
Бог творить і  
    відтворює



 ”... Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він 
створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх 
Бог...!” Буття 1.27-28

Була в гостях бабуся. Вона сиділа в одному з глибоких крісел і 
розважалася з дочкою та зятем, поки старанно брязкали спиці. 
У них був гарний дім, але було одне, що засмутило її — вони не 
вірили в Бога.

Раптом вони почули Соловейка з дитячої кімнати. Ймовірно, 
вона вправляла вірш гімну, який мала для школи. Двері 
зачинилися, тому вони досить чітко почули слова:

«Всі твої твори — унікальні дива,
у твоїй мудрості ніхто не досягає дна,
який на ньому тягнеться.
Тільки дурень сміє відмовити,
що з тобою все правда,
все чудове.

Вона повторювала це й 
повторювала — і нарешті 
вона зайшла у вітальню, 
щоб почути, чи все 
гаразд — і було!

 

 Бог створив   усе!



Бо перше, що Бог каже нам у Біблії, це саме те, що він створив 
усе! Тільки дурень стверджує, що прийшло само собою - 
потроху.

Але найголовніше, я думаю, це те, що він створив нас 
за власним образом! Він настільки великий, що ми по-
справжньому це зрозуміємо лише тоді, коли повернемося 
додому на Небеса. Отже, ми діти Божі, а не просто якась 
тварина, яку дехто уявлятиме.

 
Тому там також сказано, що Бог благословив людину і 

поставив її над тваринами. І коли Бог благословляє людину, це 
має відношення до вічного спасіння і блаженства.

Тоді також правильно, коли ми можемо співати: «Я — 
королівська дитина, хоч я ще мала й бідна, я — королівська 
дитина».

Так, це так, бо він не тільки створив нас, а й купив.
Тому ви також повністю його власність.

 До того, як землю заклали,
 Перед перехресними словами все   

     закінчено,
  Ми були обрані до нареченої   
     Ісуса
 і одягнений у спасіння біле плаття
 О, ти чудовий Боже

 

 Бог створив   усе!



І вигнав Господь Бог Адама. А на схід від еденського раю 
поставив Херувима і меча полум’яного, який обертався 
навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя..  
       Буття 3, 24

Навряд чи можна відкрити газету, не прочитавши 
про якусь аварію – аварію на поїзді, автокатастрофу, 
корабельну аварію чи про аварію літака. Скільки їх було, 
скільки вбито, чи був хтось, кого ми знали? «Ось як ми 
любимо запитувати.

Однак найбільша з усіх нещасних випадків – це осінь! 
Якщо ми запитаємо, скільки постраждалих, ми повинні 
відповісти: «Всі!» І якщо ми запитаємо, чи був хтось із 
наших знайомих, ми повинні відповісти: «Так, ти і я!» Ми 
теж постраждали!

Адам і Єва були щасливими дітьми Бога. Вони жили в 
чудовому райському саду, і їхні серця були сповнені віри й 
довіри до нього.

Ісус каже, що наше серце схоже на поле. Віра в нього, як 
пшеничне зерно. Але ворог чоловік посіяв у ньому бур’яни. 
Саме Диявол поставив під сумнів Слово Боже у перших 
людей: «Чи справді Бог сказав це?» — прошепотів він.

Тоді воно стало злим, як і раніше було добре, просто 
гріхопадінням і переступом Адама світ став грішним!

І гріх проникав у всіх людей, тому всі вони згрішили! Тоді 
Богу довелося вигнати Адама та Єву й заблокувати доступ 
до прекрасного саду, але спочатку він запалив, як свічка! 

 

Осінь



Він дав Адаму та Єві чудову обіцянку, коли вони вийшли з саду 
налякані й плачучи.

Сперма жінки «повинна розтрощити» голову змія!
 

Це була обіцянка Ісуса народитися і перемогти
Влада диявола - так, над гріхом і смертю! Він мав знову 

відкрити шлях до раю! Це сталося на Голгофі! «Воістину — 
сьогодні ти повинен бути зі мною в раю!» — сказав він одному з 
грабіжників.

Так, тоді грішникам відкрився новий шлях до Неба. Це був 
грабіжник, який відкрив його! 
 
І воно все ще відкрите і вільне 
 - в дорогоцінне ім’я Ісуса!  
Мій борг був корінням мого гріха 
Єдина прийнята плата: кров Христа

 

Осінь



Страсна п’ятниця 
 - Ісус помирає на хресті  

Він інших спасав, а Самого Себе не може спасти! 
       Від Марка 15,31

Сам Ісус мав нести свій хрест на Голгофу, і не дивно, що він 
упав під тягарем.

Вони погано поводилися з ним! Вдарив його кулаками по 
обличчю, палицями та залізною трубою. Вони мали шмагав 
його зброєю жаху, так кров потекла і вони притиснули 

терновий вінець у 
нього на чоло!

Коли там був 
встановлений 
хрест, вони 
продовжували 
свою нечестивість, 
щоб насміхатися і 
глузувати з святі 
й чисті — тоді як 
Ісус молився за 
них: «Отче, прости 
їм; бо не знають 

що вони роблять!»;
Але було ще щось, чого вони не знали. А саме те, що 

виглядало поразкою, було, в насправді велика перемога. Так, 
найбільша перемога, яка коли-небудь була здобута на цій землі! 
Перемога над сатаною і гріх! Тут, на Голгофі, Ісус відкрив 



Страсна п’ятниця 
 - Ісус помирає на хресті  

грішникам ворота раю – власною кров’ю! Але вони зовсім не 
зрозуміли! І коли вони сказали: Він спасав інших, він не може 
спасти себе.

