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ВСТУП

«З самого початку нашого 
християнського життя ми вступили в 
повноту присутності Христа та Його 
Хреста, що відчуваємо щодня, навіть 

якщо повне усвідомлення цього 
відбудеться лише пізніше».

Вочман Ні «Нормальне християнське 
життя»

Починаючи вірити в Ісуса Христа як 
Господа, Бога, Спасителя та Життя, 

ми також просимо Його панувати над 
нашими бажаннями та життям. Тобто 

Він стає нашим життям. Ми змінюємося, 
інколи ці зміни відбуваються швидко, 
інколи повільно, проте вони неминучі. 
Божий Дух, Який починає жити в нас, 

робить нас цілісними, сповненими 
життя та повноцінними. Повірте в Бога, 
віддайте своє серце Йому — ваше життя 

зміниться назавжди. 

Давид Говелл 



Бог був на Небесах та прийшов на землю 
як людина.

Филип,ян 2:6–8, Івана 1:14, Євреїв 1:3, Римлян 8:3б, Івана 10:30, Колосян 1:15, 
Колосян 2:9, Євреїв 2:11–17, Матвія 1:20–211



Його зачаття було надзвичайним, але 
родився Він від жінки, так само, як і ми.

Завдяки цьому ми можемо мати 
особисті стосунки з Ним та знати 
Його як Бога та людину, і розуміти  
Бога Отця краще. 
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Ісус був дитиною, підлітком, навчився 
майструвати, а коли прийшов час, Він розпочав 
служіння, заради якого народився, відкрив 
Себе як Бога та Спасителя для нас усіх. 

Матвія 3:13–17; Матвія 7:28–29; Марка 6:2–3; Луки 2:40; Луки 2:41–47; Луки 2:523



Коли Його місія на землі була завершена, Він дозволив, 

щоб Його розп,яли. Його принижували, катували та потім 
прибили на хрест. Ісус обрав таку жорстоку смерть заради 

тебе і мене, щоб заплатити покарання 
за наші провини. Він хотів, щоб ми 

ототожнювали себе з Ним та 
Його жертвою. 

Матвія 26:28–29; Матвія 27:57–61; Римлян 5:6; Римлян 8:3; Ефесян 1:7,
Євреїв 2:14–15; Євреїв 9:22; 1 Петра 2:24; 1 Івана 1:7

Лише Бог знає, як кров та 
жертва Ісуса Христа здатна 

омити наші гріхи та 
очистити нас назавжди. 

Ця величніша дія любові 
зробила нас чистими. 
Тепер Бог може 
дивитися на нас, як на 
Своїх дітей, так, як Він 

дивиться на Ісуса.
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Луки 24:1–7, Луки 24:50–51, Івана 16:28, Євреїв 1:3

Після смерті на хресті Ісуса 
поховали, та Бог повернув Його 
до життя. Після цього багато 
людей бачили Ісуса живим. А 
згодом Він повернувся до Небес. 

Ісус прийшов, щоб ми могли отримати особисті 
стосунки з Ним. Він бажає подарувати нам вічне життя. 
Вічне життя — це Христове життя. Воно не має початку, 
воно не має кінця. 

5



Буття 2:8–9, Буття 3:2–6, Буття 2:16–17, Буття 3:23, 1 Коринтян 15: 45–46

З того часу людина стала духовно мертвою для 
Бога, навіть маючи тіло та душу (особистість). 
Людина вже не була цілісною та не могла відчувати 
ті благословення, які приготував Бог.

Чому все це було необхідно? Створивши людину, 
Адама, Бог дав йому чудове життя в Раю, проте Адам 
не послухався Небесного Отця. 

Цей  
егоїстичний  
вчинок непослуху 
привів до відділення 
Адама від Бога та до 
духовної смерті. 
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Ми несемо цей успадкований тягар, а також тягар 
наших власних гріхів разом з емоційним тягарем, 
який здобули протягом життя. Цей важкий тягар 
складається з сорому, провини, проблем минулого 
та звичок, поганих емоцій через свої гріхи та вади 
характеру. Нам потрібна нова сім’я та новий родовід.  

Як діти наших батьків, ми ведемо свій родовід від 
Адама. Отже, ми разом з Адамом духовно померли 
в Едемському саду. 

Римлян 3:23, Римлян 5:12, Римлян 5:18a7



І ось одного дня хтось вам розповідає про Ісуса, як 
Він прийшов спасти кожного з нас від вічної смерті, 
померши за нас та дарувавши нам вічне життя, що є 
в Ньому. Ісус помер, щоб ми могли знайти вихід, 
повноту прощення, безумовну любов, надію на вічне 
життя через жертву Ісуса.

Єзекіїль 36:26–27, Дії 4:12, Римлян 5:9, 1 Коринтян 15:57, 2 Коринтян 5:18a,
Галатів 1:15–16, Ефесян 2:8–9, 1 Тимофія 2:5–6 8



Ісус також прийшов, щоб ти і я знайшли мир, життя 
з подостатком через особисті стосунки із Ним. Він 
хоче навчити нас вирішувати життєві проблеми. 
Ісус пропонує надію та абсолютно нове життя. 
Наше звичайне життя змушує нас зосереджуватися 
на собі та своїх невдачах. Те, як ми живемо, 
приносить нам біль.

Івана 10:10, Римлян 6:16, Римлян 6:21, Римлян 8:37, Ефесян 2:14, Об,явлення 3:20 9



Неможливо мати мир, коли ми відділені від Бога. 
Рішення, які ми приймаємо щодня, обумовлені 
зосередженістю на собі. Це приводить до 
розчарування та відділення від спілкування з Богом. В 
душі ми сильно прагнемо до мирного життя з нашим 
Небесним Отцем, однак ми не маємо духовного 
зв’язку з Ним. Навіть найкращі наші думки та добрі 
наміри завели нас у безвихідь.    

Екклезіяст 3:11, Римлян 6:16, Луки 1:78–79, Івана 16:33, Римлян 5:1–2, Римлян 8:6
10



Намагаючись подолати прірву між нами та Богом, 
ми шукаємо шляхів для відновлення стосунків із 
Ним. Але все марно. Лише повіривши в Ісуса 
Христа, ми набуваємо зв’язок з Богом Отцем.

Притчі 14:12, Римлян 6:23, Римлян 3:2311



Це той Ісус, Який помер за усі наші вади характеру 
та гріхи: минулі, теперішні та майбутні. Ми можемо 
очистися та бути праведними перед Богом завдяки 
крові Ісуса. Ми можемо отримати повноту прощення 
та безумовну любов від Бога Отця. Ісус подолав 
прірву між Богом та людиною завдяки Своїй смерті 
та воскресінню до життя. Ось чому Він Спаситель 
для всього світу.

Івана 3:16, 1 Петра 3:18, 1 Тимофія 2:5–6, Римлян 5:1 12



Ми усі маємо можливість прийняти чи відкинути 
цю істину. Якщо ми приймемо ці події як правду та 
довіримося Ісусу як Богу, то станемо дітьми Божими, 
маючи такі ж права та привілеї, які має Ісус. Ми стаємо 
співспадкоємцями та братами і сестрами в Ісусі Христі. 
Прийміть рішення довірити Йому усе ваше життя, зробіть 
це остаточно та беззаперечно. Хоча зробити це нескладно, 
для тебе це може виявитися найважчим кроком у житті. 
Якщо ти справді бажаєш насолоджуватися обітницями 
Бога та відчувати радість від спілкування з Ним, запроси 
Його стати господарем твого життя. Якщо твоє бажання 
щире, то простої молитви буде достатньо, тому що Бог 
бачить серця. Звернися до Бога цією простою молитвою. 
ЦЕ ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ДОВІРИТИСЯ 
БОГУ ТА ПОВІРИТИ В ЖЕРТВУ ІСУСА!

