поводилися, як поводяться 
погани в марноті свого розуму, – вони 
запамо рочені розумом, відчужені від 
життя Божого за неуцтво, що в них, за 
стверділість їхніх сердець.

До Ефесян 4:17, 18

Ви-бо були колись темрявою, тепер 
же ви світло в Господі, – поводьтеся, як діти 
світла.

До Ефесян 5:8

Тож підкоріться Богові та спроти-
вляйтесь дияволові, – то й утече він від вас.

Якова 4:7
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Що робити,
коли...
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВИ

Відчуваєте страх
Бо не дав нам Бог духа страху, але 

сили, і любові, і здорового розуму.

II до Тимофія 1:7

Бо не взяли ви духа неволі знов на 
страх, але взяли ви Духа синівства, що 
через Нього кличемо: «Авва, Отче».

До Римлян 8:15

Страху немає в любові, але досконала 
любов проганяє страх геть, бо страх має 
муку. Хто ж боїться, той не досконалий в 
любові.

І Івана 4:18

Хто живе під покровом Всевишнього, 
той в тіні Всемогутнього перебуває.

Псалом 90:1

Він заслонить тебе Своїми крилами, 
і під крилами Його ти знайдеш притулок, 
щит і оборона – правда Його.

Ти не будеш боятися страху нічного, 
ані стріли, що вдень пролітає, ані чуми, яка 
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в темноті підкрадається, ані моровиці, яка 
знищує у полудень. 

Упаде тисяча біля тебе, і десять тисяч 
праворуч від тебе, тебе ж не доторкнеться.

Псалом 90:4–7

То зло не спіткає тебе, і жодне нещастя 
не наблизиться до оселі твоєї.

Бо Він звелить ангелам Своїм 
охороняти тебе на всіх путях твоїх.

Псалом 90:10, 11

Не злякаєшся раптового страху, ні 
спу стошення нечестивого, коли воно 
прийде.

Бо Господь буде опора твоя, і збереже 
ногу твою від зловлення.

Притчі 3:25, 26

Будеш міцно поставлена правдою, 
стань далеко від утиску, бо не боятимешся, 
і від страху, бо до тебе не зблизиться він.

Ісаї 54:14

На Бога я надіюся; я не буду боятися. 
Що може мені заподіяти чоловік?

Псалом 55:12
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І коли б я пішов долиною тіні 
смертної – не побоюся злого, бо Ти зі 
мною; Твоє жезло і Твій посох – вони 
мене втішають.

Ти переді мною трапезу зготовив у 
присутності ворогів моїх, мою голову Ти 
на мастив оливою, моя чаша повна, аж 
переливається.

Псалом 22:4, 5

Бо кого Він передбачив, тих і 
призначив, щоб були подібні до образу 
Сина Його, щоб Він був перворідним поміж 
багатьма братами.

Що ж скажем на це? Коли за нас Бог, то 
хто проти нас?

Хто нас розлучить від любові 
Христової? Чи недоля, чи утиск, чи 
переслідування, чи голод, чи нагота, чи 
небезпека, чи меч?

Як написано: «За Тебе нас цілий день 
умертвляють, нас уважають за овець, 
приречених на заколення».

Але в цьому всьому ми перемагаємо 
Тим, Хто нас полюбив.

Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні 
життя, ні Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні 
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майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, 
ані інше яке створіння не зможе відлучити 
нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, 
Господі нашім.

До Римлян 8:29, 31, 35–39

Будьте сильні і хай буде міцне ваше 
серце, всі, хто надію покладає на Господа.

Псалом 30:25

Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю. 
Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше 
не хай не тривожиться, ані не лякається.

Івана 14:27

Господь – світло моє і спасіння моє: 
кого мені боятися? Господь – то твердиня 
мого життя, кого буду лякатися?

Коли проти мене розлежиться табір, 
то серце моє не злякається, коли проти 
мене повстане війна – навіть тоді я буду 
надіятись.

Псалом 26:1, 3

Тому-то ми сміливо говоримо: 
«Господь – мені помічник, і я не злякаюсь 
нікого».

До Євреїв 13:6



123

ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВИ

Відсталий у розвитку
Бо не дав нам Бог духа страху, але  

сили, і любові, і здорового розуму.

II до Тимофія 1:7

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. Ісаї 41:10

Бо Бог не є Богом безладу, але миру.

І до Коринтян 14:33

Бо де заздрість та сварка, там безлад та 
всяка зла річ.

А мудрість, що зверху вона, насам-
перед чиста, а потім спокійна, лагідна, 
покірлива, повна милосердя та добрих 
плодів, безстороння та нелукава.

А плід правди сіється творцями миру.

Якова 3:16–18

Бо стоїть у Писанні: «Ось кладу Я на 
Сіоні каменя вибраного, наріжного, доро-
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гоцінного, і хто вірує в Нього, той не буде 
осоромлений».

І Петра 2:6

Але Господь Бог допоможе Мені, 
тому не соромлюся Я, тому Я зробив був 
обличчя Своє, немов кремінь і знаю, що не 
буду застиджений Я.

Ісаї 50:7

Поклади на Господа турботи твої, і Він 
підтримає тебе; Він не допустить ніколи, 
щоб праведник захитався.

Псалом 54:23

Ні про що не турбуйтесь, а в усьому 
не хай виявляються Богові ваші бажання 
молитвою й проханням з подякою.

І мир Божий, що вищий від усякого 
розу му, хай береже серця ваші та ваші 
думки у Христі Ісусі.

До Филип’ян 4:6, 7

Великий спокій мають ті, 
котрі люблять Закон Твій – вони не 
спотикаються.

Псалом 118:165
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Бо на хвилину гнів його, а милість 
його – все життя. Увечері буває плач, а 
вранці – радість.

Псалом 29:6

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.

Ісаї 43:2

Розбитих серцем Він лікує і їхні болючі 
рани перев’язує.

Псалом 146:3

Благословенний Бог і Отець Господа 
на шого Ісуса Христа, Отець милосердя і 
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.

II до Коринтян 1:3, 4

Наостанку, браття, що тільки правдиве, 
що тільки чесне, що тільки праведне, що 
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тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне 
хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, – 
думайте про це.

До Филип’ян 4:8

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.

До Римлян 8:38, 39
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВАМ

Не вистачає мужності
Надійся ж на Господа, будь мужній, 

не хай кріпиться серце твоє, і надійся на 
Господа.

Псалом 26:14

Бо на хвилину гнів Його, а милість 
Його – все життя. Увечері буває плач, а 
вранці – радість.

Псалом 29:6

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.

Ісаї 43:2

Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам 
посилається на випробовування, немов би 
чу жому випадку для вас. Але через те, що 
бере те ви участь у Христових стражданнях, 
то тіштеся, щоб і в з’явленні слави Його 
раділи ви й звеселялись.

І Петра 4:12, 13
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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.

До Римлян 8:38, 39

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.

Ісаї 41:10

Покрова твоя – Бог Предвічний і ти в 
вічних раменах Його. І вигнав Він ворога 
пе ред тобою, і сказав: «Повинищуй його!».

Повторення Закону 33:27

Я не помру, а житиму, і буду звіщати 
про діла Господні.

Псалом 117:17

Я все можу в Тім, Хто мене під кріпляє, – 
в Ісусі Христі.

До Филип’ян 4:13

Будьте сильні, і хай буде міцне ваше 
серце, всі, хто надію покладає на Господа.

Псалом 30:25
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А ті, хто надію складає на Господа, 
силу відновлять, крила підіймуть, немов 
ті орли, будуть бігати – і не потомляться, 
будуть ходити – і не помучаться.

Ісаї 40:31

Ні про що не турбуйтесь, а в усьому 
не хай виявляються Богові ваші бажання 
молитвою й проханням з подякою.

До Филип’ян 4:6

Наостанку, браття, що тільки 
правдиве, що тільки чесне, що тільки 
праведне, що тільки чисте, що тільки любе, 
що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, 
коли яка похвала, – думайте про це.

До Филип’ян 4:8

Отак визволенці Господні повернуться 
та до Сіону зо співом увійдуть, – і на їхній 
го лові буде радість відвічна, веселість та 
втіху осягнуть вони, а журба та зідхання 
втечуть.

Ісаї 51:11
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВАМ

Не вистачає терпіння
А плід духа: любов, радість, мир, 

довго терпіння, добрість, милосердя, віра.

До Галатів 5:22

А ті, хто надію складає на Господа, 
силу відновлять, крила підіймуть, немов 
ті орли, будуть бігати – і не потомляться, 
будуть ходити – і не помучаться.

Ісаї 40:31

Надійся ж на Господа, будь мужній, 
не хай кріпиться серце твоє, і надійся на 
Господа.

Псалом 26:14

Добре, коли людина в мовчанні надію 
кладе на спасіння Господнє.

Плач Єремії 3:26

А коли сподіваємось, чого не бачимо, 
то очікуємо того з терпеливістю.

До Римлян 8:25
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Щоб ви не розлінились, але переймали 
від тих, хто обітниці вспадковує вірою та 
терпеливістю.

До Євреїв 6:12

Тож не відкидайте відваги своєї, бо 
має велику нагороду вона.

Бо вам терпеливість потрібна, щоб 
Божу волю вчинити й прийняти обітницю.

Бо ще «мало, дуже мало, і Той, Хто має 
прийти, прийде, й баритись не буде».

До Євреїв 10:35–37

Тож і ми, мавши навколо себе велику 
та ку хмару свідків, скиньмо всякий тягар 
та гріх, що обплутує нас та й біжім з 
терпеливістю до боротьби, яка перед нами…

До Євреїв 12:1

Кінець діла ліпший від початку його; 
ліпший терпеливий від чванькуватого.

Не спіши в своїм дусі, щоб гніватися, 
бо гнів спочиває у надрах глупців.

Еклезіаста 7:8, 9

А все, що давніше написане, написане 
нам на науку, щоб терпінням і потіхою з 
Писання ми мали надію.
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А Бог терпеливості й потіхи нехай 
дасть вам бути однодумними між собою за 
Христом Ісусом.

До Римлян 15:4, 5

Перестань гніватися, залиши лютість, 
не роздратовуйся до того, щоб чинити зло.

Бо злочинці будуть викорінені, а 
ті, що надіються на Господа, успадкують 
землю.

Псалом 36:8, 9

Непохитно я надіявся на Господа, і Він 
прихилився до мене; Він почув благання моє.

Псалом 39:1

І не тільки нею, але й хвалимося в 
утисках, знаючи, що утиски приносять 
терпеливість,

а терпеливість – досвід, а досвід – 
надію;

а надія не засоромить, бо любов Божа 
вилилася в наші серця Святим Духом, 
даним нам.

До Римлян 5:3–5

Знаючи, що досвідчення вашої віри 
дає терпеливість.
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А терпеливість нехай має чин 
досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні 
були, і недостачі ні в чому не мали.

Якова 1:3, 4

Отож, браття, довготерпіть аж до 
приходу Господа. Ось чекає рільник 
дорогоцінного пло ду землі, довготерпить 
за нього, аж поки одержить дощ ранній та 
пізній. 

Довготерпіть же й ви, зміцніть серця 
ваші, бо наблизився прихід Господній.

Якова 5:7, 8
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВАМ

Не вистачає спокою
Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у 

повнім спокої, бо на Тебе надію вона покла дає.
Ісаї 26:3 

Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю. 
Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше 
не хай не тривожиться, ані не лякається.

Івана 14:27

Ні про що не турбуйтесь, а в усьому 
не хай виявляються Богові ваші бажання 
молитвою й проханням з подякою. І мир 
Божий, що вищий від усякого розу му, хай 
береже серця ваші та ваші думки у Христі 
Ісусі.

До Филип’ян 4:6, 7

Отож, виправдавшись вірою, майте 
мир із Богом через Господа нашого Ісуса 
Христа.

До Римлян 5:1

Ти, Господи, вчиниш нам мир, бо й усі 
чини наші нам Ти доконав.

Ісаї 26:12
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Бо з радістю вийдете ви, і з миром 
про ваджені будете. Гори й холми будуть 
тішитися перед вами співанням, і всі 
польові дерева бу дуть плескати в долоні.

Ісаї 55:12

Уважай на безвинного і гляди на 
правед ного; бо людині спокою належить 
майбутність.

Псалом 36:37

Бо думка тілесна – то смерть, а думка 
духовна – життя та мир.

До Римлян 8:6

Великий спокій мають ті, котрі 
люблять Закон Твій – вони не спотикаються.

Псалом 118:165

Він відходить із миром; на ложах своїх 
спочивають, хто ходить прямою дорогою.

 Ісаї 57:2

Бо Царство Боже не пожива й питво, 
але праведність, і мир, і радість у Дусі 
Святім.

Хто цим служить Христові, той Богові 
милий і шанований поміж людьми.
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Отож, пильнуймо про мир, та про те, 
що на збуду вання один одного.

До Римлян 14:17–19

Але покірні успадкують землю і будуть 
насолоджуватися повним миром.

Псалом 36:11

А накінець, браття, радійте, 
удосконалюй тесь, тіштеся, будьте однодумні, 
майте мир, – і Бог любові та миру буде з вами.

II до Коринтян 13:11

Бог же надії нехай вас наповнить 
усякою радістю й миром у вірі, щоб ви 
збагатились надією, силою Духа Святого.

До Римлян 15:13
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВИ

Духовно байдужі
Будь чуйний та решту зміцняй, що 

ма ють померти. Бо я не знайшов твоїх діл 
закінченими перед Богом Моїм.

Я знаю діла твої, що ти не холодний, 
ані гарячий, якби то холодний або гарячий 
ти був.

А що ти ні теплий, і ні гарячий, ані хо-
лодний, то виплюну тебе з Своїх уст...

 Об’явлення 3:2, 15, 16

Але маю на тебе, що ти покинув свою 
першу любов.

 Об’явлення 2:4

Що, Єфреме, зроблю Я тобі, що 
зроблю тобі, Юдо? Бо ваша любов, немов 
хмара поранку, і мов та роса, що зникає 
уранці.

 Осії 6:4

Тільки стережися, і дуже пильнуй 
свою душу, щоб не забув ти тих речей, щоб 
бачили очі твої, і щоб вони не повиходили 
з серця твого по всі дні життя твого, а ти 



138

подаси їх до відома синам твоїм та синам 
твоїх синів.

 Повторення Закону 4:9

Стережися, щоб не забув ти Господа, 
Бо га свого, не пильнуючи Його заповідей, 
і за конів Його, і постанов Його, що Я 
сьогодні наказую тобі,

щоб, коли ти будеш їсти й наситишся 
й добрі доми будуватимеш, і ося деш у них,

а худоба твоя велика та худоба твоя 
мала розмножиться, і срібло та золото 
розмножаться тобі, і все, що твоє, розмно-
житься,

то щоб не загордилося серце твоє, і щоб 
не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе 
з єгипетського краю, з дому рабства.

 Повторення Закону 8:11–14

Тоді, якби ми забули ім’я Бога нашого, 
і руки свої простягли до бога чужого; чи 
Бог не покарав би нас? Він же знає таємниці 
серця.  Псалом 43:21, 22

Стережіться, брати, щоб у комусь із 
вас не було злого серця невірства, що воно 
відступало б від Бога Живого.
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Але кожного дня заохочуйте один 
одного, доки зветься «Сьогодні», щоб 
запеклим не став котрийсь з вас через 
підступ гріха.

До Євреїв 3:12, 13

Про це нам би треба багато казати, 
та висловити важко його, бо нездібні ви 
стали, щоб слухати. 

Ви-бо за віком повинні б бути 
вчителями, але ви потребуєте ще, щоб 
хтось вас навчав перших початків Божого 
Слова. І ви стали такими, яким потрібне 
молоко, а не страва тверда.

До Євреїв 5:11, 12

Дивіться, щоб хто не зостався без 
Божої благодаті, щоб «не виріс який гіркий 
корінь і не наробив непокою», і щоб багато 
хто не опо ганились тим.

До Євреїв 12:15

Бо коли хто втече від нечистості світу 
че рез пізнання Господа й Спасителя Ісуса 
Хри ста, а потому знов заплутуються ними 
та пере магаються, – то останнє буває для 
них гірше першого. 
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Бо краще було б не пізнати їм дороги 
праведності, аніж, пізнавши, вернутись 
назад від переданої їм святої заповіді.

 II Петра 2:20, 21

Так говорить Господь: «На дорогах 
спиніться та гляньте і спитайте про давні 
стежки, де то добра дорога, – то нею ідіть, 
і знайдете мир для своєї душі». Та вони 
відказали: Не підемо!

Єремії 6:16

Коли ми свої гріхи визнаємо, то 
Він вірний та праведний, щоб гріхи нам 
простити, та очистити нас від неправди 
всілякої. 

І Івана 1:9

Від устав Моїх ви відступили з днів 
ваших батьків, і їх не стерегли. Верніться ж 
до Мене, і вернусь Я до вас! промовляє Гос-
подь Саваот.

Малахії 3:7
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВИ

В горі
Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви 

про покійних, щоб ви не сумували, як інші, 
що надії не мають.

Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і 
воскрес, так і покійних через Ісуса приведе 
Бог із Ним.

І до Солунян 4:13, 14

Бо Господь звеселив Свій народ, і 
змилу вався над Своїми убогими.

Ісаї 49:13

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.

Ісаї 43:2
Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог 

Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті 
вічну потіху та добру надію, – нехай ваші 
серця Він потішить, і нехай Він зміцнить 
вас у всякому доброму ділі та в слові.

II до Солунян 2:16, 17
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Блаженні засмучені, бо вони будуть 
утішені.

Матвія 5:4

Благословенний Бог і Отець Господа 
на шого 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.

II до Коринтян 1:3, 4

Дух Господа Бога на мені, бо Господь 
по мазав мене благовістити сумирним, 
послав Ме не перев’язати зламаних серцем, 
полоненим звіщати свободу, а в’язням – 
відчинити в’язницю;

Щоб проголосити рік уподобання 
Господу, та день помсти для нашого Бога, 
щоб потішити всіх, хто в жалобі;

Щоб радість вчинити сіонським 
жалобникам, щоб замість попелу дати 
їм оздобу, оливу радості замість жалоби, 
одежу хвали замість темного духа! І будуть 
їх звати дубами праведності, саджанцями 
Господніми, щоб прославивсь Господь.

Ісаї 61:1–3
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Оце моя відрада в моїм горі, що Твоє 
слово мене оживляє.

Псалом 118:50

Покладіть на Нього всю вашу журбу, 
бо Він опікується вами.

І Петра 5:7
Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, 

смер те, жало?
Жало ж смерті – то гріх, а сила грі ха – 

то Закон.
А Богові дяка, що Він Господом нашим 

Ісусом Христом перемогу нам дав.
І до Коринтян 15:55–57

І коли б я пішов долиною тіні смертної, 
не побоюся злого, бо Ти зі мною; Твоє 
жезло і Твій посох – вони мене втішають.

Псалом 22:4

Бо ми маємо не такого Первосвященика, 
що не міг би співчувати слабостям нашим, 
але випробуваного в усьому, подібно до нас, 
окрім гріха.

Отож, приступаймо з відвагою до 
престо лу благодаті, щоб прийняти милість та 
для своєчасної допомоги знайти благодать.

До Євреїв 4:15, 16
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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.

Ісаї 41:10

Отак визволенці Господні повер-
нуться та до Сіону зо співом увійдуть, –
і на їхній го лові буде радість відвічна, 
веселість та втіху осягнуть вони, а журба 
та зідхання втечуть.

Ісаї 51:11

Ми ж відважні, і бажаємо краще 
покинути дім тіла й мати дім у Господа.

II до Коринтян 5:8

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’явлення 21:4
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВИ

В сумніві про Бога
А Ісус їм у відповідь каже: «Майте віру 

Божу».
Поправді кажу вам: Як хто скаже горі 

цій: «Порушся та й кинься до моря», і не 
матиме сумніву в серці своїм, але матиме 
ві ру, що станеться так, як говорить, – то 
буде йому!

Через це говорю вам: Усе, чого ви в 
молитві попросите, вірте, що одержите, і 
сповниться вам.

Марка 11:22–24

І не шукайте, що будете їсти, чи що бу-
дете пити, і не клопочіться.

Бо всього цього й люди світу оцього 
шу кають, Отець же ваш знає, – що того вам 
потрібно.

Шукайте отож Його Царства, а це вам 
додасться.

Луки 12:29–31

І не мав сумніву в обітницю Божу 
через недовірство, але зміцнився в вірі, і 
віддав сла ву Богові.
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І був зовсім певний, що Він має силу й 
виконати те, що обіцяв.

До Римлян 4:20, 21

Мій замір відбудеться, і всяке жадання 
Своє Я вчиню...

Так, Я сказав – те й спроваджу, що Я 
задумав був – теє зроблю!

Ісаї 46:10, 11

Вірний Той, Хто вас кличе, – Він і 
вчинить оте.

І до Солунян 5:24
Не бариться Господь із обітницею, 

як де які вважають це барінням, але вам 
довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, 
але щоб усі навернулися до каяття.

II Петра 3:9

Бог – непорочна дорога Його, слово 
Гос поднє очищене, щит Він для всіх, що 
надіються на Нього.

Псалом 17:31

Ото ж бо, Господня рука не 
скоротшала, щоб не помагати, і Його вухо 
не стало тяжким, щоб не чути...

Ісаї 59:1
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Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам 
посилається на випробовування, немов би 
чу жому 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.

І Петра 4:12, 13

Тож віра від слухання, а слухання 
через Слово Христове.

До Римлян 10:17

Бо як дощ чи то сніг сходить з неба 
й туди не вертається, аж поки землі не 
напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає 
сівачеві, а хліб їдцеві, –

так буде і Слово Моє, що виходить 
із уст Моїх: порожнім до Мене воно не 
вертається, але зробить, що Я пожадав, і 
буде мати поводження в тому, на що Я його 
посилав.

Ісаї 55:10, 11
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Що робити, 
коли...
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ

Не вистачає відваги
Я все можу в Тім, Хто мене 

підкріпляє, – в Ісусі Христі.

До Филип’ян 4:13

Тому-то ми сміливо говоримо: «Гос-
подь – мені помічник, і я не злякаюсь 
нікого: що зробить людина мені?»

До Євреїв 13:6

Тож не відкидайте відваги своєї, бо 
має велику нагороду вона.

