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Вступ 

Ця книга написана для двох груп людей: тих, хто шукає відповіді на 
основні запитання про Біблію, християнство, церкву і рясне життя і тих, 
хто вже має ці відповіді, але шукає, можливо, кращий спосіб ділитися 
цим знанням з іншими. 

Перша група складається з людей, готових вчитися: у когось з’явилися 
маленькі діти, і вони відчувають потребу в керівництві і зміні стилю 
життя, щоб належно виховати цих дітей; хтось пережив одну чи більше 
труднощів, подій, які змінюють життя, такі, як розлучення, втрата 
роботи, серйозні проблеми зі здоров’ям чи втрата близької людини. І 
це підштовхнуло їх до потреби шукати Бога. Яка б то не була причина, 
вони просто готові до змін і шукають керівництва. 

Друга група складається з добросердих християн, котрі хочуть ділитися 
Євангелієм, але їм незручно це робити. Можливо, навіть розуміючи 
Біблію досить добре для себе, вони відчувають недостатнє вміння 
вчити інших. 

Можливо, вони не можуть наважитися втрутитись у життя інших через 
страх, що їх скривдять. Вони не хочуть шкодити, створюючи розкол в 
особистих чи професійних стосунках, але хотіли би ділитися Божим 
добрим посланням із загубленими. 

Ця книга була створена, щоб задовольнити потребу помістити всю 
ключову інформацію в один зрозумілий формат, який легко читати і 
поширювати. 

З цією книгою людина, яка шукає кращий спосіб змінити своє життя, не 
тільки знайде зрозумілі, чіткі відповіді на свої запитання про те, як це 
все взаємодіє, а й отримає керівництво, як краще рухатися вперед після 
отримання даної інформації. 

З цією книгою більш обізнаному віруючому не треба і далі перейматися 
про те, що говорити. Якщо Ви робитимете цю книгу доступною для 
інших, наприклад, залишивши її на столі або подарувавши, насіння 
саме знайде шлях до гарного ґрунту, який був приготовлений для його 
отримання – без кривд зі сторони одержувача. 

Отже, неважливо, готові Ви вперше дізнатися про Бога чи обізнаний 
християнин, який шукає ефективний спосіб ділитися Доброю Новиною, 
ця книга для Вас. Нехай Бог рясно благословить Ваше життя через неї! 

  



   

1 

Вічне життя 

Найбільш, напевно, цитований уривок у Біблії каже: «Так бо Бог 
полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Від Івана 3:16). 

«Життя вічне»! Нам до вподоби, як це звучить, особливо коли ми 
вважаємо, що воно буде на небесах, де не буде печалі чи болю. 
«Більше ніяких страждань» звучить дуже привабливо. Зрештою наша 
ціль, як християн, мати оце вічне життя і допомогти якомога більшій 
кількості людей також отримати його. Але наша ціль не тільки про те, 
що «зрештою». 

Вона також про «на даний момент» і «саме зараз». Ісус також 
звернувся до цього. Він сказав нам у Євангелії від Івана, що Він 
«прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали» (Від Івана 
10:10). 

Він казав про наявність рясного життя зараз: життя з радістю, миром і 
любов’ю, попри проблеми, з якими ми стикаємося щодня, а не тільки 
після переходу на новий рівень. 

Тож як підписатися на це рясне життя і на життя вічне? Перш ніж ми 
дійдемо до цього, нам потрібно закласти трохи фундаменту. 
Сподіваємося зробити це так, щоб стало зрозуміло. 

По-перше, давайте розглянемо кілька речей про Біблію, тому що саме 
через цю дивовижну книгу ми можемо дізнатися відповіді на 
неймовірно велику кількість запитань, про життя і досягання небес 
включно. 
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Біблія 

Простіше кажучи, Біблія – це натхненне Слово Боже. Це означає, що 
врешті решт Бог – її автор, хоч Він писав її за допомогою інших людей. 

Хоч Біблія здається однією великою книгою, насправді це збірка з 
шістдесяти шести маленьких книг, з’єднаних разом у єдиний збірник. Ці 
книги мають різні стилі чи жанри. Зазвичай вони розділяються на такі 
категорії, як історія, пророцтва, поезія, мудрість, література чи листи 
(які у Біблії зазвичай називаються «послання»), і це лише деякі з них. 

Біблію писали близько 1500 років трьома різними мовами (грецькою, 
арамейською та на івриті) і на трьох різних континентах (Африка, Азія, 
Європа) приблизно сорок різних авторів. 

Як Ви можете зрозуміти, ці автори вийшли з різних верств суспільства. 
Вони були пастухами, царями, пророками, рибалками, лікарями та ін. 
Більшість з них ніколи не були знайомі один з одним. 

Ця збірка книг поділяє спільну сюжетну лінію про створення небес і 
землі, людини, про людський відступ від Бога, про спокуту і 
повернення людини назад до Бога. 

Вони також поділяють спільну тему про Божу велику любов до всього 
людства і спільне послання про спасіння – спасіння від вічного 
покарання за гріхи. Послання про те, що це спасіння доступне усім, хто 
кається (що значить «відвернутися від чогось») у своїх гріхах і 
зобов’язується слідувати за Богом від усього свого серця. 

На додаток до цих спільних властивостей, усі ці шістдесят шість книг не 
мають жодних історичних помилок чи протиріч. 

Боже Слово – це дійсно дивовижна збірка писань. Чи можете Ви уявити 
спробу об’єднати шістдесят шість книг, написаних протягом більш ніж 
1500 років такою великою кількістю людей з різних верств суспільства 
так, щоб не було помилок чи протиріч? 