Ефесян 2:13, Івана 14:6, Євреїв 4:3, Євреїв 4:713



«Небесний Батьку, я віддаю 
себе Тобі, щоб Ти змінив 

мене та керував мною згідно 
Твоєї волі. Візьми під Свій 

контроль моє життя та звільни 
мене від егоїзму, щоб я міг 
виконувати Твою волю. 

Подаруй мені перемогу над 
гріхом, щоб я був прикладом 

для тих, кому мушу 
допомогти. Дай Твою силу та 
любов. Я впокорюсь Твоєму 

керівництву. Допоможи 
мені завжди довіряти Тобі 
та виконувати Твою волю! 

Прийди, Господи Ісусе, хай 
Твоє життя проявиться через 

мене. Амінь».
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Скажи це своїми устами та віруй всім серцем, 
що Ісус помер, був похований та воскрес. Повір 
у Нього як Бога, Який прийшов у людському 
тілі. Примирившись із Богом, ти станеш Божим 
дитям та співспадкоємцем Христа.

Івана 11:25–26, Івана 14:6–7, Римлян 10:9, Римлян 10:13, 1 Коринтян 6:17  
Ефесян 1:5–8, Ефесян 2:8–10, Колосян 2:6–7, 1 Івана 5:12–1315



Прийнявши Духа Божого, ти стаєш 
цілісним та живим для Бога.
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Коли ти просиш Ісуса Христа прийти у твоє життя, 
то твій родовід із земного роду в Адамі переходить 
до вічного Христового життя, життя вічного як у 
минулому, так і в майбутньому.  Твоє старе «я» 
помирає із Христом на хресті.  

Римлян 5:18–19, Римлян 8:1–2, 1 Коринтян 15:22, Галатів 5:24,  
Ефесян 1:13–14, Ефесян 3:14–15, 1 Петра 1:18–1917



Тепер ти — єдине ціле із Христом. Ти поєднаний із 
Христом, і ця єдність ніколи не перестане існувати. 
Ісус тепер живе у тобі, а ти — у Ньому. Де б ти не був, 
Ісус завжди поряд із тобою. 

Івана 14:20, Римлян 6:6, Галатів 2:20, Галатів 4:4–7, Галатів 5:24,  
Ефесян 1:11, Колосян 2:10 18



Коли твоє старе «я» померло з Ісусом на хресті, 
ти також символічно був похований із Ним. Твоє 
нове духовне «я» повернулося до життя із Христом 
і піднеслося в Небо разом із Ним. Ти залишив 
валізу невдач, провини, гріхів та сорому. Ти зараз 
у Христі, а Він у тобі. Ти обміняв своє старе 
життя на нове. Ти зараз маєш Дух 
Божий у собі, бо твій людський 
дух був відроджений для 
життя з Богом. Ти зараз 
живеш у Христі і разом 
із Ним розпочав велику 
подорож вічного життя. 
ТИ ВІДРОДИВСЯ!

Івана 3:6, Івана 11:25–26, Римлян 5:5, Римлян 6:4–6, Римлян 8:10,  
Колосян 2:12–14, Колосян 3:1–3, Ефесян 1:13б, Ефесян 2:619



Якщо ти щиро помолився, ти став частиною нової 
Божої сім'ї. Бог Отець усиновлює нас як Своїх 
дітей, тому ми стаємо співспадкоємцями Христу, 
Він є старшим братом для нас. Він приймає тебе та 
безумовно любить тебе як частину Своєї родини. 
ТИ — ДИТИНА БОЖА.

Псалом 16:11, Римлян 5:11, Римлян 8:15–17a, 2 Коринтян 5:17, Филип,ян 3:20a, 
Євреїв 2:11–12, Об,явлення 21:2 20



Твоє старе «я» померло на хресті, на якому 
Христос поніс тягар твоїх гріхів. Ти можеш зітхнути 
з полегшенням, бо ти вже не заручник своїх 
гріхів, залежностей чи інших егоїстичних звичок, 
притаманних всім людям. Ти помер із Христом, а 
тому на тебе вже не впливає така зброя сатани, як 
страх перед смертю. 

Мужність та сміливість стали частиною тебе разом 
із цим новим життям. Смерть більше не має впливу 
та влади над тобою. Христос помер за наші гріхи: 
неправди, крадіжки, обман та багато іншого. Ми 
померли із Ним, щоб звільнитися від гріховної 
природи. Ми можемо тепер вибирати: чи робити те, 
що до вподоби нам, чи виконувати волю Божу. Вибір 
з’явився тільки після того, як ви присвятили своє 
життя Богові через жертву Ісуса Христа.  

Римлян 6:11–13, Римлян 8:1–2, Римлян 8:15–17a, Галатів 5:16,  
Колосян 2:6–7, 2 Тимофія 1:7, Євреїв 2:14–1521



Цю істину доволі складно усвідомити в повноті її 
значення, оскільки ми продовжуємо жити на землі, 
маючи ті самі тіла та душі (особистість). Проте 
вже зараз Божий Дух живе в нас і ми є духовними 
істотами. Нам потрібно прийняти це вірою, для 
того щоб мати життя з подостатком, яке Бог бажає 
для нас. Зосереджуй свої думки на небесних Божих 
речах та не засмічуй свій розум буденними земними 
речами. Ти знайдеш справжню радість у тому, що ти 
є частиною Божої сім’ї. Твоє старе «я» померло, ти 
маєш нове життя в Ісусі Христі. Це абсолютно новий 
спосіб мислення. ТИ ЗМІНЮЄШСЯ НАЗАВЖДИ!

Римлян 8:5–6, Римлян 12:2, 1 Коринтян 2:16, Ефесян 2:6, Филип,ян 2:5, 
Филип,ян 3:20a, Филип,ян 4:6–8, Колосян 3:1–3, 2 Тимофія 1:7 22



Наша спадщина йде або по лінії наших батьків та 
Адама, або по лінії Божої сім’ї. Інших варіантів 
не існує. Якщо ми не віримо в Ісуса Христа, тоді 
кожен з нас залишається в Адамі. 

Багато віруючих вважають, що вони одночасно 
можуть жити, як живуть діти Адама (тобто як 
живуть земні люди), а також як живуть діти 
Божої сім’ї. В результаті виникає внутрішній 
конфлікт та духовний безлад. Не зробивши 
чіткого вибору, ми залишаємося на роздоріжжі 
та не можемо отримати перемоги у Бозі. 

Матвія 7:13–14, Римлян 6:16, Римлян 7:14–25, Римлян 8:1–2,  
1 Коринтян 15:22, Галатів 5:16, Филип,ян 3:2023



Так само, як Бог — це три особи (Отець, Син і Дух 
Святий), ми також маємо три аспекти. Наше тіло 
надає нам можливість взаємодіяти із оточуючим 
світом завдяки органам чуття. Наші душі — це наша 
особистість, включно з розумом, волею та емоціями. 
Ми також є духовними істотами, відродившись 
через віру та пізнання Ісуса, завдяки Його смерті 
на хресті, погребінню та воскресінню із Ним. Саме 
завдяки духовному аспекту нашого буття ми маємо 
спілкування із Богом.  