Бо вам терпеливість потрібна, щоб 
Божу волю вчинити й прийняти обітницю.

До Євреїв 10:35, 36

Я певний того, що той, хто в вас 
розпо чав добре діло, виконає його аж до 
дня Ісуса Христа.

До Филип’ян 1:6

Бог Господь – моя сила, і чинить 
Він ноги мої, як у лані, і водить мене по 
висотах…

Авакума 3:19
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Але в цьому всьому ми перемагаємо 
Тим, Хто нас полюбив.

До Римлян 8:37

І оце та відвага, що ми маємо до Ньо-
го, – 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.

І Івана 5:14, 1 5

Поправді, поправді кажу вам: Хто 
вірує в Мене, той учинить діла, які чиню Я, 
і ще більші від них він учинить, бо Я йду 
до Отця.

Івана 14:12

І відповів він, і сказав мені, говорячи: 
«Оце таке Господнє слово до Зоровавеля: не 
силою й не міццю, але тільки Моїм Духом, 
говорить Господь Саваот...»

Захарія 4:6

Коли переходитимеш через води, Я 
буду з тобою, а через річки – не затоплять 
тебе, коли будеш огонь переходити, – не 
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попечешся, і не буде палити тебе його 
полум’я.

Ісаї 43:2

Бо Господь буде опора твоя, і збереже 
ногу твою від зловлення.

Притчі 3:26

Отож, тішуся я, що можу покластись у 
всьому на вас.

ІІ до Коринтян 7:16

В Якім маємо відвагу та доступ у надії 
через віру в Нього.

До Ефесян 3:12

Улюблені, – коли не винуватить нас 
серце, то маємо відвагу до Бога.

І Івана 3:21

А ті, хто надію складає на Господа, 
силу відновлять, крила підіймуть, немов 
ті орли, будуть бігати – і не потомляться, 
будуть хо дити – і не помучаться.

Ісаї 40:31



152

ЩО РОБИТИ, КОЛИ

Турботи переповнюють 
життя

Добрий Господь, пристановище Він 
у день утиску, і знає Він тих, хто на Нього 
надіється.

Наума 1:7
У всьому нас тиснуть, та не потиснені 

ми; ми у важких обставинах, але не 
впадаємо в розпач.

Переслідують нас, але ми не полишені; 
ми повалені, та не погублені.

II до Коринтян 4:8, 9

Якщо серед тісноти піду, – Ти оживиш 
мене, на лютість моїх ворогів пошлеш руку 
Свою, і правиця Твоя допоможе мені.

Псалом 137:7

Нехай серце вам не тривожиться. 
Віруйте в Бога і в Мене віруйте.

Івана 14:1

Коли переходитимеш через води, Я 
буду з тобою, а через річки – не затоплять 
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тебе, коли будеш огонь переходити, – не 
попечешся, і не буде палити тебе його 
полум’я. Ісаї 43:2

І знаємо, що тим, хто любить Бога, 
хто покликаний Його постановою, усе 
допомагає на добре.

До Римлян 8:28

Буду радіти і втішатися ласкою Твоєю, 
бо Ти зглянувся на біду мою, довідався про 
муки душі моєї.

Псалом 30:8

Свої очі я зводжу на гори, звідки 
прийде мені допомога, – мені допомога від 
Господа, Творця неба і землі.

Псалом 120:1, 2

Бо ми маємо не такого 
Первосвященика, що не міг би співчувати 
слабостям нашим, але випробуваного в 
усьому, подібно до нас, окрім гріха.

Отож, приступаймо з відвагою 
до престо лу благодаті, щоб прийняти 
милість та для своєчасної допомоги знайти 
благодать.

До Євреїв 4:15, 16
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Покладіть на Нього всю вашу журбу, 
бо Він опікується вами.

І Петра 5:7

Отож не журіться про завтрашній 
день, – бо завтра за себе само поклопо-
четь ся. Кожний день має досить своєї 
турботи.

Матвія 6:34

Благословенний Бог і Отець Господа 
на шого Ісуса Христа, Отець милосердя і 
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.

ІІ до Коринтян 1:3, 4

Ні про що не турбуйтесь, а в усьому 
не хай виявляються Богові ваші бажання 
молитвою й проханням з подякою.

І мир Божий, що вищий від усякого 
розу му, хай береже серця ваші та ваші 
думки у Христі Ісусі.

До Филип’ян 4:6, 7
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Отак визволенці Господні повернуть-
ся та до Сіону зо співом увійдуть, – і 
на їхній го лові буде радість відвічна, 
веселість та втіху осягнуть вони, а журба 
та зідхання втечуть.

Ісаї 51:11
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ

Маєш фізичну слабкість
Улюблений, – я молюся, щоб добре 

вело ся в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, 
як добре ведеться душі твоїй.

III Івана 2

І обходив Ісус всі міста та оселі, 
навча ючи в їхніх синагогах, та Євангелію 
Царства проповідуючи, і вздоровлюючи 
всяку недугу та неміч усяку.

Матвія 9:35

Увесь же народ намагався бодай 
доторк нутись до Нього, бо від Нього 
виходила сила, і всіх вздоровляла.

Луки 6:19

Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки 
Той Самий. До Євреїв 13:8

Він тілом Своїм Сам підніс гріхи наші 
на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та 
для праведності жили; Його «ранами ви 
вздоровилися».

І Петра 2:24
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Він прощає усі провини твої, зціляє 
всі недуги твої.

Псалом 102:3

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.

Ісаї 53:5

Уздоров мене, Господи, і буду 
вздоровлений я, спаси Ти мене, і я буду 
спасений, – бо Ти слава моя.

Єремії 17:14

Бо вирощу шкурку на рані тобі, і з 
пораз тебе вилікую, – говорить Господь.

Єремії 30:17

І сказав Він: «Коли дійсно ти будеш 
слу хати голосу Господа, Бога твого, і 
будеш робити слушне в очах Його, і 
будеш слухатися заповідей Його, і будеш 
виконувати всі поста нови Його, то всю 
хворобу, що я поклав був на Єгипет, не 
покладу на тебе, бо Я – Гос подь, Лікар твій!»

Вихід 15:26
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Сину мій, зважай на слова мої, і 
прихили вухо твоє до того, що я говорю.

Нехай не зникнуть з очей твоїх; заховай 
їх в середині серця твого, бо вони – життя 
для тих, хто знайшов їх, і здоров’я для всього 
тіла їх.

Притчі 4:20–22

Він послав Своє слово і зцілив їх; Він 
врятував їх від загибелі.

Псалом 106:20

А сотник Йому відповів: «Недостойний 
я, Господи, щоб зайшов Ти під стріху мою... Та 
промов тільки слово, – і видужає мій слуга».

Матвія 8:8

Чи хворіє хто з вас? Хай покличе 
пресвітерів Церкви, і над ним хай 
помоляться, намастивши його оливою в 
Господнє Ім’я.

І молитва віри вздоровить недужого, 
і Господь його підійме, а коли він гріхи був 
учинив, то вони йому простяться.

Якова 5:14, 15

А тих, хто ввірує, супроводити будуть 
ознаки такі: у Ім’я Моє демонів будуть 
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вигонити, говоритимуть мовами новими; 
братимуть змій, а коли смертодійне що 
вип’ють, – не буде їм шкодити; кластимуть 
руки на хворих, – і добре їм буде.

Марка 16:17, 18
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ

Маєш фінансову скруту
Улюблений, – я молюся, щоб добре 

вело ся в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, 
як добре ведеться душі твоїй.

III Івана 2

Я був молодим і постарівся, але я не 
бачив, щоб Господь праведника покинув, і 
щоб нащадки його просили хліба.

Псалом 36:25

Левчуки бідні й голодні, а ті, що 
шука ють Господа, не будуть зазнавати 
недостатку ні в якому добрі.

Псалом 33:1

Господь – Пастир мій, я в недостатку 
не буду.

Псалом 22:1

І прийдуть на тебе всі оці 
благословення, і досягнуть тебе, коли ти 
слухатимешся голосу Господа, Бога свого.

Благословенний ти в місті, і благосло-
венний ти на полі.
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Благословенний плід утроби твоєї, і 
плід твоєї землі, і плід худоби твоєї, порід 
биків твоїх і котіння отари твоєї.

Благословенний твій кіш та діжа твоя.
Благословенний ти у вході своїм, і 

благо словенний ти в виході своїм.
Господь учинить, що вороги твої, які 

пов стають на тебе, будуть побиті перед 
тобою, – вони однією дорогою вийдуть 
навперейми тебе, а сімома дорогами 
втікатимуть перед тобою.

Господь накаже Своєму благословен-
ню бути з тобою в коморах твоїх, та в 
усьому, чого доторкнеться рука твоя, і 
благословлятиме тебе в Краю, що Господь, 
Бог твій, дає тобі.

Повторення Закону 28:2–8

І Господь дасть тобі добрий приріст у 
плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, і 
в плоді поля твого на тій землі, що Господь 
заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати 
тобі.

Господь відчинить для тебе Свою 
добру скарбницю, небеса, щоб дати 
дощ для Краю твого в часі його, і щоб 
поблагословити всякий чин твоєї руки. І 
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ти позичатимеш багатьом народам, а сам 
не позичатимеш ні в кого.

І вчинить Господь тебе головою, а не 
хвостом, і ти будеш тільки верхом, а не будеш 
долом, коли будеш слухатися заповідей 
Госпо да, Бога свого, що я сьогодні наказую 
тобі, щоб додержувати й виконувати.

Повторення Закону 28:11–13

Давайте – і дадуть вам; мірою доброю, 
натоптаною, струснутою, й переповненою 
вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою 
міряєте, такою відміряють вам.

Луки 6:38

А першого дня в тижні нехай кожен із 
вас відкладає собі та збирає, згідно з тим, як 
ведеться йому, щоб складок не робити тоді, 
аж коли я прийду.

І до Коринтян 16:2

Уздоровляйте недужих, воскрешайте 
померлих, очищайте прокажених, вига-
няйте демонів. Ви дармо дістали, дармо й 
давайте.

Матвія 10:8
Принесіть же ви всю десятину до 

дому скарбниці, щоб страва була в Моїм 



163

храмі, і тим Мене випробуйте, – промовляє 
Господь Саваот; чи небесних отворів вам не 
відчиню, та не виллю вам благословення аж 
надмір?

І ради вас насварю Я все те, що жере, 
і воно не понищить вам земного плоду, і 
не заб’є винограду вам на полі, говорить 
Господь Саваот.

І будуть всі люди вважати вас бла-
женними, бо будете ви любим Краєм, 
говорить Господь Саваот.

Малахії 3:10–12

А до цього кажу: Хто скупо сіє, – той 
скупо й жатиме, а хто сіє щедро, – той 
щедро й жатиме.

Нехай кожен дає, як серце йому 
призво ляє, – не в смутку і не з примусу, бо 
Бог любить того, хто з радістю дає.

А Бог має силу всякою благодаттю вас 
збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому 
всілякий достаток, збагачувалися всяким 
добрим учинком.

ІІ до Коринтян 9:6–8

І кожен, хто за Ймення Моє кине дім, 
чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи 



164

діти, чи землі, – той багатократно одержить 
і успадкує вічне життя.

Матвія 19:29

Нехай книга цього Закону не відійде 
від твоїх уст, але будеш роздумувати 
про неї вдень та вночі, щоб додержувати 
чинити все, що написано в ній, бо тоді 
зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде 
щастити тобі.

Ісуса Навина 1:8

Бо людині, що перед лицем Його добра, 
дає Він премудрість і пізнання, і радість; а 
грішникові Він роботу дає, щоб збирати й 
гро мадити, – щоб пізніше віддати тому, хто 
добрий перед Божим лицем. Марнота і це 
все та ловлення вітру.

Еклезіяста 2:26

Добрий залишає спадщину і внукам; 
а достаток грішника зберігається для 
чесного.

Притчі 13:22

Бо Господь, Бог твій, уводить тебе до 
Краю хорошого, до краю водних потоків, 
дже рел та безодень, що виходять у долині 
й на горі,
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до Краю пшениці, й ячменю, і виногра-
ду, і фіґи, і гранату, до Краю оливкового де-
рева та меду,

до Краю, де достатком будеш їсти хліб, 
де не забракне нічого, до Краю, що каміння 
його – залізо, а з його гір добува тимеш мідь.

І будеш ти їсти й наситишся, і поблаго-
словиш Господа, Бога свого, у тім добрім 
Краї, що дав Він тобі.

Стережися, щоб не забув ти Господа, 
Бо  га свого, не пильнуючи Його заповідей, і 
за конів Його, і постанов Його, що я сьогодні 
на казую тобі,

щоб, коли ти будеш їсти й наси тишся і 
добрі доми будуватимеш, і осядеш у них,

а худоба твоя велика та худоба твоя мала 
розмножиться, і срібло та золото розмно-
жаться тобі, і все, що твоє, розмножиться, 

то щоб не загордилося серце твоє, і щоб 
не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе 
з єгипетського краю, з дому рабства.

І будеш ти пам’ятати Господа, Бога 
сво го, бо Він Той, що дає тобі силу набути 
поту гу, щоб виконати Свого заповіта, якого 
присягнув Він батькам твоїм, як дня цього.

Повторення Закону 8:7–14, 18
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Отож, не журіться, кажучи: Що ми 
буде мо їсти, чи: Що будемо пити, або: У що 
ми зодягнемось?

Бо ж усього того погани шукають: але 
знає Отець ваш Небесний, що всього того 
вам потрібно.

Шукайте ж найперш Царства Божого 
й правди Його, – а все це вам до дасться.

Матвія 6:31–33

А мій Бог нехай надолужить вашу 
всяку потребу за Своїм багатством у Славі, 
у Христі Ісусі.

До Филип’ян 4:19
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ

Маєш сімейні проблеми
Усяке подратування, і гнів, і лютість, і 

крик, і лайка нехай буде взято від вас разом 
із усякою злобою.

А ви один до одного будьте ласкаві, 
милостиві, прощаючи один одному, як і 
Бог через Христа вам простив.

До Ефесян 4:31, 32

І сказав Господь Бог: «Не добре, щоб 
бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, 
подібну до нього».

Буття 2:18

Покине тому чоловік свого батька та 
матір свою, та й пристане до жінки своєї, – і 
стануть вони одним тілом.

Буття 2:24

Корячися один одному у Христовім 
страху.

Дружини, – коріться своїм чоловікам, 
як Господеві. Бо чоловік – голова дружини, 
як і Христос – Голова Церкви, Сам 
Спаситель тіла.
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І як кориться Церква Христові, так і 
дружини своїм чоловікам у всьому.

Чоловіки, – любіть своїх дружин, як 
і Христос полюбив Церкву, і віддав за неї 
Себе; щоб її освятити, очистивши водяним 
купелем у слові;

щоб поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями чи вади, чи чогось 
такого, але щоб була свята й непорочна.

Чоловіки повинні любити дружин 
своїх так, як власні тіла, бо хто любить 
дружину свою, той любить самого себе.

Бо ніколи ніхто не зненавидів 
власного тіла, а годує та гріє його, як і 
Христос Церкву;

бо ми – члени Тіла Його від тіла Його 
й від костей Його.

Покине тому чоловік батька і матір, і 
пристане до дружини своєї, – і будуть обоє 
вони одним тілом.

Ця таємниця велика, – а я говорю про 
Христа та про Церкву.

Отже, нехай кожен зокрема із вас 
любить так свою дружину, як самого себе, а 
дружина нехай боїться свого чоловіка.

До Ефесян 5:21–33
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Так само дружини, – коріться своїм чо-
ловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, 
були приєднані без слова поводженням 
дружин,

як побачать ваше поводження чисте в 
страху.

А окрасою їм нехай буде не зовнішнє, – 
заплітання волосся та навішання золота 
або вбирання одеж,

але захована людина серця в нетлінні 
лагідного й мовчазного духа, що доро-
гоцінне перед Богом.

Бо так само колись прикрашали себе 
й святі ті жінки, що клали надію на Бога й 
корились своїм чоловікам.

Так Сара корилась Авраамові, і паном 
його називала. А ви – її діти, коли добро 
робите та не лякаєтесь жодного страху.

Чоловіки, – так само живіть разом із 
дружинами за розумом, як зо слабішою 
жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, 
бо й вони є співспадкоємиці благодаті 
життя, щоб не спинялися ваші молитви.

І Петра 3:1–7
А якщо зле в очах ваших служити 

Госпо деві, виберіть собі сьогодні, кому будете 
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служити, – чи богам, яким служили ваші 
батьки, що по тому боці Річки, та чи богам 
аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А 
я та дім мій будемо служити Господеві.

Ісуса Навина 24:15

Любов не чинить зла ближньому, тож 
любов – виконання Закону.

До Римлян 13:10

Я буду обдумувати шлях невинного. 
Коли прийдеш до мене? Буду ходити в домі 
моїм в невинності серця свого.

Псалом 100:2
Нарешті ж, будьте всі однодумні, спо-

чутливі, братолюбні, милосердні, покірливі.
Не платіть злом за зло, або лайкою 

за лайку, навпаки, – благословляйте, 
знавши, що на це вас покликано, щоб ви 
вспадкували бла гословення.

Бо хто хоче любити життя та бачити 
добрі дні, нехай стримає свого язика від 
лихо го та уста свої від говорення підступу.

Ухиляйся від злого та добре чини, 
шукай миру й женися за ним.

І Петра 3:8–11
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Надійся на Господа всім серцем твоїм; 
і не покладайся на власний розум.

На всіх дорогах твоїх пізнавай Його, і 
Він вирівняє стежки твої.

Притчі 3:5, 6

Ненависть розбуджує сварки; але 
любов покриває всі гріхи.

Притчі 10:12

Послухом правді очистьте душі свої 
через Духа на нелицемірну братерську 
любов, і рев но від щирого серця любіть 
один одного.

І Петра 1:22
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ

Залишений любов’ю
І ті, які знають милосердя Твоє, будуть 

надіятися на Тебе, бо Ти, Господи, не за-
лишиш тих, що шукають Тебе.

Псалом 9:11

Господь не покине Свого народу, і 
спадщини Своєї не залишить.

Псалом 93:14

Коли б батько мій і мати моя залишили 
мене, то Ти, Господи, прийняв би мене.

Псалом 26:10

Навчаючи їх зберігати все те, що Я 
вам заповів. І ото Я перебуватиму з вами 
повсяк денно аж до кінця віку. Амінь.

Матвія 28:20

Вже не скажуть на тебе «покинута», а 
на край твій не будуть казати вже «пустиня», 
бо тебе будуть кликати «в ній моя втіха», а 
край твій «заміжня», бо Господь пожадає 
тебе, і твій край буде взятий за жінку.

Ісаї 62:4
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Переслідують нас, але ми не полишені; 
ми повалені, та не погублені.

II до Коринтян 4:9

Покладіть на Нього всю вашу журбу, 
бо Він опікується вами.

І Петра 5:7

Я був молодим і постарівся, але я не 
бачив, щоб Господь праведника покинув, і 
щоб нащадки його просили хліба.

Псалом 37:25

Бо Господь, – Бог твій – Бог ми-
лостивий: Він не залишить тебе й не 
знищить тебе, і не забуде заповіту батьків 
твоїх, яким їм присягнув був.

Повторення Закону 4:31

Убогі та бідні шукають води, та нема, 
язик їх від прагнення висох, – Я, Господь, і 
їх вислухаю, Бог Ізраїлів, не лишу їх.

Ісаї 41:17

Тому що він любить Мене, Я врятую 
його; Я зроблю його славним, бо він знає 
ім’я Моє.
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Покличе до Мене, то йому відповім; Я 
буду з ним у біді, спасу і прославлю його.

Псалом 90:14, 15

Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб 
не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли 
б вони позабували, то Я не забуду про тебе.

Отож на долонях Своїх тебе вирізьбив 
Я, твої мури позавсіди передо Мною.

Ісаї 49:15,16

Чого сумуєш, душе моя, і тривожишся? 
Надійся на Бога, бо я ще буду прославляти 
Його, мого Спасителя, за Його спасіння.

Псалом 42:5

Будьте сильні та відважні, не бійтеся, 
не лякайтеся перед ними, бо Господь, Бог 
твій, Він Той, хто ходить з тобою, – не 
опустить Він тебе й не покине тебе.

Повторення Закону 31:6

Бо Господь не полишить народу Свого 
ради Свого великого Ймення, бо зволив 
Гос подь зробити вас народом Своїм.

І Книга Самуїлова 12:22
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ

Ти не розумієш Божих доріг
Бо ваші думки – не Мої це думки, а 

до роги Мої – то не ваші дороги, говорить 
Гос подь.

Бо наскільки небо вище за землю, 
настільки вищі дороги Мої за ваші дороги, 
а думки Мої – за ваші думки.

Ісаї 55:8, 9

Покликуй до Мене – і тобі відповім, 
і тобі розповім про велике та незрозуміле, 
чого ти не зн аєш.

Єремії 33:3

Що ж скажем на це? Коли за нас Бог, то 
хто проти нас?

До Римлян 8:31

Хто нас розлучить від любові 
Христової? Чи недоля, чи утиск, чи 
переслідування, чи голод, чи нагота, чи 
небезпека, чи меч?

Як написано: «За Тебе нас цілий день 
умертвляють, нас уважають за овець, при-
речених на заколення».
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Але в цьому всьому ми перемагаємо 
Тим, Хто нас полюбив.

До Римлян 8:35–37

Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам 
посилається на випробовування, немов би 
чу жому 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.

І Петра 4:12, 13
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ

Очікуєш Бога

Надійся ж на Господа, будь мужній, 
не хай кріпиться серце твоє, і надійся на 
Господа.

Псалом 26:14

Тільки в Бозі мій спокій, душе моя, 
тільки на Нього надія моя.

Псалом 61:6

Душа наша надію складає на Господа. 
Він наша поміч і щит наш.

Псалом 32:20

А ті, хто надію складає на Господа, 
силу відновлять, крила підіймуть, немов 
ті орли, будуть бігати – і не потомляться, 
будуть ходити – і не помучаться.

Ісаї 40:31

Бо ще на умовлений час ц е видіння, 
і приспішає кінець, і не обмане. Якщо б 
протяг нулось, чекай ти його, бо воно конче 
прийде, не спізниться.

Авакума 2:3



178

Тримаймо непохитне визнання надії, 
вірний бо Той, Хто обіцяв.

