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СПАСАЄМОСЯ! 
    (1Коринтян1:18)  

«Слово Боже про хреста тим, що гинуть,- 
Глупота, а для нас, що спасаємось,- 

Сила Божа!» - апостола линуть 
Слова, з надією, що в невірі покаємось. 

 
Чи бачиш ти себе: і не спасенним, 

І для вічності у Господа не втраченим? 
Вважаєш, як настане зустрічі із Богом час 

Він зробить всіх придатними для неба враз? 
 

Та це не так. Лише дві групи є всіх нас: 
Ті, що гинуть, і ті, що спасаються. 

Син Божий на Голгофі жертвою тих спас, 
Хто у своїх гріхах перед Богом покаються. 

 
Ти впевненість знайдеш в спасінні 

Лише тоді, як визнаєш гріхи пред Богом. 
Сповідуй їх Спасителю в тремтінні, 
Наповнись вірою і Божим словом. 

 
Слово Боже про хреста, 

Тим, що гинуть – глупота, 
А для нас – Божа сила, 
В нім спасіння повнота. 

03.12.2020 
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РАДІСНИЙ ВІРШ 

 
           Небо, сонце, квіти, діти – 

Це дарує радість нам. 
Чисте серце – добре жити 

Маєм вічність з Богом… там… 
 

Ми яскраві Божі квіти, 
Світяться серця. 

Ми щасливі Божі діти, 
Діти ми Творця! 

 
Всім бажаю в Нім радіти, 
Мати праведність і мир, 

Серцем чистим зрозуміти 
В дусі ми з Отцем однім! 

11.06.2020 
 
 

        ПОЗДОРОВЛЕННЯ СИНУ 
ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
Я дякую, Господь, Тобі 

За щастя сина обійняти. 
Дай вірності йому в судьбі, 

Надію й радість завжди мати. 
Благослови його в житті 
На істині в путі встояти, 

Й Твоєї доброти пізнати. 
15.12.2020           Амінь. 
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              МОЄ БАЧЕННЯ, на основі Пс. 39 
            Дороги буду пильнувати, якими йду, 

Слова я буду зберігати, і не згрішу, 
Допоки теє беззаконня переді мною 

Змирю думки свої і мову свою. 
            

             Мовчу…Мовчу і про добре, мовчу й про лихе, 
Та біль мій все більше і більше росте. 

В думках я волаю серцем моїм, 
Вогонь той зростає болем німим. 

 
Язик мій промовив: «О, Боже… 

Які мої дні? Їх кількість яку Ти назначив? 
Мій вік проти Тебе ніщо, - це кожен побачив. 

Марнотна кожна людина жива! 
 

Як привид людина блукає, щастя шукає. 
Добро те збирає, а смерть – позбавляє, 
Помре, й не побачить для кого надбає… 
На що ж є надія? В чім щастя складає? 

 
Моя лиш надія – на Тебе, мій Боже! 

Від всіх беззаконь мене позбав, бо згину я. 
На глум нерозумному кидати негоже. 

Прошу, почуй мене,- благаю я. 
 

Не будь мовчазний до моєї сльози, 
Бо як мандрівник  у світі ходжу, 

Твій гнів відверни, збережи від грози. 
Підкріплення дай, допоки живу. 

26.06.2020 
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                          МОЯ ИСТОРИЯ 
(история молодой женщины,  
которая  впоследствии аварии получила  
большие  перемены в жизни …и инвалидность) 
 

Не смогут все меня понять 
Мою историю прослушав… 

Все больше жизнь дает внимать: 
«Друг тот, кто соли пуд с тобою скушал». 

 
Меня понять лишь сможет тот, 

Кто долю бед подобных нес. 
Кто знает тяжесть тех забот, 

И боль души…И горечь слез… 
 

Ты скажешь: «Ты же не одна. 
Ведь в жизни есть любовь, друзья?!» 

Так знай, мой друг: 
Когда случилась вдруг беда 

Пришла пора изведать одиночество. 
 

Греховный мир устроен так, 
Что нужно прилагать усилие, 

Чтоб в горе друга поддержать, 
Когда пришло к нему бессилие. 

 
Не каждый сможет ближнему подать 

В минуты боли руку помощи. 
Спасибо тем, кто мог понять, 

И оставаться другом, даже в немочи. 
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Коляски сильно я стеснялась… 
Все не могла смириться с ней. 

От всех в округе отделялась 
И было мне еще больней! 

 
И слышала я голоса извне: 

«Теперь ты не как все, ты не такая». 
Кому-то даже стыдно рядом быть: 

«Мы больше не друзья, ведь ты больная». 
А кто-то и не знал о чем поговорить. 

 
И стало явно: Слова пустые раньше говорили. 

Окружена была я ложью и лукавством, 
Ведь вдруг меня с другими,— «лучшими» сравнили, 

Былое счастье вдруг сплыло обманом. 
 

Душа скорбела и тоской томилась. 
Все-то оборвалось к чему стремилась. 

Я душу слушала, внимала ей, 
Ведь было жалко молодости…жизни всей! 

 
А Дух мне нежно говорил: «Послушай, 

Довольно спать. Очнись! 
Ты к Богу обратись и слушай. 

Он знает все. Он явит Свою славу, 
К Небесному Отцу стремись!» 

 
И было это прекрасное пророчество, 

Что Слава Божья явится опять, 
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Душа с надеждой в истине укроется. 
Ведь только Бог нас может вмиг поднять. 

 
Мой Бог дает мне силы и стремление 

Все трудные моменты пережить. 
Своей рукою забирает все волнение, 
Дает мне радость для Него служить! 

И горькие обиды все простить! 
 

Он укрепляет и дает смирение 
Земные скорби, тяжести сносить. 
Все может Он! Оставь сомнение! 

Какое счастье в союзе с Богом быть! 
 

Христос имеет силу для души и духа, 
И тело может Он преобразить. 

И в миг один на облаке, как с пуха, 
Мы встретимся с Творцом, чтоб вечно жить. 

 
Друг! Обратись и ты к Создателю Вселенной, 

Хождение свое узри. 
Живи угодно Богу, Даятелю любви безмерной 

Спасение Его прими! 
 

«Надеющиеся на Господа обновятся в силе, 
Поднимут крылья как орлы, 

Потекут и не устанут, пойдут – и не утомятся» 
(Ис.40:31) 
16.08.2020 
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БОГ-ТВОРЕЦЬ 
У нашому житті бувають дні, 

Коли все добре йде: 
Робота спориться, гаразд в душі, 

Радіє серце молоде. 
 

Але бувають дні й такі 
Коли все йде погано… 

То що ж хорошого тоді? 
Що все це означало? 

 
І ти питаєш: «У чому існування суть? 

Для чого всі оці страждання? 
Куди роки життя так йдуть? 
Чи будуть згадані діяння?» 

 
Чому відмовилась, людино, 

Пізнати, що існує Бог? 
Він є Творець – все чудодійно 

Створив, і дав початок всіх епох. 
 

Прийми той факт, що Бог існує 
Він джерело твого життя. 

Ти – особистість, якій Бог мир дарує. 
Він є Творець, і ти твори буття. 

 
На твої біди і питання 
Всі відповіді має Бог. 

На Нього поклади бажання, 
Він збереже, дарує радість перемог. 
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Віра в Бога і Його Слово наповняє нас, 
Життя правдою і суттю окриляє враз. 

Бог є любов, життя й спасіння. 
Я дякую Йому за вічність й розуміння. 

02.09.2020 
 

МОЛИТВА 
Благослови, Господь, моих родных, 

Всех тех, с кем кровью Ты связал, 
Молю я счастья и судьбы для них, 

Чтоб дух их в мудрости Христовой возрастал! 
 

Благослови, Господь, всех тех, 
Кого Ты на пути дал встретить… 

Кто мне принес и радость и успех. 
И тех, кто грустью мою жизнь отметил. 

 
Благослови, Господь, даруй Свое участье. 

Благослови познать Твою любовь. 
И дай им человеческое счастье, 

Чтобы в судьбе им от Тебя найти покой. 
 

Благослови, даруй им крепость, 
В семье даруй им полноту. 