Буття 2:7, Матвія 3:13–17 Івана 3:6, Римлян 8:10, 1 Коринтян 3:16–18,  
1 Солунян 5:23–24, Євреїв 4:12 24



Наше завдання  — абсолютно та повністю впокоритися 
Ісусу Христу. Він бажає, щоб ми жили згідно Його 
волі та досягали Божих цілей на землі. 

Ми є Тілом Христовим, Бог бажає через нас досягати 
інших, щоб примножилася Його Сім’я. Вітаю тебе в 
Сім’ї Божій. Ти — нове творіння! Скажи «прощавай» 
старому «я» та «привіт» новому «я» в Ісусі Христі, 
Який живе у тобі.

Римлян 6:11–13, Римлян 8:10, Римлян 12:1, Римлян 12:4–5, 1 Коринтян 3:16,  
1 Коринтян 6:19–20, 2 Коринтян 5:16–21, Ефесян 4:21–24, Филип,ян 2:5–8,  

Колосян 1:27, 1 Івана 3:1–3, 1 Івана 3:9–10, 1 Івана 5:18–1925



Як діти Божі та співспадкоємці Ісуса, ми починаємо розуміти, 
що таке життя з подостатком та яка велич Божої спадщини. 
Завдяки новому Духу, що Він дав, ти будеш прагнути дізнатися 
більше про Божі дороги, щоб слідувати за Ним. Бог відкрив Себе 
найбільш довершено в Ісусі, Своєму Синові. Отже, дізнавайся про 
Нього якомога більше. Знайди Біблію та читай Новий Завіт, який 
розповідає про життя Ісуса. Розпочни читати Біблію з Євангелія 
від Івана. А перші дванадцять розділів книги Буття в Старому Завіті 
пояснюють, як усе почалося. Подивися посилання на біблійний 
текст, які наведені на сторінках цієї книги, або подивися біблійні 
вірші в довідковому розділі цієї книги для кращого розуміння 
того, що сказано на кожній сторінці. 

 
• Говори з Небесним Отцем щодня в молитві. Дякуй Йому 

за своє нове життя та за нову сім’ю. Говори з Ним чесно та 
щиро, як з найкращим другом. Уяви собі, що Бог знаходиться 
поруч із тобою через Ісуса Христа і ти можеш говорити з 
Ним, неначе зі старшим братом. 

• Читай Біблію. Вона стане зрозумілою для тебе, оскільки ти 
маєш новий дух і Дух Божий живе в тобі. Біблія — це Слово 
Боже, бо через цей спосіб Небесний Отець говорить до тебе. 
Він любить тебе більше, ніж ти можеш собі уявити. 

• Знайди церкву, громаду чи групу із вивчення Біблії, де 
ти зможеш познайомитися з іншими віруючими для 
підбадьорення та зростання у своїй вірі. Твій Небесний Отець 
буде часто говорити до тебе через віруючих людей. 

• Посвятивши себе Ісусу, ти маєш прийняти водне хрещення. 
Це і є наслідування Ісуса, вираз послуху та єднання із Ним.

• Знайди віруючу людину, яка стане твоїм духовним 
наставником та в якої ти будеш вчитися (будеш їй підзвітним).

• Розкажи іншим про свою віру в Ісуса Христа та посвяту свого 
життя Йому.

• Рекомендуємо придбати власну Біблію. 
Бажаємо тобі рясних Божих благословень на духовному шляху

Ісуса Навина 1:8, Матвія 3:13–17, Матвія 7:7–8, Матвія 10:32, Івана 14:13–14, Івана 
15:7, Филип,ян 4:6–7, Євреїв 4:12, Якова 5:15–16, 1 Івана 1:9 26



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

досконалість». 
(Римлян 12:2)
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«Бо живу Я і ви жити будете! Того дня пізнаєте 
ви, що в Своїм Я Отці, а ви в Мені, і Я в вас». 

(Івана 14:19б–20)
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Завдяки єдності з Ісусом Христом, ми були розіп’яті та 
поховані з Ним, воскресли з Ним і тепер у присутності 
Бога у Небесах.

«Ми були розіп’яті з Ним, поховані з Ним,  
воскресли з Ним, та зараз ми з Ним у небесах 

в присутності Бога». 

(Ефесян 2:6) 
29



«І живу вже не я, а Христос проживає в мені. 
А що я живу в тілі тепер, живу вірою  
в Божого Сина, що мене полюбив,  

і видав за мене Самого Себе». 

(Галатів 2:20) 
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Ти нині дитя Бога…
Як дитині Божій, тобі належать усі привілеї Його сина 
чи дочки. Ти можеш спілкуватися із Ним, називати 
Його Отцем, бути поряд із Ним, ділитися з Богом 
найпотаємнішим, дозволити Йому піклуватися про 
тебе. Він — твій Отець, супутник, друг, годувальник 
та довірена особа. Разом із привілеями існують також 
обов’язки, про деякі з них ти дізнаєшся на наступних 
сторінках. Прийнявши Христа, ти маєш розповісти 
іншим про це. 
«Кожного, хто визнає Мене перед людьми, визнаю 
і Я його перед Моїм Отцем, Який на небесах» 
(Матвія 10:32).
Проблема полягає у тому, що нас не вчать, як це 
робити. Проте це робиться просто, і ми пояснюємо 
сам процес на сторінках розділу «Як розповісти 
свою історію». Найважливіше в цьому — бажання, 
оскільки це просто та нескладно, якщо ти щиро в 
молитві попросив Ісуса бути Господарем твого 
життя та твоїх бажань. Він знаходиться поряд із 
тобою в цю мить, змінює твої думки, рішення та 

почуття. Усе це можна 
пояснити так: «Я був 
сліпий, та тепер 
бачу» (Івана 9:25). 
Коли ти розповідаєш 
свою історію, ти 
виконуєш Його волю, 
і це є слухняністю. 
Ти розпочинаєш нове 
життя. Пам’ятай, це 
вже не ти, а Христос 
у тобі, то ж надай 
можливість Христу 
говорити через тебе. 

Раніше я байдуже ставився 
до всього, але зараз я 
переймаюся усім. Я не 
знав, що таке справжня 
любов, але зараз я 
розумію… Я змінююся.
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…Передай іншим! 
Ми відповідальні, щоб вести інших до пізнання 
Ісуса Христа для розширення Царства Божого. 
«Син Людський прийшов знайти та спасти те, що 
загинуло!» (Луки 19:10). Ти є частиною Христового 
тіла і можеш виконати Його волю за допомогою порад 
на наступних сторінках. Головне — бути готовим. 
Підготуй себе, щоб Ісус Христос міг явити Своє 
життям через тебе та досягнути інших. Можливо, Він не 
буде просити тебе йти до незнайомих людей, а скаже 
засвідчити тим, з ким ти вже знайомий, кого бачиш 
і з ким спілкуєшся щодня. Він вже обрав цих людей, 
тому, коли ти подумаєш, що комусь може бути цікаво 
дізнатися про Ісуса, ти починаєш мислити, як Христос. 
Розділ «Як розповісти про Ісуса» навчає, як привести 
людину до пізнання Ісуса Христа й примиритися з 
Богом. Це нескладно. Все, що потрібно, — бути готовим 
із свого боку та мати бажання дозволити Ісусу Христу 
виявляти Себе через тебе. 