До Євреїв 10:23

Очі всіх з надією на Тебе поглядають, 
і Ти даєш їм поживу своєчасно. Ти 
відкриваєш руку Свою і все, що живе, Ти 
зичливо годуєш.

Псалом 144:15, 16

Я надіюсь на Господа, має надію душа 
моя, і слова Його я чекаю.

Псалом 129:5

Бо ми стали учасниками Христа, 
коли тільки почате життя ми затримаємо 
певним аж до кінця...

До Євреїв 3:14

І скажуть в той день: Це наш Бог, що 
на Нього ми мали надію, – і Він спас нас. 
Це Господь, що на Нього ми мали надію, – 
тішмося ж ми та радіймо спасінням Його.

Ісаї 25:9
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Що Біблія каже 
про...
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Віру
А віра – то підстава сподіваного, доказ 

небаченого.
До Євреїв 11:1

Тож віра від слухання, а слухання 
через Слово Христове.

До Римлян 10:17

Через дану мені благодать кажу 
кожному з вас не думати про себе більш, 
ніж належить думати, але думати скромно, 
у міри віри, як кожному Бог наділив.

До Римлян 12:3

Дивлячись на Ісуса, на Начальника 
й Виконавця віри, що замість радості, яка 
була перед Ним, перетерпів хреста, не 
звертавши увагу на сором, і сів по правиці 
престолу Бо жого.

До Євреїв 12:2

І Ісус їм відповів: «Через ваше 
невірство. Бо поправді кажу вам: коли 
будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, 
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і горі оцій скаже те: «Перейди звідси туди», 
то й перейде вона, і нічого не матимете 
неможливого».

Матвія 17:20

А Ісус їм у відповідь каже: «Майте віру 
Божу.

Поправді кажу вам. Як хто скаже горі 
цій: «Порушся та й кинься до моря», і не 
матиме сумніву в серці своїм, але матиме 
віру, що станеться так, як говорить, – то 
буде йому!

Через це говорю вам: усе, чого ви в 
молитві попросите, вірте, що одержите, і 
сповниться вам».

Марка 11:22–24

Правда бо Божа з’являється в ній з 
віри в віру, як написано: «А праведний 
житиме вірою».

До Римлян 1:17

Бо ходимо вірою, а не видінням.
II до Коринтян 5:7

Догодити ж без віри не можна. І той, хто 
до Бога приходить, мусить вірувати, що Він 
є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду.

До Євреїв 11:6
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Щоб досвідчення вашої віри було 
доро гоцінніше за золото, яке гине, хоч і 
огнем випробовується, на похвалу, і честь, і 
славу при з’явленні Ісуса Христа.

Ви Його любите, не бачивши, і віруєте 
в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, 
радієте невимовною і славною радістю, 
бо до сягаєте мети віри вашої – спасіння 
душам.

І Петра 1:7–9

Бо кожен, хто родився від Бога, 
перема гає світ. А оце перемога, що світ 
перемогла, – віра наша.

І Івана 5:4

І ото одна жінк а, що дванадцять літ 
хво рою на кровотечу була, приступила 
ззаду, і доторкнулась до краю одежі Його.

Бо вона го ворила про себе: «Коли хоч 
доторкнуся одежі Його, то одужаю».

Ісус, обернувшись, побачив її та й 
сказав: «Будь бадьорою, дочко, – твоя віра 
спасла те бе». І одужала жінка з тієї години.

Матвія 9:20–22

І коли Він додому прийшов, 
приступили до Нього сліпці. А Ісус до них 
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каже: «Чи ж вірите ви, що я можу вчинити 
оце?»: Говорять до Нього вони: «Так, 
Господи».

Тоді Він до торкнувся до їхніх очей 
і сказав: «Нехай ста неться вам згідно з 
вашою вірою».

Матвія 9:28, 29

Ісус же йому відказав: «Щодо того 
твого «коли можеш», – то тому, хто вірує, 
все можливе.

Марка 9:23

Чи хворіє хто з вас? Хай покличе 
пресвітерів Церкви, і над ним хай 
помоляться, намастивши його оливою в 
Господнє Ім’я,

і молитва віри вздоровить недужого, і 
Господь його підійме.

Якова 5:14, 15
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Любов
 Улюблені, – любім один одного, бо від 

Бога любов, і кожен, хто любить, родився, 
від Бога та відає Бога.

Хто не любить, той Бога не пізнав, бо 
Бог є любов.

І Івана 4:7, 8

Коли я говорю мовами людськими й 
ангольськими та любові не маю, – то став я 
як мідь та дзвінка або бубон гудячий.

І коли маю дара пророкувати, і знаю 
всі таємниці й усе знання, і коли маю всю 
віру, щоб навіть гори переставляти, та 
любові не маю, – то я ніщо!

І коли я роздам усі маєтки свої, і коли 
я віддам своє тіло на спалення, та любові не 
маю, – то пожитку не матиму жод ного.

Любов довготерпить, любов милосерд-
ствує, не заздрить, любов не величається, 
не надимається, не поводиться нечемно, 
не шукає тільки свого, не рветься до гніву, 
не думає лихого, не радіє з неправди, але 
тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, 
спо дівається всього, усе терпить.
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Ніколи любов не перестає!
А тепер залишаються віра, надія, лю-

бов – оці три, а найбільша між ними – лю бов.
І до Коринтян 13:1–8, 13

Не в тому любов, що ми полюбили 
Бога, а що Він полюбив нас, і послав Свого 
Сина вблаганням за наші гріхи.

Улюблені, – коли Бог полюбив нас 
отак, то повинні любити і ми один одного.

Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один 
одного любимо, то Бог в нас пробуває, а 
лю бов Його в нас удосконалилась.

І Івана 4:10–12

Як Отець полюбив Мене, так і Я 
полюбив вас. Перебувайте в любові Моїй!

Якщо будете ви зберігати Мої заповіді, 
то в любові Моїй перебуватимете, як і Я 
зберіг заповіді Свого Отця, і перебуваю в 
любові Його.

Івана 15:9, 10

Хто заповіді Мої має та їх зберігає, той 
любить Мене. А хто любить Мене, то по-
любить його Мій Отець, і Я полюблю його, 
і об’явлюсь йому Сам.

Івана 14:21
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Оце моя заповідь – щоб любили один 
одного ви, як Я вас полюбив.

Ніхто більшої любові не має над ту, як 
хто свою душу поклав би за друзів своїх.

Ви друзі Мої, якщо чините все, що Я 
вам заповідую.

Це Я вам заповідую, – щоб любили 
один одного ви!

Івана 15:12–14, 17

І: «Люби Господа, Бога свого, усім 
серцем і всією душею своєю, і всім своїм 
розумом своїм і з цілої сили своєї». (Це 
заповідь перша).

А друга (однакова з нею): «Люби свого 
ближнього, як самого себе». Нема іншої 
більшої заповіді над оці.

І що «Любити Його всім серцем, і всім 
умом, (і всією душею), і з цілої сили, і що 
«Любити свого ближнього, як самого себе», 
– важливіше за всі цілопалення й жертви.

Марка 12:30, 31, 33

Ми пізнали й увірували в ту любов, що 
Бог її має до нас. Бог є любов і хто пробуває 
в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог 
пробуває.
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І ми оцю заповідь маємо від Нього, 
щоб, хто любить Бога, той і брата свого 
любив.

І Івана 4:16, 21
Здалека Господь з’явився мені та 

й про мовив: Я вічним коханням тебе 
покохав, тому милість тобі виявляю.

Єремії 31:3

Бо Отець любить Сам вас за те, що 
ви полюбили Мене та й увірували, що Я 
вийшов від Бога.

Івана 16:27

А Бог доводить Свою любов до нас 
тим, що Христос умер за нас, коли ми були 
ще грішниками.

До Римлян 5:8

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

Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні 
життя, ні Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні 
майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, 
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ані інше яке створіння не зможе відлучити 
нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, 
Господі нашім.

До Римлян 8:38, 39

Нову заповідь Я вам даю: любіть один 
одного! Як Я вас полюбив, так любіть один 
одного й ви.

По тому пізнають усі, що ви учні Мої, 
як будете мати любов між собою.

Івана 13:34, 35



189

ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Вічність 
А це свідчення, що Бог життя вічне 

нам дав, а життя це – у Сині Його.
 І Івана 5:11

Поправді, поправді кажу вам: Хто 
слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав 
Ме не, – життя вічне той має, і на суд не 
приходить, але перейшов він від смерті в 
життя.

Івана 5:24

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

Поправді, поправді кажу вам: Хто 
вірує в Мене, – життя вічне той має.

Івана 6:47

Я – хліб живий, що з неба зійшов: коли 
хто споживатиме хліб цей, той повік буде 
жити. А хліб, що дам Я, то є тіло Моє, яке Я 
за життя світові дам.

Івана 6:51
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Ми знаємо, що Син Божий прийшов, 
і розум нам дав, щоб пізнати Правдивого, 
і щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі 
Христі. Він – Бог правдивий і вічне життя.

І Івана 5:20

Покірні їстимуть і наситяться; хвали-
тимуть Господа ті, що шукають Його. Нехай 
серце ваше живе повіки! 

 Псалом 21:27

Знає Господь дні невинних, а їхня 
спадщина пробуде навіки.

Псалом 36:18

Так, доброта і милосердя будуть 
супро водити мене в усі дні життя мого, і 
я перебу ватиму в домі Господньому довгі 
часи.

Псалом 22:6

Та визволить Бог душу мою з влади 
шеолу, бо Він мене візьме.

Псалом 48:16

А коли оце тлінне й нетлінне 
зодягнеть ся, і оце смертне в безсмертне зо-
дяг неть ся, тоді збудеться слово написане: 
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«Поглинута Смерть перемогою». Де, смер-
те, твоя перемога? Де твоє, смер те, жало?

І до Коринтян 15:54, 55

Промовив до неї Ісус: «Я воскресіння 
й життя. Хто вірує в Мене, – хоч і вмре, 
буде жити...

І кожен, хто живе, та хто вірує в Ме-
не, – повіки не вмре. Чи ти віруєш в це?».

Івана 11:25, 26

Пильнуйте не про поживу, що гине, 
але поживу, що зостається на вічне життя, 
яку дасть нам Син Людський, бо відзначив 
Його Бог Отець. 

Івана 6:27

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 вихопить із Моєї руки.

Івана 10:27, 28

А хто питиме воду, що Я й ому дам, 
прагнути не буде повік, бо вода, що Я йому 
дам, стане в нім джерелом тієї води, що 
тече в життя вічне.

Івана 4:14
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Славу
Цей народ Я Собі сформував, – він 

буде звіщати про славу Мою.
Ісаї 43:21

Але ви – вибраний рід, священство 
цар ське, народ святий, люд власності 
Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто 
покликав вас із темряви до дивного світла 
Свого.

І Петра 2:9

Отож, завжди приносьмо Богові 
жертву хвали, цебто плід уст, що Ім’я Його 
славлять.

До Євреїв 13:15

Хваліть Господа, – добрий-бо Він. Спі-
вайте Богу нашому, – приємний-бо Він, – 
Йому подобає хвала!

Псалом 146:1

 Я кличу: Преславний Господь, і я 
визво лений від своїх ворогів!

ІІ Книга Самуїлова 22:4
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Буду благословляти Господа 
повсякчасно; завжди хвала Йому буде в 
устах моїх.

Псалом 33:1

Усі народи плещіть у долоні з радості; 
вигукуйте Богові голосом радості.

Співайте Богові, співайте, співайте 
нашо му Цареві, співайте!

Бо Бог – Цар усієї землі, співайте Йому 
псалом похвали!

Псалом 46:2, 7, 8

Великий Господь і вельми прославле-
ний у місті нашого Бога, на Його святій 
горі.

Псалом 47:2

Хто жертву подяки приносить, той 
шанує Мене; а хто стежить за своєю 
дорогою, тому явлю Я спасіння Боже.

Псалом 49:23

Тому що милість Твоя краще від 
життя, уста мої прославлятимуть Тебе!

Так я буду в житті своїм благословляти 
Тебе й руки мої підноситиму в ім’я Твоє.
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Насичується, ніби лоєм і товщем, 
душа моя, а уста мої радісним голосом 
хвалять Тебе.

Псалом 62:4–6

Уста мої повні хвали Твоєї; увесь день – 
Твоєї величності.

А я завжди буду надіятися і славу 
Твою над усе я помножу!

Псалом 70:8, 14

Хто живе під покровом Всевишнього, 
той в тіні Всемогутнього перебуває!

Псалом 90:1

Бо великий Господь і вельми 
достойний слави. 

Псалом 95:4

Нехай вони дякують Господеві за Його 
милість, і за Його чудеса над синами люд-
ськими!

Псалом 106:8

А північної пори Павло й Сила 
молились Богові і співали, а ув’язнені 
слухали їх.

Дії 16:25
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І не впивайтесь вином, в якому 
роз пуста, але краще наповнюйтесь Духом;

Розмовляючи поміж собою псалмами, 
і гімнами, і піснями духовними, співаючи і 
гра ючи в серці своєму для Господа;

Дякуючи завжди за все Богові й 
Отцеві в Ім’я Господа нашого Ісуса Христа.

До Ефесян 5:18–20
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Служіння Богові
То не слухайся слів того пророка або 

того сновидця, бо цим Господь, Бог ваш, 
випробо вує вас, щоб пізнати, чи ви любите 
Господа, Бога вашого, усім своїм серцем і 
всією своєю душею.

Повторення Закону 13:4

Ніхто двом панам служити не може, –
бо або одного зненавидить, а другого буде 
любити, або буде тримати одного, а другого 
знехтує. Не можете Богові служити й 
мамоні.

Матвія 6:24

Тоді каже до нього Ісус: «Відійди, 
сата но!» Бо ж написано: «Господеві Богові 
своєму вклоняйся, і служи Одному Йому!»

Матвія 4:10

Тільки дуже пильнуйте виконувати 
за повідь та Закона, що наказав був вам 
Мойсей, раб Господній: любити Господа, 
Бога вашого, і ходити всіма Його дорогами, 
і додержувати Йо го заповіді, і линути до 
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Нього, і служити Йому всім вашим серцем 
та всією вашою душею.

Ісуса Навина 22:5

Тож благаю вас, браття, через Боже 
милосердя, – повіддавайте ваші тіла на 
жертву живу, святу, приємну Богові, як 
розумну службу вашу, і не стосуйтесь до 
віку цього, але перемініться відновою 
вашого розуму, щоб пізнати вам, що 
то є воля Божа, – добро, приємність та 
досконалість.

До Римлян 12:1, 2

Любіть один одного братньою 
любов’ю, випереджайте один одного 
пошаною!

У ревності не лінуйтеся, духом 
палайте, служіть Господеві;

Беріть уділ у потребах святих, будьте 
гостинні до чужинців!

До Римлян 12:10, 11, 13

І будеш служити ти Господеві, 
Богові своєму, і Він поблагословить твій 
хліб та воду твою, і з–посеред тебе усуне 
хворобу.
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У твоїм Краї не буде такої, що скидає 
плода, ані неплідної. Число твоїх днів Я 
до повню.

Вихід 23:25, 26

А тепер, Ізраїлю, чого жадає від 
тебе Господь, Бог твій? Тільки того, щоб 
боятися Господа, Бога твого, ходити всіма 
його доро гами, і любити Його, і служити 
Господеві, Бо гу твоєму, усім серцем своїм і 
всією душею своєю.

Повторення Закону 10:12

І станеться, якщо справді ви будете 
слу хати Моїх заповідей, що Я вам сьогодні 
наказую, – любити Господа, Бога вашого, 
і слу жити Йому вашим серцем і всією 
вашою душею,

то Я дам вам дощ вашого Краю 
своєчасно, дощ ранній і дощ пізній, і збереш 
ти своє збіжжя, і свій сік виноградний, і 
оливу свою.

І дам траву на твоїм полі для твоєї 
худоби, і будеш ти їсти й наситишся.

Повторення Закону 11:13–15
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А якщо зле в очах ваших служити 
Госпо деві, виберіть собі сьогодні, кому 
будете слу жити, – чи богам, яким служили 
ваші батьки, що по тому боці Річки, та 
чи богам аморейським, що ви сидите в 
їхньому краї. А я та дім мій будемо служити 
Господеві.

Ісуса Навина 24:15

І сказав Самуїл до народу: «Не бійтеся! 
Ви зробили все те зло, тільки не відступіть 
від Господа, і служіть Господеві всім серцем 
своїм.

І не відступайте, і не йдіть за 
марнотами, які не допоможуть і які не 
врятують, бо марнота вони.

Бо Господь не полишить народу Свого 
ради Свого великого Ймення, бо зволив 
Гос подь зробити вас народом Своїм.

І Книга Самуїлова 12:20–22

А тепер, сину мій Соломоне, знай 
Бога, Отця твого, і служи Йому всім серцем 
та всією душею, бо Господь вивідує всі 
серця та знає всякий витвір думок. Якщо 
будеш шукати Його, то ти знайдеш Його, 
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а якщо залишиш Його, Він залишить тебе 
назавжди.

І Книга Хроніки 28:9 

А тепер ми звільнились від Закону, 
умерши для того, чим були зв’язані, щоб 
служити нам обновленням духа, а не 
старістю букви.

До Римлян 7:6

О земле, радісно вигукуй перед 
Господом! Служіть Господеві з радістю! З 
піснями приходьте до Господа.

Входьте у брами Його з подякою; 
заходь те на подвір’я Його з похвалою. 
Будьте вдячні Йому і прославляйте Його 
ім’я.

Псалом 99:1, 2, 4
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Послух
Ось, сьогодні я даю перед вами 

благосло вення й прокляття:
благословення, коли будете слухатися 

заповідей Господа, Бога вашого, які ж 
наказую вам сьогодні, і прокляття, якщо не 
будете слухатися заповідей Господа, Бога 
сво го, і збочите з дороги, яку Я наказую вам 
сьогодні, щоб ходити за іншими богами, 
яких ви не знали.

Повторення Закону 11:26–28

І сказав Самуїл: «Чи жадання Господа 
цілопалень та жертов таке, як послух 
Господ ньому голосу? Таж послух ліпший 
від жертви, покірливість – краща від 
баранячого лою!»

І Книга Самуїлова 15:22

О, коли б ти прислуховувався до 
Моїх заповідей, то був би твій спокій, 
як річка, а твоя справедливість, немов 
морські хвилі!

Ісаї 48:18
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Бо лиш справу оцю Я звелів їм, гово-
рячи: Слухайтеся Мого голосу, і Я буду вам 
Богом, а ви будете народом Моїм, і ходіть 
усією дорогою, про яку накажу вам, щоб 
вам було добре.

Єремії 7:23

Якщо ви Мене любите, – Мої заповіді 
зберігайте. 

Хто заповіді Мої має та їх зберігає, той 
любить Мене. А хто любить Мене, то по-
любить його Мій Отець, і Я полюблю його.

Івана 14:15, 21

Відповів же Петро та сказали 
апостоли: «Бога повинно слухатися, більш 
як людей»...

Дії 5:29

А що ми пізнали Його, пізнаємо це з 
то го, коли заповіді Його додержуємо.

Хто говорить: «Пізнав я Його», 
але не до держує Його заповідей, той 
неправдомовець, і немає в нім правди.

А хто додержує Його слово, у тому 
Божа любов справді вдосконалилась. Із 
того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо.
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А хто каже, що в Нім пробуває, той 
повинен поводитись так, як поводився Він.

І Івана 2:3–6

А якщо ти ходитимеш Моїми 
дорогами, щоб дотримувати постанови 
Мої та заповіді Мої, як ходив був батько 
твій Давид, то про довжу дні твої!

І Книга Царів 3:14

Навчи мене виконувати волю Твою, 
бо Ти мій Бог; нехай Твій добрий Дух веде 
мене рівною дорогою!

Псалом 142:10

І скликав Мойсей усього Ізраїля, 
та й сказав до нього: «Слухай, Ізраїлю, 
постанови й закони, які я говорю сьогодні 
в ваші вуха, і навчіться їх, і будете 
пильнувати їх.

І будеш пильнувати виконувати їх, як 
наказав вам Господь, Бог ваш, – не збочите 
ні праворуч, ні ліворуч.

Усією тією дорогою, що наказав вам 
Гос подь, Бог ваш, будете ходити, щоб жили 
ви й було вам добре, і щоб довгі були ваші 
дні в Краї, що ви оволодієте ним...»

Повторення Закону 5:1, 32, 33
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Раби, – слухайтеся в усьому тілесних 
па нів, і не працюйте тільки про людське 
око, немов підлещуючись, але в простоті 
серця, бо ячись Бога!

І все, що тільки чините, робіть від 
душі, немов Господеві, а не людям!

Знайте, що від Господа приймете 
в нагороду спадщину, бо служите ви 
Господеві Христові.

До Колосян 3:22–24

Отож, коріться кожному людському 
тво рінню ради Господа, – чи то цареві, як 
най вищому,

чи то володарям, як від нього пос-
ланим для карання злочинців та для похвали 
доброчинців.

Бо така Божа воля, щоб до брочинці 
гамували неуцтво нерозумних людей,

як вільні, а не як ті, що мають волю на 
прикриття лихого, але як раби Божі.

Шануйте всіх, братство любіть, Бога 
бійтеся, царя пова жайте.

Раби, – коріться панам із повним 
стра хом, не тільки добрим та тихим, але й 
прикрим.
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Бо то вгодне, коли хто через сум ління 
перед Богом, терпить недолю, непоправді 
страждаючи.

Бо яка похвала, коли терпите ви,  як 
вас б’ють за провини? Але коли з мукою 
терпите за добрі вчинки, то це вгодне 
Богові!

І Петра 2:13–20

Діти, – слухайтеся своїх батьків у Гос-
поді, бо це справедливе!

До Ефесян 6:1

Діти, – будьте слухняні в усьому бать-
кам, бо це Господеві приємне!

Батьки, – не дратуйте дітей своїх, щоб 
на дусі не впали вони!

Раби, – слухайтеся в усьому тілесних 
панів, і не працюйте тільки про людське 
око, немов підлещуючись, але в простоті 
серця, бо ячись Бога!

І все, що тільки чините, робіть від 
душі, немов Господеві, а не людям!

Знайте, що від Господа приймете 
в нагороду спадщину, бо служите ви 
Господеві Христові.