Це дійсно шедевр. Це робота, і робота справжнього майстра, Бога. 

Два основних розділи 

Біблія поділяється на два основних розділи. Перший зветься «Старий 
Заповіт» і складається з тридцяти дев’яти книг. Ці книги про 
взаємовідносини між Богом і людиною до приходу Ісуса. 



   

Другий розділ – «Новий Заповіт», він складається з двадцяти семи книг 
і починається з Євангелій (що означає «добра новина»), написаних 
Матвієм, Марком, Лукою, Іваном. Вони розповідають про життя Ісуса 
на землі від народження до смерти, а потім про Його воскресіння 
(здіймання з мертвих) і вознесіння (повернення назад на небеса). 

Потім йде книга Дій. Вона розповідає нам про становлення церкви на 
землі. Тут Ви знайдете найбільшу кількість прикладів хрещення. 

Наступна група найбільша, вона складається з двадцяти однієї книги і 
зазвичай називається «Послання». Це були листи, написані різним 
церквам або людям у церкві, аби допомогти їм краще розуміти, як 
служити Богу і як відноситися один до одного по-Божому. 

Заключна книга називається Об’явлення. Вона розповідає про кінець 
часів і небеса. 

Як християни, ми вивчаємо Святе Письмо, іноді щодня, намагаючись 
краще розуміти, як Бог, наш Творець, хоче, щоб ми, творіння, жили. Ми 
знаємо, що Він любить нас і хоче найкращого для нас. І саме тут, в Його 
Слові, ми шукаємо Його відповіді, які нас ведуть. 

Тепер давайте повернемося до питань життя і спасіння – згідно з 
Біблією.1 

  

                                                             
1 Примітка: Частина опису Біблії в першій половині цього розділу була взята зі статті, знайденої на сайті 
http://www.christianministriesintl.org/articles/Bible-the-Inspired-Word-of-God.php. Використано з дозволу. 

http://www.christianministriesintl.org/articles/Bible-the-Inspired-Word-of-God.php
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На початку 

На початку Бог створив небеса і землю. Він також створив людину, 
починаючи з Адама і Єви. Ви можете прочитати про це в книзі Буття, першій 
книзі у Біблії. 

Спочатку стосунки Бога з Адамом і Євою були досконалі, тому що вони 
довіряли Йому в усьому і в усьому слухалися Його. 

Бог помістив їх у саду Еденському, що був дивовижним. Він був повен 
прекрасних дерев, що приносили смачні плоди. Єдина робота Адама в Едені 
була доглядати і дбати про нього. 

Бог дав їм багато свободи і лише одне обмеження. Їм не дозволялося їсти 
плоди з одного конкретного дерева у центрі саду – дерева пізнання добра і 
зла. 

Сатані (дияволу) не подобалася оця щаслива домовленість між Богом і 
людиною. Із самого початку він зробив своєю ціллю зруйнувати ці стосунки. 
Коли він спокусив Єву з’їсти заборонений плід, вона переконала Адама 
зробити те саме. 

Як результат, стосунки Бога з людиною змінилися. З’явилася тріщина, 
створена непослухом. 

У наслідок цього Бог вигнав Адама і Єву з саду і не дозволив їм повернутися. 
Це не тільки означало значне погіршення їхнього життя, але й те, що вони 
більше не могли їсти з ще одного дерева в саду – дерева життя. З тої самої 
миті їхні дні будуть злічені. 

Бог також постановив Адаму (і людству загалом) важко працювати в полях, 
щоб прогодувати себе і свою сім'ю. З того дня почали зростати колючі 
рослини і бур'яни на додаток до труднощів, які зустрінуться людині. 

Бог також сказав, що народження дітей буде дуже болючим для Єви і всіх 
матерів у майбутньому. 

Гармонія зникла. З'явилося відлучення від Бога. З'явилися біль і страждання. 
Це справді був «Втрачений Рай». 

Але Бог все ще любив Адама і Єву. Це не змінилося. І Він любив їхніх 
нащадків. Він прагнув відновити зруйновані відносини між Ним і людиною. 

Але через Свою абсолютну справедливість Він не міг зробити цього без 
когось, хто сплатить ціну за їхні гріхи. 



   

Через деякий час Адам, Єва та їхні нащадки заселили землю. Ви можете 
прочитати про їхнє множинне потомство в перших двох книгах Біблії (Буття і 
Вихід). 
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Після падіння 

Авраам 

Хоч і було багато ключових фігур на початку часів, одного з найважливіших 
звали Авраам. Він був дуже особливим через свою віру. Незважаючи на 
великі труднощі, він дуже довіряв Богу. 

Через велику віру Авраама Бог пообіцяв йому, що у нього буде стільки 
нащадків, скільки зірок на небі, а також що через його сім’я всі народи землі 
будуть благословенні. 

Хоча Авраам на той час не знав про це, але сім’я, яким благословляться всі 
народи землі, – це Ісус. 

Авраам і його дружина Сарра були бездітні майже сто років. Зрештою у них 
народився син Ісак, у якого пізніше народилося двоє синів: Ісав і Яків. 

Яків (і його син Йосип) 

У Якова, чиє ім'я Бог зрештою змінив на Ізраїль, було дванадцять синів. Один 
з молодших, Йосип, був його улюбленим сином, тому брати заздрили йому.  

Коли у них з'явилася можливість, вони продали Йосипа работорговцям, які 
проходили повз дорогою до Єгипту. 