 
«Отже, насамперед прошу, щоби звершувати 
молитви, благання, прохання, подяки за всіх 
людей».(1 Тимофія 2:1)
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Як розповісти свою історію
Особисте свідоцтво як розповідь про Христа
Розповідь про те, як ти повірив в Ісуса Христа, як пізнав 
Його, — це перший крок на шляху особистого благовістя. 
Існує два види особистого свідоцтва. Перший — історичне 
свідоцтво, тобто розповідь про своє життя до, під час та 
після того, як ти повірив в Ісуса Христа як Господа, Бога та 
Спасителя твоєї душі. Другий — тематичне свідоцтво, коли 
ти розповідаєш про подію твого спасіння, яким стало твоє 
життя з того моменту. Наприклад, свідоцтво людини, яка 
навернулася до Христа в дитинстві та розповідає про своє 
життя після навернення. Ще один приклад — це історія про 
те, як людина завжди вважала себе християнином, проте 
усвідомила, що насправді не знає Бога, а тому прийшла до 
покаяння та покори Богові. РОЗПОЧНИ СВОЄ СВІДОЦТВО 
З ТОГО, ЩО СКАЖЕШ ПРО СПІЛЬНЕ МІЖ ТОБОЮ ТА 
ТВОЇМ СПІВРОЗМОВНИКОМ (СПІЛЬНЕ МІСТО, МІСЦЕ 
РОБОТИ, ШКОЛА ТОЩО). ЗНАЙДІТЬ ЯКІСЬ СПІЛЬНІ 

ІНТЕРЕСИ. 

«Я був 
сліпий, 
а тепер 
бачу!» 
(Івана 
9:25)

Раніше я байдуже ставився 
до всього, але зараз я 
переймаюся усім. Я не 
знав, що таке справжня 
любов, але зараз я 
розумію… Я змінююся.
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Як все було
Розповідаючи свою історію, ти згадуєш та стисло 
переповідаєш той шлях, який привів до появи бажання 
змінити свій світогляд і спосіб життя. Кожен з нас 
приймав погані рішення, чинив гріховні вибори в житті, 
про які ми жалкували та хотіли більше не повторювати 
їх. Якби ми тільки мали можливість усе 
виправити. Інколи це ціла низка подій, 
які відкидають нас назад, або одна 
величезна помилка, або неочікувана 
подія, яка змушує замислитися 
над своїм життям. Якими б не були 
обставини, наслідки наших вчинків 
чи поведінки можуть спричинити 
саморуйнування. В той момент 
ми знаємо, що так більше жити 
неможливо, переміни життєво 
необхідні, без них доведеться 
платити велику ціну. Можливо, ти вже досягнув цього 
моменту, коли доводиться розплачуватися за скоєне. 
Багато з нас опиняються на цьому етапі життя, коли ми 
усвідомлюємо, що ми не в змозі більше покладатися 
на себе. Наше «я» не може впоратися із життям. Нам 
потрібно дізнатися, хто ж є справжнім Богом, та не 
брати на себе Його роль.

Що сталося
Коли ми впокорюємося та визнаємо, що не є 

володарями всесвіту, ми 
починаємо озиратися довкола. 
Дивним та неймовірним 
шляхом з’являється вісник — 
хтось, хто розповідає нам про 
краще та вічне життя і мир із 
Богом. Це може бути наш друг, 
або родич, або дитина, брат чи 
сестра, або знайомий. Він може 
запросити нас до церкви чи на 
групу вивчення Біблії. 34



Можливо, він розповість тобі свою історію та запропонує 
тобі спробувати більш духовний підхід до вирішення 
твоїх проблем, наприклад, шукати перш Ісуса та 
визнати своє безсилля жити як раніше. Ти звертаєш на 

щось увагу, коли шукаєш 
Бога та готовий нарешті 
здатися і прийняти новий 
спосіб життя. Ти прагнеш 
стати дитям Божим з усіма 
наслідками цього рішення. 
Це відбувається саме 
з тобою. Ти вирішуєш 
довіритися Господу Ісусу 
Христу, ти просиш Його 
керувати твоїм серцем 
та твоїм життям. Так 
починається нове життя.

Що відбувається зараз
Ти став дитям Божим, відродженою, віруючою людиною. 
Ти полюбив Ісуса Христа і повірив у Нього як Господа, 
Бога, Спасителя та джерело життя. Твоє життя змінилося, 
ти почав жити по-новому: з новим ставленням до життя, 
з новими цінностями. Ти зараз відповідальний перед 
своїм Небесним Батьком. В цій частині ти згадуєш, як 
змінилося твоє життя, твої думки та навіть твій характер. 
Поясни, як Божа благодать надає тобі сил та вміння 
подолати труднощі в житті і як Дух Святий скеровує тебе 
на правильний шлях чи 
виправляє, коли ти звертаєш 
на хибну дорогу. Можна 
більш детально звернути 
увагу на те, що доброго і 
поганого відбувається у 
твоєму житті. Ми знаємо, 
що з нами трапляється не 
тільки приємне. Проте 
важливо те, що Христос 
перебуває в тобі і поступово 
змінює тебе.
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Що далі
Ми зростаємо у Христі. Інколи дорога 
доволі важка з ямами та перешкодами, 
проте ми маємо підтримку для 
подолання всього, що зустрічаємо на 
своєму шляху. Ми маємо силу Божу через 
Духа Святого в нас. Він підказує нам шлях 
та утримує нас від хибних рішень старого 
життя. Ми вивчаємо Біблію та 
вчимося наслідувати Христа, 
розуміючи те, як Він жив, ставився 
до інших. Коли ми починаємо 
усвідомлювати, що завдяки смерті Христа 
наше старе «я» померло із Ним, то 

розуміємо, що ми є новим творінням. 
Нам лише потрібно знати, що Ісус Христос 
живе в нас, і прийняти цю основну істину 
на шляху спасіння та переображення в 

Його подобу. Ти починаєш наслідувати 
воскреслого Спасителя, духовно зростаючи 

у Христі. 
Ти починаєш 
розуміти, що Ісус 
Христос, Живий 
Бог, прагне явити 
силу Свого життя 
в тобі і через тебе, 
щоб виконати Свою 
волю для тих, хто 
належить Йому, 
дітей Божих. Ти 
все більше стаєш 
схожим на Христа, 
полишаючи 
позаду минуле та 
слідуючи за Ним.

Псалом 40:4, Івана 9:25, Івана 12:17, Колосян 4:5–6, 1 Солунян 1:6–8,  
1 Петра 3:15, Об,явлення 12:11, Об,явлення 19:10

«Бо хто розум 
Господній пізнав, 
який би його міг 

навчати? А ми маємо 
розум Христів!»  

(1 Коринтян 2:16)
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Як розповісти про Ісуса
Як познайомити невіруючого з Ісусом Христом. 
Наступні десять порад — це дієві шляхи донесення 
звістки про хрест Христа. Ретельно дотримуйся 
цих порад і будеш мати успіх. Ти станеш успішним 
«сіячем» істини та матимеш вплив на інших. У 
будь-якому разі твої зусилля будуть спрямовані 
на розширення Божого Царства, а це головна мета 
нашого життя. 
	Згадай десять людей. Це можуть бути твої друзі, 

рідні, родичі, сусіди чи ще хтось, з ким ти маєш справу 
щодня, під час покупок, дозвілля чи роботи. 
	Запиши їхні імена. Після того як ти напишеш 

ці десять імен на листку, помісти його десь перед 
своїми очима, аби це слугувало тобі щоденним 
нагадуванням.
	Почни молитися про спасіння кожної людини. 

У молитві за кожного проси Бога відкрити їхні серця 
та розум, аби вони почули про Ісуса та вічне життя. 
Пам’ятай, ми не прагнемо зробити поганих людей 
хорошими, але ми досягаємо духовно мертвих 
людей, пропонуючи їм дар вічного життя, яке ми 
отримали самі.
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	Продовжуй молитися за кожного протягом 
двадцяти одного дня. Бог не звертає увагу на те, 
скільки часу ти проводиш в молитві за цих людей. 
Наша мета — сформувати звичку молитися, а 
для цього, як ми знаємо, потрібно двадцять один 
день. Отже, переконайся, що ти молишся за цих 
людей протягом цього періоду. Це допоможе тобі 
сформувати звичку молитви за інших людей.