Дай им понять: «Жизнь без Тебя – нелепость» 
Дай в сердце им спасенья теплоту. 

 
Господь, прости им заблужденья их и глупость, 

Ты на пути помощником им будь. 
Все их ошибки и порою трусость 

Не вспомни Ты ее. Прости. Забудь. 
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И мне прости мои грехи, обиды, 
Источники любви во мне излей, 
Чтоб я могла Тебя явить на деле, 
И к людям быть всегда теплей. 

 
Прости меня, что я делами огорчала 

Тебя, и не являла святости Твоей. 
Я каюсь и от злого отрекаюсь, 

Даруй мне силы для благих путей. 
 

Желанье сердца моего Ты знаешь: 
Чтоб жизнь прожить мне так, 

Чтоб видеть как Ты в вечности встречаешь 
Меня и всех любимых мной людей. 

01.10.2020 Аминь 
 

О, ВЫ, НАПОМИНАЮЩИЕ О ГОСПОДЕ 
О, Вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте! 

Постоянно наблюдайте и взывайте. 
Не умолкайте перед Ним, веру укрепляйте! 

Милости Господни и славу Господню вспоминайте! 
 

Ты, Господи, Отец наш, - от века Искупитель! 
Мы - глина, все мы дело руки Твоей. 

Небо – престол Твой,   
Земля – подножье ног Твоих, Спаситель! 

Мы больше не «свои» с Землей-Отступницей! 
 

О, горе вам, кто беззаконье замышляют, 
Кто ненавидит доброе и любит зло. 

Худые действия лишь Бога прогневляют, 
Не избежать тем наказанья своего. 
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«Нечестие твое тебя же и накажет», - 
В Писании твердит пророк Иеремия, - 

«Отступничество твое тебя же обличит». 
Ужасны и горьки плоды неверия. 

 
Не только злое действие грехом считает Бог, 

И мысли неугодные имеют осуждение. 
Ты мыслишь зло, а наказание имеет Бог. 
Не избежит уплаты надменное творение. 

 
Винишь ты Бога в зле, что в мире ходит?! 

А ты не знаешь, что зло исходит от грехов твоих? 
Твой грех на жизненном пути тебя находит. 

Ты заповедь святую предал желанием земным. 
 

Покайтесь, плачьте и рыдайте! 
Бог ждет покаянного сердца. 
В молитве веру укрепляйте, 

Лишь сердцем чистые узрят Творца! 
 

А если покаяние надолго откладёте, 
Возмездие за грех не остановить… 
В грехе иль истине сейчас живете? 

Какой вам будет плод жизнь приносить?! 
 

И будешь к Господу взывать, 
Но Он уж не услышит. 

Не можешь зло то совершать, 
И думать, что Господь не взыщет. 

 
Глуп тот, кто думает, 

Что может Бога обмануть. 
Тебя я призываю: «Ищи благоразумие! 

Покайся, чтобы расплату отвернуть». 



13 

 

Бог говорит: «Размысли и познай, 
Что худо? И кто его творит?!» 

Христу свой путь предай! 
Лишь так от мрака Он освободит. 

 
Ты был умен на зло, 

Добро творить ты не умел… 
К чему все это привело? 

На ложь и злобу ты разбогател… 
 

«Вернись, отступница,» - сказал Господь, - 
«Я милость изолью, не вечно негодую». 

Признай вину, очисти свою плоть, 
Отдай в служенье Богу жизнь земную. 

 
Ты искренне порви с грехом, 
Смой злое с сердца своего. 

Твое спасенье куплено Христом! 
Любовь и Божье милосердье велико! 

 06.11.2020 
 

ЕММАНУИЛ! С РОЖДЕСТВОМ! 
Дева Сына родила, 

«Бог с нами» нарекла! 
Еммануил рожден, 

Который есть Владыка 
В простые ясли помещен, - 

Гласит Святая Книга. 
 

Он от начала есть, 
От вечных дней. 

Христос принес Благую весть! 
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Господь – Творец людей! 

Прославь Рожденного скорей! 
Аминь!                25.12.2020 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Память листает страницы, 

Друзей и родных вспоминая, 
Она не имеет границы… 
Она их теплом согревая, 

Хранит, добротой наполняя. 
 

И вот…День Рождение… 
Тебя я поздравляю. 

Прими в подарок уважение, 
Добро и счастье я желаю, 

Твой жизни путь благословляю. 
 

Пусть в жизни исполняется 
Все, что Творцом назначено. 

В надежде сердце укрепляется, 
И даже если в жизни многое истрачено, 

Во благо Господом оно означено. 
 

Желаю я и милости, и Божьей благодати, 
Обильного добра от Бога! 

Для сердца радости, любви во взгляде, 
И чтобы отошла тревога, 

И миром Божьим наполняется твоя дорога! 
Аминь Январь 2021 
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БЛИЗОК ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 
Земля, о Боге вспомнишь ты при Ангела трубе? 

От истины ты отвернулась, живешь во зле… 
Ты помнишь все грехи в своей судьбе? 

О милости оказанной забыла ты вполне. 
 

Бог видит, как ты мучаешься в борьбе. 
«Народ Мой! Что сделал Я тебе? 

И чем отягощаю Я?.. Ответь Мне - 
Через пророка говорит Господь тебе. (Мх.6:3) 

 
Спасение в обрядах и ритуалах не найдешь, 

Оно не там, оно в Христе! 
О, человек! Ведь сказано, где счастье обретешь, 

Что есть добро и что искать тебе. 
 

Всего лишь справедливо действуй, 
Твори по милосердию дела, 

Друг, смиренномудрию содействуй, 
Пред Богом отрекись от зла. 

 
Так ходишь?! – В истине ты Божьей! 
Ты честен, ты милосерд, смирен… 
Религия грехи не искупает вовсе! 

Лишь благодатью Иисуса ты прощен! 
 

Исполнен кто неправды, 
Кто ложь все говорит –  

Язык их – обман, неудержное зло. 
Печально . . ! Но Господь взыскать велит. 
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А я на Господа взирать лишь буду, 
Уповать на Бога Спасения моего, 
Мой Бог услышит меня повсюду! 

Не вечно гневается Он, милость у Него! 
 

Благ Господь, убежище лишь в Нем найду. 
Он знает всех! «Надеющихся подкреплю», - 
Сказал Господь, – «Я рад доверию твоему, 

А нечестивых и соблазны истреблю». 
 

Близок день Господень, 
Чтоб верных всех собрать. 

А те, кто говорят: «Не делает Господь 
Ни доброго, ни злого» будут локти кусать, 

…И гор паденье горько призывать. 
 

Уж слышен стук Господня шага! 
Горько возопиет тогда и храбрый. 

Тот день – день тьмы и мрака, 
День облака и мглы, день бранный. 

 
Ни серебро, ни золото не выкупит, 

Все это не спасет, не вызволит, 
Исследуйте себя, кривизны исправляйте, 

Доколе не пришел гнев пламенный. 
 

Взыщите Господа и Его силы, 
Взыщите праведность и мир. 

Спешите, чтоб вы обидчиков простили. 
Христос зовет на брачный пир! 

19.02.2021 
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ПРЕДТЕЧА ІОАНН 
Єлисавета сина народила, 
І почули сусіди і родина, 
Що милість Бог послав. 

І Захарія сина Іваном назвав. 
 

«Іван – імення йому» - 
Підтвердила Єлисавета річ німу. 

Як янгол сповістив, 
Так нарікли, і Бог благословив. 

 
Через невір’я став німий… 

Із храму вийшов геть блідий… 
Та віра й послух надихнули, 

Устам хвалу і славу повернули. 
 

І ось Захарія заговорив, 
Бог мову в нього відновив. 

Звістка про Боже диво 
Поширилась по країні правдиво. 

 
Молитви праведних почуті, 

Бог виконав обіцянки по-суті, 
Господня милість радість дарувала, 

Про диво це Євангелія звіщала. 
 

Господняя рука була з дитятком. 
Служитиме Всевишнього пророком! 

Ходити буде перед Богом, 
Дорогу готувати словом. 
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Щоб люди Господа пізнали, 
Спасіння в прощенні плекали. 

Велике милосердя Бога, - 
Спрямована відкуплення дорога! 