Після низки подій, в яких Йосип був зведений на керівницьку і владну посаду, 
з Божим керівництвом він передрік, що скоро настануть сім років рясного 
врожаю, за якими підуть сім років жахливого голоду. 

Завдяки цій інформації фараон поставив Йосипа очолювати будівництво 
амбарів і зберігання зерна протягом хороших років, щоб підготуватися до 
майбутніх важких часів. Коли настав голод, фараон поставив Йосипа 
відповідальним за поставку зерна людям. 

З голодом зіштовхнулися не тільки єгиптяни, але й люди з довколишніх 
земель. 

Коли Яків, батько Йосипа, почув про наявність зерна в Єгипті, він відправив 
своїх синів купити його для свого великого і всезростаючого роду. 

Коли брати приїхали в Єгипет і побачили Йосипа, вони його не впізнали. А 
Йосип їх впізнав, але він не тримав на них зла. Він зрозумів, що все це 
трапилося для Божої доброї мети. 



   

Зрештою Йосип відкрився їм і невдовзі з радістю возз’єднався зі своїм 
батьком. Через те, що голод мав тривати ще довго, Йосип переконав батька 
переїхати в Єгипет з усім своїм родом, де вони не матимуть нестатків. 

Після смерті Йосипа і його братів нащадки Якова, «діти Ізраїля», дуже 
розмножилися. Фактично їх було сотні тисяч, а то і більше. 

Швидке поширення популяції почало непокоїти правителів Єгипту. Єгиптяни 
вирішили поневолити їх, щоб утримати під контролем, через страх опинитися 
в меншості перед ізраїльтянами. 

Тож ізраїльтяни стали рабами і були ними чотириста років. Коли єгиптяни 
стали занадто пригнічувати їх, діти Ізраїля заволали до Бога по допомогу. Бог 
почув їхнє волання і відповів тим, що послав Мойсея сказати фараону: 
«Відпусти народ Мій!». 

Спочатку фараон не хотів відпускати їх, але потім, як Бог послав на єгиптян 
десять кар, погодився. І коли вони вже пішли, фараон передумав і відправив 
армію, щоб їх повернути. 

На допомогу Своїм дітям Бог розділив Червоне море, щоб вони могли 
перейти його по суші. Коли єгипетська армія пішла за ними, Бог дозволив 
водам повернутися на місце, а всі єгипетські солдати потонули. 

Ви можете ознайомитися з цією неймовірною історією в книзі Вихід. 

Десять Заповідей 

Коли звільнені ізраїльтяни блукали по пустелі, Бог дав Мойсею кам’яні 
скрижалі, на яких Він написав Десять Заповідей. 

Бог також сказав Мойсеєві про безліч законів, пам’ятних свят, 
жертвоприношень і ритуалів, які ізраїльтяни повинні були дотримуватися і 
виконувати в той час. 

Але вони не завжди дотримувалися закону досконало: врешті-решт вони 
були такими ж людьми, як ми з вами! Жертвоприношення було способом, 
даним Богом, щоб люди шукали Його прощення, хоча жертва тварини і не 
була здатна змити їхні гріхи. 

Згодом дванадцять племен Ізраїля отримали землі у своє володіння. Так 
з’явилося Ізраїльське царство. Через деякий час стався великий розкол у сім’ї. 

Юдейське царство 



   

Десять північних племен відділилися від двох південних – Юди і Веніаміна.2 
Південне об’єднання стало відомо як Юдейське царство. У ньому 
знаходилося місто Єрусалим. І саме від Юдейського царства, від юдеїв, 
походить Ісус. 

Через роки народ Божий зрадив Його і почав поклонятися чужим богам та 
ідолам. Тому Бог дозволив вавилонянам взяти їх у полон і зруйнувати 
юдейський храм. 

Через сімдесят років у Вавилоні деяким юдеям дозволили повернутися в 
Святу Землю – Єрусалим – з новим розумінням слухняності, щоб відбудувати 
храм і місто. 

Тому вони більше не поклонялися чужим богам та ідолам, але суворо 
дотримувалися Закону, маючи намір правильно його розуміти. Через деякий 
час вони стали фанатично дотримуватися його. 

Вони стали настільки суворими у своєму дотримуванні Закону, що почали 
забувати саму суть. Їхній брак розуміння став причиною конфлікту з Ісусом, 
Сином Божим. 

  

                                                             
2 Одне з племен, плем’я Левія, люди в якому називалися Левітами, не отримали землю у власність, тому що 
вони були священиками, які приносять жертви за весь народ. Для цього вони були розсіяні між іншими 
племенами. Свого часу ці дуже релігійні люди стали найбільш відомими в Юдейському царстві. 
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Ісус 

Коли настав час, Ісус народився від діви Марії. Дух Святий, Дух Божий, був 
Його справжнім Батьком. Тобто Ісус насправді був Сином Бога і Сином 
людини. 

Хоч Він і дивував біблійних вчених Своїми знанням і розумінням коли Йому 
було ще дванадцять років, але офіційно Він розпочав Своє служіння тільки в 
тридцятирічному віці. Саме тоді Він почав вирішувати задачу з відновлення 
стосунків між людиною і Богом. 

Незважаючи на Старозавітні пророцтва про Спасителя, Месію, Який мав 
прийти, релігійні лідери часів Ісуса відмовлялися визнати той факт, що Ісус і є 
цей Месія. 

Вони розглядали Його як порушника спокою, який постійно кидав виклик та 
руйнував їхні давні релігійні переконання. В їхніх очах Він був руйнівною 
силою, яку потрібно було зупинити за будь-яку ціну. 