 
	Почни звертатися до кожного. Після молитви 

за кожного протягом двадцяти одного дня настає час 
діяти. Подзвони першій людини і скажи, що ти хочеш 
показати їй щось та запитати її думку. Запроси цю 
людину на каву чи обід. Продовжуй телефонувати 
знайомим, доки не отримаєш відповідь «так» на 
своє запрошення. 
	Покажи книгу «Як стати дитиною Божою». 

Розкажи своєму другові про цю книгу і про те, як 
вона вплинула на тебе. Потім запитай його думки 
з цього приводу. Якщо в тебе є комп’ютер, планшет 
або смартфон, ти можеш відвідати сайт www.
howtobeachildofgod.com та прочитати електронний 
варіант цієї книги чи подивитися відеопрезентацію 
(якщо в тебе немає друкованої версії).
	Перегляньте кожну сторінку цієї книги. 

Прочитай молитву на сторінці 14, але продовжуйте 
знайомитися з книгою до кінця. Покажи своєму 
другові уривки з Біблії в кінці книжки, поясни, що вони 
наведені для зручності, коли немає Біблії. Поясни, 
як ці біблійні уривки роз’яснюють чи підтверджують 
текст чи ілюстрацію.  38



	Розкажи свою історію. 
На цьому етапі почни 
ділитися своєю історією 
чи свідоцтвом того, як ти 
прийшов до пізнання Ісуса 
Христа. Свідоцтво говорить: 
«Як все було», «Що сталося» 
та «Що відбувається зараз». 
Якщо ти не маєш свідоцтва, 
яке б ти міг розповісти комусь, 
тобі потрібно самостійно 
прочитати цю книгу, помолитися 
вголос молитвою на сторінці 14 
та повірити усім серцем в те, що ти 
сказав у молитві. Після цього ти зможеш продовжити 
розмову. ПРОЧИТАЙ РОЗДІЛ «ЯК РОЗПОВІСТИ 
СВОЮ ІСТОРІЮ. ОСОБИСТЕ СВІДОЦТВО ЯК 
РОЗПОВІДЬ ПРО ХРИСТА», ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ 
НА ПОПЕРЕДНІХ СТОРІНКАХ.
	Постав головне питання. Спитай свого друга, що 

він думає з приводу твоєї розповіді. Спитай його, чи 
потрапить він на небеса після своєї смерті. Запитай 
його, що він думає з приводу вічного життя. Спрямовуй 
розмову на духовну тему про Ісуса Христа. Бог дасть 
тобі потрібні слова, головне — мати бажання і бути 
готовим говорити.
	Веди друга до пізнання Ісуса Христа.  Якщо 

людина відповідає ствердно (напр. «Як стати 
християнином? Я хочу знати більше»), скеруй 
людину до Ісуса Христа за допомогою молитви на 
сторінці 14 книги «ЯК СТАТИ ДИТИНОЮ БОЖОЮ». 
Попроси друга помолитися вголос самостійно цією 
молитвою чи повторити слова за тобою. Після 
молитви перегляньте знову текст та малюнки на 
сторінках 15–20, для того щоб ти переконався, що твій 
друг розуміє значення хреста. Якщо друг все зрозуміє 
та помолиться, то його ім’я буде записано на небесах, 
а він сам стане дитиною Божою. 

Христос в тобі
Колосян 1:27
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Збираючи врожай
Якщо слідувати цим простим рекомендаціям, можна 
стати «завойовником» душ. Для цього не потрібні 
особливі умови. Бог створив тебе особливим, з 
певним характером та здатністю впливати на людей, 
з якими ти вже знайомий. Все, що тобі потрібно 
робити, — помолитися та звернутися до них. Решту 
зробить Бог! Ти не випадково обрав цих людей у 
свій перелік, бо, можливо, Бог обрав їх також. Їм 
потрібна людина, яка звістить їм про Ісуса, і цим 
вісником можеш бути ти! Бог буде говорити через 
тебе під час твоєї зустрічі з другом. Просто повір, 
що Бог заздалегідь приготував усе, Він чекав лише 
на твою участь. Присвяти себе цій справі, цього 
бажає Батько. Єдина умова — правильний час для 
спілкування з другом, щоби він прийшов до Христа.

Якщо так 
станеться, то 
у той день ти 
не навернеш 
людину до Бога, 
проте посієш 
зерна істини. 
У будь-якому 
разі ти будеш 
діяти в покорі 
Н е б е с н о м у 
Батькові, а це все, 
що Він вимагає 
від тебе. Якщо 
ти дитя Боже, то 
сам Христос буде 
допомагати тобі 
з виконанням 
цього завдання. 

Матвія 4:19–20, Матвія 10:32, Луки 9:60, Луки 10:2, Луки 19:10,  
Івана 15:16, Дії 1:8, Дії 9:28, 1 Тимофія 2:3–4 40



Повний текст уривків із Біблії в алфавітному порядку книг Біблії.

Бут. 2:16-17 І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного дерева в 
Раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в 
день їди твоєї від нього ти напевно помреш! (ст. 6)

Бут. 2:7 І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя 
вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. (ст. 24)

Бут. 2:8-9 І насадив Господь Бог рай ув Едені на сході, і там осадив людину, 
що її Він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне 
на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево Пізнання 
добра і зла. (ст. 6)

Бут. 3:23 І вислав його Господь Бог із еденського раю, щоб порати землю, 
з якої узятий він був. (ст. 6)

Бут. 3:2-6 І відповіла жінка змієві: З плодів дерева раю ми можемо їсти, 
але з плодів дерева, що в середині раю, Бог сказав: Не їжте із нього, і 
не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки: 
Умерти не вмрете! Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, 
ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро й зло. І 
побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане 
дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду, та й з’їла, і разом дала 
теж чоловікові своєму, і він з’їв. (ст. 6)

Гал. 1:15-16 Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав 
благодаттю Своєю, уподобав виявити мною Сина Свого, щоб благовістив 
я Його між поганами, я не радився зараз із тілом та кров’ю. (ст. 8)

Гал. 2:20 І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі 
тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене 
Самого Себе. (ст. 18)

Гал. 4:4-7 Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина, що 
родився від жони, та став під Законом, щоб викупити підзаконних, щоб 
усиновлення ми прийняли. А що ви сини, 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. (ст. 18)

Гал. 5:16 І кажу: ходіть за духом, і не вчините пожадливости тіла. (ст. 23)
Гал. 5:24 А ті, що Христові Ісусові, розп’яли вони тіло з пожадливостями 

та з похотями. (ст. 17-18)
Дії 1:8 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. (ст. 40)

Дії 4:12 І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого Ймення, 
даного людям, що ним би спастися ми мали. (ст. 8)

Дії 9:28 І він із ними входив і виходив до Єрусалиму, і відважно звіщав в 
Ім’я Господа. (ст. 40)

Екк. 3:11 Усе Він прегарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце, 
хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив, від початку та аж до 
кінця. (ст. 10)

Еф. 1:11 У Нім, що в Нім стали ми й спадкоємцями, бувши призначені 
наперед постановою Того, Хто все чинить за радою волі Своєї. (ст. 18)

Еф. 1:13-14 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! 
(ст. 17, 19)