До Колосян 3:20–24
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Тілесні думки
Бо думка тілесна – то смерть, а думка 

духовна – життя та мир, думка бо тілесна 
ворожнеча на Бога, бо не кориться Законові 
Божому, та й не може. І ті, хто ходить за 
тілом, не можуть догодити Богові.

До Римлян 8:6–8

Бо хто сіє для власного тіла свого, той 
від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, 
той від духа пожне життя вічне.

До Галатів 6:8

Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви 
не знаєте, що дружба зо світом – то ворож-
неча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові 
приятелем, той ворогом Божим стається.

Якова 4:4

Є дорога, яка здається чоловікові про-
стою, але кінець її – дорога смерті.

Притчі 14:12

Багато-бо хто, що про них я вам казав, 
а тепер говорю навіть плачучи, поводяться, 
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як во роги хреста Христового. Їхній кінець – 
то за гибель, шлунок – їхній бог, а слава – в 
їхньо му соромі... Вони думають тільки про 
земне!

До Филип’ян 3:18, 19

А котра у розкошах живе, – та живою 
померла.

І до Тимофія 5:6

Бо жоден вояк не в’яжеться в справи 
життя, аби догодити тому, хто військо 
збирає.

Стережися молодечих пожадливостей, 
тримайся правди, віри, любові, миру з 
тими, хто Господа кличе від чистого серця.

II до Тимофія 2:4, 22

Будуть-бо люди тоді самолюбні, 
грошо любні, зарозумілі, горді, богозне-
важ ники, бать кам неслухняні, невдячні, 
непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, 
нестримливі, жор стокі, ненависники доб-
ра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше 
люблять розкоші, аніж люблять Бога, – 

вони мають вигляд благоче стя, але 
сили, його відреклися. Відвертайсь від 
таких! До них бо належать і ті, хто пролазить 
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до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених, 
ведених усякими пожадливостями, що 
вони завжди вчаться, та ніколи не можуть 
прийти до пізнання правди.

II до Тимофія 3:2–7

Благаю вас, любі, як приходьків та 
подо рожніх, щоб ви здержувались від 
тілесних пожадливостей, що воюють проти 
душі.

І Петра 2:11

Не любіть світу, ані того, що в світі. 
Коли любить хто світ, у тім немає любові 
Отцівської, бо все, що в світі: пожадливість 
ті лесна, і пожадливість очам, і пиха 
життєва, – це не від Отця, а від світу. 
Минається світ, і його пожадливість, а хто 
Божу волю виконує, той повік пробуває!

І Івана 2:15–17

Тож благаю вас, браття, через Боже 
мило сердя, – повіддавайте ваші тіла на 
жертву живу, святу, приємну Богові, як 
розумну службу вашу, і не стосуйтесь до 
віку цього, але перемініться відновою 
вашого розуму, щоб пізнати вам, що 
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то є воля Божа, – добро, приємність та 
досконалість.

До Римлян 12:1, 2

Нехай у вас будуть ті самі думки, що й 
у Христі Ісусі!

До Филип’ян 2:5

Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти 
у пов нім спокої, бо на Тебе надію вона 
покладає.

Ісаї 26:3

Думайте про те, що вгорі, а не про те, 
що на землі.

Отож, умертвіть ваші земні члени: 
розпу сту, нечисть, пристрасть, лиху 
пожадливість та зажерливість, що вона 
ідолослуження.

До Колосян 3:2, 5

Наостанку, браття, що тільки 
правдиве, що тільки чесне, що тільки 
праведне, що тільки чисте, що тільки любе, 
що тільки гідне хвали, коли яка, чеснота, 
коли яка похвала, – думайте про це!

До Филип’ян 4:8
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Божу благодать

І апостоли з великою силою свідчили 
про воскресіння Ісуса Господа, і благодать 
велика на всіх них була.

Дії 4:33

І знайдеш милість і розуміння в очах 
Бо га і людей.

Притчі 3:4

Бо сонце та щит – Господь, Бог! Бог 
дає милість і славу; добра не відмовить тим, 
хто ходить непорочно.

Псалом 83:12

І промовив Господь до Мойсея: «Також 
цю річ, про яку говорив ти, зроблю, бо ти 
знайшов милість в очах Моїх, і Я знаю на 
ім’я тебе».

Вихід 33:17

Життя й милість подав Ти мені, а опіка 
Твоя стерегла мого духа.

Йова 10:12
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Бо Ти, Господи, благословляєш пра-
ведника і милістю, як щитом, прикриваєш 
його.

Псалом 5:13

Господи, з благовоління Твого Ти 
вкріпив гору мою, та одвернув Ти лице Своє 
і я захитався.

Псалом 29:8

Господь пам’ятає про нас – нехай побла-
гословить! Нехай благословить дім Ізраїля, 
не хай благословить Він дім Аа ронів!

Псалом 113:20

Бо хто знаходить мене, знаходить 
життя; і одержить благословіння від Господа.

Притчі 8:35.

Благословення над головою 
праведника; але уста нечестивого наповнені 
насильством.

Благословення Господнє, воно 
збагачує і не приносить смутку з собою.

Чого боїться нечестивий, те прийде на 
нього; але бажання праведного сповняться.

Притчі 10:6, 22, 24
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Безглуздий насміхається з гріха, а між 
праведними – добра воля.

Притчі 14:9

І мури твої побудують чужинці, а 
їхні царі тобі будуть служити, бо в запалі 
гніву Свого Я був уразив тебе, а в Свої 
уподобанні змилуюся над тобою.

Ісаї 60:10

Усе бо для вас, щоб благодать, 
розмноже на через багатьох, збагатила 
подяку на Божу славу.

II до Коринтян 4:15

На хвалу слави благодаті Своєї, якою 
Він обдарував нас в Улюбленім.

До Ефесян 1:6

Отож, приступаймо з відвагою 
до престо лу благодаті, щоб прийняти 
милість та для своєчасної допомоги знайти 
благодать.

До Євреїв 4:16
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Дух Святий
Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то 

храм Духа Святого, що живе Він у вас, 
Якого від Бога ви маєте, і ви не свої?

І до Коринтян 6:19

А надія не засоромить, бо любов Божа 
вилилася в наші серця Святим Духом, 
даним нам.

До Римлян 5:5

І вблагаю Отця Я, – і Втішителя іншого 
дасть вам, щоб із вами повік перебував,– Ду ха 
правди, що Його світ прийняти не може, бо не 
бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, 
бо при вас перебуває, і в вас буде Він.

Івана 14:16, 17

Та Я правду кажу вам: краще для вас, 
щоб пішов Я, бо як Я не піду, Утішитель не 
при йде до вас. А коли Я піду, то пішлю вам 
Його.

А коли прийде Він, Той Дух правди, 
Він вас попровадить до цілої правди, бо 
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не буде казати Сам від Себе, а що тільки 
почує, – ка затиме, – і що має настати, – 
звістить вам.

Івана 16:7, 13

Я хрищу вас водою на покаяння, але 
Той, Хто йде по мені, потужніший від мене: 
я недостойний понести взуття Йому. Він 
христитиме вас Святим Духом й огнем.

Матвія 3:11

Хто вірує в Мене, як каже Писання, то 
ріки живої води потечуть із утроби його.

Це ж сказав Він про Духа, що мали 
прийняти Його, хто ввірував в Нього. Не 
було бо ще Духа на них, – не був бо Ісус ще 
прославлений.

 Івана 7:38, 39

Отож, коли ви, бувши злі, потрапите 
добрі дари своїм дітям давати, – скільки 
ж більше Небесний Отець подасть Духа 
Святого всім тим, хто проситиме в Нього?

Луки 11:13

І буде потому, – виллю я Духа Свого 
на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші 
сини й ваші дочки, а вашим старим будуть 
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снитися сни, юнаки ваші бачити будуть 
видіння.

Йоіла 3:1

А зібравшися з ними, Він звелів, щоб 
вони не відходили з Єрусалиму, а чекали 
обітниці Отчої, «що про неї – казав – ви 
чули від Мене. Іван бо водою христив, – ви 
ж охрищені будете Духом Святим через 
кілька тих днів!»

Та ви приймете силу, як Дух Святий 
злине на вас, і Моїми ви свідками будете 
в Єрусалимі, та аж до останнього краю 
землі».

Дії 1:4, 5, 8

Усі ж вони сповнились Духом Святим, 
і почали говорити іншими мовами, як їм 
Дух промовляти давав.

Дії 2:4

А Петро до них каже: «Покайтеся, і 
не хай же охриститься кожен із вас у Ім’я 
Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, – 
і дара Духа Святого ви приймете!»

Дії 2:38

Як вони ж помолилися, затряслося те 
місце, де зібрались були, і переповнилися 
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всі Святим Духом, – і зачали говорити 
Слово Бо же з сміливістю!

Дії 4:31

І не впивайтесь вином, в якому 
розпуста, але краще наповнюйтесь Духом.

До Ефесян 5:18

Як зач ули ж апостоли, які в Єрусалимі 
були, що Боже Слово прийняла Самарія, то 
послали до них Петра та Івана.

А вони, як прийшли, помолились за 
них, щоб Духа Свя того вони прийняли,

бо ще ні на одного з них він не сходив, 
а були вони тільки охрищені в Ім’я Господа 
Ісуса.

Тоді на них руки поклали, і прийняли 
вони Духа Святого.

Дії 8:14–17
Як Петро говорив ще слова ці, злинув 

Святий Дух на всіх, хто слухав слова.
А обрізані віруючі, що з Петром 

прибули, здивувалися дивом, що дар Духа 
Святого пролився також на поган!

Бо чули вони, що мовами різними ті 
розмовляли та Бога звеличували...

Дії 10:44–46
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Та й спитав їх: «Чи ви Духа Святого 
одержали, як увірували?» А вони відказали 
«Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий!» 

І він запитав: «Тож у що ви 
христились?» Вони ж відказали: «В Іванове 
хрищення».

І промовив Павло: «Таж Іван христив 
хрищенням на покаяння, говорячи людям, 
щоб вірили в Того, Хто прийде по ньому, 
цебто в Ісуса».

Як почули ж оце, то христились вони 
в Ім’я Господа Ісуса.

А коли Павло руки на них поклав, 
то зійшов на них Дух Святий, – і різними 
мовами стали вони про мовляти та 
пророкувати!

Дії 19:2–6
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Вірність Богові
Добре ти вчинив рабу Твоєму, Господи, 

згідно слова Твого.
Псалом 118:65

Вірний Той, Хто вас кличе, – Він і 
вчинить оте!

До Солунян 5:24

Бо для Мене оце – мов ті Ноєві води: 
як Я присягнув був, що Ноєві води не 
прийдуть уже над землею, так Я присягнув, 
щоб на тебе не гніватися й не картати тебе!

Бо зрушаться гори й холми 
захитаються, та милість Моя не відійде від 
тебе, і заповіт Мого миру не захитається, 
каже твій милостивець, Господь.

Ісаї 54:9, 10

І буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб 
пам’ятати про вічний заповіт між Богом і 
між кожною живою душею в кожному тілі, 
що во но на землі.

Буття 9:16
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І ось Я з тобою, і буду тебе пильнувати 
скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, 
бо Я не покину тебе, аж поки не вчиню, що 
Я сказав був тобі.

Буття 28:15

Але з Господньої любові до вас, і 
через додержання Його присяги, що 
присягнув був вашим батькам, – Господь 
вивів вас сильною рукою, і викупив тебе 
з дому рабства, з руки фараона, царя 
єгипетського.

І ти пізнаєш, що Господь, Бог твій – 
Він той Бог, той Бог вірний, що стереже 
заповіта та милість для тих, хто любить 
Його, та хто додержує Його заповіді на 
тисячу поколінь.

Повторення Закону 7:8, 9

А я оце відходжу дорогою всієї землі. 
А ви будете знати всім своїм серцем, та 
всією душею, що не відпало ані одне слово 
зо всіх тих добрих слів, що про вас говорив 
був Гос подь, Бог ваш, – усе збулося вам, не 
відпало з нього ані одне слово.

Ісуса Навина 23:14
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Благословенний Господь, що дав мір 
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.

І Книга Царів 8:56

Господи, милість Твоя до небес; істина 
Твоя до хмар.

Псалом 35:6

Я буду співати про милості Господні 
повіки! Розповідатиму устами моїми про 
Твою вірність з роду в рід.

Тому що я впевнений, що навіки 
засно вана милість, і на небесах Ти утвердив 
Свою вірність.

Але милості Моєї не відійму від нього 
зовсім і не залишу вірності Моєї.

Я не зламаю завіту Мого і не зміню 
того, що вийшло із уст Моїх.

Псалом 88:1, 2, 34, 35

Він не дасть захитатися нозі твоїй; 
твій сторож не дрімає.

Оце не дрімає й не спить Сторож 
Ізраїля.

Псалом 120:3, 4
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Та самі ми в собі мали присуд на 
смерть, щоб нам не покладати надії на себе, 
а на Бо га, що воскрешує мертвих.

І до Коринтян 1:9

Досягла вас проба не інша, тільки люд-
ська; але вірний Бог, який не попустить, 
щоб ви випробовувалися більше, ніж 
можете, але при спробі й полегшення дасть, 
щоб знести могли ви її.

І до Коринтян 10:13

Не бариться Господь із обітницею, 
як де які вважають це барінням, але вас 
довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, 
але щоб усі навернулися до каяття.

ІІ Петра 3:9

А коли ми невірні, зостається Він 
вірний, бо не може зректися Самого Себе.

Та однак стоїть міцна Божа основа та 
має печатку оцю: «Господ ь знає тих, хто 
Його», та: «Нехай від неправди відступиться 
всякий, хто Господнє Ім’я називає!».

II до Тимофія 2:13, 19
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Церкву
Для урядження виповнення часів, 

щоб усе об’єднати в Христі, – що на небі і 
що на землі.

І все впокорив Він під ноги Йому, і 
Його дав найвище за все – за Голову Церкви, 
а вона – Його тіло, повня того, що все всім 
на повняє.

До Ефесян 1:10, 22, 23

Що визволив нас із влади темряви 
й переставив нас до Царства Свого 
улюбленого Сина.

І Він – Голова тіла, Церкви. Він поча-
ток, первороджений з мертвих, щоб у 
всьому Він мав першенство.

До Колосян 1:13, 18

Він каже до них: «А ви за кого Мене 
маєте?»

А Симон Петро відповів і сказав: «Ти –
Христос, Син Бога Живого!»

А Ісус відповів і до нього промовив: 
«Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо 
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не тіло і кров оце тобі виявили, але Мій 
Небесний Отець. І кажу Я тобі, що ти скеля, 
і на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, – і 
сили адові не переможуть її».

Матвія 16:15–18

Збудовані на основі апостолів і 
пророків, наріжним каменем є Сам Ісус 
Христос, що на Ньому уся будівля, улад 
побудована, росте в святий храм у Господі, 
що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на 
оселю Божу.

 До Ефесян 2:20–22

Що від Нього має ймення кожен рід на 
небі й на землі.

Тому слава в Церкві та Христі Ісусі на 
всі покоління на вічні віки. Амінь.

До Ефесян 3:15, 21

Бо чоловік – голова дружини, як і 
Христос – Голова Церкви, Сам Спаситель 
тіла! І як кориться Церква Христові, так 
і дружини своїм чоловікам у всьому. 
Чоловіки, – любіть своїх дружин, як і 
Христос полюбив Церкву, і віддав за неї 
Себе, щоб її освятити, очистивши водяним 
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купелем у слові, щоб поставити її Собі 
славною Церквою, що не має плями чи 
вади чи чогось такого, але щоб була свята 
й непорочна.

Бо ніколи ніхто не зненавидів 
власного тіла, а годує та гріє його, як і 
Христос Церкву.

До Ефесян 5:23–27, 29

І ви маєте в Нім повноту, а Він – Голова 
всякої влади й начальства.

А не тримаючись Голови, від Якої 
все тіло, суглобами й зв’язями з’єднане й 
зміцнене, росте зростом Божим.

До Колосян 2:10, 19

Бо як в однім тілі маємо багато членів, 
а всі члени мають не однакове діяння, так 
бага то нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми 
один одному члени.

До Римлян 12:4, 5

Бо як тіло одне, але має членів багато, 
усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, –
так і Христос.

Бо ми всі одним Духом охрищені в тіло 
одне, – чи то юдеї, чи геллени, чи раби, чи 
то вільні, – і всі ми напоєні Духом одним.
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Бо тіло не є один член, а багато. Коли 
скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, і то 
хіба через це не від тіла вона?

І коли ска же вухо, що я не від тіла, бо 
я не око, – то хіба через це не від тіла воно? 
Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух? 
А коли б усе слух, то де був би нюх?

Та нині Бог роз клав члени в тілі, 
кожного з них, як хотів. Якби всім одним 
членом були, – то де тіло було б? Отож, 
тепер членів багато, – та тіло одне. Бо око не 
може сказати руці: «Ти мені непотрібна»; або 
голова знов ногам: «Ви мені непотрібні».

Але члени тіла, що здаються слабіші, 
значно більше потрібні. А тим, що вважаємо 
їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь 
найбільшу приносимо, і бридкі наші члени 
отримують пристойність най більшу, а 
нашим пристойним того – не потрібно.

Та Бог змішав тіло, і честь більшу дав 
нижчому членові, щоб поділення в тілі не 
було, а щоб члени однаково дбали один 
про одного. І коли терпить один член, 
то всі члени з ним терплять; і коли один 
член пошанований, то всі члени з ним 
тішаться.
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І ви – тіло Христове, а зосібна – члени. 
А інших поставив Бог у Церкві, по–перше – 
апостолами, по–друге – пророками, по–
третє – учителями, потім дав сили, потім 
також дари вздоровлення, допомоги, 
управління, різні мови.

І до Коринтян 12:12–28

Благаємо ж, браття, ми вас – шануйте 
тих, що працюють між вами, і в вас 
старшинують у Господі, і навчають вас 
вони, і в великій любові їх майте за їхню 
працю. Між собою заховуйте мир.

 До Солунян 5:12, 13

Спогадуйте наставників ваших, що 
вам і говорили Слово Боже; і, дивлячися на 
кінець їхнього життя, переймайте їхню віру.

Слухайтесь ваших наставників та 
коріться їм – вони бо пильнують душ 
ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай 
вони роблять це з радістю, а не зідхаючи, – 
бо це для вас не корисне.

До Євреїв 13:7, 17

І Він, отож, настановив одних за апо-
столів, одних за пророків, а тих за бла-
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говісників, а тих за пастирів та вчителів, 
щоб приготувати святих на діло служби 
для збуду вання тіла Христового.

До Ефесян 4:11, 12

Отож, ті, хто прийняв Його слово, 
охристилися. І пристало до них того дня 
душ тисяч зо три.

І вони перебували в науці апос-
тольській, та в спільноті братерській, і в 
ламанні хліба, та в молитвах.

І був острах у кожній душі, бо багато 
чинили апостоли чуд та знамен. А всі 
віруючі були вкупі, і мали все спіль ним. І 
вони прода вали маєтки та добра, і всім їх 
ділили, як ко му чого треба було. І кожного 
дня перебували вони однодушно у храмі, і, 
ломлячи хліб по домах, поживу приймали 
із радістю та в сер дечній простоті, 
вихваляючи Бога та маючи ласку в усього 
народу. І щоденно до Церкви Господь 
додавав тих, що спасалися.

Дії 2:41–47

Як добре і приємно, коли брати 
живуть разом у згоді.

Псалом 132:1
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БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Управління
 Чи Бога людина обманить? Мене ж ви 

обманюєте, ще й говорите: «Чи ми Тебе
обманили?» – Десятиною та прино-

сами. Прокляттям ви прокляті, а Мене 
обманили, о люду ти ввесь!

Принесіть же ви всю десятину до 
дому скарбниці, щоб страва була в Моїм 
храмі, і тим Мене випробуйте, – промовляє 
Господь Саваот: чи небесних отворів вам 
не одчиню, і не виллю вам благословення 
аж надмір?

І ради вас насварю Я все те, що жере, 
і воно не понищить вам земного плоду, і 
не заб’є винограду вам на полі, говорить 
Господь Саваот.

І будуть всі люди вважати вас бла-
женними, бо будете ви любим Краєм, 
говорить Господь Саваот.

Малахії 3:8–12

А щодо складок на святих, то й ви 
робіть так, як я постановив для Церков 
галатійських. А першого дня в тижні нехай 
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кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно 
з тим, як ве деться йому...

І до Коринтян 16:1, 2

А до цього кажу: Хто скупо сіє, – той 
скупо й жатиме, а хто сіє щедро, – той 
щедро й жатиме!

Нехай кожен дає, як серце йому 
призво ляє, – не в смутку й не з примусу, бо 
Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог 
має силу всякою благодаттю вас збагатити, 
щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий 
достаток, збагачувалися всяким добрим 
учинком.

II до Коринтян 9:6–8

І все, що тільки чините, робіть від душі, 
немов Господеві, а не людям. Знайте, що від 
Господа приймете в нагороду спадщину, бо 
служите ви Господеві Христові.

До Колосян 3:23, 24

Складайте ж собі скарби на небі, де ні 
міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них 
не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб 
твій, – там буде й серце твоє.

Матвія 6:20, 21
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Давайте – і дадуть вам; мірою доброю, 
натоптаною, струснутою, й переповненою 
вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою 
міряєте, такою відміряють вам.

Луки 6:38

Улюблений, – я молюся, щоб добре 
вело ся в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, 
як добре ведеться душі твоїй.

ІІІ Івана 2

Шукайте ж найперш Царства Божого 
й правди Його, – а все це вам додасться.

Матвія 6:33

І кожен, хто за Ймення Моє кине дім, 
чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи 
діти, чи землі, – той багатократно одержить 
і успадкує вічне життя.

Матвія 19:29
Уздоровляйте недужих, воскрешайте 

померлих, очищайте прокажених, виганяйте 
демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте.

Матвія 10:8

І прийдуть на тебе всі оці благосло-
вення, і досягнуть тебе, коли ти слухати-
мешся голосу Господа, Бога свого.
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Благословенний ти в місті, благосло-
венний ти на полі. Благосло венний плід 
утроби твоєї, і плід твоєї землі, і плід худоби 
твоєї, порід биків твоїх, і котіння отари твоєї.