З одного боку, вони мали рацію. Він був джерелом занепокоєння для тих, хто 
був більш зацікавлений в дотриманні релігійних правил і приписів, ніж у 
прояві любові до Бога і побратимів. 

Він був джерелом занепокоєння для кожного, хто був більш схильний 
відчувати перевагу, самовдоволення і керувати людьми, ніж 
підбадьорювати, втішати і вносити позитивні зміни в їхнє життя. 

Життя Ісуса – Його послання – разюче відрізнялося від усього, про що 
говорили або навчали до Нього, тому Він змінив світ. 

Замість того, щоб вчити «Око за око і зуб за зуба», Він вчив: «І коли вдарить 
тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу» (Від Матвія 5:39). 

Замість того, щоб вчити «Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога», 
Він вчив: «Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, 
творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас 
переслідує» (Від Матвія 5:44). 

Замість того, щоб хизуватися Своєю праведністю перед людьми, Ісус вчив: «А 
хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба» (Від Матвія 
20:27). 



   

Він вірив і вчив тому, що стало відомим як «золоте правило»: «Тож усе, чого 
тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви» (Від Матвія 
7:12). 

Ісус був смиренним і вчив цьому Своїх учнів. Він навчав їх не бути 
упередженими, але ставитися до бідних людей з такими ж повагою і 
любов’ю, з якими вони ставилися до багатих (Якова 2:3). 

Він хотів служити іншим і вчив Своїх учнів «не думати про себе більш, ніж 
належить думати», але мати «один одного за більшого від себе» (До 
Римлян 12:3; До Филип’ян 2:3). 

Ісус ніколи не був релігійним для того, щоб когось вразити. Його мета 
полягала в тому, щоб знайти і спасти загиблих і принести славу і честь Своєму 
Отцю на небесах (Матвія 6: 1; Луки 19:10; Івана 14:13). 

Ісус прийшов і показав Своїми життям і вченням, що Бог хоче від людини 
більшого, ніж просто готовність дотримуватися зводу правил. Він хоче наші 
серця. Він хоче нашу любов – до Нього і до наших побратимів. Тільки тоді ми 
зможемо жити повним життям. 

Зрештою, як і було передвіщено, у віці тридцяти трьох років Ісус був 
розп’ятий – прибитий цвяхами до хреста – релігійними людьми Його часу. 
Щоб переконатися, що Він мертвий, вони пронизали Його бік списом. Він 
стікав кров'ю, коли висів на хресті. 

Просто подумайте про це. Найрелігійніші люди того часу, ті, хто мали б 
очікувати Месію, вирішили розіпнути Його. 

Це показує, що бути релігійним ще не означає бути праведним. Ніколи не 
забувайте про це. Це є правдою і сьогодні. 

Після смерті Ісуса загорнули в похоронний одяг і поклали до гробниці. Але 
історія на цьому не закінчилася. Через три дні Ісус воскрес з мертвих. Після 
цього Він з’явився Своїм учням і більш ніж п’ятистам людям. 

Через сорок днів після воскресіння Ісус вознісся назад на небеса, щоб 
приготувати місце тим, хто повірить у Нього.  
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Спасіння 

Перед тим, як повернутися на небеса, Ісус розмовляв зі Своїми апостолами. 
Це були чоловіки, яких Він спеціально обрав, щоб вони продовжували Його 
роботу після Його вознесіння на небеса. Він звелів їм повернутися у Єрусалим 
та очікувати. 

Під час цього очікування Святий Дух зійшов на них і дав їм силу творити 
чудеса і розмовляти мовами, які вони ніколи не вивчали, а також 
проповідувати слово про Ісуса і Його церкву. 

Саме під час цієї видатної події Петро, один з апостолів, сказав натовпу, який 
зібрався, про все, що трапилося і про те, як Ісус, Який взагалі-то був Сином 
Божим, був Тим, Кого вони щойно розіп’яли. 

Біблія розповідає нам, що трапилося далі. Вона каже, що Петро звернувся до 
натовпу: 

«Ото ж, нехай ввесь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом 
учинив Бог Його, Того Ісуса, що Його розп'яли ви! 

Як почули ж оце, вони серцем розжалобились, та й сказали Петрові та 
іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі-браття? 

А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у 
Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви 
приймете! 

Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко 
знаходяться, кого б тільки покликав Господь, Бог наш. 

І іншими багатьома словами він засвідчував та вмовляв їх, говорячи: 
Рятуйтесь від цього лукавого роду! 

Отож ті, хто прийняв його слово, охристилися. І пристало до них того дня 
душ тисяч зо три!» (Дії 2:36-41). 

Початок церкви 

Це й було початком церкви, коли Бог додав ці три тисячі людей до Своєї 
Книги життя. 

А в більш широкому сенсі – це коли людина примирилася (відновила 
стосунки) з Богом. 



   

Хоча жоден, хто живе сьогодні, не був там, коли Адам і Єва відділилися від 
Бога і коли був розіп'ятий Ісус, правда в тому, що, коли ми грішимо сьогодні, 
ми так само винні у нашому відділенні від Бога, як вони були тоді. 

Біблія стверджує, що ми всі грішники, всі до єдиного. Але Біблія також 
стверджує, що кожен з нас може примиритися з Богом. Ми можемо зробити 
це, ставши християнами – дітьми Божими. 