Еф. 1:5-8 Призначивши наперед, щоб нас усиновити для Себе Ісусом 
Христом, за вподобанням волі Своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, 
якою Він обдарував нас в Улюбленім, що маємо в Ньому відкуплення 
кров’ю Його, прощення провин, через багатство благодаті Його, яку Він 
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намножив у нас у всякій премудрості й розважності. (ст. 15-16)
Еф. 1:7 Що маємо в Ньому відкуплення кров’ю Його, прощення провин, 

через багатство благодаті Його. (ст. 4)
Еф. 2:13 А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі 

Христовою кров’ю. (ст. 13)
Еф. 2:14 Він бо наш мир, що вчинив із двох одне й зруйнував серединну 

перегороду, ворожнечу, Своїм тілом. (ст. 9)
Еф. 2:6 І разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних 

місцях у Христі Ісусі. (ст. 19)
Еф. 2:8-10 Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар 

Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його твориво, створені 
в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них 
перебували.  (ст. 8, 15, 16)

Еф. 3:14-15 Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має 
ймення кожен рід на небі й на землі. (ст. 17)

Еф. 4:21-22 Якщо ви чули про Нього, і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, 
щоб відкинути, за першим поступованням, старого чоловіка, який 
зотліває в звабливих пожадливостях. (ст. 25)

Євр. 1:3 Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом 
сили Своєї, учинив Собою очищення наших гріхів, і засів на правиці 
величности на висоті. (ст. 1-2, 5)

Євр. 2:11-17 Бо Хто освячує, і ті, хто освячується усі від Одного. З цієї 
причини не соромиться Він звати братами їх, кажучи: Сповіщу про Ім’я 
Твоє браттям Своїм, буду хвалити Тебе серед Церкви! І ще: На Нього я 
буду надіятися! І ще: Ото Я та діти, яких Бог Мені дав. А що діти стали 
спільниками тіла та крови, то й Він став учасником їхнім, щоб смертю 
знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих 
усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Бо приймає Він не 
Анголів, але Авраамове насіння. Тому мусів бути Він у всьому подібний 
братам, щоб стати милостивим та вірним Первосвящеником у Божих 
справах, для вблагання за гріхи людей. (ст. 1-2, 20)

Євр. 2:14-15 А що діти стали спільниками тіла та крови, то й Він став 
учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, 
цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти 
тримався в неволі. (ст. 4)

Євр. 4:12 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. (ст. 24, 26)

Євр. 4:3 Бо до Його відпочинку входимо ми, що ввірували, як Він провістив: 
Я присяг був у гніві Своїм, що до місця Мого відпочинку не ввійдуть 
вони, хоч діла Його були вчинені від закладин світу. (ст. 13)

Євр. 4:7 То ще призначає Він деякий день, сьогодні, бо через Давида 
говорить по такім довгім часі, як вище вже сказано: Сьогодні, як голос 
Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець! (ст. 13)

Євр. 9:12 І не з кров’ю козлів та телят, але з власною кров’ю увійшов до 
святині один раз, та й набув вічне відкуплення. (ст. 4)

Єзек. 36:26-27 І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і 
викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа 
Свого дам Я до вашого нутра, і зроблю Я те, що уставами Моїми будете 
ходити, а постанови Мої будете стерегти та виконувати. (ст. 8)

1 Ів. 1:7 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. (ст. 4)

1 Ів. 1:9 Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи 
нам простити, та очистити нас від неправди всілякої. (ст. 26)

1 Ів. 3:1-3 Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми 
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Божими, і ними ми є. Світ нас не знає тому, що Його не пізнав. Улюблені, 
ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, 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. (ст. 25)

1 Ів. 3:9-10 Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває 
насіння Його. І не може грішити, бо від Бога народжений він. Цим 
пізнаються діти Божі та діти дияволові: Кожен, хто праведности не 
чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить! (ст. 25)

1 Ів. 5:12-13 Хто має Сина, той має життя; хто не має Сина Божого, 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. (ст. 15-16)

1 Ів. 5:18-19 Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо 
хто народився від Бога, той себе береже, і лукавий його не торкається. 
Ми знаємо, що ми від Бога, і що ввесь світ лежить у злі. (ст. 17)

Ів. 1:14 І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та 
правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від Отця. (ст. 
1-2)

Ів. 10:10 Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. 
Я  прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали. (ст. 9)

Ів. 10:30 Я й Отець Ми одне! (ст. 1-2)
Ів. 11:25-26 Промовив до неї Ісус: Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, 

хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в Мене, повіки не 
вмре. Чи ти віруєш в це? (ст. 15-16, 19)

Ів. 12:17 Тоді свідчив народ, який був із Ним, що Він викликав Лазаря з 
гробу, і воскресив його з мертвих. (ст. 36)

Ів. 14:13-14 І коли що просити ви будете в Імення Моє, те вчиню, щоб 
у Сині прославивсь Отець.  Коли будете в Мене просити чого в Моє 
Ймення, то вчиню. (ст. 26)

Ів. 14:20 Того дня пізнаєте ви, що в Своїм Я Отці, а ви в Мені, і Я в вас. 
(ст.  18, 19)

Ів. 14:6-7 Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через Мене. Коли б то були ви пізнали Мене, 
ви пізнали були б і Мого Отця. Відтепер Його знаєте ви, і Його бачили. 
(ст.  13, 15, 16)

Ів. 15:16 Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли 
ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого 
тільки попросите в Імення Моє. (ст.  40)

Ів. 15:7 Коли ж у Мені перебувати ви будете, а слова Мої позостануться в 
вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам! (ст. 26)

Ів. 16:28 Від Отця вийшов Я, і на світ Я прийшов. І знов покидаю Я світ та 
й іду до Отця. (ст. 5)

Ів. 16:33 Це Я вам розповів, щоб мали ви мир у Мені. Страждання зазнаєте 
в світі, але будьте відважні: Я світ переміг! (ст. 10)

Ів. 3:16 Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. (ст. 12)

Ів. 3:6 Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з Духа є дух. (ст. 19, 24)
Ів. 9:25 Але він відповів: Чи Він грішний не знаю. Одне тільки знаю, що я 

був сліпим, а тепер бачу! (ст. 36)
1 Кор. 15:22 Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. 

(ст. 17, 23)
1 Кор. 15:45-46 Так і написано: Перша людина Адам став душею живою, а 

останній Адам то дух оживляючий. Та не перше духовне, але звичайне, 
а потім духовне. (ст. 6)

1 Кор. 15:57 А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом 
перемогу нам дав. (ст. 8)
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1 Кор. 2:16 Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми 
маємо розум Христів! (ст. 22)

1 Кор. 3:16-18 Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас 
пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм 
Божий святий, а храм той то ви! Хай не зводить ніхто сам себе. Як кому 
з вас здається, що він мудрий в цім віці, нехай стане нерозумним, щоб 
бути премудрим. (ст. 24-25)

1 Кор. 6:17 А хто з Господом злучується, стає одним духом із Ним. (ст. 15-
16, 24)

1 Кор. 6:19-20 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! 
(ст. 25)

2 Кор. 5:16-21 Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом; коли ж і 
знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже! Тому то, коли хто 
в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове! 
Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом Христом і дав нам 
служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із Собою Самим, 
не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми 
як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість 
Христа: примиріться з Богом! Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за 
нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім! (ст. 25)

2 Кор. 5:17 Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє 
минуло, ото сталось нове! (ст. 20)

2 Кор. 5:18 Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом Христом і дав 
нам служіння примирення. (ст. 8)

Кол. 1:15 Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива. 
(ст. 1-2)