Благословенний твій кіш та діжа твоя.
Благословенний ти у вході своїм, і бла-

гословенний ти в виході своїм.
Господь учинить, що вороги твої, які 

пов стають на тебе, будуть побиті перед 
тобою, – вони однією дорогою вийдуть 
навперейми тебе, а сімома дорогами втіка-
тимуть перед тобою.

Господь накаже Своєму благословенню 
бути з тобою в коморах твоїх, та у всьому, чого 
доторкнеться рука твоя, і благословлятиме 
тебе в Краю, що Господь, Бог твій, дає тобі.

І Господь дасть тобі добрий приріст у 
плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, 
і в плоді поля твого на тій землі, що Господь 
заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі.

Господь відчинить для тебе Свою добру 
скарбницю, небеса, щоб дати дощ для Краю 
твого в часі його, і щоб поблагословити всякий 
чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом 
народам, а сам не позичатимеш ні в кого.

Повторення Закону 28:2–8, 11, 12
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Додержуй же слів цього заповіту, і 
вико нуй їх, щоб мали ви поводження в 
усьому, що будете робити.

Повторення Закону 29:8

Тоді буде щастити тобі, якщо будеш 
до держувати, щоб чинити устави та права, 
які наказав був Господь Мойсеєві про 
Ізраїля...

І Книга Хронік 22:13

Якщо тільки послухаються, та стануть 
служити Йому, покінчать вони свої дні у 
добрі.

Йова 36:11

Інший розсіває щедро, і прибуває в 
нього, а інший надміру зберігає, і бідніє.

Добродійна душа буде  насичена; і хто 
на пуває, напоєний буде.

Притчі 11:24, 25

Ісус відказав: «Поправді кажу вам: 
немає такого, щоб дім полишив, чи братів, 
чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи 
поля ради Мене та ради Євангелії,

і не одержав би в сто разів більше 
тепер, цього часу, серед переслідувань, – 
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домів, і братів, і сестер, і ма терів, і дітей, і 
піль, а в віці наступному – вічне життя».

Марка 10:29, 30

Нехай книга цього Закону не відійде 
від твоїх уст, але будеш роздумувати 
про неї вдень та вночі, щоб додержувати 
чинити все, що написано в ній, бо тоді 
зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде 
щастити тобі.

Ісуса Навина 1:8
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Сатану
Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супро-

тивник – диявол – ходить ричучи, як лев, 
що шукає пожерти кого.

Противтесь йому, тверді в вірі.
І Петра 5:8, 9

Тож підкоріться Богові та 
спротивляйтесь дияволові, – то й утече він 
від вас.

Якова 4:7

Нарешті, мої брати, зміцняйтеся 
Господом та могутністю сили Його! 
Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли 
ви стати проти хитрощів диявольських. 
Бо ми не маємо бо ротьби проти крові 
та тіла, але проти початків, проти влади, 
проти світоправителів цієї темряви, проти 
піднебесних духів злоби. Через це візьміть 
повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір 
дня злого і, все вико навши, витримати. Отже, 
стійте, підперезавши стегна свої правдою, і 
зодягнувшись у броню праведності, і взувши 
ноги в готовність Єван гелії миру. А найбільш 
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над усе візьміть щита віри, яким зможете 
погасити всі огненні стріли лукавого. 
Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, 
який є Слово Боже. Усякою молитвою й 
благанням кожного часу моліться духом, а 
для того пильнуйте з повною витривалістю 
та молитвою за всіх святих...

До Ефесян 6:10–18

Але бачимо Ісуса, мало чим уменшеним 
від Анголів, що за перетерплення смерті Він 
увінчаний честю й величністю, щоб за благо-
даттю Божою смерть скуштувати за всіх.

А що діти стали спільниками тіла та 
крові, то й Він став учасником їхнім, щоб 
смертю знищити того, хто має владу смерті, 
цебто диявола, та визволити тих усіх, 
хто все життя страхом смерті тримався в 
неволі.

До Євреїв 2:9, 14, 15

І ви маєте в Нім повноту, а Він – Голо-
ва всякої влади й начальства.

Роззброївши влади й начальства, 
сміливо їх вивів на посміховисько, – 
перемігши їх на хресті!

До Колосян 2:10, 15
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Що визволив нас із влади темряви 
й переставив нас до Царства Свого 
улюбленого Сина.

До Колосян 1:13

І вони його перемогли кров’ю Агнця 
та словом свого засвідчення, і не полюбили 
життя свого навіть до смерті.

Об’явлення 12:11

Улюблені, – не кожному духові вірте, 
але випробовуйте духів, чи від Бога вони, 
бо неправдивих пророків багато з’явилося 
в світ. Духа Божого цим пізнавайте: кожен 
дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов 
був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який 
не визнає Ісуса, той не від Бога, але він 
антихристів, про якого ви чули, що йде, а 
тепер уже він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви 
перемогли їх, – більший бо Той, Хто в вас, 
аніж той, хто в світі.

І Івана 4:1–4

А ті сімдесят повернулися з радістю, 
ка жучи: «Господи, – навіть демони коряться 
нам у Ім’я Твоє». Він же промовив до них: «Я 
бачив того сатану, що з неба спадав, немов 
блискавка. Ось Я владу вам дав наступати на 
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змій та скорпіонів, і на всю силу ворожу, – і 
ніщо вам не зашкодить».

Луки 10:17–19

А тих, хто ввірує, супроводити будуть 
ознаки такі: у Ім’я Моє демонів будуть 
вигонити, говоритимуть мовами новими, 
братимуть змій; а коли смертодійне що 
вип’ють, – не буде їм шкодити; кластимуть 
руки на хворих, – і добре їм буде.

Марка 16:17, 18

А коли ж Духом Божим вигоню Я де-
монів, то настало для вас Царство Боже. 
Або як то хто може вдертися в дім дужого, 
та по грабувати добро його, якщо перше не 
зв’яже дужого? І аж тоді він господу його 
пограбує.

Матвія 12:28, 29

Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо 
ми, – зброя бо нашого воювання не тіле сна, 
але міцна Богом на зруйнування твердинь, – 
ми руйнуємо задуми, і всяке винесення, 
що підіймається проти пізнання Бога, і 
полонимо всяке знання на послух Христові.

II до Коринтян 10:3–5
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Ім’я Господнє – міцна твердиня; пра-
ведник втікає в неї і безпечний.

Притчі 18:10

Хто чинить гріх, той від диявола, 
бо диявол грішить від початку. Тому-то 
з’явився Син Божий, щоб знищити справи 
диявола.

І Івана 3:8

А Бог миру потопче незабаром сатану 
під ваші ноги. Благодать Господа нашого 
Ісуса Христа нехай буде з вами. Амінь.

До Римлян 16:20

Пишу вам, батьки, бо ви пізнали Того, 
Хто від початку. Пишу вам, юнаки, бо пере-
могли ви лукавого. Пишу, діти, вам, бо ви 
пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви 
пізнали Того, Хто від початку. Писав я до 
вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже в вас 
пробуває, і лукавого перемогли ви.

І Івана 2:13, 14
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Повернення Христа
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 умер і воскрес, так і 
покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. 
Бо це ми вам каже мо Словом Господнім, 
що ми, хто живе, хто полишений до 
приходу Господнього, – ми не попередимо 
покійних. Сам бо Господь із нака зом, при 
голосі Архангола та при Божій сурмі зійде з 
неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, 
потім ми, що живемо й зостались, бу-
демо схоплені разом із ними на хмарах на 
зустріч Господню на повітрі, і так завсіди 
бу демо з Господом. Отож потішайте один 
одного оцими словами.

І до Солунян 4:13–18

Ось кажу я вам таємницю: не всі ми 
за снемо, та всі перемінимось, – раптом, 
як оком змигнути, при останній сурмі: бо 
засурмить вона – і мертві воскреснуть, 
а ми пере мінимось!.. Мусить бо тлінне 
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оце зодягнутись в нетлінне, а смертне оце 
зодягнутись в безсмер тя. А коли оце тлінне 
в нетлінне зодягнеться, і оце смертне в 
безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово 
написане: «Поглинута смерть перемогою!»

Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, смер-
те, жало? Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха –
то Закон. А Богові дяка, що Він Гос подом 
нашим Ісусом Христом перемогу нам дав.

І до Коринтян 15:51–57

Та й сказали: «Галілейські мужі, – чого 
стоїте й задивляєтесь на небо? Той Ісус, що 
вознісся на небо, від вас, прийде так, як 
бачили ви, як ішов Він на небо».

Дії 1:11

І чекали блаженної надії та з’явлення 
слави великого Бога й Спаса нашого Христа 
Ісуса...

До Тита 2:13

Насамперед знайти оце, що в останні 
дні прийдуть із насмішками глузії, що 
ходитимуть за своїми пожадливостями та 
й скажуть: «Де обітниця Його приходу? 
Бо від того часу, як позасинали батьки, усе 
залишається так від початку творіння».
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Нехай же одне це не буде заховане від 
вас, улюблені, що в Господа один день – не мов 
тисяча років, а тисяча років – немов один 
день. Не бариться Господь із обітницею, 
як деякі вважають це барінням, але вам 
довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, 
але щоб усі навернулися до каяття. День же 
Гос подній прибуде, як злодій вночі, коли 
з гуркотом небо мине, а стихії, розпечені, 
ринуть, а земля та діла, що на ній, погорять...

А коли все оце поруйнується, то 
якими мусити бути в святому житті та 
в побож ності ви, що чекаєте й прагнете 
скорого приходу Божого дня, в якім небо, 
палючися, зникне, а розпалені стихії 
розтопляться? Але за Його обітницею ми 
дожидаємо неба нового й нової землі, що 
правда на них пробуває.

II Петра 3:3, 4, 8–13
Улюблені, – ми тепер Божі діти, але ще 

не виявилося, що ми будемо. Та знаємо, що, 
коли з’явиться, то будем подібні до Нього, 
бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, 
хто має на Нього надію оцю, очищає себе 
так же само, як чистий і Він.

І Івана 3:2–З
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І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зо-
рях, і тривога людей на землі, і збентеження 
від шуму моря та хвиль, коли люди будуть 
мертвіти від страху й чекання того, що йде 
на ввесь світ, бо сили небесні порушаться. І 
поба чать тоді «Сина Людського, що йтиме 
на хма рах» із силою й великою славою. Коли 
ж ста не збуватися це, то випростуйтесь, 
і підійміть свої голови, – бо зближається 
ваше визволен ня».

Луки 21:25–28

Коли ж Він сидів на Оливній горі, 
підійшли Його учні до Нього самотньо й 
спитали: «Скажи нам, – коли станеться це? 
І яка буде ознака приходу Твого й кінця 
віку?»

Ісус же промовив у відповідь їм: «Сте-
режіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто 
прийде в Ім’я Моє, кажучи: «Я Христос». 
І зведуть багатьох. Ви ж бо про війни 
почуєте, і про воєнні чутки, – глядіть, не 
лякайтесь, бо «статись належить тому». 
Але це не кінець ще. Бо «повстане народ на 
народ, і царство на царство», і голод, мор, 
та землетруси наста нуть місцями. А все це 
– початок терпінь породільних.
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На муки тоді видаватимуть вас, і 
вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі 
народи за ймення Моє. І багато хто в той час 
спокусяться, і видавати один одного будуть, 
і один одного будуть ненавидіти. Постане 
багато фальшивих пророків, – і зведуть 
багатьох. І через розріст беззаконства 
любов багатьох охо лоне. А хто витерпить 
аж до кінця, – той буде спасений! І 
проповідана буде ця Євангелія Царства по 
цілому світові, на свідоцтво наро дам усім. І 
тоді прийде кінець!»

Матвія 24:3–14

Бо як блискавка та вибігає зо сходу, і 
з’являється аж до заходу, так буде і прихід 
Сина Людського.

І зараз по скорботі тих днів, «сонце 
зать мариться, і місяць не дасть свого 
світла», і зорі попадають з неба, і сили 
небесні пору шаться.

І того часу на небі з’явиться знак Сина 
Людського, і тоді «заголосять всі земні 
племе на», і побачать вони «Сина Людського, 
що йтиме на хмарах небесних» із великою 
поту гою й славою. І пошле Ангелів Своїх 
Він із голосним сурмовим гуком, і зберуть 
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Його вибраних – «від вітрів чотирьох, від 
кінців неба аж до кінців його».

Матвія 24:27, 29–31

«А про день той й годину не знає ніхто: 
ані Анголи небесні, ані Син, – лише сам Отець. 
Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина 
Людського. Бо так само, як за днів до потопу 
всі їли й пили, женилися й заміж виходили, 
аж до дня, «коли Ной уві йшов до ковчегу», і 
не знали аж поки потоп не прийшов та й усіх 
це забрав, – так буде і прихід Сина Людського. 
Будуть двоє на полі тоді, – один візьметься, а 
другий полишиться. Дві будуть молоти на 
жорнах, – одна візь меться, а друга полишиться. 
Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня 
прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б 
знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, 
то він пильну вав би, і підкопати свого дому не 
дав би. То му будьте готові й ви, – бо прийде Син 
Людський тієї години, коли ви не думаєте!»

Матвія 24:36–44

Знай же ти це, що останніми днями 
на стануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді 
само любні, грошолюбні, зарозумілі, горді, 
богозневажники, батькам неслухняні, невдяч-
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ні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, 
нестримливі, жорстокі, ненависники добра, 
зрадники, нахабні, бундючні, що більше люб-
лять розкоші, аніж люблять Бога, – вони ма ють 
вигляд благочестя, але сили його відреклися. 
Відвертайсь від таких!

II до Тимофія 3:1–5

А Дух ясно говорить, що від віри 
відступляться дехто в останні часи, ті, хто 
слухає духів підступних і наук демонів, 
хто в лицемірстві говорить неправду, і 
спалив сум ління своє, хто одружуватися 
забороняє, нака зує стримуватися від їжі, 
яку Бог створив на поживу з подякою 
віруючим та тим, хто прав ду пізнав.

І до Тимофія 4:1–3

Отже, я свідкую тобі перед Богом і 
Христом Ісусом, що Він має судити живих 
і мертвих за Свого приходу та за Свого 
царст ва. Проповідуй Слово, допоминайся 
вчасно–невчасно, докоряй, забороняй, 
переконуй з терпеливістю та з наукою. 
Настане бо час, здорової науки не будуть 
триматись, але за своїми пожадливостями 
виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха 
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влещували. Вони свій слух від правди 
відвернуть та до байок нахиляться.

Але ти будь пильний у всьому, 
терпи лихо, виконуй працю благовісника, 
виконуй свою службу.

Бо я вже за жертву стаю, і час відходу 
мого вже настав. Я змагався добрим змагом, 
свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку 
мені призначається вінок праведності, 
якого мені того дня дасть Господь, Суддя 
праведний; і не тільки мені, але й усім, хто 
прихід Його полюбив.

II до Тимофія 4:1–8

Поправді кажу вам: не перейде цей 
рід, аж усе оце станеться.

Матвія 24:34

Нехай серце вам не тривожиться! 
Віруйте в Бога, і в Мене віруйте! Багато 
осель у домі Мого Отця; а коли б то не так, 
то сказав би Я вам, що йду приготувати 
місце д ля вас? А коли відійду й приготую 
вам місце, Я знову прийду й заберу вас до 
Себе, щоб де Я – були й ви. А куди Я йду – 
дорогу ви знаєте.

Івана 14:1–4
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ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ ПРО

Неспасених
Бо всі згрішили, і позбавлені Божої 

слави.
До Римлян 3:23

Тому-то, як через одного чоловіка 
вві йшов до світу гріх, а гріхом смерть, так 
при йшла й смерть у всіх людей через те, що 
всі згрішили.

До Римлян 5:12

Бо заплата за гріх – смерть, а дар Бо-
жий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі 
нашім.

До Римлян 6:23

Бо гнів Божий з’являється з неба на 
всяку безбожність і неправду людей, що 
правду гамують неправдою, тому що те, 
що можна знайти про Бога, явне для них, 
бо їм Бог об’явив. Бо Його невидиме від 
створення світу, власне Його вічна сила 
й Божество, думан ням про твори стає 
видиме. Так що нема їм виправдання...

До Римлян 1:18–20
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А Бог доводить Свою любов до нас 
тим, що Христос умер за нас, коли ми були 
ще грішниками.

До Римлян 5:8

Не бариться Господь із обітницею, 
як де які вважають це барінням, але вам 
довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, 
але щоб усі навернулися до каяття.

II Петра 3:9

Бо Бог не послав Свого Сина на світ, 
щоб Він світ засудив, але щоб через Нього 
світ спасся.

Івана 3:17

Не прийшов Я, щоб праведних 
кликати до покаяння, а грішних.

Луки 5:32

Син-бо Людський прийшов, щоб 
знайти та спасти, що загинуло.

Луки 19:10

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
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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

І Слово Господнє звіщали йому та й 
усім, хто був у домі його.

Дії 16:32

І казав Він до них: «Ідіть по цілому 
сві тові, та всьому створінню Євангелію 
пропо відуйте. Хто увірує й охриститься, – 
буде спа сений, а хто не ввірує, – засуджений 
бу де.

Марка 16:15, 16

На Мені Дух Господній, бо Мене 
Він помазав, щоб Добру Новину звіщати 
вбогим. Послав Він Мене проповідувати 
полоненим визволення, а незрячим 
прозріння, відпустити на волю помучених, 
щоб проповідувати рік Господнього 
змилування.

Луки 4:18, 19
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Правда Біблії 
про...
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО

Прощення інших
Бо як людям ви простите прогріхи їхні, 

то простить і вам ваш Небесний Отець.
А коли ви не будете людям прощати, 

то й Отець ваш не простить вам прогріхів 
ваших.

Матвія 6:14, 15

Петро приступив тоді та й запитався 
Його: «Господи, – скільки разів брат мій 
може згрішити проти мене, а я маю прощати 
йому? Чи до семи раз?»Ісус промовляє до 
нього: «Не кажу тобі до семи раз, але аж до 
семидесяти раз по семи!»

Матвія 18:21, 22

Уважайте на себе! Коли провиниться 
твій брат, докори йому, а коли він покається, 
то вибач йому.

Луки 17:3

І коли стоїте на молитві, то прощайте, 
як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш 
Небес ний пробачив вам прогріхи ваші.

Марка 11:25
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Терпіть один одного і прощайте собі, 
коли б мав хто на кого оскарження. Як і 
Христос вам простив, робіть так і ви.

До Колосян 3:13

Браття, я себе не вважаю, що я 
досягнув. Та тільки, забуваючи те, що 
позаду, і спішачи до того, що попереду, 
женусь до мети за нагородою високого 
поклику Божого в Христі Ісусі. 

До Филип’ян 3:13, 14

Не згадуйте вже про минуле, і про 
давнє не думайте. 

Ось зроблю Я нове, тепер виросте. Чи 
ж про це ви не знаєте? Теж зроблю Я дорогу 
в степу, а в пустині – річки. 

Ісаї 43:18, 19

 Бо то вгодне, коли хто, через сумління 
перед Богом, терпить недолю, не по правді, 
страждаючи.

Бо яка похвала, коли терпите ви, як 
вас б’ють за провини? Але коли з мукою: 
терпите за добрі вчинки, то це вгодне 
Богові! Бо на це ви покликані. Бо й Христос 
постраждав за нас, і залишив нам приклад, 
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щоб пішли ми слідами Його. «Не вчинив 
Він гріха, і не знайшлося в устах Його 
підступу».

Коли був лихословлений, Він не 
лихосло вив взаємно, а коли Він страждав, 
не погрожував, але передав Тому, Хто 
судить справедливо. 

 І Петра 2:19–23

Блаженні вигнані за правду, бо їхнє 
Цар ство Небесне.

Блаженні ви, як ганьбити та гнати 
вас будуть, і будуть облудно на вас 
наговорювати всяке слово лихе ради Мене.

Радійте та ве селіться, – нагорода бо 
ваша велика на небе сах! Бо так гнали й 
пророків, що були перед вами.

Матвія 5:10–12

Бо знаємо Того, Хто сказав: «Мені 
пом ста належить, Я відплачу», говорить 
Господь. І ще: «Господь буде судити народа 
Свого».

До Євреїв 10:30

Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам 
посилається на випробовування, немов би 
чу жому випадку для вас.
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Але через те, що бере те ви участь 
у Христових стражданнях, то тіштеся, 
щоб і в з’явленні слави Його раділи ви й 
звеселялись.

Коли ж вас ганьблять за Христове 
Ім’я, то ви блаженні, бо на вас спочиває 
Дух слави й Дух Божий. 

І Петра 4:12–14

А Я вам кажу: «Любіть ворогів своїх, 
благословляйте тих, хто вас проклинає, 
творіть добро тим, хто ненавидить вас, і 
моліться за тих, хто вас переслідує».

Матвія 5:44
Не будь переможений злом, але 

перема гай зло добром.
До Римлян 12:21

Не платіть злом за зло, або лайкою за 
лайку, навпаки, бла гословляйте, знавши, що 
на це вас покликано, щоб ви вспадкували 
бла гословення.

Бо хто хоче любити життя та бачити 
добрі дні, нехай стримає свого язика від 
лихо го, та уста свої від говорення підступу.

І Петра 3:9, 10
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Усяке подратування, і гнів, і лютість, і 
крик, і лайка нехай буде взято від вас разом 
із усякою злобою.

А ви один до одного будьте ласкаві, 
милостиві, прощаючи один одному, як і Бог 
через Христа вам простив.

До Ефесян 4:31, 32
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ПРАВДА, БІБЛІЇ ПРО 

Християнську спільність
Що ми бачили й чули – про те ми 

звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із 
нами. Спільність же наша з Отцем і Сином 
Його Ісусом Христом.

Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у 
світлі, то маємо спільність один з одним, і 
кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас 
від усякого гріха.

 І Івана, 1:3, 7

І поводьтеся в любові, як і Христос 
полюбив вас, і кидав за нас Самого 
Себе, як дав і жертву Богові на приємні 
пахощі.

Розмовляючи поміж собою псалмами, 
і гімнами, і піснями духовними, співаючи й 
гра ючи в серці своєму для Господа...

Бо ми – члени Тіла Його від тіла Його й 
від костей Його.

До Ефесян 5:2, 19, 30

 Слово Христове нехай пробуває в вас 
рясно, у всякій премудрості. Навчайте та 
напоумляйте самих себе. Вдячно співайте 
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у ваших серцях Господеві псалми, гімни, 
духовні пісні. 