Як стати християнином 

Для цього ми повинні щиро повірити і визнати, що Ісус є Христос, Син Божий 
(Римлянам 10:9-10); ми повинні покаятися у наших гріхах (тобто відвернутися 
від них) і хреститися в Ім’я Отця, Сина і Святого Духа для спокутування 
(прощення) наших гріхів. У цей момент ми отримаємо дар Святого Духа, і Бог 
зробить нас частиною Своєю церкви (Дії 2:38-41). Це так елементарно. Це так 
просто. 

Коли стати християнином 

Деякі люди не наважуються стати християнами, тому що їм здається, ніби 
вони знають недостатньо про те, чому вчить Біблія. Вони думають, їм треба 
почекати, доки вони не знатимуть Святе Письмо краще. 

Але правда в тому, що більшість хрещень у Біблії траплялися після зовсім 
невеликого вчення – зазвичай після однієї проповіді. Біблія називає християн 
«новонародженими немовлятами» і каже їм: «Жадайте щирого духовного 
молока, щоб ним вирости вам на спасіння» (1 Петра 2:2). 

Як і у новонароджених немовлят, більша частина навчання і зростання 
відбувається після народження/хрещення, а не до. Вам просто потрібно 
знати основні елементи про Ісуса, викладені вище, і вірити в них. 

Деякі люди не наважуються стати християнами, тому що їм здається, що вони 
ще недостатньо хороші. Вони хочуть навчитися краще контролювати своє 
життя перш ніж зроблять такий величезний крок. 

Це благородні думки, але вони втрачають суть. Правда в тому, що Ви ніколи 
не будете достатньо хорошими, як би Ви не старалися. Ви будете чекати 
неможливого, тому що ніколи-ніколи, навіть через мільйон років, Ви не 
зможете стати достатньо хорошим самостійно, щоб заслужити спасіння або 
небеса. Це може статися тільки з Божої благодаті. 

Суть в тому, що Ісус полюбив Вас так сильно, що Він захотів прийти і померти 
замість Вас. Коли Ви вірите, каєтеся, визнаєте це і хреститеся, Ваші гріхи 
стають Його гріхами, а Його чистота стає Вашою чистотою. 



   

Ваше хрещення – повне занурення у воду і підняття з неї – це прояв віри, що 
символізує смерть для Вашої старої злої особистості, поховання цієї 
особистості і воскресіння Вашої нової, чистої особистості. 

Ви очищені кров’ю Ісуса, і відтепер Його жертва (кров) постійно змиває Ваші 
гріхи. 

Ми щойно говорили про Божу благодать. Необхідно сказати трохи більше і 
про Божу милість. Вони обидві дуже важливі. 
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Благодать і милосердя 

Благодать 

Слово «благодать» означає «незаслужена ласка (добродійство)». Це означає, 
що Бог дає нам дар (вічного життя), який ми не заслуговуємо і заслужити не 
можемо. Це безкоштовний подарунок, який дається кожному, хто обрав 
вірити у Нього. 

Через те, що це дар від Бога, який ми не можемо заробити, ми повинні 
постійно славити Бога за наше спасіння. Не тому що Він потребує слави або 
хвали. Він Бог! Тому, як наш Творець, Він знає, що наше життя може бути по-
справжньому повним, мирним, прекрасним і рясним тільки якщо ми 
смиренні і вдячні Йому за Його благословення. 

Якщо ж ми занадто пихаті через те, які неймовірні ми особисто, тоді ми 
руйнуємо те, що може принести нам справжню радість. 

Милосердя 

Друга сторона монети благодаті – милосердя. Благодать – отримати щось, що 
ми не заслуговуємо, а милосердя – це коли Бог не дає нам те, на що ми 
заслуговуємо – вічне покарання і відлучення від Нього. 

Коли Ісус помер за нас, Він взяв на Себе наші гріхи, тим самим фактично Сам 
став гріхом за нас. Він взяв на Себе те, на що Він не заслуговує, щоб нам не 
довелося це робити. І коли Він воскрес із мертвих, Він назавжди переміг 
диявола. 

Наразі у нас є можливість приєднатися до Нього у Його перемозі, якщо ми 
тільки повіримо у Нього, визнаємо Його Ім’я, покаємося у своїх гріхах, будемо 
поховані з Ним через хрещення і знову воскреснемо для нового життя. 

У це «ми» входить і «Ви». Вам надали можливість стати дитиною Божою. Не 
проходьте повз це велике благословення. 

Він дійсно помер за Вас. І Він дійсно любить Вас – такого, який Ви є. Прийміть 
Його благодать і милосердя і станьте новим творінням у Ньому. 

Якщо Ви готові зробити цей важливий крок, зв’яжіться з кимось, щоб це 
трапилось. Не відкладайте. Це занадто важливо. 
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Після хрещення 

А що ж далі? Що відбувається після хрещення? Гарне питання! Ми раді, що 
Ви запитали! 

Як новонародженим немовлятам, нам потрібні годування, родина, любов. 
Усе це необхідно, аби допомогти нам постійно рости у зрілих, духовно 
мислячих дітей Божих. І цей процес триває усе життя. 

Майже неможливо зробити це без об’єднання з іншими християнами, які на 
шляху до християнської зрілості знаходяться далі, ніж ми чи будь-який інший 
новонароджений християнин. Нам потрібні наставники. Ось коли церква 
вступає у гру. 
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Церква 

Слово «церква» приблизно означає зібрання, покликане для певної мети. У 
найширшому сенсі існує тільки одна церква – та, до якої Господь додає Вас, 
коли Ви хреститесь. 