 
Предтечі належало мандрувати, 
Дорогу для Господа приготувати. 

Бо люди в темряві були, 
В смертельній тіні гинули. 

 
Але Христос прийшов як світло, 
Благе спасіння всім розквітло. 
Іван Хреститель дав орієнтир, 

Ісус – спасіння, прощення та мир. 
03.03.2021 

 
СЛУЖИТЕ БОГУ! 

Господь сказал: «Остановитесь на пути, 
Рассмотрите, распросите где путь благой, 

Идите по нему и найдете покой, 
Исправьте деяния вашей плоти! 

 
А ты все радуешься, зло творя… 

Не можешь делать доброго, 
Привыкнув к промышлению лихого. 

Не может человек вдруг изменить себя. 
 

Бог допустит на человека зло такое, 
Которым промышлял сам человек. 
Как ты поступал, коротая свой век, 

Так поступлено будет и с тобою. 
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Воздаяние воротится всего… 
Пути твои и действия плохие 

Причинили зло тебе, они лихие; 
Живешь ты по упорству злого сердца своего. 

 
И если скажешь ты: «Господь, за что? 

За что, Бог наш, все это зло?» 
Ответит Бог: «Вы отступили от Слова Моего. 

Грехи удалили от вас добро. 
 

К кому Мне говорить, чтоб слушали? 
Кого увещевать? Не слышат, они в блуждании,» 

Господне Слово у них в посмеянии, 
Оно им неприятно, глагол святой нарушили. 

 
А планы, основанные на человека обещаниях, 

Но Богом пренебрёгшие, успеха не найдут. 
Беду и горечь в жизни принесут. 

..Но жив Господь! Поможет в испытаниях! 
 

Друг, взбодрись, на человека не смотри, 
И не ходи путями мира злого, 

Слушай гласа Божьего, благого. 
Сердцем искренне на Бога посмотри. 

 
Обратите сердце ваше на свои пути 

Расположите душу на непредвзятость, 
Наличие зла разрушает святость, 

Но Божье присутствие дает мир обрести. 
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Бог на первом месте – залог добра. 
Истинная мудрость признает справедливость, 

И в помыслах и действиях царит правдивость – 
Тогда наполнишься плодами блага. 

 
Чего страшиться грешный мир –  

Ты не страшись всего того. 
Отбрось все суеверие, оно ничто, 

Оно для богопротивных есть кумир. 
 

Изобретенные руками человека 
Уставы народов тщетны и пусты. 

Не могут быть они весомее правоты 
Того, Кто создал все от века. 

 
Хвалящийся хвались лишь тем, 

Что знаешь Бога! Создателя Святого! 
Это угодно Творцу всего живого. 

Достохвален Господь Своим величием! 
08.04.2021 

 
ДВІ ДОРОГИ 

Два розбійника, з Христом розп”яті, 
 Довгий час удвох одним шляхом ішли. 

На грабежах і вбивствах були узяті, 
Жорстоке покарання своє знайшли. 

 
Вони обидва насміхалися з Святого. 

Та в певний час думки їх розійшлись, 
Земна їх доля вартувала одного, 

Та міркування: «Що ж у кінці?»,- різнились. 
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Один із розп’ятих- злочинець, 
Почав Месію зневажати: 

«Чи Ти не Христос?» - відчувавши кінець,- 
«Спаси Себе і нас», - продовжував звати. 

 
Докірливо промовив другий: 

«Чи не боїшся Бога ти, помисли: 
І сам на те засуджений, 

Та я і ти належну плату понесли, 
 

А Цей же жодного зла не вчинив». 
І до Христа промовив: «Господь, згадай мене, 

Коли прийдеш у Царство Своє», 
І серце Богу відчинив. 

 
І от, розбійника життя з Христом єдине: 

«Ти будеш», - сказав Ісус йому,- 
«Зо Мною в раю сьогодні». 

А інший пішов в пітьму, 
Де місце муки у безодні. 

 
Один розбійник насміхався 

В останні години свого життя, 
Другий, провину визнавши, озвався 

І прийняв Христове укриття. 
 

На жаль, розкаятись люди не хочуть, 
Вхопитись за віру, яка спаса. 

Та кінцевий результат визначить 
Прийняття або відкинення Христа. 
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Ні приниження, ні болісні тортури, 

Які довелось притерпіти Христу, 
Не поставили між Спасителем і нами мури, 

Не позбавили Божественного захисту. 
 

Спаситель наш мовчки страждав, 
Не відповідав на образи. 
Своє життя за нас віддав, 

Воскрес і звільнив від духовної прокази. 
04.05.2021 

 
НОВАЯ ЖИЗНИ СТУПЕНЬ 

(юбилейное размышление, 27.06.2021) 
 

В новую комнату жизни вошла 
Новые двери открылись. 

Помнится…раньше другою была… 
Ценности жизни сменились! 

 
Благодарю Творца за время интервал, 
В который Он мне жизнь определил. 

В которой Он любовью начертал 
По милости Своей хранить; 

И жизнь не обрубил. 
 

Благодарю я Господа за зрелость. 
Дай Бог в пустую не прожить. 

На свете много есть потребность, 
Но нет важнее, чем спасенье сохранить. 
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Я попросила разума у Бога 

В грядущем мудрость проявлять, 
Наполнить сердце святого потока, 

В духовной жизни возрастать. 
 

О, дай мне, Бог, о вечном помышлять 
Сильнее, чем искать земного. 

Всем сердцем, не мира этого желать, 
А более искать и познавать Благого. 

 
Полностью я доверяю жизнь Тебе! 
Душа ведь человека стоит больше, 

Чем все, что в мире есть, что есть в судьбе, 
Душа есть вечна и всего дороже. 

 
Благодарю я Господа за дар духовный! 
Благослови другим о силе сей сказать. 
Чтобы весь мир, от искони греховный, 

В Христе духовное прозренье мог познать. 
 

И вам, друзья, я всем рекомендую 
В деталях Божье Слово изучать. 

Лишь если подойдешь к нему вплотную- 
                    Как в зеркале… 

В себе неправду сможешь узнавать. 
 

Имейте веру, угождающую Богу. 
Она способна правильно судить, 
Прощать обиды, удалять тревогу. 

Она способна трудность устранить. 
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В Своей любви, благой и нежной 
Господь зовет в служение друг другу. 

Всех, на кого обижен, ты прости прилежней, 
А кто нуждается в тебе – простри им руку. 

 
И если мы действительно возлюбим Бога, 

Мы сможем ближнего любить. 
Господь стоит у сердца твоего порога, 
От мрака хочет Он тебя освободить. 

 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ сестрі Марії Петрівні! 

Життям ми поруч ідемо роками, 
По плоті із прадіда ми з’єднані із вами, 
Та Сам Господь нас Кров’ю поріднив, 

Своєю силою наш дух омив. 
 

Ви ревна молитовниця-сестра, 
Підтримка церкви, промінь добра. 

«Життя пройти – не поле перейти»,- 
Навчали все ви, щоб мудрість нам знайти. 

 
Життя вам болю різного завдало, 

Та дух ваш стражданням не зламало. 
Ви нам в часи випробувань допомагали, 

Надією й терпінням підкріпляли. 
 

Душа у вас розсудлива і терпелива. 
І не біда, що ваша голова вже сива: 

«Сивизна то корона пишна», 
Для праведного – честь розкішна. 
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Нехай життя роками багатіє, 
А серце в Божій правді все радіє. 

Я шану Вам приношу і подяку, 
За всі підтримки і пораду всяку. 

 
Нехай душа у Бозі багатіє, 
А обітниця Христа – зігріє. 

Бо з нами Він перебуває повсякчас, 
І нам допомагає лише наш Спас. 

14.07.2021 
 
 

НЕ СПІЗНЯЙСЯ  
або НЕПОХИТНА НАДІЯ 
Варіація псалма 40(39) 

 
Тверда надія лиш на Бога, 

Прийшла до мене допомога, 
Душа хвалу Творцю снує, 

Почув Господь зітхання моє! 
 

Найбільш щаслива та людина, 
Яка у Бозі твердиню вчинила, 

І не зверталась до гордих та неправих, 
До тих, що до гріха схиляють – лукавих. 