До Колосян 3:16

Хай потішаться їхні серця, у любові 
поєднані, для всякого багатства повного 
уміння, для пізнання таємниці Бога, 
Христа...

 До Колосян 2:2
Змовлялись тоді один з одним і ті, хто 

страх перед Господом має, – і прислухався 
Гос подь, і почув, і перед обличчям Його була 
писана пам’ятна книга про тих, хто страх перед 
Господом має, і хто поважає Ймення Його.

 Малахії 3:16

І ото двоє з них того ж дня йшли в: село, 
на ім’я Еммаус, що від Єрусалиму лежало на 
стадій із шістдесят. І розмовляли, вони між 
собою про все те, що сталося. І ото, як вони 
розмовляли, і розпитували один одного, 
підійшов Сам Ісус, – і пішов разом з ними.

 Луки 24:13, 14, 15

3 котрим насолоджувалися ми бесідою, 
ходили до Божого дому серед бурхливого 
натовпу…

Псалом 54:15
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І не на світі вже Я, а вони ще на світі, 
а Я йду до Тебе, Святий Отче, – заховай в 
Ім’я Своє їх, яких дав Ти Мені, щоб як Ми, 
єдине були.

Щоб були всі одно: як Ти, Отче, в Мені, 
а Я –у Тобі, щоб Одно були в Нас і вони – 
щоб увірував світ, що Мене Ти послав. 
А ту славу, що дав Ти Мені, Я їм передав, 
щоб єдине були, як єдине і Ми. Я – у них, 
а Ти – у Мені, щоб були досконалі в одно, і 
щоб пізнав світ, що послав Мене Ти, і що їх 
полюбив Ти, як Мене полюбив.

Івана 17:11, 21–23

Коли ж почався день П’ятидесятниці, 
всі вони однодушно знаходилися вкупі.

І вони перебували в науці 
апостольській, та в спільності братерській, 
і в ламанні хліба, та в молитвах.

І кожного дня перебували вони 
однодуш но у храмі, і, ломлячи хліб по 
домах, поживу приймали із радістю та в 
сердечній простоті, вихваляючи Бога та 
маючи ласку в усього на роду. І щоденно до 
Церкви Господь додавав тих, що спасалися.

Дії 2:1, 42, 46, 47
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А Бог терпеливості й потіхи нехай 
дасть вам бути однодумними між собою за 
Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними 
устами славили Бога й Отця Господа нашого 
Ісуса Христа.

Приймайте тому один одного, як і 
Христос прийняв нас до Божої слави.

До Римлян 15:5–7

Тож благаю вас, браття, Ім’ям Господа 
нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те 
саме, і щоб не було поміж вами поділення, 
але щоб були ви поєднані в однім розумінні 
та в думці одній.

 І до Коринтян 1:10

Носіть тягарі один одного, і так вико-
наєте Закона Христового.

Тож тому, поки маємо час, усім робімо 
добро, а найбільш одновірним.

До Галатів 6:2, 10

Отже, ви вже не чужі й не приходьки, 
а співгорожани святим, і домашні для Бога, 
збу довані на основі апостолів і пророків, де 
наріжним каменем є Сам Ісус Христос, що на 
Ньому уся будівля, улад побудована, росте 
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в святий храм у Господі, що на Ньому і ви 
разом будуєтеся Духом на оселю Божу.

До Ефесян 2:19–22

Дякую Богові своєму при к ожній згадці 
про вас.

Тільки живіть згідно з Христовою 
Євангелією, щоб – чи прийду я й побачу вас, 
чи не бувши – почув я про вас, що ви стоїте 
в однім дусі, борючись однодушно за віру 
Євангельську.

 До Филип’ян 1:3, 27

Отож, коли є в Христі яка заохота, коли 
є яка потіха любові, коли є яка спільнота 
духа, коли є яке серце та милосердя, то 
доповніть радість мою: щоб думали ви одне 
й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і 
один розум.

До Филип’ян 2:1, 2

І уважаймо один за одним для заохоти 
до любові й до добрих учинків. Не кидаймо 
збо ру свого, як то звичай у деяких, але заохо-
чуймося, і тим більше, скільки більше ви 
бачите, що зближається день той.

До Євреїв 10:24, 25



261

ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО 

Вашу відповідальність
І казав Він до них: «Йдіть по цілому 

світові, та всьому створінню Євангелію 
проповідуйте»

 Марка 16:15

Та ви приймете силу, як Дух Святий 
злине на вас, і Моїми ви свідками будете в 
Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж 
до останнього краю землі.

Дії 1:8

Ви – сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то 
чим насолити її? Не придасться вона вже 
нінащо, хіба щоб надвір була висипана та 
потоптана людьми.

Ви світло для світу. Не може сховатися 
місто, що стоїть на верховині гори. І не 
запа люють світильника, щоб поставити 
його під посудину, але на свічник, – і 
світить воно всім у домі.

Отак ваше світло нехай світить перед 
людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, 
та прославляли Отця вашого, що на небі. 

 Матвія 5:13–16
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«Бо Я голодував був – і ви нагодували 
Мене, прагнув – і ви напоїли Мене, мандрів-
ником Я був – і ви прийняли Мене. Був 
нагий – і Мене зодягли ви, слабував – і Мене 
ви відвідали, у в’язниці Я був – і при йшли ви 
до Мене». Тоді відповідять йому пра ведні й 
скажуть: «Господи, коли то Тебе ми голодного 
бачили – і нагодували, або спрагненого – і 
напоїли? Коли то Тебе мандрівником бачили –
і прийняли, чи нагим – і зодягли? Коли то 
Тебе ми недужого бачили, чи в в’язниці – і до 
Тебе прийшли?» Цар від повість і промовить 
до них: «Поправді кажу вам: що тільки 
вчинили ви одному з най менших братів 
Моїх цих, – те Мені ви вчинили».

Матвія 25:35–40

І хто напоїть, як учня, кого з малих цих 
бодай кухлем водиці холодної, поправді 
кажу вам, – той не згубить нагороди своєї.

Матвія 10:42

Та не є Бог не справедливий, щоб 
забути діло ваше та працю любові, яку 
показали в Ім’я Його ви, що святим 
послужили та служите.

До Євреїв 6:10
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Чиста й непорочна побожність 
перед Бо гом і Отцем оця: зглянутися над 
сиротами та вдовицями в утисках їхніх, 
себе берегти чистим від світу.

Якова 1:27

Коли ж брат чи сестра будуть нагі, і 
поз бавлені денного покорму,

а хто-небудь із вас до них скаже: «Ідіть 
з миром, грійтесь та їжте», та не дасть їм 
потрібного тілу, – що ж то поможе? Так 
само й віра, коли діл не має, – мертва в собі.

Якова 2:15–17

А люди питали Його й говорили: «Що 
ж нам робити?» І сказав Він у відповідь 
їм: «У кого дві сорочки, – нехай дасть 
немаючому; а хто має поживу, – нехай 
робить так само».

Луки 3:10, 11

Браття, як людина й упаде в який 
прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого 
духом лагідності, сам себе доглядаючи, 
щоб не спокусився й ти. Носіть тягарі один 
одного, і так виконаєте закона Христового. 
Коли бо хто думає, що він щось, бувши 
ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен 
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досліджує діло своє, і тоді матиме тільки 
в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен 
нестиме свій власний тягар.

А хто слова навчається, нехай ділиться 
всяким добром із навчаючим.

Галатам 6:1–6

Ми з того пізнали любов, що душу 
Свою Він поклав був за нас. І ми мусимо 
класти душі за братів.

А хто має достаток на світі, і бачить 
брата свого в недостачі, та серце своє 
зачиняє від нього, то як Божа любов 
пробуває в такому?

Діточки, – любімо не словом, ані 
язиком, але ділом та правдою.

І Івана 3:16–18

І будуть ці слова, що Я сьогодні 
наказую, на серці твоїм.

І пил ьно навчиш цього синів своїх, 
і будеш говорити про них, як сидітимеш 
удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти 
ле жатимеш, і коли ти вставатимеш.

І прив’яжеш їх на ознаку на руку 
свою, і будуть вони пов’язкою між очима 
твоїми. 
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І напишеш їх на бічних одвірках дому 
свого та на брамах своїх.

 Повторення Закону 6:6–9

Коли ж хто про своїх, особливо ж про 
домашніх не дбає, той вирікся віри, і він 
гірший від невірного.

І Тимофія 5:8

Навчай малого на добру путь, якою він 
має йти, і коли, він постаріє – не зверне з неї. 

Притчі 22:6

І покладете ви ці слова Мої на свої 
серця та на свої душі, і прив’яжете їх на 
знака на руці своїй, і вони будуть пов’язкою 
між вашими очима.

І будете навчати про них синів своїх, 
говорячи про них, коли ти сидітимеш у домі 
своїм, і коли ходитимеш у домі своїм, і коли 
ходитимеш дорогою, і коли лежатимеш, і 
коли вставатимеш. 

 Повторення Закону 11:18, 19
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО

Слово мовлене Господнє
Поправді кажу вам: як хто скаже горі 

оцій: «Порушся та й кинься до моря», і не 
ма тиме сумніву в серці своїм, але матиме 
віру, що станеться так, як говорить, – то 
буде йому!

Марка 11:23

А Господь відказав: «Коли б мали ви 
віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали шов-
ковиці цій: «Вирвися з коренем і посадися 
до моря», – то й послухала б вас. 

Луки 17:6

Тоді Він устав, і вітрові заборонив, 
і до моря сказав: «Мовчи, перестань!» І 
вщухнув вітер, – і тиша велика настала...

Марка 4:39

Вірою ми розуміємо, що віки Словом 
Божим збудовані, так що з невидимого 
сталось видиме.

До Євреїв 11:3

Бо від Себе Я не говорив, а Отець, що 
послав Мене, – то Він Мені заповідь дав, що Я 
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маю казати та що говорити. І відаю Я, що Його 
ота заповідь – то вічне життя. Тож що я говорю, 
то так говорю, як Отець Мені роз повідав.

Івана 12:49, 50

Поставлю Пророка для них з–поміж 
їхніх братів, Такого, як Ти, і дам Я слова 
Свої в уста Його, і Він їм говоритиме все, 
що Я на кажу.

Повторення Закону 18:18

Благословіть Господа, всі ангели Його, 
потужні силою, виконавці слова Його, 
покірні голосові слова Його.

Псалом 102:20

Хто мудрий серцем, буде названий 
розсудливим; а ласкавості уст додає навчання.

Серце мудрого навчає уста і на устах 
його помножується вчення.

Приємне слово – медовий щільник, 
солодкий для душі і здоров’я для кісток.

Людина нікчемна викопує зло, а уста 
її, як палючий вогонь. 

Він прижмурює очі свої, щоб придумати 
лукавство; закушує губи свої, і чинить зло.

 Притчі 16:21, 23, 24, 27, 30
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Слова уст людських – глибокі води, 
джерело мудрості – текучий потік.

Язик безумного – його загибель; і 
уста його – сіть на душу його.

Утроба чоловіка насичується з плоду 
уст його; що зростять уста його, тим він 
наповниться.

Смерть і життя у владі язика; і хто 
любить це, – буде їсти плід з того.

Притчі 18:4, 7, 20, 21

Бо чим серце наповнене, те говорять 
уста.

Кажу ж вам, що за кожне слово 
пусте, яке скажуть люди, дадуть вони 
відповідь суд ного дня. Бо зо слів своїх 
будеш виправданий, і зо слів своїх будеш 
засуджений.

Матвія 12:34, 36, 37

Коли ж хто гадає, що він побожний, 
і свого язика не вгамовує, та своє серце 
обма нює, – марна побожність того.

Якова 1:26

А про праведність, що від віри, 
говорить так: «Не кажи в своїм серці»...
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Але що каже ще? «Близько тебе слово, –
в устах твоїх і в серці твоїм», цебто слово 
віри, що його проповідуємо.

Бо коли ти ус тами своїми 
визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш 
вірувати в своїм серці, що Бог воскре сив 
Його з мертвих, то спасешся,

бо серцем віруємо для праведності, а 
устами ісповідуємо для спасіння.

До Римлян 10:6, 8–10

Тримаймо непохитне визнання надії, 
вірний бо Той, Хто обіцяв.

До Євреїв 10:23

Та мавши того ж духа віри, за 
написаним: «Вірував я, через те говорив», 
і ми віруємо, тому-то й говоримо.

ІІ до Коринтян 4:13

Перекуйте свої лемеші на мечі, а 
ваші серпи на списи, хай навіть безсилий 
говорить: «Я лицар!».

Йоіла 4:10

Людина насичується добром з 
плодів уст своїх, а душа переступника – з 
насильства.
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Хто стереже уста свої, той життя збе-
рігає, а хто широко відкриває уста свої, 
буде знищений.

Притчі 13:2, 3

Інший говорить, як мечем січе; язик 
же мудрого – уздоро вляє.

Притчі 12:18
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО 

Милість Божу
А якщо кому з вас не стачає мудрості, 

нехай просить від Бога, що всім дає просто, 
та не докоряє, – і буде вона йому дана.

 Якова 1:5

«Я навчу тебе, – каже Господь, і вкажу 
тобі дорогу, якою ти маєш ходити; даватиму 
тобі поради і око Моє над тобою». 

Псалом 31:8

Слово Твоє – світильник, то світло для 
стежки моєї. 

Псалом 118:105

Коли ти підеш, вони будуть, вказувати 
дорогу тобі; коли будеш спати, – будуть бе-
регти тебе; коли ти пробудишся, – будуть 
роз мовляти з тобою. 

Бо заповідь є світильник, а закон – 
світло; повчальні докори – дорога життя.

Притчі 6:22, 23

Нехай книга цього Закону не відійде від 
твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень 
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та вночі, щоб додержувати чинити все, що 
написано в ній, бо тоді, зробиш щасливими 
дороги свої, і тоді буде щастити тобі.

Ісуса Навина 1:8

А коли ви відхилитесь праворуч, чи 
підете ліворуч, то вуха твої будуть чути 
те слово, яке позад тебе казатиме: «Це та 
доро га, – простуйте ви нею!».

Ісаї 30:21

Бо цей Бог – наш Бог навіки. Він буде 
нашим провідником аж до смерті!

Псалом 47:15

Доручи справи твої Господеві, і задуми 
твої будуть здійснені.

Притчі 16:3

Від Господа кроки людини ставляться 
міцно, і дороги її до вподоби Йому.

Псалом 36:23

Бо Ти – скеля моя і твердиня моя; то му, 
ради імені Твого, веди мене і керуй мною.

Псалом 30:4

І Духа Свого доброго Ти давав, щоб 
зробити їх мудрими, і манни Своєї не 
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стриму вав від їхніх уст, і воду Ти їм давав 
на їхнє прагнення.

Неемії 9:20

Надійся на Господа всім серцем твоїм; 
і не покладайся на власний розум.

На всіх дорогах твоїх пізнавай Його, і 
Він вирівняє стежки твої.

Притчі 3:5,6

Так говорить Господь, твій Відкупитель, 
Святий Ізраїлів: Я – Господь, Бог твій, що 
навчає тебе про корисне, що провадить тебе 
по дорозі, якою ти маєш ходити.

Ісаї 48:17

І буде Господь тебе завжди провадити, 
і душу твою нагодує в посуху, кості твої 
позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний 
сад, і мов джерело те, що води його не вси-
хають.

Ісаї 58:11

А коли прийде Він, Той Дух правди, він 
вас попровад ить до цілої правди, бо не буде 
казати Сам від Себе, а що тільки почує, – 
казатиме і що має настати, – звістить вам.

Івана 16:13



274

ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО 

Почуту Богом молитву
І станеться, поки покличуть, то Я від-

повім, – вони будуть іще говорити, а я вже 
почую.

Ісаї 65:24

Просіть –і буде вам дано, шукайте – 
і знайдете, стукайте – і відчинять вам; бо 
ко жен, хто просить – одержує, хто шукає –
знаходить, а хто стукає – відчинять 
йому.

Матвія 7:7, 8

І все, чого ви в молитві попросите з 
вірою, – то одержите.

Матвія 21:22

Ще поправді кажу вам, що коли б 
двоє з вас на землі погодились просити 
про всяку річ, то коли вони будуть 
просити за неї, – станеться їм від Мого 
Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в Ім’я 
Моє зібрані, – там Я серед них.

Матвія 18:19, 20
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Через це говорю вам: Усе, чого ви в 
молитві попросите, вірте, що одержите, і 
сповниться вам.

Марка 11:24
І коли що просити ви будете в імення 

Моє, те вчиню, щоб у Сині прославивсь 
Отець. 

Івана 14:13
Коли ж у Мені перебувати ви будете, а 

слова Мої позостануться в вас, то просіть, 
чого хочете, – і станеться вам.

Івана 15:7

Ні про що ж того дня ви Мене не 
спитаєте. Поправді, поправді кажу вам: 
чого тільки попросите ви від Отця в Моє 
Ймення, – Він дасть вам.

Івана 16:23

Отож, приступаймо з відвагою до 
престо лу благодаті, щоб прийняти милість та 
для своєчасної допомоги знайти благодать.

До Євреїв 4:16

Втішайся Господом, і він здійснить ба-
жання серця твого.

Псалом 36:4
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Покличе до Мене, то йому відповім; Я 
буду з ним у біді, спасу і прославлю Його.

Псалом 90:15

Господь близький до всіх, хто кличе 
Його, хто кличе Його в істині.

Волю тих, хто боїться Його Він 
сповняє, і благання їх чує та їм помагає.

Псалом 144:18, 19

Господь далекий від нечестивого, але 
Він вислуховує молитву праведного.

Притчі 15:29

Покликуй до Мене – і тобі відповім, 
і тобі розповім про велике й незрозуміле, 
чого ти не знаєш. 

Єремії 33:3

А ти, коли молишся , «увійди до своєї 
комірчини, зачини свої двері і помолися» 
Отцеві своєму, що в таїні, а Отець твій, що 
бачить таємне, віддасть тобі явно.

Матвія 6:6

І чого тільки попросимо, одержимо 
від Нього, бо виконуємо Його заповіді та 
чинимо любе для Нього.

І Івана 3:22
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО

Неспасених люблячих
А вони відказали: «Віруй в Господа 

Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім».

Дії 16:31

Він слова тобі скаже, якими спасешся і 
ти, і ввесь дім твій.

Дії 11:14

Так волі нема Отця вашого, що на 
небі, щоб загинув один з цих малих.

Матвія 18:14

Бо виллю Я воду на спрагнене, а текучі 
потоки на суходіл, – виллю Духа Свого на 
насіння твоє, а благословення Моє на на-
щадків твоїх.

Ісаї 44:3

Не бариться Господь із обітницею, 
як деякі вважають це барінням, але вам 
довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, 
але щоб усі навернулися до каяття.

ІІ Петра 3:9
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Так само дружини, – коріться своїм чо-
ловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, 
були приєднані без слова поводженням 
дружин, як побачать ваше поводження 
чисте в страху. 

І Петра 3:1,2

І жінка, яка має чоловіка невіруючого, 
а той згоден жити з нею, – не лишає його. 
Чо ловік бо невіруючий освячується в 
дружині, а дружина невіруюча освячується 
в чоловікові. А інакше нечисті були б ваші 
діти, тепер же святі. 

А як хоче невіруючий розлучитися, 
хай розлучиться, – не неволиться брат чи 
сестра в такім разі, бо покликав нас Бог до 
миру. 

Звідки знаєш ти, дружино, чи не 
спасеш чо ловіка? 

Або звідки знаєш, чоловіче, що не 
спасеш дружини?

І до Коринтян 7:13–16

Усе досліджуючи, тримайтеся доброго. 
Стережіться лихого в усякому вигляді.

І до Солунян 5:21, 22
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Господь об’явив Своє спасіння, і 
виявив Свою справедливість усім народам.

Псалом 97:2

Хто між вами лякається Господа і 
голос Його Отрока слухає? Хто ходить 
у темряві, світла ж немає йому, – хай 
надіється він на Господнє Ім’я, і хай на Бога 
свого опирається. 

Ісаї 50:10

Поклади на Господа турботи твої, і Він 
підтримає тебе; Він не допустить ніколи, 
щоб праведник захитався.

Псалом 54:23

Так говорить Господь: Бережіть 
правосуддя й чиніть справедливість, 
незабаром-бо прийде спасіння Моє, і 
з’явиться пра вда Моя.

Ісаї 56:1

Та Я правду кажу вам: Краще для вас, 
щоб пішов Я, бо як Я не піду, Утішитель не 
прийде до вас. А коли Я піду, то пошлю вам 
Його. А як прийде, Він світові виявить про 
гріх, і про, правду, і про суд.

Івана 16:7, 8
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Навчай малого на добру путь, якою 
він має йти, і коли він постаріє, не зверне 
з неї.

Притчі 22:6

Вірний Той, Хто вас кличе, – Він і 
вчинить оте. 

І до Солунян 5:24
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО

Шлюб
І сказав Господь Бог: «Не добре, щоб 

бути чоловіку самотнім. Створю йому 
поміч, подібну до нього».

Буття 2:18

Покине тому чоловік свого батька та 
матір свою, та й пристане до жінки своєї, – і 
стануть вони одним тілом.

Буття 2:24

Хто знайшов добру дружину – 
знайшов добро і отримав милість від Бога.

Притчі 18:32

Поберіть жінок, – і зродіть синів та 
до чок, і візьміть для ваших синів жінок, 
а свої дочки віддайте людям, і нехай вони 
породять синів та дочок, і помножтеся там, 
і не малійте.

Єремії 29:6

І заручуся з тобою навіки, і заручуся 
з тобою справедливістю, і правосуддям, 
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і милістю та любов’ю. І заручуся з тобою 
вірністю, і ти пізнаєш Господа.

Осії 2:21, 22

Але щоб уникнути розпусти, нехай 
кожен муж має дружину свою, і кожна жінка 
хай має свого чоловіка.

Нехай віддає чоловік своїй дружині 
потрібну любов, так же само й чо ловікові 
дружина.

Дружина не володіє над тілом своїм, 
але чоловік; так же само й чо ловік не володіє 
над тілом своїм, але дружина.

І до Коринтян 7:2–4

Отож-бо, я хочу, щоб молодші заміж 
виходили, родили дітей, домом рядили, не 
да вали противнику ані жодного поводу 
для лихомовства.