У більш конкретному сенсі ми використовуємо слово «церква», коли 
говоримо про невелику групу віруючих, зібрання учнів, які зустрічаються в 
одному місці, щоб підбадьорювати один одного і отримувати знання про 
Бога і про те, як жити християнським життям. 

Іноді люди використовують слово «церква» для позначення будівлі, але це 
не зовсім так. Це називається «церковна будівля». Справжня церква – це 
люди, учні, християни. 

Пошук «правильної» церкви 

Новому християнину дуже важливо знайти Божу церкву – церкву з 
правильними серцем та духом. Щодо цього є кілька речей, про які треба 
пам’ятати у цих пошуках. 

По-перше, пам’ятайте, про що ми казали раніше. Тільки те, що хтось 
релігійний, не означає, що він праведний. Це завжди буде життєвим фактом. 
Майте це на увазі. 

По-друге, так само, як існують неблагополучні сім’ї, які виховують малюків 
неблагополучними дорослими, існують і неблагополучні духом церковні 
сім'ї, які виховують своїх духовних дітей такими ж неблагополучними. 
Уникайте таких церков за всяку ціну. 

Замість цього знайдіть духовно здорову церкву – люблячу і турботливу, 
завдяки якій Ви будете хотіти ставати більш схожим на Христа кожного 
тижня, ту, що заряджає Ваші батарейки, а не виснажує їх. 

Це не означає, що Ви знайдете безпроблемну церкву. Є позитивні і негативні 
сторони в будь-якій групі людей. І є чудові люблячі люди в більшості церков. 
Тож шукайте церкву, яка найбільше підбадьорює Вас, виповнює Ваші 
потреби і допомагає Вам зростати. 

Як же знайти Божу церкву? Давайте зазирнемо у Біблію в пошуках відповіді. 

Любов 

Біблія каже: «По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов 
між собою» (Від Івана 13:35). В іншому місці Ісус сказав: «Люби Господа Бога 



   

свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це 
найбільша й найперша заповідь. А друга однакова з нею: Люби свого 
ближнього, як самого себе» (Матвія 22:37-39). Згідно з цими віршами, 
перше, що треба шукати в церкві, – це любов до Бога та один одного (до Вас 
включно) у віруючих. 

Якщо вони здаються уособленими та не дружніми або поблажливими та 
контролюючими, Ви точно не в тому місці. Якщо Ви не бачите або не 
відчуваєте любов, продовжуйте пошуки. 

Вивчення Біблії 

Другий ключ, на який треба звернути увагу – наскільки члени церкви 
вивчають і покладаються на Слово Боже, Біблію, при визначенні того, у що 
вони вірять. У деяких церквах багато повторюють «Біблія говорить це» або 
«Святе Письмо говорить те», але вони ніколи не показують Вам, де саме це і 
те написано. 

Будьте наполегливі, запитуючи: «Де про це йдеться в Біблії? Покажіть мені». І 
переконайтеся, що вони кажуть правду, коли відповідають Вам. Якщо вони 
починають задкувати або жартувати, це може бути ознакою того, що 
насправді вони не шукають істини в Божому Слові. Можливо, Вам слід 
продовжити пошуки. 

Молитва 

Третій ключ – палко молитися Богу, щоб Він показав Вам шлях. Молитва – це 
Ваша розмова з Богом, дяка Йому за все, що Він зробив, і прохання про Його 
керівництво. 

Попросіть Його допомогти Вам знайти церкву, яка радує Його. Попросіть Його 
вести Вас і допомогти Вам зростати особисто. Просіть про мудрість. Він 
любить, коли Ви просите про мудрість. Він пообіцяв виконати таке прохання 
(Якова 1:15). 

Святий Дух 

Четвертий ключ – слухати Духа. Пам’ятаєте, що сказав Петро, коли перші 
християни хрестилися? Він сказав їм (і нам), що вони отримають дар Святого 
Духа. Інакше кажучи, Святий Дух буде подарований їм (і нам).  

Святий Дух буде з Вами, щоб вести і втішати Вас. Якщо у церкві Вам здається, 
ніби щось не так, можливо, Дух каже Вам, що це не те місце. 

Правильна церква не змусить Вас тремтіти. Вона надихатиме Вас шукати 
Божої волі і змінювати життя навколо Вас. Якщо Ви не відчуваєте такого 



   

підйому і підтримки, продовжуйте шукати. Ви ще не знайшли правильне 
місце. 

Згодом, з наполегливістю і молитвою, Ви знайдете те, що Вам потрібно. І Ви 
будете знати, що Ви «вдома». 

Знайдіть наставника 

Ми також підбадьорюємо Вас знайти наставника – кого-небудь, кому Ви 
довіряєте і кого поважаєте через приклад, який він чи вона подає. Виберіть 
кого-небудь, ким Ви захоплюєтеся, когось люблячого, доброго і хто прагне 
постійно зростати у знанні та повчанні Господа. Якщо ніхто не спадає Вам на 
думку, подумайте про людину, яка дала Вам цю книгу, або хоча б про когось, 
кого ця людина порекомендує Вам. 

Сучасні технології 

Ви можете розглянути можливість використання сучасних технологій для 
прискорення Вашого росту. З інтернетом легко залишатися на зв’язку з 
віруючими у всьому світі. 

Хоча ніщо не замінить чудову групу християн, що зібралися разом, 
можливість вивчати, пізнавати і отримувати відповіді від інших у режимі 
онлайн може бути великим благословенням, якщо використовувати її 
розумно. 

В інтернеті є ще й величезна кількість навчальних ресурсів. Про це теж можна 
подумати. 