 
Багато Ти вчинив, о Боже мій! 

Твої думки до нас всі милосердні. 
Даєш свободу душі притисненій. 

Немає рівного Тобі, бо Ти Святий! 
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Бажаю все це показати й розказати, 
Та слів на світі не знайти, щоб розповісти. 

Приношення і жертв Ти не схотів, 
Та вуха Ти мені відкрив. 

 
Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, 
І Закон Твій в серці у мене клекоче. 
Правду Твою сповіщаю в зібранні, 

Про вірність і милість в єднанні. 
 

Господь,  
Не стримуй Твого милосердя до мене, 

Милість та правда Твоя завжди хай лине, 
Бо нещастя без ліку мене оточили. 

Беззаконня досягли і усебіч поточили. 
 

Серце моє зомліло в мені. 
Поспіши ж бо на поміч мені, 

Змилуйся й спаси, Господь, мене! 
Радість знайде той, хто шукає Тебе! 

 
Нехай посоромлені будуть усі, 
Хто шукає загибелі моїй душі. 

Нехай відступлять назад ті, 
Хто бажає усякого зла мені. 

 
Нехай покриються соромом ті, 

Хто говорить лукаве мені, 
Нехай радіють Тобою всі ті, 
Хто шукає спасіння в Тобі. 
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Нехай завжди говорять: 
«Хай буде великий Господь!» 

Ти – поміч моя і мій Визволитель, 
Про мене подбаєш, бо Ти є Спаситель! 

05.08.2021 
 

МОЛОДЯТАМ  
В житті людини різні епізоди, 

Воно буває гарної погоди, 
А іноді зустрінеться й негода… 
Йому належить дій свобода… 

 
Та тим, чиє життя належить Богу, 

І зле й недобре послужить в допомогу. 
Ти тільки віру збережи в часи скорботи! 

І Сам Господь позбавить від турботи. 
 

Бо той, хто присвятив Спасителю життя, 
В руці Господній знаходить укриття. 

Він Сам, у вибраний для того час, 
Потрібне дасть усе в житті для нас. 

 
І от сьогодні знов той час прийшов, 

Ми бачим результат пролитих молитов! 
Ось долі дві по Божій милості злились, 

Для молодих благословення розлились.  
 

РОМАН І ЛЮДА, ми щиро вас вітаєм, 
І Божим іменем життя благословляєм, 

Щоб ви для слави Божої прожили, 
На радість один одного служили. 
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Нехай рясні благословення неба 
Покриють все, на що лиш є потреба. 

Минулі гіркота і всі страждання 
Покриє доброта, тепло й кохання. 

 
І Сам Господь нехай Господар буде 

У вашому будинку і завжди там пребуде, 
Своєю милістю, любов’ю в вас керує, 

Для вічної радості серця готує. 
 

І для життя земного мудрість вам дарує, 
На добрі справи завжди хай гуртує. 

В цей день благословення зичим щастя. 
Із Господом Христом все вдасться!!! 

 18.09.2021 
 

ГОСПОДЬ ГРЯДЕ! МАРАН-АФА! 
«Лице неба і землі ви вмієте розпізнавати, 

Чому ж не розумієте часу цього?»,- 
Господь дорікає тих, хто вміє спостерігати 

За небом, а за ознаками часу не бачить нічого. 
 

Зверніть увагу, що відбувається у світі, 
Які події, і обставини які… 

Провісники майбутнього суду розмаїті, 
Та часто до того душі байдужі й слабкі. 

 
Не хочуть чути про час Божого терпіння. 
Та ще сьогодні довготерпить світу Він. 

Світу, який Христу відкинув поклоніння, 
Та незабаром час прийде тих змін. 
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Бог все підготує для Царства Христа, 
Всі вороги Його падуть до ніг Його, 

Та відповідь на питання спасіння проста: 
Пізнай спасіння в покаянні гріхів життя свого. 

 
Чи правильно наш розум час оцінює? 

Ми здатні розбиратися в питаннях різних, 
Але не завжди розуміємо, що Бог від нас очікує. 

Поміркуй про значення питань серйозних. 
 

Якщо ми знаємо, що світ піддасться суду, 
Що скоро прийде час відповісти, 
То це повинно дати нам пораду: 

Як нам сьогодні своє життя вести. 
 

Не тільки віддалятися від світу цього, 
Але й повинні добре свідчення нести; 

Бо ми не будемо перебувати тут довго – 
Господь обіцяв на хмари піднести. 

 
На те відведений Отцем Небесним час – 

Бо так Господь прийде! Наука ця є непроста,- 
Це має змусити замислитися нас, 

Чи слідуємо ми покликанню Христа?!. 
 

Якщо ж ми не очікуємо Його повернення, 
То це лише тому, що стали ми байдужі. 

Свої думки у нас, і геть не Божі прагнення… 
О, дай нам, Боже, сил, щоб виправити душі. 
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Бо як же сумно буде, якщо застане нас 
В такому стані наш Господь, 

Коли прийде Творець, Суддя і Спас 
І скаже нам: «На відповідь виходь». 

 
Не будем спати, а будемо уважні, 

Щоб нам не спізнитись, не пропустити 
Ті заклики ждані і серцем бажані: 

«Ось молодий! Виходьте зустрічати!» 
13.10.2021 

 
ФОМА БЛИЗНЕЦ! 

Фома с учениками не был, 
Когда Иисус явился в дом, 
Закрытом на замки от Иудеев, 
По воскресении Своем 
И по Отца велению благом. 

Ученики другие ему сказали: 
«Мы видели Господа-Христа». 
Но от него слова прозвучали: 

«Не увижу ран, не вложу перста, 
Не поверю», - так ответили уста. 

Вниз тянет неверие нас, 
Проблема множества людей 
Часто состоит в том сейчас, 
Что не желают слышать души своей, 
Которая взывает: «Поверить сумей!» 

Через неделю Фома с учениками! 
И двери также заперты у них… 
О, чудо, Иисуса слышат ушами! 
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Он, посреди став их самих, 
Сказал: «Мир вам!», - их говор утих… 

Тогда говорит Иисус Фоме: 
«Подай перст, вложи в ребро Мне»; 
Ведь был ученик в неверии и тьме, 
Иисус точно повторил слова Фоме, 
Прекрасно знал Он все мысли вполне. 

Верить призывает Иисус Святой! 
«Не будь неверующим, но верующим», - 

Говорит Христос речью благой, 
Фома промолвил со слезой: 
«Господь Мой и Бог Мой!» 

Фома поверил – увидел потому что, 
«Блаженны невидевшие и уверовавшие!»- 
Это говорит всем людям про то: 
Что вера делает дела большие, 
Без сомненья праведны, благие! 

Приблизьтесь к Божьему всеоружию: 
Верой очистите ваши сердца; 
Явно увидите Славу Божью, 

Если будете веровать до конца! 
Красоту узрите и величье Творца! 

Лицом к лицу, как видим ближнего,  
Однажды Иисуса мы увидим.  
Пойдем в обители Всевышнего,  
Падем к ногам и рукам пробитым,  
Если предстанем верою обвитыми.  

10.11.2021 
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З НОВИМ РОКОМ! 
В хвилини болю і страждання 

Знайди в собі ти сили 
Віддати в Божі руки всі питання, 
Щоб болі ті життя не погасили. 

 
Господь тих охороняє і направляє, 

Хто вірить в Нього й довіряє. 
Новий рік і тобі нехай допомагає 

Вірою прийняти Того, Хто благословляє. 
 

І Сам Господь благополучно доведе 
Туди, де буде вічна радість. 

Душа, нарешті, щастя віднайде. 
Не буде сліз! Повір, бо це реальність! 

 
Звичайно, подорожній має знати шлях, 
Бо як він дійде до призначення свого?! 
Хоча ми й слідуємо по хащам і кущах, 

Де нас підстерігає різне зло… 
 

Бог не обіцяє нам спокійного шляху, 
Та Він веде нас до мети. 

Провадь життя без зайвого страху, 
Спробуй у Бозі довіру і спокій знайти. 