вони сказали дивну правду, навіть не знаючи її.

Він врятував інших! Так, точно! І той один розбійник першим 
увійшов у двері спасіння! Він не може врятуватися! Ні, він 
не міг! Бо якби він врятував нас, то мав би померти сам. Він 
помер замість нас. Він «дав життя за овець». Своєю кров’ю він 
заплатив за гріх світ - включаючи твій і мій гріх.

Але розбійник не міг покращитися. Він навіть не міг скласти 
руки в молитві. Як же тоді він міг бути врятованим?

«Подумай про мене, коли прийдеш у своє королівство!»
Так звучала його проста молитва. А Ісус відповів: «Істинно 

кажу вам, сьогодні ти будеш зі мною в раю».

Це так просто, хіба це не так чудово!
Криваве нагадування про ціну перемоги!
Тепер ти можеш завоювати Божий рай!



Ісус встає зі своєї   могили
А Ангол озвався й промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, 

що Ісуса розп’ятого це ви шукаєте. Нема Його тут, бо воскрес, 
як сказав.”       Від Матвія 28, 5-6

Не бійся! Ці прекрасні слова проростають, як небесні 
дзвіночки, для всіх стурбованих і стурбованих. Це вітання 
використовували ангели знову і знову, коли вони приходили з 
небес. Ісус також використав це дивовижне привітання, коли 
він ходив по землі.

Але вранці на Великдень ці слова мали особливий відтінок!

Ви знаєте, що таке розп’яття? Це хрест, до якого досі 
прибитий Ісус. Це мені щось говорить дорогоцінний, а саме те, 
що Ісус помер за всі мої гріхи і що Він заплатив Своєю кров’ю!

Але ми маємо не одне розп’яття — порожній хрест і порожню 
могилу. Це  
говорить  нам, 
що Ісус є  
живий!

Коли жінки 
шукали Ісуса 
в гробі, вони 
не знайшли 
Його! І якщо 
ми знайдемо 
Ісусе, марно 
шукати хрест 
чи могилу!



Ісус встає зі своєї   могили
Де ми можемо його знайти? ви можете запитати.

Я вам скажу це: у Біблії – і коли Боже Слово дійде до вас! 
Відкрийте Біблію і прочитайте а шматочок кожен день, і він 
прийде до вас у Слові. Тоді ти зможеш його знайти! Ви можете 
знайти його де проповідується і видається Слово Боже – там 
Він обіцяв бути посеред нас!

Коли ввечері того ж дня зібралися учні, він раптом став у
посеред них, хоча двері були замкнені. Ось такий Ісус – саме 

такий!

Так, подумайте, яка чудова правда: Ісус живий! Він справді 
воскрес, щоб ви наслідували одного дня!

ВІН ПОМЕР на дошці!
ВІН ЖИВЕ прекрасною думкою



Велика біла зграя
Тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не 

може ніхто, Об’явлення 7,9

«Немає нічого нового під сонцем», — говорить мудрий цар 
Соломон. «Чи є щось, про що сказано: ось, ось щось нове! Але 
воно вже давно існувало за часів до нас».

Згадайте лише радіо та телебачення. У старі часи були і 
звукові хвилі. Вони ще не винайшли пристрої, необхідні для 
передачі звуку та зображення в наші вітальні.

Коли Джона було ув’язнено на острові Патмос приблизно 
1900 років тому, йому якимось чином дозволили дивитися 
«небесне телебачення». Він побачив райське місто із золотими 
вулицями. Він бачив Ісуса в Його славі та всіх ангелів навколо 
престолу Господнього.

Але найдивнішим, що він побачив, була велика біла зграя. 
Як і він сам, їх зневажали та переслідували за ім’я Ісуса. 
Тепер вони стояли в білих шатах біля скляного моря на 
небі! - незліченна безліч усіх народів і племен і мов. І чорні, і 
коричневі, і жовті, і червоні, і білі - і маленькі, і великі!  
І він почув їхню пісню. Це звучало як величезний грім і як 
багато хто поливав душ!

Це ті, що прийшли від великого горя,« сказав один із 
старійшин, »і випрали одіж свою, та вибілили її в крові Агнця! 
Бо Агнець буде їх пасти. - І Бог кожну сльозу з очей їхніх 
зітре!« 



Велика біла зграя
Так – наш одяг має бути очищений у крові Агнця. Тобто 

ми повинні вірити в Ісуса! Бо одна його кров очищає нас 
від усякого гріха! Але чи все так просто, тоді ми всі можемо 
об’єднатися – і малі, і великі? Так, хвала Богу за це!

ми повинні вірити в Ісуса! Бо одна його кров очищає нас 
від усякого гріха! Але чи все так просто, тоді ми всі можемо 
об’єднатися – і малі, і великі? Так, хвала Богу за це!

 
Він перламутрові ворота відчинить,
Щоб я міг увійти;
Бо Він купив моє відкуплення о який день, коли ми стоїмо
І простив мені всі мої гріхи. і хваліть кров і рани агнця,
 як гуркіт грому та морський  

     дощ,
 пісня буде звучати в Божому 
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Ісус хоче бути
          твій друг.
Він бачить тебе весь час. Він знає, про що ти думаєш. Він бачить твій 

стан. Тому ти можеш сказати йому що завгодно.

Ви можете сказати йому свою потребу. Він це вже знає. Він також знає 
про вашу найбільшу потребу – як грішник, вам потрібен Спаситель, щоб 
взяти на себе ваш тягар.

Тільки через Нього ви можете стати громадянином Божого вічного 
Царства. Моліться, і Він вислухає вас. 