Кол. 1:27 Їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між 
поганами, а вона Христос у вас, надія слави! (ст. 25)

Кол. 2:10 І ви маєте в Нім повноту, а Він Голова всякої влади й начальства. 
(ст. 18)

Кол. 2:12-14 Ви були з Ним поховані у хрищенні, у Ньому ви й разом 
воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його воскресив. І 
вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив 
разом із Ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що 
наказами було проти нас, Він із середини взяв його та й прибив його на 
хресті. (ст. 19)

Кол. 2:6-7 Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому 
ходіть, бувши вкорінені й збудовані на Ньому, та зміцнені в вірі, як вас 
навчено, збагачуючись у ній з подякою. (ст. 15-16)

Кол. 2:9 Бо в Ньому тілесно живе вся повнота Божества. (ст. 1-2)
Кол. 3:1-3 Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, 

де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про 
те, що на землі. Бож ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. 
(ст. 19)

Кол. 4:5-6 Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше 
нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви 
маєте кожному відповідати. (ст. 36)

Лук. 1:78-79 Через велике милосердя нашого Бога, що ним Схід із висоти 
нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві й тіні 
смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру! (ст. 10)

Лук. 10:2 І промовив до них: Хоч жниво велике, та робітників мало; тож 
благайте Господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво Своє. (ст. 40)

Лук. 19:10 Син бо Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло! 
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(ст. 40)
Лук. 2:40 А Дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости. 

І  благодать Божа на Ній пробувала. (ст. 3)
Лук. 2:41-47 А батьки Його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. 

І коли мав Він дванадцять років, вони за звичаєм на свято пішли. Як дні 
ж свята скінчились були, і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі 
лишився, а Йосип та мати Його не знали того. Вони думали, що Він із 
подорожніми йде; пройшли день дороги, та й стали шукати Його поміж 
родичами та знайомими. Але, не знайшовши, вернулися в Єрусалим, та 
й шукали Його. І сталось, що третього дня відшукали у храмі Його, як 
сидів серед учителів, і вислухував їх, і запитував їх. Усі ж, хто слухав 
Його, дивувалися розумові та Його відповідям. (ст. 3)

Лук. 2:52 А Ісус зростав мудрістю, і віком та благодаттю, у Бога й людей. 
(ст. 3)

Лук. 24:1-7 А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, 
несучи наготовані пахощі,та й застали, що камінь від гробу відвалений 
був. А ввійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталось, як 
безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з’явились при 
них. А коли налякались вони й посхиляли обличчя додолу, ті сказали до 
них: Чого ви шукаєте Живого між мертвими? Нема Його тут, бо воскрес! 
Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він 
казав: Сину Людському треба бути виданому до рук грішних людей, і 
розп’ятому бути, і воскреснути третього дня. (ст. 5)

Лук. 24:50-51 І Він вивів за місто їх аж до Віфанії; і, знявши руки Свої, 
поблагословив їх. І сталось, як Він благословляв їх, то зачав відступати 
від них, і на небо возноситись. (ст. 5)

Лук. 9:60 Він же йому відказав: Зостав мертвим ховати мерців своїх. А ти 
йди та звіщай Царство Боже. (ст. 40)

Матв. 1:20-23 Коли ж він те подумав, ось з’явивсь йому Ангол Господній 
у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, 
дружину свою, бо зачате в ній то від Духа Святого. І вона вродить Сина, 
ти ж даси Йому йменна Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів. 
А все оце сталось, щоб збулося сказане пророком від Господа, який 
провіщає: Ось діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвуть Йому Ймення 
Еммануїл, що в перекладі є: З нами Бог. (ст. 1)

Матв. 10:32 Отже, кожного, хто Мене визнає перед людьми, того перед 
Небесним Отцем Моїм визнаю й Я. (ст. 40)

Матв. 26:28-29 Бо це кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох 
проливається на відпущення гріхів! Кажу ж вам, що віднині не питиму 
Я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим 
питиму в Царстві Мого Отця. (ст. 4)

Матв. 27:57-61 А коли настав вечір, то прийшов муж багатий із Ариматеї, 
на ім’я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до Пилата й 
просив тіла Ісусового. Пилат ізвелів тоді видати. І взяв Йосип Ісусове 
тіло, обгорнув його плащаницею чистою, і поклав його в гробі новому 
своїм, що був висік у скелі. До дверей гробових привалив він великого 
каменя, та й відійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що 
сиділи насупроти гробу. (ст. 4)

Матв. 3:13-17 Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб 
христитись від нього. Але перешкоджав він Йому й говорив: Я повинен 
христитись від Тебе, і чи Тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав 
йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. 
Тоді допустив він Його. І охристившись Ісус, зараз вийшов із води. І ось 
небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і 
сходив на Нього. І ось голос почувся із неба: Це Син Мій Улюблений, 
що Його Я вподобав! (ст. 3, 26)
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Матв. 4:19-20 І Він каже до них: Ідіть за Мною, Я зроблю вас ловцями 
людей! І вони зараз покинули сіті, та й пішли вслід за Ним. (ст. 40)

Матв. 7:13-14 Увіходьте тісними ворітьми, бо прості ворота й широка 
дорога, що веде до погибелі, і нею багато-хто ходять. Бо тісні ті ворота, і 
вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її! (ст. 23)

Матв. 7:28-29 І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки 
Його. Бо навчав Він їх, як можновладний, а не як ті книжники їхні. (ст. 3)

Матв. 7:7-8 Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять 
вам; бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає 
відчинять йому. (ст. 26)

Мк. 6:2-3 Як настала ж субота, Він навчати почав у синагозі. І багато-хто, 
чувши, дивуватися стали й питали: Звідки в Нього оце? І що за мудрість, 
що дана Йому? І що за чуда, що стаються руками Його? Хіба ж Він не 
тесля, син Маріїн, брат же Якову, і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестри 
Його хіба тут не між нами? І вони спокушалися Ним. (ст. 3)

Нав. 1:8 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. (ст. 26)

Об. 12:11 І вони його перемогли кров’ю Агнця та словом свого засвідчення, 
і не полюбили життя свого навіть до смерти! (ст. 36)

Об. 19:10 І я впав до його ніг, щоб вклонитись йому. І він каже мені: Таж 
ні! Я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове, Богові 
вклонися! Бо засвідчення Ісусове, то дух пророцтва. (ст. 36)

Об. 21:2 І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від 
Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. 
(ст. 20)

Об. 3:20 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. 
(ст. 9)

1 Пет. 1:18-19 І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені 
ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але 
дорогоцінною кров’ю Христа, як непорочного й чистого Ягняти. (ст. 25)

1 Пет. 2:24 Він тілом Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли 
для гріхів та для праведности жили; Його ранами ви вздоровилися. (ст. 
4)

1 Пет. 3:16 Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов 
би злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в 
Христі. (ст. 36)

1 Пет. 3:18 Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб 
привести нас до Бога, Праведний за неправедних, хоч умертвлений 
тілом, але Духом оживлений. (ст. 12)

Прип. 14:12 Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до 
смерти. (ст. 11)

Пс. 16:11 Дорогу життя Ти покажеш мені: радість велика з Тобою, завжди 
блаженство в правиці Твоїй! (ст. 20)

Пс. 40:4 І дав пісню нову в мої уста, для нашого Бога хвалу, нехай бачать 
багато-хто й пострах хай мають, і хай вони мають надію, на Господа! 
(ст. 36)

Рим. 10:13 Бо кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде спасений. (ст. 15-16)
Рим. 10:9 Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш 

вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. 
(ст. 15-16)