 
Як часто ми турбуємся про різні справи, 

Забуваючи, що всім керує Небесний Отець. 
В житті не все вирішуємо ми насправді, 
Нехай не вривається людський терпець. 
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Часом ми приймаєм рішення важкі, 
І ми не знаємо який обрати шлях, 

Та чи замислюємося ми у миті тяжкі, 
Що знайдемо підкріплення у Божих плечах. 

 
Попроси у Бога показати шлях, 

Яким ти маєш зараз іти, 
І матимеш Його допомогу в боях. 

По волі вищій вийдеш звідти. 
 

Якщо ми маєм Господа Спасителем, 
То знаєм, що Він наш милостивий Бог. 
Небесний Отець є нашим Втішителем, 

Веди з Ним щирий діалог. 
 

Озирнись назад, згадай благодать, 
Яку Господь звелів тобі надати. 

Дивлячись вперед ми просимо стать 
Нам в поміч, і захист по милості дати. 

 
Якщо ж ми слідуємо своїм шляхом, 

Уваги не звертаючи на Бога, 
Життя таке наповнене гріхом 

І до нещастя приведе така дорога. 
 

Буває дорога людині здається простою, 
Та й не шукає поради з небес. 

Як же важливо наповнити путь чистотою 
І отримати благословення і джерело чудес. 
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Перш ніж починається рік новий,  
Подумай про те, що у Бога є шлях  

Саме для тебе шлях, не випадковий. 
Неодмінно побачиш добро в своїх днях. 

 
Бо той, хто не йде за Божою рукою 
Відповідальність буде сам нести, 

За те, що виявився шлях той гіркотою, 
Бо тяжко по життю з провинами йти. 

 
Із року в рік я відчуваю на собі 

Божу охорону та підтримку. 
В Новому Році бажаю й тобі 

Пізнати в любові Божій відпочинку. 
 

Богу нашому за благодать, 
Яку являє Він нам на шляху, 
Подяку маєм ми складать, 

Не залише Він нас в годину лиху! 
31.12.2022 

 
ВІТАННЯ З РІЧНИЦЕЮ ЦЕРКВИ! 

 
Сьогодні Церкві 22-ва! 

Доросла ти, обраниця Христова! 
А скільки шляху пройдено, подолано… 

І скільки душ до каяття покликано… 
 

Підготувати шлях для Царства Божого, 
Щоб вирвати заблудших із путі ворожого, 



35 

 

Така от місія твоя і ціль, - 
 Допомагати людям забути біль.  

 
Той біль, що принесло життя без Бога, 

Яке наповнює знемога і тривога. 
Та Божа Церква знайти допомагає 

Спасіння шлях для тих, хто сил немає. 
 

Щоб світ став кращим і добрішим, 
А існування людства більш мирнішим; 
Щоб у Слові Божому побачили Христа, 
А серце прагнуло знайти в Нім укриття. 

 
Допомагаєш стати більш схожим на Христа, 

Його наука добра, чиста і проста. 
Свій погляд ти до неба підіймаєш, 

Бо звідти Визволителя чекаєш. 
 

В братерській спільності й молитвах, 
В Науці Божій і духовних битвах, 
Проводиш час земного тут буття, 

Й готуєш для душі щасливе майбуття. 
 

Без Бога людство гине у гріху, 
Надбав мішок провин й душі розруху, 

Та наш Спаситель руку простяга, 
Бо Він дорога, правда і життя. 

 
Церква дорога, в своїх ти стінах нас збираєш, 

Біблійним вченням віру укріпляєш, 
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Щоб не хитались ми від вітру світа;  
На небесах вінцем будеш покрита.  

 
Ясна й проста твоя мета: 

Прославити Рожденного Ісуса з Назарета! 
І от сьогодні, в цей день Христового Різдва 

Твоє насіння тебе з річницею віта. 
07.01.2022 

 
ВЕРА И ЖИЗНЬ 

 
Одинокая душа лишь в Боге ищет, 

Утешенье, счастье и покой. 
И достойно ожиданиям отыщет! 

Не теряй ты веры в жизни суетной! 
 

Хоть радость и веселье отнято, 
И брани крик мы слышим, а не радости, 
И беззаконие на пъедестал приподнято, 
И из души исходит крик боли и печали… 

 
Но ты…да ты! Будь справедлив 

Оказывай милость и сострадание, 
К ближнему своему будь терпелив. 
Христианин, такое твое призвание! 

 
Единственный путь показать широко, 

Что человек действительно любит Бога- 
Это возлюбить ближнего своего, 

И другом быть ему, когда тревога у порога. 
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Если провозглашаешь к Богу любовь,  
А к ближнему любви не находится –  

Это говорит нам вновь,  
Что в лицемерии любовь не водиться  

 
Любите истину и мир, и Бога! 

Вот дела, которые мы делать должны: 
Говорить истину друг другу без подлога, 

И верности и милосердия должны быть полны! 
09.02.2022 

 
КНИГИ 

 
Багато книг ми прочитали 
Про різні долі і різні події, 
Деякі із них і ми складали, 

Дослухавшись до власної душі мелодії. 
 

Та найцінніша Книга Книг! 
І Автора її пізнати – головне в житті, 

Якщо цього ти ще не встиг, 
Спіши скоріш очистить власні дні. 

 
Християнин, увагу зосередь, 

Що нам писав в Своєму Слові Бог! 
То є важливо, то наша твердь, 

То засторога й захист від тривог! 
 

Щоб пізнати краще вічного Бога 
В Слові Його постійно перебувай, 
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Молитва й послух – наша перемога,  
Цього ніколи ти не забувай!  

 
В житті сини і дочки Бога обрали путь,  

Яким бажають Богові служити.  
І юні душі й сивоголовії знайдуть  
У Книзі Божій істини, щоб жити.  

 
Лиш Книга Божа має владу 

Стимулювати й бадьорити нас; 
В нелегкий час знайдеш пораду, 
Зруйнуєш ворожії наміри враз. 

 
Коли читаєш Слово Бога 

Відкрите серце май завжди, 
І в час той прийде допомога, 
Підкріплення й підмогу жди. 

 
Бо Слово Боже надихає нас 

Прославляти нашого Творця, 
І кожному, хто ввірує дарує шанс 

Отримати оселі у домі Отця! 
 

А найважливішу Книгу в світі 
В Руках Своїх Спаситель має, 
Бо в Дім Отця зайдуть лиш ті, 

Про кого запис Книга зберігає. 
 

Ніякий злодій, ні злоріка, 
І той, хто неправду чинить і гидоту, 
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Не знайде притулку довіку.  
Не витрачай життя на марноту!  

 
Бо хто не написаний в Книзі Життя,  

Той вкинений буде в озеро вогнене, вічне;  
Допоки ще маєш час для буття,  

Очисти перед Богом все, що порочне.  
03.03.2022  

 
РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ 24.02.22р 

То де ж такі народи братські 
На світі є, як тут, у нас? 

Пішли війною «брати московські» 
Для знищення народних мас. 

 
Атаки варварські проводять 

З повітря літаками. 
Країну бомбами скородять, 

Ми не спимо ночами… 
 

Невже залишить доведеться 
Домівку рідну, рідні стіни? 

Невже навала цього доб’ється? 
Куди ж іти, в які країни? 

 
Залишить хату, рідний дім?! 
До цього змушують атаки? 
Я ж народилась тут у нім… 
Дитячі роки, перші кроки… 
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Тут з братом бігали, зростали,  
Куточки навпомацки всі взнавали,  

Тут діти наші підростали,  
І хист до знань собі надбали…  

 
Невже на чужину втікати.  

Бо нам фашист руйнує світ?!  
Дай, Боже, атаки його здолати!  
Даруй нам сили відбити наліт.  

 
Бо віроломно й підло ворог 

Прийшов на землі наші нищить. 
Знайшли захисники враз порох, 
Щоб захист України звершить!!! 

 
Господь, вступись за Україну! 

Не дай безхатьком в світі бути. 
Помилуй нашу Батьківщину! 

Дозволь перемогу нам здобути! 
 