Змінюйте 

Зрештою, змінюйте життя навколо Вас. Вам не треба чекати, щоб почати 
змінювати. Деякі з найуспішніших євангелістів – ті, хто самі щойно пережили 
радість від того, що їхні гріхи змиті. Якщо Ви не знаєте, що казати, просто 
дайте цю книгу. 

Не соромтеся! Поділіться Доброю Новиною про Ісуса Христа з іншими. Потім 
спробуйте стати наставником для тих, хто стоїть на цьому шляху не так 
далеко, як Ви. Це буде один з найбільш корисних для зростання подій у 
Вашому житті. 

І завжди-завжди-завжди віддавайте славу Богу. Нехай Бог рясно 
благословить Вас у Вашому прагненні виконувати Його волю! 
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Благословення 

Ми сподіваємося, що ця книга стала благословенням для Вашого життя. Ми б 
з радістю почули Ваш відгук і/або пропозиції, бо це допоможе нам зробити її 
кращою. Наша контактна інформація знаходиться в кінці книги. 

Ми також хотіли б молитися за Вас, називаючи по імені, якщо послання у цій 
книзі торкнулося Вашого життя. Якщо Ви стали християнином і тепер один з 
наших братів і сестер у Христі, будь ласка, повідомте нам, щоб ми могли 
помолитися за Вас нашому Небесному Батьку. Ми будемо дуже раді і вдячні 
Богу за те, що Він зробив Вас частиною Його, а отже і нашої, родини. 

Якщо Ваша віра оновилася, освіжилася або знову підживилася цим 
посланням надії, будь ласка, дайте нам знати і про це, щоб ми могли 
молитися про радість і подяку з Вами та за Вас. 

Якщо у Вас є, що розповісти, будь ласка, поділіться цим з нами. Ми будемо 
дуже благословенними. Якщо у Вас є запитання про щось з написаного нами 
або потрібно зв’язатися з якої б то не було причини, просто повідомте нам, і 
ми будемо щасливі відповісти. 

  



   

Післямова 

Зворушливий лист від нового брата у Христі 

Примітка: у моєї подруги Емми є син Ренді, що живе у Північній Кароліні. 
Минулого року вона поїхала навідати його, взяла копію книги «Добра Новина 
від Бога» і поклала на його журнальний столик. Друг Ренді (він дуже 
сором’язливий, тож просив не використовувати його ім’я) побачив її, 
прочитав і зрештою відправив мені свою історію з телефону Емми (він 
повільно друкував увесь лист в її телефоні). Це було написано суцільним 
текстом, тож я розбив його на абзаци, аби легше було читати. Ось його лист: 

«Містер Денніс, я чув, Вам потрібно почути мою історію. Я дуже довго 

дружу з Ренді. Міс Емма була мені як друга мати. Вона наглядала за нами, 

поки жила тут. Коли вона поїхала, я усвідомив, що перебуваю у величезній 

біді. Після одного з ураганів. Дехто переконав мене вкрасти їхні колекційні 

речі, які були застраховані. Коли їх спіймали на страховому шахрайстві, 

вони сказали, що це була моя ідея. Вони сказали, що не знали нічого про цей 

план, так що я був у в'язниці протягом чотирьох років. 

Дуже багато часу я витратив там, розмірковуючи. Я думав, як я тат 

опинився. Тюремна камера ставала все меншою і меншою. А час довшим і 

довшим. Я не звинувачував нікого крім себе за те, у що я вляпався. Коли я 

вийшов з в'язниці, лише деякі з моїх друзів все ще спілкувалися зі мною. Ренді 

досі дозволяє мені навідуватися до нього. 

Це було у червні, коли приїхала мати. На його журнальному столику 

лежала книга. Я її взяв і пройшовся нею. Вона була дійсно легкою і простою 

навіть для мене. Я відчув, як мене охопив спокій. Мені вдалося прочитати її 

повністю десь за дві години. А читаю я не дуже швидко. Наступного ранку 

я працював у воді. Сонце було яскравіше, світ був гарніший. 

У своєму серці я знав, що Бог говорив зі мною. Я знав, що я важливий для 

Нього. Я знав, що Ісус помер за мої гріхи. Я знав це, але нічого для цього не 

зробив. Ісус пробачив мене. Я знав, що я абсолютно чистий, що Бог не 

тільки керує, Він любить мене. Я посміхався в цей день частіше, ніж будь-

коли. А потім мені захотілося поділитися цією радістю. Згодом Ви 

відправили більше книг до Ренді додому. 

Мій брат був у в’язниці, і я відправив йому примірник. Мої найкращі друзі 

Алекс і Джиммі були у в'язниці, і я відправив їм примірник. Алекс і Джиммі 

врятовані, я все ще працюю над своїм братом. Кожен день я прокидаюся і 

йду до води, я бачу сонячне світло. Я відчуваю, як Бог світить прямо на 



   

мене. Я ніколи в житті не відчував себе таким важливим, щоб Бог міг 

послати Свого дорогоцінного Сина померти за мене. 

Бачите, я не просто звичайний хлопець. Я навіть гірше. Звичайний рибалка, 

який все зіпсував. Я ніколи раніше не читав Біблію. Вона була занадто 

довгою і занадто складною для розуміння. І я вважав, що вона не 

призначена для хлопців типу мене. Але я дійсно вдячний за надіслану Вами 

книгу. Її кути злегка згладжені. Вона дійшла до багатьох людей. Я 

впевнений, це допомогло багатьом з них. 