І Тимофія 5:14

Нехай буде в усіх чесний шлюб та 
ложе непорочне; а блудників та перелюбів 
судитиме Бог.

До Євреїв 13:4

Дружини, – коріться своїм чоловікам, 
як Господеві, –
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бо чоловік – голова дружини, як і 
Христос – Голова Церкви, Сам Спаситель 
тіла!

І як кориться Церква Христові, так і 
дружини своїм чоловікам у всьому.

Чо ловіки, – любіть своїх дружин, як 
і Христос полюбив Церкву, і віддав за неї 
Себе,

щоб її освятити, очистивши водяним 
купелем у слові,

щоб поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями чи вади, 
чи чогось такого, але щоб була свята й 
непорочна.

Чоловіки повинні любити дружин 
своїх так, як власні тіла, бо хто любить 
дружину свою, той любить самого себе.

Бо ніколи ніхто не зненавидів власного 
тіла, а годує та гріє його, як і Христос Церк ву,

бо ми – члени Тіла Його від тіла Його 
й від костей Його.

«Покине тому чоловік батька й матір, і 
пристане до дружини своєї, – і будуть вони 
обоє одним тілом».

Ця таємниця вел ика, –а я говорю про 
Христа та про Цер кву.
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Отже, нехай кожен зокрема із вас 
любить так свою дружину, як самого себе, а 
дружина нехай боїться свого чоловіка. 

До Ефесян 5:22–33

 Так само дружини, – коріться своїм чо-
ловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, 
були приєднані без слова поводженням 
дружин.

І Петра 3:1

Чоловіки, – так само живіть разом із 
дружинами за розумом, як зо слабішою 
жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, 
бо й вони є спадкоємиці благодаті життя, 
щоб не спинялися ваші молитви. 

 І Петра 3:7
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО

Розлучення
Також сказано: «Хто дружину свою від-

пускає, нехай дасть їй листа, розводового».
А Я вам кажу, що кожен, хто пускає 

дружину свою, крім провини розпусти, той 
доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною 
побереться, той чинить перелюб.

Матвія 5:31, 32

І підійшли фарисеї до Нього, і, 
випробо вуючи, запитали Його: «Чи 
дозволено дружину свою відпускати з 
причини всякої?»

А Він відповів і сказав: «Чи ви не 
читали, що Той, Хто створив споконвіку 
людей, створив їх чо ловіком і жінкою?»

І сказав: «Покине тому чо ловік батька 
й матір, і пристане до дружини своєї, – і 
стануть обоє вони одним тілом», тому-то 
немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог 
спарував, – людина нехай не розлучує!»

 Вони кажуть Йому: «А чому ж 
Мойсей заповів дати листа розводового, та 
й відпускати?»
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Він говорить до них: «То за ваше 
жорстокосердя дозволив Мойсей 
відпускати дружин ваших, спочатку ж так 
не було.

А Я вам кажу: «Хто дружину 
відпустить свою не з причини пере любу, і 
одружиться з іншою, той чинить пере люб. 
І хто одружиться з розведеною, той чинить 
перелюб».

Матвія 19:3–9

І підійшли фарисеї й спитали, Його 
ви пробовуючи: «Чи дозволено чоловікові 
дру жину свою відпустити?»

А Він відповів і ска зав їм: «Що Мойсей 
заповів вам?»

Вони ж відказали: «Мойсей заповів 
написати листа розводового, та й від-
пустити».

Ісус же про мовив до них: «То за 
ваше жорстокосердя він вам написав 
оцю заповідь. Бог же з початку творіння 
«створив чоловіком і жінкою їх. Покине 
тому чоловік свого батька та матір, і 
стануть обоє вони одним тілом», – тим-то 
не має вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог 
спарував, – людина нехай не розлучує!»
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А вдома про це учні знов запитали 
Його. І Він їм відказав: «Хто дружину 
відпустить свою, та й одружиться з іншою, 
той чинить перелюб із нею. І коли дружина 
покине свого чоловіка, і вийде заміж за 
іншого, то чинить перелюб вона».

Марка 10:2–12

Кожен, хто дружину свою відпускає, і 
бе ре собі іншу, той чинить перелюб. І хто 
побе реться з тією, яку хто відпустив, той 
чинить перелюб.

Луки 16:18

А тим, що побрались, наказую не я, а 
Господь: Нехай не розлучається дружина з 
своїм чоловіком.

А коли ж і розлучиться, хай зостається 
незаміжня, або з чоловіком своїм хай 
помириться, – і не відпускати чоловікові 
дружини!

Іншим же я говорю, не Господь: коли 
який брат має дружину невіруючу, і згідна 
во на жити з ним, – нехай він не лишає її. 
І жінка, як має чоловіка невіруючого, а 
той зго ден жити з нею, – не лишає його. 
Чоловік бо невіруючий освячується в 
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дружині, а дружина невіруюча освячується 
в чоловікові. А інакше нечисті були б ваші 
діти, тепер же святі. А як хоче невіруючий 
розлучитися, хай роз лучиться, не нево-
литься брат чи сестра в такім разі, бо 
покликав нас Бог до миру.

Звідки знаєш ти, дружино, чи не 
спасеш чо ловіка? Або звідки знаєш, 
чоловіче, чи не спа сеш дружини?

Нехай тільки так ходить кожен, як 
кому Бог призначив, як Господь покликав 
його. І так усім Церквам я наказую.

І до Коринтян 7:10–17

Як хто візьме жінку, і стане їй чо-
ловіком, і коли вона не знайде ласки в очах 
його, бо знайшов у ній яку ганебну річ, то 
напише їй листа розводового, і дасть в її 
руку, та й відпустить її з свого дому.

І вийде вона з його дому, і піде, і вийде 
за іншого чоловіка, і коли зненавидить 
її той останній чоловік, то напише ї й 
листа розводового, і дасть в її руки, та й 
відпустить з свого дому. Або коли помре 
той останній чоловік, що взяв був її собі 
за жінку,
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не може перший її муж, що відпустив 
її, вернути й узяти її, щоб стала йому за 
жінку по тому, як була занечищена, бо 
це огида перед Господнім лицем, і ти не 
зробиш грішною тієї землі, яку Господь, 
Бог твій, дає тобі на спадок.

Повторення Закону 24:1–4

І було мені слово Господнє, говорячи: 
«Як відпустить хто жінку свою, й вона піде 
від нього, та стане за жінку для іншого чо-
ловіка, – чи вернеться ще він до неї? Чи ж 
не стане зовсім обезчещеною оця жінка? Ти 
ж перелюб чинила з коханцями багатьома, 
і тобі повертатись до Мене?», говорить 
Господь.

Єремії 3:1
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО

Вашу родину
А вони відказали: «Віруй в Господа
Ісуса, – і будеш спасений ти сам та 

твій дім».
Дії 16:31

А якщо зле в очах ваших служити 
Госпо деві, виберіть собі сьогодні, кому 
будете служити, – чи богам, яким служили 
ваші батьки, що по тому боці Річки, та 
чи богам аморейським, що ви сидите в 
їхньому краї. А я та дім мій будемо служити 
Господеві.

Ісуса Навина 24:15

 Усяке подратування, і гнів, і лютість, і 
крик, і лайка нехай буде взято від вас разом 
із усякою злобою. А ви один до одного 
будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один 
одному, як і Бог через Христа вам простив.

До Ефесян 4:31, 32

Навчай малого на добру путь, якою він 
має йти, і коли він постаріє, – не зверне з неї.

Притчі 22:6
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Шануй свого батька та матір свою, 
щоб довгі були твої дні на землі, яку 
Господь, Бог твій, дає тобі.

Вихід 20:12

Корячися один одному у Христовім 
страху.

Дружини, коріться своїм чоловікам, 
як Господеві,

бо чоловік – голова дружини, як і 
Христос – Голова Церкви, Сам Спаситель тіла.

І як кориться Церква Христові, так і 
дружини своїм чоловікам у всьому.

Чо ловіки, – любіть своїх дружин, як 
і Христос полюбив Церкву, і віддав за неї 
Себе,

щоб її освятити, очистивши водяним 
купелем у слові,

щоб поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями чи вади, 
чи чогось такого, але щоб була свята й 
непорочна.

Чоловіки повинні любити дружин 
своїх, як власні тіла, бо хто любить дружину 
свою, той любить самого се бе.

Бо ніколи ніхто не зненавидів власного 
тіла, а годує та гріє його, як і Христос Церк ву,
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бо ми – члени Тіла Його від тіла Його і 
від костей Його.

«Покине тому чоловік батька й матір, і 
пристане до дружини своєї, – і бу дуть обоє 
вони одним тілом». Ця таємниця велика, а 
я говорю про Христа та про Церкву. Отже, 
нехай кожен зокрема із вас любить так 
свою дружину, як самого себе, а дружина 
нехай боїться свого чоловіка.

Діти, слухайтеся своїх батьків у Гос-
поді, бо це справедливе. «Шануй свого 
батька та матір» – це перша заповідь з 
обітницею, – «щоб добре велося тобі і щоб 
ти був на землі довголітній». А батьки, – 
не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в 
напоминанні й остере женні Божому.

До Ефесян 5:21–6:4

Щоб добре рядив власним домом, що 
має дітей у слухняності з повною чесністю, – 
бо хто власним домом рядити не вміє, як 
він зможе пильнувати про Божу церкву? 

І Тимофія 3:4, 5

Діти – спадщина Господня, плід утро-
би – нагорода.
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Як стріли в руках сильного, так і сини 
молоді.

Блаженний той муж, що сагайдака сво-
го ними наповнив, – не будуть такі посо-
ромлені, коли в брамі вони говоритимуть з 
ворогами.

Псалом 126:3–5

І приверне він серце батьків до синів, 
і серце синівське до їхніх батьків, щоб Я не 
прийшов і не вразив цей Край прокляттям!

Малахії 4:6

Внуки – вінець старих людей; а слава 
дітей – батьки їхні.

 Притчі 17:6

І будуть ці слова, що Я сьогодні 
наказую, на серці твоїм. І пильно навчиш 
цього синів своїх, і будеш говорити про 
них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш 
дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти 
вставатимеш. І прив’яжеш їх на ознаку на 
руку свою, і будуть вони пов’язкою між 
очима твоїми.  І напишеш їх на бічних 
одвірках дому свого та на брамах своїх. 

 Повторення Закону 6:6–9
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Карай сина твого, і він дасть тобі 
спокій, і дасть радість душі твоїй.

Притчі 29:17

Добрий залишає спадщину і внукам; 
а достаток грішника зберігається для 
чесного.

Притчі 13:22

Благословенний кожний, хто боїться 
Гос пода, хто ходить путями Його.

Як будеш їсти з праці рук твоїх, блажен 
ти і добре тобі.

Дружина твоя буде, як родюча 
виноград на лоза в домі твоїм; сини твої 
будуть сидіти навколо столу, немов 
паростки оливкового де рева.

Ось так буде благословенна людина, 
кот ра боїться Господа.

Псалом 127:1–4

Батько праведного буде дуже радіти, 
а той, хто родив мудрого, – тішитися ним.

Притчі 23:24

Всі сини твої стануть за учнів 
Господніх, і спокій глибокий настане синам 
твоїм. Ісаї 54:13
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО

Дружин
Хто знайшов добру дружину – знайшов 

добро, і отримав милість від Господа.

Притчі 18:22

Так само дружини, – коріться сво-
їм чо ловікам, щоб і деякі, хто не 
кориться слову, були приєднані без слова 
поводженням дружин,

як побачать ваше поводження чисте 
в страху.

А окрасою їм нехай буде не зовнішнє, –
 заплітання волосся та навішання золота 
або вбирання одеж,

але захована людина серця в 
нетлінні лагідного й мовчазно го духа, що 
дорогоцінне перед Богом.

Бо так само колись прикрашали себе 
й святі ті жінки, що клали надію на Бога 
й корились своїм чо ловікам. 

Так Сарра корилась Авраамові, і 
паном його називала. А ви – її діти, коли 
до бро робите та не лякаєтесь жодного 
страху.



296

Чоловіки, – так само живіть разом із 
дружи нами за розумом, як зо слабішою 
жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо 
й вони є співспадкоємиці благодаті життя, 
щоб не спинялися ваші молитви.

І Петра 3:1–7

Заживай життя з жінкою, яку ти 
кохаєш, по всі дні марноти твоєї, що Бог 
дав для тебе під сонцем на всі дні марноти 
твоєї, – бо оце твоя доля в житті та в твоєму 
труді, що під сонцем ним трудишся ти.

Еклезіяст 9:9

Нехай віддає чоловік своїй дружині 
потрібну любов, так же само й чоловікові 
дружина.

І до Коринтян 7:3

Нехай твоє джерело буде благо-
словенне, і радій дружиною молодості 
твоєї.

Мов ланею любов, і сарною милою; 
лоно нехай задовольняє тебе повсякчас, 
насолоджуй ся завжди любов’ю її.

Притчі 5:18, 19
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Дружини, – слухайтеся чоловіків 
своїх, як лицює то в Господі.

До Колосян 3:18

Дружина твоя буде, як родюча 
виноград на лоза в домі твоїм; сини твої 
будуть сидіти навколо столу, немов 
паростки оливкового де рева.

Псалом 127:3

Корячися один одному у Христовім 
страху.

Дружини, – коріться своїм чоловікам, 
як Господеві, –

бо чоловік – голова дружини, як і 
Христос – Голова Церкви, Сам Спаситель 
тіла.

І як кориться Церква Христові, так і 
дружини своїм чоловікам у всьому.

Чо ловіки, – любіть своїх дружин, як 
і Христос полюбив Церкву, і віддав за неї 
Себе,

щоб її освятити, очистивши водяним 
купелем у слові,

щоб поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями чи вади, чи чогось 
такого, але щоб була свята й непорочна. 
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Чоловіки повинні любити дружин 
своїх так, як власні тіла, бо хто любить 
дружину свою, той любить самого себе.

Бо ніколи ніхто не зненавидів власного 
тіла, а годує та гріє його, як і Христос Церк-
ву, бо ми – члени Тіла Його від тіла Його й 
від костей Його.

«Покине тому чоловік батька й матір, і 
пристане до дружини своєї, – і бу дуть вони 
обоє одним тілом». Ця таємниця велика – а 
я говорю про Христа та про Цер кву.

Отже, нехай кожен зокрема із вас 
любить так свою дружину, як самого себе, а 
дружина нехай боїться свого чоловіка.

До Ефесян 5:21–33

Хто знайде жінку чеснотну? Ціна її 
понад перли.

Серце чоловіка її впевнене в ній, і він 
не залишається без прибутку.

Вона чинить йому добро, а не зло всі 
дні життя свого.

Вона здобуває вовну і льон, і охоче 
пра цює руками своїми.

Вона, ніби купецький корабель, 
здалека здобуває хліб свій.
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Вона встає ще досвіта і роздає їжу та 
на лежне служницям своїм.

Подумає про поле, і купує його; з 
плодів рук своїх насаджує виноградник.

Підперізує силою стегна свої і зміцнює 
рамена свої.

Вона відчуває, що заняття її добре; 
світильник її не гасне і вночі.

Вона простягає руки свої до прядки, а 
паль ці її тримають веретено.

Вона простягає руку свою до убогого, 
і руку подає злиденному.

Не боїться холоду для домашніх, бо 
вся сім’я її одягнена в подвійну одежу.

Вона робить собі килими; шовк і кар-
мазин – одежа її.

Чоловік її знаний у воротах, коли 
сидить зі старшими краю.

Вона робить покривала і продає; і 
достав ляє пояси купцям.

Сила і порядність – одежа її; вона весе-
ло дивиться в майбутнє.

Вона відкриває уста свої з мудрістю, і 
на язиці її закон доброти.

Добре доглядає за ходом господарства 
свого, і не їсть хліба в марноті.
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Діти її встають і благословляють її; і 
чо ловік її також хвалить її:

«Багато було чеснотливих, а ти пере-
вищила всіх їх!»

Миловидність зрадлива, врода – 
марнот на, а жінка, котра боїться Господа – 
достойна хвали. 

Віддайте їй по плодах рук її, і нехай її 
вчинки вихваляють її при брамах.

Притчі 31:10–31

Дружина чеснотлива – вінець для 
чоло віка, а та, що чинить сором, – як гниль 
в кістках його.

Притчі 12:4

Жінка мудра будує дім свій, а безглузда 
руйнує його своїми руками.

Притчі 14:1

Дім і багатство – спадщина від батьків,  
а розсудлива дружина – від Господа.

Притчі 19:14
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО

Вдів
Чиста й непорочна побожність 

перед Бо гом і Отцем оця: зглянутися над 
сиротами та вдовицями в утисках їхніх, 
себе берегти чистим від світу.

Якова 1:27

Благословення гинучого на мене при-
ходило, а серце вдовиці чинив я співаючим.

Йова 29:13

Він чинить суд сироті та вдові, і 
любить приходька, щоб дати йому хліба й 
одежу.

Повторення Закону 10:18

Господь зруйнує дім гордого, але 
утвер дить межу вдови.

Притчі 15:25

Господь охороняє захожих, підтримує 
сироту і вдову, а розстроює задуми 
нечести вого.

Псалом 145:9
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Залиши свої сироти, – Я утримаю їх 
при житті, а вдови твої хай надію на Мене 
кла дуть. Єремії 49:11

Бо Муж твій, Творець твій, – Господь 
Саваот Йому Ймення, а твій Викупитель – 
Святий Ізраїлів, – Він Богом усієї землі буде 
званий.

Ісаї 54:5
Дружина законом прив’язана, поки 

живе чоловік її: коли ж чоловік її вмре, 
вона вільна виходити заміж за кого захоче, 
аби тільки в Господі.

Блаженніша вона, коли так позоста-
неться за моєю порадою, бо міркую, що й я 
маю Божого Духа,

І до Коринтян 7:39, 40

Я не кину вас сиротами, – Я прибуду 
до вас.

Івана 14:18

Розбитих серцем Він лікує і їхні болючі 
рани перев’язує.

Псалом 146:3

Отець сиріт і суддя вдів – Бог у Своїй 
святій оселі. Псалом 67:6
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Проклятий, хто перекручує право 
приходька, сироти та вдови. А ввесь народ 
скаже: амінь!

Повторення Закону 27:19

Отож, завжди приносьмо Богові 
жертву хвали, цебто плід уст, що Ім’я Його 
славлять.

До Євреїв 13:15

Навчаючи їх зберігати все те, що Я 
вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами 
повсяк денно аж до кінця  віку. Амінь.

Матвія 28:20

Так сумуєте й ви ось тепер, та побачу 
вас знову, – і серце ваше радітиме, і ніхто 
радості вашої вам не відійме.

Івана 16:22
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО

Самотніх
І заручуся з тобою навіки, і заручуся 

з тобою справедливістю, і правосуддям, і 
ми лістю та любов’ю.

Осії 2:21

Говорю ж неодруженим і вдовам: 
добре їм, як вони позостануться так, як 
і я.

І до Коринтян 7:8

Нехай тільки так ходить кожен, як 
кому Бог призначив, як Господь покликав 
його. І так усім Церквам я наказую.

І до Коринтян 7:17

Ти зв’язаний з дружиною? Не шукай 
розв’язання. Розв’язався від дружини? Не 
шу кай дружини.

А коли ти й оженишся, то не згрішив; 
і як дівчина заміж піде, – вона не згрішить. 
Та муку тілесну такі будуть мати, а мені 
шкода вас.

І до Коринтян 7:27, 28
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А я хочу, щоб ви безклопітні були. Не-
одружений про речі Господні клопочеться, 
як догодити Господеві, а одружений про 
речі жит тєві клопочеться, як догодити 
своїй дружині.

А це я кажу вам самим на пожиток, 
а не щоб сильце вам накинути, але щоб 
пристойно й горливо трималися ви 
Господа.

І до Коринтян 7:32, 33, 35

А хто в серці своїм стоїть міцно, не має 
конечности, владу ж має над своєю волею, і 
це постановив він у серці своєму – берегти 
свою дівчину, той робить добре.

І до Коринтян 7:37

Нехай буде у всіх чесний шлюб та 
ложе непорочне, а блудників та перелюбів 
судитиме Бог.

До Євреїв 13:4

Надійся на Господа всім серцем твоїм, 
і не покладайся на власний розум. На всіх 
до рогах твоїх пізнавай Його, і Він вирівняє 
стежки твої.

Притчі 3:5, 6
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Втішайся Господом, і Він здійснить ба-
жання серця твого.

Псалом 36:4

Так, мої браття, і ви вмерли для 
Закону через тіло Христове, щоб належати 
вам ін шому, Воскреслому з мертвих, щоб 
приносити плід Богові.

До Римлян 7:4

Нехай кожен досліджує діло своє, і 
тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в 
іншому!

До Галатів 6:4

А в пізнанні – стримання, а в ст риман-
ні – терпеливість, а в терпеливості –
благо честя,

а в благочесті – братерство, а в бра-
терстві – любов.

Бо коли це в вас є та при множується, 
то воно зробить вас нелінивими, ані 
безплідними для пізнання Господа нашого 
Ісуса Христа.

II Петра 1:6–8
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ПРАВДА БІБЛІЇ ПРО

Старших
Боже, ти навчав мене від юності моєї, і 

донині я оповідаю про чудеса Твої.
До старості і до сивини не залишай 

мене, Боже, поки я не звіщу про силу Твою 
майбутньому поколінню, всім, що прийдуть, 
про мо гутність Твою.

Псалом 70:17, 18

Слава молодих людей – сила їх, а краса 
старших – сива голова.

Притчі 20:29

Сива голова – вінець слави; знаходять 
її на дорозі праведності.

Притчі 16:31

Вони будуть і в старості цвісти, будуть 
ситі та свіжі.

Псалом 91:15

Бо довготу днів, і років життя, і спокій 
вони додадуть тобі.

Притчі 3:2
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Довготою днів насичу його, і він 
побачить спасіння Моє.

Псалом 90:16

Я був молодим і постарівся, але, я не 
бачив, щоб Господь праведника покинув, і 
щоб нащадки його просили хліба. 

Псалом 36:25

Будьте життям не грошолюбні, задо-
воль няйтеся тим, що маєте. Сам бо сказав: «Я 
те бе не покину, ані не відступлюся від тебе!»

До Євреїв 13:5

Бо хто нам надія, чи радість, чи вінок 
похвали? Хіба ж то й не ви перед Господом 
нашим Ісусом в Його приході?