Збережи наш народ! Збережи Україну! 
Ми просимо в Бога разом усі 
З’єднались ми в лиху годину, 

Для захисту краю від вражой душі. 
 17.03.2022 

 
РОССИЙСКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА 

 
Война…большое горе, 
Народа боль и плач, 
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Сосед принес печали море.  
Пришел ты как палач!  

 
Друзья так не приходят,  
Друзья смерть не несут,  

И танки не заводят,  
С десантом не плывут.  

 
Лишь враг убить приходить,  

Ракетами палит,  
Колонами подходит,  

Разрушить города спешит.  
 

И от кого ты так «спасаешь»? 
Зачем пришел ты к нам?! 
И сам ведь погибаешь… 
Уйди к своим местам!!! 

 
Спаси, Отец Небесный, 
Нас от соседей таковых. 

У нас ведь край чудесный! 
Край мирных ведь, не злых! 

 
Детей желаем видеть 

Счастливые глаза. 
Родных, друзей услышать 

Приятные голоса. 
 

Уйди, агрессор буйный.  
Своих солдат спасай.  
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Уйди, враг лукавый,  
Умолкни, исчезай!  

 
Уйди ты с Украины,  

Пути к нам все забудь.  
Наделал здесь руины,  

Не города, а жуть.  
 

Друзей не всех находим,  
Их номера молчат,  
И Viber и соц. сети  

Их больше не звучат…  
 

И как тебе отмыться 
От боли, крови, слез? ... 

Отчаянно стремился 
Разрушить иль помочь?! 

 
Господь, помилуй, просим, 

Державу сохрани! 
Тебе хвалу возносим! 

Помилуй и прости! 
 

Дай силы, и решенье 
Свое здесь усмотри! 

И за страну прощенье 
Из уст моих прими! 

 
Веди Ты нас к победе, 

Во Имя Твое идем! 
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Спасенье дай планете,  
Дай силы и это мы пройдем!  

 
Господь, помилуй души,  

Нас от беды храни;  
 Атаки вражьи сокруши,  

Спаси и сохрани!  
 

Даруй врагу прозренье  
И с боя уведи  

В страну его рожденья.  
Их также Ты прости…  

 
Прости тех, кто не знали,  
Что к нам идут с войной.  
Дай шанс, чтоб осознали, 

И все ушли домой! 
 

Останови сраженье! 
Дай милость для страны! 
Твое мы ждем веленье… 

Мы не хотим войны! 
24.03.2022 

 
ЗУПИНІТЬ ВІЙНУ 

 
Нахил людського серця лихий 

Від віку його молодого- 
На Авеля повстав Каїн злий, 

Та не закрито те від Бога Святого. 
******* 
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Ворог відпрацьовує зухвало  
Повітряні атаки у небі в нас.  

Скидаючи бомби, штурмувало  
Військо вороже міста повсякчас. 

 
Руїни залишилися від міст 

 Ще вчора найгарніших, світлих.  
Ще вчора там гуляв турист,  

А зараз знищено в боях нерівних.  
 

Це жах, що ворог наробив  
На нашій Україні рідній!  

Життя цивільних багатьох згубив  
На цій землі і спаленій й спустошеній.  

 
Нехай же війни підуть геть 

В минуле назавжди від нас! 
Щоб наш народ забув ту смерть, 

Щоб жили ми і діти наші в мирний час! 
 

Змінитись має людство все, 
Щоб чисті думки мали ми всі. 
Бо зло для людства той несе, 

Хто рідним братом є війні. 
 

Якщо людині сходить все із рук, 
То ця свобода йде на шкоду. 

Вона завдасть гірких всім мук, 
Страждання матимуть усі з гіркого плоду. 

*** 
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«Вигнанцем буде Каїн на землі»-  
Таке веління Святого Бога.  

Надовго безпорадні й темні дні  
Накликав він до свого порога 

 
 Змінитись серцю людському можливо  

Лише коли Христа попросить,  
Бо Він на землю прийшов терпеливо  
За тебе і мене страждання зносить,  

Щоб радість спасіння смиренним приносить.  
12.04.2022  

 
ПРОРОЧЕ СЛОВО 

Чому нас вразити обрав 
І немає нам ліку? 
Ми чекаєм миру 
Й немає добра. 

 
Немає часу вздоровлення, 

В очах тільки жах… 
Бажаєм забутися в снах… 

Бажаємо миру повернення. 
 

І ось Господь відповів: 
«Якщо ти навернешся, 

І від всякого гріха обернешся, 
Тебе Я відверну від ворогів». 

 
Здобудь дорогоцінне з нікчемного, 

Звернись до Бога ти, 
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Відділись від мерзоти,  
Від грішного, злого, темного.  

 
І Господь тебе врятує  

Від руки злих,  
Із руки насильників тих  

Тебе визволить, влаштує!  
 

Будуть воювати з тобою,  
Та не переможуть тебе  
Ворог не встоїть паде;  

Пізнає відплату розбою.  
 

Уздоров мене Господь, 
І вздоровлена буду, 

Спаси мене і спасена буду. 
Із біди і розпачу виводь! 

 
Зі мною Бог, щоб спасати, 

Щоб мене рятувати, 
Ворожії задуми щоб руйнувати 

І наш народ щоб гуртувати! 
 

Ти слава моя 
Мій Бог і Спаситель! 
Ти наш Визволитель, 
Милість навіки твоя! 

06.05.2022 
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ДУХОВНИЙ ЗАКЛИК  
Якщо горить для Господа серце,  

В праці Його участь бери;  
Віддано й щиро Богу служи.  

В Слові Його знайдеш правди джерельце.  
 

Слово Боже дає нам натхнення,  
До Господа наближає нас,  
Допоможе почути Спасителя глас,  
І нас направляє до шляху прощення.  

 
Біблія – є духовних істин джерело.  

Багато людей шукає шляхи,  
Щоб мудрості отримати штрихи,  

Щоб знати напевно причину причин… 
  

Та лиш в Творці Святому правди повнота! 
Наблизься ти до Господа Христа 
І в Нім пізнаєш щастя каяття, 
Бо враз омиє душу чистота. 

 
Слово Боже живе та діяльне: 

Якщо до серця свого пустиш його ти 
Воно із темряви виводить з пустоти, 

Дає знання важливі, воно повчальне. 
Нехай же і надалі повсякчас 
До Слова Божого думки всі направляєм, 
Ми тим до серця істину впускаєм, 
І власну душу миром наповняєм, 
Яким Господь благословляє нас!                    30.05.2022  
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СЕНС ЖИТТЯ  
Колись були ми нерозумні  

Нерозсудні, неслухняні, зведені,  
Пожадливостям різним служили,  

Слабкості нас полонили.  
 

Жили в злобі та в заздрощах,  
І звідти вийшли в прикрощах.  

Ненавиділи один другого,  
Бридкими були ми для Святого.  

 
До когось були ми якісь нерадиві, 
До когось десь злі, і не терпеливі. 

Самі власне життя будувать намагались, 
За порадой до Бога не обертались. 

 
Та ось, у серці відкрилась Божа благодать, 

Яка готова була Себе віддать, 
За людство, за життя, за кожного. 

І віддала…на смерть. Непереможного. 
 

Людинолюбство Христа-Спасителя, 
Нашого Бога Вседержителя 
Спасає нас, з Своєї милості, 

Від гріховності, від залежності. 
 

Бог прощає тих, хто покаявся 
Навіть якщо ти до зла схилявся 
І жив раніше просто жахливо, 

Але прийшов до Христа не фальшиво. 
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Ми всі колишнє життя пам’ятаєм,  
І зараз до неба свій зір направляєм.  

Минуле стерти ми не зможем,  
Та жити далі хочемо по-Божім.  

 
Нехай не гнітить навколишній тиск  

«Великий же зиск –  
То благочестя із задоволенням» (1Тим.6:6)  

Миру бажаєм з духовним наповненням.  
 

Без Бога життя якесь мінливе, 
До болю обманливе і зрадливе. 
Бо світом править пиха та гріх, 

Розпорошивсь цей вірус на всіх. 
 

Життя в минулому можливо і побило, 
Дорогу щастя вкрай розбило, 
І ти не маєш сили жити далі, - 

То знай, що Бог загоїть всі печалі. 
 