Я знаю, що рятує нас Бог, але точно було здорово мати книгу, яка це 

спростила. Багатьом з нас, грішників, сподобалася ця книга. Ми були 

нагороджені нею, врятувалися через неї, а хтось і хрестився через неї. 

Міс Емма сказала, що для Вас було дуже важливо почути цю історію. 

Вибачте, що це зайняло так багато часу. Я пишу не дуже добре. Але Вам 

потрібно знати, який вплив мала ця книга. Вона проклала шлях через 

в'язниці і друзів. Вона зробила життя моє, Алекса і Джиммі легшими. Тепер 

ми знаємо, що ми важливі. І що Бог любить нас. 

Дякую Вам і Вашій церкві за те, що взяли і написали це, щоб ми мали змогу 

прочитати. Дякую, що написали так, щоб ми могли зрозуміти. Я 

сподіваюся, багато інших людей прочитають це і зрозуміють, наскільки 

вони важливі. 

Моє життя набагато багатше через те, що я знаю, що Бог любить мене. 

Я з нетерпінням чекаю привести до цього і свого брата. Я хрестився в Іст-

Рівер, там, де я рибалю кожен день. Це було дійсно важливо для мене. 

Дякую знову Вам і Вашій церкві, що поширюєте ці книги. 

Дякую, що спростили це так, що я мав змогу розуміти, що Бог хотів, щоб я 

почув. Ваш вічний боржник. Простий рибалка з Північно-Східної Кароліни.» 

 

 

Наскільки ж це круто? Слава Богу! Нехай ми продовжимо радіти Його 

благословенням, коли ми з радістю ділимося «Доброю Новиною від Бога»! 

  



   

Допоможіть нам поширити Добру Новину! 

Останнє повеління, яке Ісус дав Своїм послідовникам, було таким: «Тож 

ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, 

навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з 

вами повсякденно аж до кінця віку!» (Матвія 28:19-20). 

Це веління названо «Велике доручення», і ми сприймаємо його дуже 

серйозно. Насправді ця маленька книга, перекладена кількома мовами, – це 

відповідь на цей заклик. Вона також доступна англійською, іспанською, 

китайською, французькою, італійською, арабською, німецькою, телугу (Індія), 

гаїтянською креольською, російською (і з іншими у процесі перекладу) 

мовами. 

Ми запрошуємо Вас приєднатися до нас у наших зусиллях, роблячи цю книгу 

доступною для Ваших друзів, родини, колег, клієнтів і церковної сім’ї. 

  



   

Безкоштовні книги 

Щоб покращити поширення цих книг, що змінюють життя, ми робимо їх 

доступними безкоштовно, доки у нас є на це кошти. Не соромтеся замовляти 

те, що Вам потрібно, щоб поширювати Добру Новину у Вашому регіоні.  

Щоб замовити безкоштовні примірники, зв’яжіться з людиною, яка дала Вам 

цей примірник або 

outreachchurch@outlook.com 

або напишіть листа 

Outreach church 

P. O. Box 52 

Hamilton, Texas 76531 

Щоб завантажити безкоштовну електронну версію книги 

«Добра Новина від Бога» 

багатьма мовами 

або дізнатися більше про її історію, відвідайте цей сайт: 

www.goodnewsfromgodbook.wordpress.com 
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Зв’яжіться з нами для безкоштовного заочного біблійного курсу і/або 

онлайн-ресурсів для вивчення Біблії. 

Copyright © 2012, Outreach church, усі права захищені. 

Ця книга може бути відтворена в будь-якій формі (письмовій, візуальній, електронній або 

аудіо) без письмової згоди церкви «Outreach», якщо відтворення і поширення включають 

у себе всю книгу, без редагування або змін, а також якщо поширюється безкоштовно з 

зазначенням на першоджерело. Ми також просимо в цілях цікавості, щоб Ви дали нам 

знати, скільки примірників Ви поширили (сподіваємося, їх буде багато) і про відгуки, які Ви 

отримали про неї. 

Нехай Бог рясно Вас благословить! 

Примітка: вірші з Біблії наведені з перекладу Івана Огієнка. 

  



   

Цю книгу надано Вам як частину взаємних зусиль між церквою 

«Outreach» і 

________________________________________________________________ 

  



   

Більш ніж 400,000 примірників у тиражі! 
 

Ця надихаюча маленька книжка освічує, її легко читати, з нею легко 

розуміти, що таке Біблія, християнство, церква і рясне життя. 

Тим, хто не знайомий з цими речами, вона розкриває все, що їм потрібно 

знати про те, як стати праведними з Богом і знайти шлях до 

справжньої радости. 

Тим, хто знає про це, вона дає відчуття духовного оновлення та 

свіжости і надає новий і ефективний спосіб ділитися Доброю Новиною з 

людьми, яких вони люблять. 

Не пропустіть це чудове, надихаюче, потужне, захоплююче частування! 

Прочитайте цю книгу, а потім передайте далі! 

«Я наполегливо рекомендую “Добру Новину від Бога” як інструмент для 

поширення Євангелія. Вона написана зрозуміло і з любов’ю і може стати 

в пригоді християнам у їхніх зусиллях поширювати Євангеліє» (Денніс 

Енсор, пастор). 

Переходьте на сайт: www.goodnewsfromgodbook.wordpress.com для 

завантаження Вашої безкоштовної PDF версії. 

 

 
Outreach Ministries 

P. O. Box 52 

Hamilton, Texas 76531 

http://www.goodnewsfromgodbook.wordpress.com/