І до Солунян 2:19

І коли б я пішов долиною тіні смертної, 
не побоюся злого, бо Ти зі мною; Твоє 
жезло і Твій посох – вони мене втішають.

Псалом 22:4

Убогі та бідні шукають води, та нема, 
язик їхній від прагнення висох, – Я, Господь, 
і їх вислухаю, Бог Ізраїлів, не лишу їх!

Ісаї 41:17
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Бо забудеш страждання, – про них 
будеш згадувати, як про воду, що проплива...

Йова 11:16

Чого сумуєш, душе моя, і тривожишся? 
Надійся на Бога, бо я ще буду прославляти 
Його, мого Спасителя, за Його спасіння!

Псалом 42:5

Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні 
життя, ні Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні 
майбутнє, ні сили,

ні вишина, ні глиби на, ані інше яке 
створіння не зможе відлучити нас від 
любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі 
нашім!

До Римлян 8:38, 39

І відвіку не чули, до вух не доходило, 
око не бачило Бога, крім Тебе, Який би 
зробив так тому, хто надію на Нього кладе!

Ісаї 64:4

Так, доброта і милосердя будуть супро-
водити мене в усі дні життя мого; і я перебу-
ватиму в домі Господньому довгі часи!

Псалом 22:6
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Що можна 
зробити для...
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ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ ДЛЯ

Зросту духовного
Але щоб зростали в благодаті і 

пізнанні Господа нашого й Спасителя Ісуса 
Христа. Йому слава і тепер, і дня вічного! 
Амінь.

II Петра 3:18

І, немов новонароджені немовлята, 
жа дайте щирого духовного молока, щоб 
ним вирости вам на спасіння, якщо ви 
спробували, що добрий Господь.

І Петра 2:2, 3

Силкуйся поставити себе перед Богом 
гідним, працівником бездоганним, що 
вірно на вчає науки правди.

II до Тимофія 2:15

Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб 
успіх твій був явним для всіх!

І до Тимофія 4:15

Тому полишімо початки науки Христа, 
та й звернімося до досконалості.

До Євреїв 6:1
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Тому докладіть до цього всю 
пильність,

і покажіть у вашій вірі чесноту, а в 
чесноті – пізнання,

а в пізнанні – отримання, а в отри-
манні – терпеливість, а в терпеливості – 
благочестя, а в благочесті – братерство,

а в братерстві – любов.
Бо коли це в вас є та примножується, 

то воно зробить вас нелінивими, ані 
безплідними для пізнання Госпо да нашого 
Ісуса Христа.

II Петра 1:5–8

Для того схиляю коліна свої перед 
Отцем,

що від Нього має ймення кожен рід на 
небі й на землі, –

щоб Він дав вам за багат ством слави 
Своєї силою зміцнитися через Ду ха Його в 
чоловікові внутрішнім,

щоб Христос через віру замешкав 
у ваших серцях, щоб ви, закорінені й 
основані в любові,

змогли зро зуміти зо всіма святими, що 
то ширина й довжина, і глибина й вишина, 
і пізнати Христову любов, яка перевищує 
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знання, щоб були ви наповнені всякою 
повнотою Божою.

До Ефесян 3:14–19

Через це то й ми з того дня, як почули, 
не перестаємо молитись за вас та просити, 
щоб для пізнання волі Його, були ви напов-
нені всякою мудрістю й розумом духовним,

щоб ви поводилися належно щодо 
Господа в усякому догодженні, в усякому 
доброму ділі приносячи плід і зростаючи в 
пізнанні Бога,

зміцняючись усякою силою та могут-
ністю слави Його для всякої витривалості й 
довготерпіння з радістю.

До Колосян 1:9–11

Слово Христове нехай пробуває в вас 
рясно, у всякій премудрості. Навчайте та 
напоумляйте самих себе! Вдячно співайте у 
ваших серцях Господеві псалми, гімни, ду-
ховні пісні!

До Колосян 3:16

Ми ж відкритим обличчям, як у 
дзерка ло, дивимося всі на славу Господню, 
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і зміняємося в той же образ від слави на 
славу, як від Духа Господнього.

II до Коринтян 3:18

Праведник зацвіте, мов пальма; росте 
він, як кедр на Ливані.

 Псалом 91:13

Я певний  того, що той, хто в вас 
розпо чав добре діло, виконає його аж до 
дня Христа Ісуса.

І молюсь я про те, щоб ваша любов 
примножалась ще більше та більше в 
пізнанні й усякім дослідженні, щоб ви 
досліджували те, що краще, щоб чисті та 
цілі були Христового дня.

До Филип’ян 1:6, 9, 10

Щоб більш не були ми малолітками, 
що хитаються й захоплюються від усякого 
вітру науки за людською оманою та за 
лукавством до хитрого блуду, щоб були ми 
правдомовні в любові, і в усьому зростали 
в Нього, а Він – Голова, Христос.

До Ефесян 4:14, 15
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ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ ДЛЯ

Зміни світу
Ви світло для світу. Не може сховатися 

місто, що стоїть на верховині гори. І не запа-
люють світильника, щоб поставити його під 
посудину, але на свічник, – і світить воно всім 
у домі. Отак ваше світло нехай світить перед 
людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та 
прославляли Отця вашого, що на небі.

Матвія 5:14–16

А розумні будуть сяяти, як світила 
небо зводу, а ті, хто привів багатьох до 
праведності, немов зорі, навіки віків.

Даниїла 12:3
І казав Він до них: «Ідіть по цілому 

світові, та всьому створінню Євангелію 
про повідуйте! Хто увірує й охриститься, – 
буде спасений, а хто не ввірує – засуджений 
буде. А тих, хто ввірує, супроводити будуть 
ознаки такі: у Ім’я Моє демонів будуть 
вигонити, го воритимуть мовами новими, 
братимуть змій; а коли смертодійне що 
вип’ють, – не буде їм шкодити; кластимуть 
руки на хворих, – і до бре їм буде!»
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Господь же Ісус, по розмові із ними 
вознісся на небо, – і сів по Божій правиці. 
І пішли вони, і скрізь проповідували. А 
Господь помагав їм, і стверджував слово 
ознаками, що його супроводили.

Марка 16:15–20

Та ви приймете силу, як Дух Святий 
злине на вас, і Моїми ви свідками будете в 
Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж 
до останнього краю землі.

Дії 1:8

На Мені Дух Господній, бо Мене 
Він помазав, щоб Добру Новину звіщати 
вбогим. Послав Він Мене проповідувати 
полоненим визволення, а незрячим 
прозріння, відпустити на волю помучених.

Луки 4:18
Поправді, поправді кажу вам: хто 

вірує в Мене, той учинить діла, які чиню Я, 
і ще біль ші від них він учинить, бо Я йду 
до Отця.

Івана 14:12

І кажу Я тобі, що ти скеля, і на скелі 
оцій побудую Я Церкву Свою, – і сили 
адові не переможуть її. І ключі тобі дам від 
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Царства Небесного, і що на землі ти зв’яжеш, 
те зв’язане буде на небі, а що на землі ти 
розв’яжеш, те розв’язане буде на небі!

Матвія 16:18, 19

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один 
одного! Як Я вас полюбив, так любіть один 
одного і ви! По тому пізнають усі, що ви учні 
Мої, як будете мати любов між собою.

Івана, 13:34, 35

Ми від Бога, – хто знає Бога, Той слухає 
нас, хто не від Бога, той не слухає. Цим 
пізнаємо Духа правди та духа обмани.

Ми пізнали й увірували в ту любов, що 
Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває 
в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог 
пробуває! Любов удосконалюється з нами 
так, що ми маємо відвагу на день судний, бо 
який Він, такі й ми на цім світі.

І Івана 4:6, 16, 17
Бо кожен, хто родився від Бога, перема-

гає світ. А оце перемога, що світ перемогла, – 
віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто 
вірує, що Ісус – то Син Божий?

І Івана 5:4, 5
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А віра – то підстава сподіваного, доказ 
неб аченого.

Бо нею засвідчені старші були. Ві-
рою ми розуміємо, що віки Словом Божим 
збудовані, так що з невидимого сталось 
видиме.

Що вірою царства побивали, правду 
чинили, одержували обітниці, пащі левам 
загороджували, силу огненну гасили, утікали 
від вістря меча, зміцнялись від слабості, 
хоробрі були на війні, обертали в розтіч 
полки чужо земців.

До Євреїв 11:1–3, 33, 34

Ви – сіль землі.
Матвія 5:13

І сказав продавцям голубів: «Заберіть 
оце звідси, і не робіть із дому Отця Мого 
дому торгового!»

Івана 2:16

Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи 
їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навча-
ючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І 
ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж 
до кінця віку! Амінь.

Матвія 28:19, 20
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ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ ДЛЯ

Допомоги своїй справі
Нехай книга цього Закону не відійде 

від твоїх уст, але будеш роздумувати 
про неї вдень та вночі, щоб додержувати 
чинити все, що написано в ній, бо тоді 
зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде 
щастити тобі.

Ісуса Навина 1:8

Так говорить Господь, Бог твій 
Відкупитель, Святий Ізраїлів: Я – Господь, 
Бог твій, що навчає тебе про корисне, що 
про вадить тебе по дорозі, якою ти маєш 
ходити.

Ісаї 48:17

Улюблений, – я молюся, щоб добре 
вело ся в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, 
як добре ведеться душі твоїй.

III Івана 2

І будеш ти пам’ятати Господа, Бога 
сво го, бо Він Той, що дає тобі силу набути 
поту гу, щоб виконати Свого заповіта, якого 
присягнув Він батькам твоїм, як дня цього.

Повторення Закону 8:18
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Надійся на Господа всім серцем твоїм; 
і не покладайся на власний розум.

На всіх дорогах твоїх пізнавай Його, і 
Він вирівняє стежки твої.

Не будь мудрим в очах твоїх; бійся 
Гос пода та ухиляйсь злого.

Це буде здоров’ям для тіла твого і моз-
ком для кісток твоїх.

Шануй Господа від майна твого і 
первоплодів з усіх прибутків твоїх.

І будуть наповнені комори твої 
достатком, і чавила твої будуть переливатися 
вином молодим.

Притчі 3:5–10

Тоді буде щастити тобі, якщо будеш 
до держувати, щоб чинити устави та права, 
які наказав був Господь Мойсеєві про 
Ізраїля. Будь сильний та міцний, не бійся й 
не стра хайся!

І Книга Хронік 22:13

Блажен муж; що не ходить за порадою 
нечестивих і не ступає на путь грішників, 
і не сідає на засіданні злоріків, а в законі 
Гос поднім його насолода, і про закон він 
розду мує: вдень і вночі. 
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І він буде наче те дерево, посаджене 
над потоками водними, яке приносить плід 
свій у пору свою, і листя його не в’яне, і все, 
що він чинить, удасться.

Псалом 1:1–3

І станеться, якщо дійсно будеш 
слухатися голосу Господа Бога свого, 
щоб додержувати виконання всіх Його 
заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то 
поставить тебе Господь, Бог твій, найвищим 
над усі народи землі.

І прийдуть на тебе всі оці благо-
словення, і до сягнуть тебе, коли ти 
слухатимешся голосу Господа, Бога свого. 
Благословенний ти в місті, і благословенний 
ти на полі!

Благосло венний плід утроби твоєї, і 
плід худоби твоєї, порід биків твоїх і котіння 
отари твоєї!

Благо словенний твій кіш та діжа твоя!
Благосло венний ти у вході своїм, і 

благословенний ти в виході своїм!
Господь накаже Своєму благословенню 

бути з тобою в коморах твоїх, та в усьому, чого 
доторкнеться рука твоя, і благословлятиме 
тебе в Краю, що Господь, Бог твій дає тобі.
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Господь дасть тобі добрий приріст у 
плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, і 
в плоді поля твого на тій землі, що Господь 
заприсяг нув був батькам твоїм, щоб дати 
тобі.

Господь відчинить для тебе Свою 
добру скарбницю, не беса, щоб дати 
дощ для Краю твого в часі його, і щоб 
поблагословити всякий чин твоєї руки. І 
ти позичатимеш багатьом народам, а сам 
не позичатимеш ні в кого.

І вчинить тебе Господь головою, а 
не хвостом, і ти будеш тільки верхом, а 
не будеш долом, коли будеш слухатися 
заповідей Господа, Бога свого, що я 
сьогодні наказую тобі, щоб додержувати й 
виконувати.

Повторення Закону 28:1–6, 8, 11–13

Шукайте ж найперш Царства Божого й 
правди Його, – а все це вам додасться.

Матвія 6:33

Доручи справи твої Господеві, і задуми 
твої будуть здійснені.

Притчі 16:3
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Мудрістю дім будується, а розумом 
зміцнюється.

Мудрістю кімнати його наповнюються 
всякими дорогими і приємними речами.

Притчі 24:3, 4

Ось  я йду дорогою всієї землі, а ти бу-
деш міцний та станеш мужем.

І будеш ти сте регти накази Господа, 
Бога свого,

щоб ходити Його дорогами, щоб 
стерегти постанови Його, заповіді Його, та 
устави Його й свідчення Його, як писано 
в Мойсеєвім Законі, щоб тобі щастило в 
усьому, що будеш робити, і скрізь, куди 
звернешся.

І Книга Царів 2:2, 3

Якщо тільки послухаються, та стануть 
служити Йому, покінчать вони свої дні у 
добрі, а роки свої у приємнощах.

Йова 36:11

У ревності не лінуйтеся, духом 
палайте, служіть Господеві.

До Римлян 12:11
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Пани, – виявляйте до рабів справедли-
вість та рівність, і знайте, що й для вас є на 
небі Господь!

До Колосян 4:1

Благаємо ж, браття, ми вас, щоб у 
цьому ще більше ви зростали,

і пильно дбали жити спокійно, 
займатися своїми справами та зароб ляти 
своїми руками, як ми вам наказували,

щоб ви перед чужими пристойно 
поводилися, і щоб ні від кого не залежали!

І до Солунян 4:10–12



325

ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ ДЛЯ

Вгоди Богові
І кожного, хто тільки зветься Іменням 

Моїм, і коли Я на славу Свою був створив, 
кого сформував та кого Я вчинив.

Цей народ Я Собі сформував, – він 
буде звіщати про славу Мою.

Ісаї 43:7, 21

Але наступає година, і тепер вона 
є, коли богомільці правдиві вклонятися 
будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець 
Собі прагне таких богомільців.

Бог є Дух, і ті, що Йому вклоня ються, 
повинні в дусі та в правді вклонятись.

Івана 4:23, 24

І було воно для сурмачів та співаків 
як одне, щоб подати один голос на хвалу 
та дяку Господеві, і як загримів голос 
на сурмах, і на цимбалах, і на музичних 
знаряддях, і як хвалили Господа: «Добрий 
бо Він, бо навіки Його милосердя!», – то 
дім Господній напов нився хмарою!.. І не 
могли священики стояти й служити через 
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ту хмару, бо слава Господня наповнила дім 
Божий!..

II Книга Хронік 5:13, 14

І самі, немов те каміння живе, 
будуйтеся в дім духовний, на священство 
святе, щоб приносити жертви духовні, 
приємні для Бога через Ісуса Христа.

Але ви вибраний рід, священство цар-
ське, народ святий, люд власності Божої, 
щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав 
вас із темряви до дивного світла Свого.

І Петра 2:5, 9

Отож завжди приносьмо Богові 
жертву хвали, цебто плід уст, що Ім’я 
Його славлять. Не забувайте ж і про 
доброчинність та спіль ність, бо жертви 
такі вгодні Богові.

 До Євреїв 13:15, 16

«Достойний ти, Господи Боже наш, 
прийняти славу, і честь, і силу, бо все Ти 
створив, із волі Твоєї існує та створене 
все!»

 Об’явлення 4:11
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Догодити ж без віри не можна. І той, 
хто до Бога приходить, мусить вірувати, 
що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає 
нагороду.

 До Євреїв 11:6

Щоб ви поводилися належно щодо 
Госпо да в усякому догодженні, в усякому 
доброму ділі приносячи плід і: зростаючи 
в пізнанні Бога.

До Колосян 1:10

Тож благаю вас, браття, через Боже 
милосердя, – повіддавайте ваші тіла на 
жертву живу, святу, приємну Богові, як 
розумну службу вашу,

і не стосуйтесь до віку цього, але 
перемініться відновою вашого розуму, 
щоб пізнати вам, що є воля Божа, – добро, 
приєм ність та досконалість.

До Римлян 12:1, 2

Отож, перш над усе я благаю чинити 
молитви, благання, прохання, подяки за 
всіх людей.

Бо це добре й приємне Спасителеві 
нашо му Богові.
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Отож, хочу я, щоб мужі чинили 
молитви на кожному місці, підіймаючи 
чисті руки без гніву та сумніву.

І до Тимофія 2:1, 3, 8

Уста мої будуть звіщати славу 
Господню і благословлятиме кожне тіло 
святе Його Ім’я.

Псалом 144:21

Я ж буду устами своїми вельми про-
славляти Господа; і між багатьма Його 
славити буду.

Псалом 108:30

Усі народи плещіть у долоні з радості; 
вигукуйте Богові голосом радості!

Псалом 46:2

Господь любить тих, хто боїться Його, 
хто надію складає на милість Його!

Псалом 146:11

Алілуя! Заспівайте Господеві пісню 
нову; Йому слава на зборах святих!

Нехай радіє Ізраїль Творцем своїм; 
нехай діти Сіону тішаться Царем своїм!
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Нехай з радістю славлять Ім’я Його; 
не хай грають Йому на тимпані і гуслях!

Бо Господь втішається Своїм народом; 
Він прославляє смиренних спасінням.

Нехай радуються святі у славі, нехай 
зве селяться на ліжках своїх.

Славослов’я Бога нехай буде на їхніх 
устах.

Псалом 149:1–6

І ті, хто ходить за тілом, не можуть до-
годити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо 
Дух Божий живе в вас.

До Римлян 8:8, 9

І чого тільки попросимо, одержимо 
від Нього, бо виконуємо Його запо віді та 
чинимо любе для Нього.

І Івана 3:22
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Божий задум...
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БОЖИЙ ЗАДУМ

Спасіння
Тому-то, як через одного чоловіка 

ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так 
прийшла й смерть у всіх людей через те, що 
всі згрішили.

До Римлян 5:12

Бо всі згрішили, і позбавлені Божої 
слави.

До Римлян 3:23

Бо заплата за гріх – смерть, а дар Бо жий – 
вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!

До Римлян 6:23

А Бог доводить Свою любов до нас 
тим, що Христос умер за нас, коли ми були 
ще грішниками.

До Римлян 5:8

Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку 
я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій 
і стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам’ятаєте, 
яким словом я благовістив вам, якщо 
тільки ви ввірували не наосліп.
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Бо я передав вам найперш, що й 
прийняв, – що Христос був умер ради наших 
гріхів за Писанням, і що Він був похований, 
і що третього дня Він воскрес за Писанням.

І до Коринтян 15:1–4

Бо Бог не послав Свого Сина на світ, 
щоб Він світ засудив, але щоб через Нього 
світ спасся.

Івана 3:17

Хто вірує в Сина, той має вічне життя; 
а хто в Сина не вірує, той життя не поба-
чить – а гнів Божий на нім перебуває.

Івана 3:36

Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не загинув, але мав життя 
вічне.

Івана 3:16

А всім, що Його прийняли, їм владу 
дало дітьми Божими стати, тим, що вірять 
у Ймен ня Його.

Івана 1:12
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Бо спасені ви благодаттю через віру, а 
це не від вас, то – дар Божий, не від діл, щоб 
ніхто не хвалився.

До Ефесян 2:8, 9

Ось Я стою під дверима та стукаю: 
коли хто почує Мій голос і двері відчинить, 
Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а 
він зо Мною.

Об’явлення 3:20

Але що каже ще? «Близько тебе 
слово, – в устах твоїх і в серці твоїм», 
цебто слово віри, що його проповідуємо. 
Бо коли ти уста ми своїми визнаватимеш 
Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм 
серці, що Бог воскре сив Його з мертвих, 
то спасешся, бо серцем віруємо для 
праведності, а устами сповідуємо для 
спасіння.

До Римлян 10:8–10

Отже, кожного, хто Мене визнає перед 
людьми, того перед Небесним Отцем Моїм 
визнаю й Я.

Матвія 10:32
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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 
Божо го, той не має життя.

Оце написав я до вас, що віруєте в Ім’я 
Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи 
в Ім’я Божого Сина, маєте вічне життя.

І Івана 5:11–13
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МОЛИТВА  ПОКАЯННЯ:

“Отче Небесний! В ім’я Ісуса Христа, 
Сина Божого, я приходжу до Тебе в молитві, 
усвідомлюючи всю свою гріховність. Я вірю 
Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш 
кожного, хто приходить до Тебе. Господи, 
будь милостивий нині до мене і прости 
всі мої гріхи! Я вірю, що Ти залишив 
небо і прийшов на цю грішну землю, щоб 
померти і за мої гріхи. Я приймаю Тебе 
усім своїм серцем. Ісус Христос, Ти – мій 
Господь і Спаситель! Керуй надалі моїм 
життям. Боже, я дякую Тобі за те, що почув 
мою молитву і прийняв мене нині. В ім’я 
Отця, Сина і Духа Святого. Амінь”.
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ЗАКЛЮЧНЕ  СЛОВО

“Дорогий друже, якщо ти прийняв 
Ісуса Христа в своє серце, всі обітниці Божі, 
записані на сторінках Біблії та в цій книжці, 
належать тобі. То є Слова Божі. Віруй в них, 
повторюй їх, стій на них і ти будеш жити 
переможним життям в Ісусі Христі. Але 
єдиним шляхом, яким ти можеш досягнути 
цього переможного життя – є читання 
Біблії. Читай її щодня, роздумуй над її 
словами, проси Бога в молитві відкрити 
всі глибини премудрості, закладені в Біблії. 
“Нехай книга цього Закону не відійде від 
твоїх уст, але будеш роздумувати про неї 
вдень та вночі, щоб додержувати чинити 
все, що написано в ній, бо тоді зробиш 
щасливими дороги свої, і тоді буде щастити 
тобі” (Книга Ісуса Навина 1:8). 

Нехай Господь благословить, щоб ти 
міг приймати Божі Слова та всі обітниці, 
закладені в них!”

 Ненсі Зінчик
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