Якщо гріхи свої ти розумієш, 
Сповідуй їх Богу і сам зрадієш, 

Христос прийшов за наш гріх сплатить 
І Він по милості Своїй тебе простить. 

 
Христос прийшов у світ спасти 

Всіх тих, кому немає сили гріх нести, 
Тих, хто гріхи свої всі засудив, 

Тих Бог Святий простив. 
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Немає такої людини у світі,  
Яка не змогла б бути з Богом в завіті,  
Своє прощення Господь тим обіцяє,  

Хто серце своє в каятті очищає.  
22.06.2022  

 
ПО ПСАЛМУ 41(40)  

 
Щасливий, хто дбає про вбогого,-  

В день нещастя Господь порятує його,  
 Господь спасе й берегтиме того.  

Щасливим буде, не зашкодить ніхто!  
 

Господь не віддасть в руки ворожі, 
В хворобі подасть сили Сам Бог, 

І милостивим буде під час тривог 
В той час коли всі будуть байдужі. 

 
«Ось Бог помагає мені, Господь серед тих, 

Хто підтримує душу мою» (Пс.53:6) 
Він являє мені допомогу Свою, 

Віл тривог заступає! «Забудь, - каже – злих». 
 

І я промовлю до Бога: «Вилікуй душу, 
Бо змучилась грішна вона. 

Вороги говорять про мене сповна, 
Вважають, що згинути мушу. 

 
І коли хто приходить відвідати 

Слово їх марне й сухе, 
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А серце їх має лихе,  
Бо вийде й спішить переповідати.  

 
Всі ненависники між собою  

Шепочуться разом про мене…  
Лихе замишляють, бентежне.  

«Не встане»,- говорять з злобою.  
 

Навіть приятелі мої, друзями були ми,  
З ким обідали разом, разом жартували,  

Повстали проти мене, кепкували… 
 Та ти, Господь, помилуй мене і підійми!  

 
Із того дізнаюсь, що Ти любиш мене  

Коли ворог не величатиметься наді мною, 
Бо Ти збережеш, заступиш спиною 

І перед Собою поставиш навіки мене. 
 

Благословенний Господь, Бог творінь! 
Відвіку й довіку! 

Славі Твоїй немає ліку! 
Царство Твоє навіки! Амінь, амінь! 

23.07.22 
 

ВДЯЧНЕ СЛОВО! 
 

Я вдячна Богу за радість 
Всупереч усім грозам, 

Бо Господь дає мудрість, 
З уст Його – знання і розум! 
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Подорожуючи по життю  
Подекуди пізнаєм слово «самотність»;  

Стикуючись з байдужістю,  
Навчились цінувати вірність.  

 
Але…мені дуже подобається,  

Я в захваті від доброти й турботи,  
В яку Господь вдягається,  

Щоб позбавити нас від скорботи.  
 

Ми багато чому вчимося.  
Наповнюючи Божим пустоти; 

І якщо в Слово Боже вчитаємось  
Пізнаєм духовні висоти.  

 
Багато й письменників зробило внесок, 

Щоб вчення Ісуса досягло мети, 
Тобто подвижники доносили відголосок 

Значення прощення і Христа доброти. 
 

Я вдячна всім духовним джерелам, 
Які до Христа направляли, 

І вічним, святим небесним силам, 
Які на шлях цей зорієнтували. 

 
Я вдячна всім, хто істини тримались, 
Своїм життям нам приклад подали, 
Щоб через них ми головне пізнали 

Й земну долину з Господом пройшли. 
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І хочеться, щоб вірних свідоцтво  
Направляло людство до шляху спасіння; 

 І про Ісуса Христа пророцтво  
Заохотило до святого служіння.  

 
Щоб християнське життя давало плода,  

І свідчило про веління Бога  
Навчити Христовим знанням народа  

Й серця направити до Святого.  
 

Бо благословенний той муж,  
Що покладається на Господа,  
Що Господь – то надія його!  

29.07.2022  
 

ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ 
Петро та Яків з Іваном братом 
Були свідками величі Христа; 

Та для інших було ще секретом, 
Що час пришестя Спаса-Месії настав. 

 
Спаситель прийшов на грішну землю, 

Щоб встановити Царство Боже 
І врятувати людство від пекла болю, 
Здолавши пітьми царство вороже. 

 
Христос прийняв від Бога-Отця 

Честь і славу коли глас пролунав, 
І зійшли промені сонця з лиця: 

«Це Син Мій Улюблений»,- голос казав. 
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«Його Я вподобав, Його слухайтесь!»  
І голос цей, що сходив з небес,  

Учні Христа почули не десь,  
А бувши поряд з Творцем чудес!  

 
На святій горі преобразився Ісус:  

І одежа Його стала біла, як світло.  
І нам допоможе Він позбутись спокус,  

Що наше життя в Бозі розквітло.  
 

Щоб пізнали ми радість спасіння,  
Щоб Дух і душа відчули життя,  

Щоб просвітило і нас прозріння,-  
Віддай у Боже правління власне буття.  

 
Добре роблять люди ті, 

Хто звертається до Слова Божого, 
Бо воно, як світло в темноті, 

Виводить нас до місця хорошого. 
 

В Слові Своєму Господь радить нам, 
Щоб не змарнували свій вік: 

«А хто питиме воду, що Я йому дам, 
Прагнути не буде повік.» 

 
Ми маєм слово пророче, 

І добре роблять ті, що на нього вважають, 
Як на світильника, спрямовують очі, 

Пізнати волю Благого від серця бажають. 
 



55 

 

І в серці розвидниться і Світова Зірниця засяє  
Бо Христос – то Рання Зоря, Світло наше,  

Він Отця Небесного смиренням прославляє.  
Бо єдиний наш Бог, і не може інакше.  

 
Слово Боже є світлом істини єдиним,  
І тільки воно здатне розвіять пітьму.  

Святі Божі мужі послухом священним  
Донесли нам віру через вірність Письму.  

20.08.2022 
 

З ДНЕМ ПРАПОРА! 
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ! 

Любо наша Україно! 
Будь Богом ти благословенна. 
Хоч зараз доля і стражденна, 

Та милість Божа на тобі стократно! 
 

Тяжкий час для людей настав, 
Важка година! 

Страждає наша Україна. 
Проти нас супостат повстав. 

 
Тримайся Україно! 

Бог бачить кожну твою сльозу! 
Пройдеш ти і цю грозу 

І вийдеш милість обвіяна. 
 

Бо милість Божа до небес, 
Вірність Його сягає хмарин! 
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На боці нашім Божий Син,  
Тому й воюємо ми не без чудес.  

 
В бою Він милістю заступить.  
На Господа здай дорогу свою,  

І на Нього клади надію,  
І Він зробить.  

 
ЗСУ і тер.оборона могутня сила!  
Достойні мужі на захист стали!  
Викувані вони немов зі сталі.  

Україна надійного зростила сина!  
 

Дай Боже сил і захисту бійцям, 
Дай Боже дійти до перемоги. 

Своєю рукою звільни їх від знемоги. 
Дай волю та захист піхоті й азовцям! 

 
Твоєї милості й любові 

З надією у тебе просим, 
Молитви з ревністю підносим 

 У щирій простій розмові. 
 

І Ти сказав: «Рука Моя на вами, 
Щоб дати вам спасіння. 

Очистіть лиш своє сумління 
І істину творіть. Не будьте Богу ворогами. 

 
У Мене прощення й спасіння! 

Я серця щирого чекаю,  
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Щоб дати спасіння цьому краю,  
І захист дати від падіння.  

 
І вітер з півночі затихне  

Й бійці повернуться додому,  
Дівчат і хлопців заберемо із полону  

І мати сина у обіймах стисне.  
 

…Та ще народ в боях й стражданнях,  
Бо мало…мало просять в покаянні!  

До Бога ти в протистоянні,  
Душа в блуканні й наріканнях.  

 
Мало просить народ за спасіння,  
Смирення й покаяння мало в вас.  
Лиш на руку сильну і зброї запас 

Надію покладають постійно. 
 

Співайте для Господа, благословляйте Ім’я Його 
З дня на день сповіщайте спасіння Його. 

І отримаєм життя ми кращого, 
І пізнаємо ми миру тривалого. 