Рим. 12:1 Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші 
тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. (ст. 
25)
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Рим. 12:4-5 Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають не 
однакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один 
одному члени. (ст. 25)

Рим. 3:23 Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави. (ст. 7, 11)
Рим. 5:11 І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого 

Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. (ст. 20)
Рим. 5:1-2 Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа 

нашого Ісуса Христа, через Якого ми вірою одержали доступ до тієї 
благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. (ст. 10, 12)

Рим. 5:12 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. 
(ст. 7)

Рим. 5:18-19 Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов 
осуд, так і через праведність Одного прийшло виправдання для життя 
на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато-хто стали 
грішними, так і через послух Одного багато-хто стануть праведними. 
(ст. 7, 17)

Рим. 5:5 Надія ж нас ніколи не розчарує, бо любов Божа влилася в наші 
серця через Святого Духа, який був даний нам. (ст. 19)

Рим. 5:6 Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за 
нечестивих. (ст. 4)

Рим. 5:9 Тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров’ю Його 
ми виправдані. (ст. 8) 

Рим. 6:11-13 Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха й за 
живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашім. Тож нехай не панує гріх 
у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей, 
і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедности, але 
віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за 
знаряддя праведности. (ст. 25)

Рим. 6:16 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 
праведність? (ст. 9, 23)

Рим. 6:21 Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, 
бо кінець їх то смерть. (ст. 9)

Рим. 6:23 Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, 
Господі нашім! (ст. 11)

Рим. 6:4-6 Отож, ми поховані з Ним хрищенням у смерть, щоб, як воскрес 
Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні 
життя. Бо коли ми з’єдналися подобою смерти Його, то з’єднаємось і 
подобою воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп’ятий із 
Ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами 
гріха. (ст. 18-19)

Рим. 7:14-25 Тож ми знаємо, що Закон – духовний, а я – ні. Гріх панує 
наді мною, неначе я раб його. Бо що я виконую, не розумію; я бо чиню 
не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого 
я не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він добрий, а тому вже не я це 
виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, цебто 
в тілі моїм, добре; бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, 
того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, 
це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але 
гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що 
зло лежить у мені. Бо маю задоволення в Законі Божому за внутрішнім 
чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону 
мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в 
членах моїх. Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти? 
Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу 
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розумом Законові Божому, але тілом закону гріховному. (ст. 23)
Рим. 8:10 А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух 

живий через праведність. (ст. 19, 24-25)
Рим. 8:1-2 Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі 

не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене 
від закону гріха й смерти.  (ст. 17, 23)

Рим. 8:15-17 Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви Духа 
синівства, що через Нього кличемо: Авва, Отче! 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. (ст. 20-21)

Рим. 8:3 Бо що було неможливе для Закону, у чому був він безсилий тілом, 
Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у 
тілі. (ст. 1-2, 4)

Рим. 8:37 Але в цьому всьому ми перемагаємо Тим, Хто нас полюбив. (ст. 
9)

Рим. 8:5-6 Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом 
про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. 
(ст. 17, 23)

1 Сол. 1:6-8 І ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши в 
великому утискові з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для 
всіх віруючих у Македонії та в Ахаї. Бо пронеслося Слово Господнє від 
вас не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша 
віра в Бога, так що вам непотрібно казати чогось. (ст. 36)

1 Сол. 5:23-24 А Сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а 
непорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть 
на прихід Господа нашого Ісуса Христа! Вірний Той, Хто вас кличе, Він 
і вчинить оте! (ст. 24-25)

1 Тим. 2:3-4 Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, 
щоб усі люди спаслися, і прийшли до пізнання правди. (ст. 40)

1 Тим. 2:5-6 Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, 
людина Христос Ісус, що дав Самого Себе на викуп за всіх. Таке було 
свідоцтво часу свого. (ст. 8, 12)

2 Тим. 1:7 Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови, і здорового 
розуму. (ст. 21)

Фил. 2:5-8 Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі! Він, бувши 
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 
смерти, і то смерти хресної. (ст. 1-2, 22, 25)

Фил. 3:20 Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя, Господа 
Ісуса Христа. (ст. 20, 22-23)

Фил. 4:6-7 Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові 
ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий 
від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. 
(ст. 26)

Як. 5:16 Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і 
моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна 
молитва праведного! (ст. 26)
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Додаткові ресурси, які можна придбати в 
інтернет-магазинах Amazon або Christian book  
 The Rest of the Gospel, Dan Stone and David Gregory
 Classic Christianity, Bob George
 Handbook to Happiness, Charles Solomon
 Ins and Out of Rejection, Charles Solomon
 Lifetime Guarantee, Bill Gillham
 The Normal Christian Life, Watchman Nee
 Sit Walk Stand, Watchman Nee
 Release of the Spirit, Watchman Nee
 Birthright, David Needham
 The True Vine, Andrew Murray
 Abide in Christ, Andrew Murray
 Absolute Surrender, Andrew Murray
 Victory in Christ, Charles Trumbull
 The Key to Triumphant Living, Jack Taylor
 The Saving Life of Christ, W. Ian Thomas
 The Gift of Forgiveness, Charles Stanley
 The Blessing of Brokenness, Charles Stanley
 Adversity, Charles Stanley
 Truefaced, John Lynch
 My Utmost for His Highest (Devotional), Oswald Chambers
 Forgiven Forever, Bob George
 The Grace Awakening, Charles Swindoll
 The Sufficiency of Christ, John MacArther
 Hudson Taylor’s Spiritual Secret, Dr. and Mrs. Howard Taylor
 Weekly e-devotional GraceNotes, John Woodward. Available 

through     www.GraceNotebook.com
 For Me to Live is Christ, Group study course, Charles Solomon
 The Cross, Your Victory Today, CD Series by Dr. Charles Stanley 

(and many other sermons by Dr. Stanley)
 The Shackling of Grace, Lee LeFebre
 The Exchanged Life Conference, CD Series by Lee LeFebre
 Free at Last, Tony Evans 
 Dr. Tony Evans (most sermons)
 Gregory Dickow (most sermons)
 Romans: Chapters 5-8, Any Version of the Bible
 www.gracefellowshipintl.com
 www.thelifebookstore.com
 Seeking God through Prayer & Meditation, David Howell
 Fully Alive and Finally Free, David Howell
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...дитиною 
Божою

«І живу вже не я, а Христос 
проживає в мені. А що я живу в 
тілі тепер, живу вірою в Божого 
Сина, що мене полюбив, і видав 
за мене Самого Себе». 
(Гал. 2:20)

Ці прості істини проілюстровані, щоб ви могли 
дізнатися, як довіра і любов до Бога можуть 
привести до повноцінного, переможного життя з 
подостатком.

ЦЯ КНИГА СТАНЕ В НАГОДІ:
• Як дороговказ та шлях до миру з Богом
• Як посібник для розуміння того, як людина 

спасається. 
• Як посібник для вивчення Біблії самостійно або у 

групі (наведено 223 уривки з Біблії).
• Як посібник з ілюстраціями та віршами з Біблії 

для роздумів і молитов протягом 30 днів.

Автор книги – Давид Говелл, дитина Божа, 
народжена згори. Інформація у цій книзі передає 
досвід, сили та надії, які Ісус Христос подарував 
йому після багатьох років егоїстичного життя. 
Через ці ілюстрації, тексти і біблійні уривки Говелл 
показує, як віра, розуміння Ісуса Христа та досвід 
спасіння можуть привести до переможного життя, 
життя з надлишком, життя у мирі із Богом на цій 
землі.

ЯК СТАТИ 