 
Та до неба мало люди очі підіймають, 

А допомогу вірну має Бог. 
Звільнити може Він від ворога вимог. 

Та ще лише на власні сили надію покладають. 
 

Коли народ наповниться смиренням 
Й злословити других не будуть, 
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Сваритись й зловтішатися забудуть;  
Пізнаєм, як це сповнитись благословенням.  

 
Мир і милість тоді прийде  

На очищені в молитвах душі,  
І любов’ю окропить Сущий  

Наші дні золоті, біда відійде.  
 

Не бійтеся, терпіння майте.  
Нехай бояться ті, хто проти вас.  
Надійна башта – це наш Спас!  

Він нам притулок, на Нього уповайте!  
 

З нами сила Божа, Україно!  
І ангели за нас в строю військовім.  

Ти твердо знай: з лукавим всім  
Господь поводиться взаємно!!!  

Слава Богу нашому! Слава! 
За Україну слава! 

23.08.2022 
 

СЛОВО ДО СИНА! 
Стережи, сину мій 

Заповідь Батька Небесного, 
І відкидати науки Божої не смій- 

І життя вірного, чесного. 
 

Надійся на Господа всім своїм серцем, 
А на розум свій не покладайся. 

Слово Його хай буде джерельцем 
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Для духа твого, в нім укріпляйся!  
 

Прив’яжи заповіді на серці своєму,  
Назавжди повісь їх на шиї своїй! 

 Вони провадити будуть в ході твоєму,  
Стерегтимуть тебе у вирі подій!  

 
Спати будеш – тебе берегтимуть,  

А пробудишся - мовити будуть до тебе.  
В дорослому житті мудрості вчитимуть,  

Направлятимуть до вірних потреб.  
 

Пробудишся – вірне слово промовить,  
І совість чистою твою збереже, 

 Наміри добрі Господь одобрить,  
Бо Слово Христове від зла береже.  

 
Для особистого щастя, а особливо молоді  

Важливо жити з повчанням святим,  
З чистою совістю й в злагоді, 

Як прагнули показати життям ми своїм. 
 

Мої життєві принципи й переконання 
На Слові Божім зародились, 

То ж, сину, пам’ятай навчання, 
Щоб добрі наміри здійснились. 

 
Наслідуй приклад і повчання тих, 

Хто Божому слухняний Слову, 
Хто набути великого досвіду встиг 
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Будучи вірним собі і Богу Святому!  
Бо часто оточення наше  

Намагається переконати нас  
Жити не по Божому, а інакше:  

Витрачати на власний розсуд свій час.  
 

У серці людини багато думок,  
Але виповниться тільки задум Господній.  

Щоб вберегти долю від помилок  
Йди правильним шляхом вже сьогодні!  

 
Божі повчання прив’яжи назавжди  

На серці своєму, на шиї своїй. 
 В тісному спілкування і злагоді завжди  

Із Господом в житті своєму дій!  
 

Тільки в такому випадку ти будеш  
Цінним і корисним постійно.  

До здійснення планів і мрій дійдеш, 
 І матимеш долю надійну.  

 
Діти – це саме коштовне, 

Що батьки мають. 
Кожне із низ неповторне. 

І наші надії плекають, 
 

Що триматимуть твердо 
Віру, надію, любов все життя. 

Благослови рідне чадо… 
Благослови, Господь, має дитя! 

28.09.2022 
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***КРОКИ ДО НОВОГО ЖИТТЯ***  
Коли люди вирішують  

Зазирнути в Боже Слово  
Є надія, що врятують  

Душу свою обов’язково.  
 

Розпочни і ти шукати  
Божі цінності в Письмі.  

Досить по життю блукати,  
Досить бути у пітьмі.  

 
Бог усуває провини навіки.  

Дякувати за це Тобі, Боже, треба,  
Бо Твоє милосердя велике –  

Воно аж до неба.  
 

А правда Твоя – аж до хмар!  
Царство Боже, друже, й для тебе.  

Спасіння – це Божий дар,  
То ж милості проси й до себе!  

 
Бо кожен, хто зверта увагу 

На святе Письмо, знаходить 
До вічного життя дорогу! 

До Божої родини входить! 
 

Слово «Бог» повинно стати 
Основним для тебе у житті, 

А «християнин» - відображати 
Обрану дорогу й щирість в каятті. 
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Біблійне вчення нехай наповняє  
Всю суть твою, усе твоє єство!  

І серце для Божої любові відкриває,  
Дарує мир і вічне торжество.  

 
До духовного лине душа,  

Дух прагне вічних джерел.  
Бог Словом Своїм потіша,  

Душа вільна, як в небі орел. 
 21.10.2022  

 
 ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ (ПРИЧАСТЯ)  

 
Ісус узяв хліб і поблагословив,  
Поламав і своїм учням давав: 

 «Прийміть, споживайте», - сказав; 
 Так само і з вином вчинив.  

 
Це Заповіт Новий Він постановив.  

Господь Ісус наперед знав,  
Що Йому неминучі страждання.  

Через людей грішні діяння, 
Він на хресті наше зло розпинав. 

 
Гріх – це біда споконвічна; 

Творець з давніх давен говорив до людей: 
«О, коли б ти прислухувався до Моїх заповідей, 

То був би твій спокій, як річка… 
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Та не прислухавсь народ. Не почув… 
Та й не повірив, як і Христос прийшов 

Відкупити від гріхів і дати покров  
І прощення тим, хто віру б набув.  

 
Перед жахливими стражданнями Христа,  

Він Паску споживав з учнями разом,  
Яких назвав дітьми, Своїм чадом…  

Бо любить нас Господь, тому й спаса.  
 

Він Новий Заповіт учням дав:  
В хлібі і вині, в плоті і крові.  

А потім зазнав колючки тернові…  
Насмішки…хрест…і життя віддав…  

 
Про що ти думаєш причастя приймаючи?  

Поміркуй: про втілення Христа,  
Про приклад Його святого життя,  
Смиренням Бога прославляючи!  

 
Із неба зійшов Він для добра людства,  

Заради відкуплення наших гріхів.  
В цей час поміркуй про вірність своїх шляхів,  

Та про ціну Божого людинолюбства.  
 

04.11.2022  
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АГНЕЦЬ БОЖИЙ 

"Бог нагледить ягня Собі...",- 

Сказав Авраам своєму сину Ісааку... 

Пройшли віки... Настали дні 

І прийшов Той, Хто викона правду усяку. 

 

Був Богом посланий Іван Христитель, 

Щоб світу засвідчить про Божого Ягня, 

Який є Визволитель і Спаситель, 

Бо світу гріх бере на Себе з того дня. 

 

Як вівцю на заріз, Його ведено на хрест; 

І як ягня супроти стрижія безголосе, 

Так Він не відкрив на катів своїх уст! 

Від полум'я пекла цим душі спасе. 

 

Посеред престолу в Царстві Отця 

Стоїть Агнець і Дух Божий на Нім, 

І готує Він для вірних усіх вінця, 

Тим, кого Кров'ю Своєю омив від гріхів. 

 

Агнець, що серед престолу, пастиме тих, 

Хто виправ одіж свою від сміття, 

Та відбілити її в жертві Агнця встиг. 

Він водитиме їх до джерел життя. 
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Бог кожну сльозу з очей тих зітре, 

Хто має Ім"я Його на чолах своїх. 

І співати пісню Агнця зачне 

Кожен спасенний, кому омито гріх: 

 

"Великі та дивні діла Твої, 

О, Господи, Боже Вседержителю! 

Справедливі й правдиві дороги Твої, 

О Царю Святих!" 

 

Агнець Божий - Господь над панами, 

Та Цар над царями! 

А ті, хто з Ним, названі святими! 

Радіймо та тішмося вінцями! 

 

Сам Господь, Бог Вседержитель буде 

В Царстві Небеснім - храм неймовірний, 

І слава Божа - замість сонця пребуде, 

А світильник для нього - Агнець покірний. 

 

Слава Йому, навіки слава! 

Агнець Ісус твердиня моя! 

Хвала Йому, навіки хвала! 

Хвала і слава, Боже, Твоя! 

12.2022 
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