
В�таю вас, дорог� брати � сестри Любов'ю � Ім'ям Господа нашого, Ісуса Христа. 

Хочу сьогодн� разом з вами прочитати два в�рш� з Писання. Перший - це Друге Послання
Петра, Перша глава, 21-й в�рш: «Бо пророцтва н�коли не було з вол� людської, а зв�щали його
свят� Бож� муж�, проваджен� Духом Святим». 

Другий в�рш �з Писання - це Друге Послання до Тимоф�я, Третя глава, 16- й в�рш, тут у нас так�
слова:  «Усе Писання Богом надхнене, � корисне до навчання, до докору, до направи, до
виховання в праведност�». Ам�нь. 

Чи знаєте ви про це чи н�, але В Б�бл�ї є 48 пророцтв про Ісуса Христа, � кожне з них
зд�йснилося. Вс� ц� пророцтва були записан� в пер�од в�д 400 до 2000 рок�в до Його
народження � жодне з них не було забуто. Кожне з цих пророцтв зд�йснилося абсолютно. Як
ви думаєте, наск�льки ймов�рним є те, що це могло статися випадково, може 1 до 10? Або 1 до
100? Або до 1000 ? Або до 1 млн? Н�, насправд�, ця цифра набагато б�льша, це цифра – 1 до 10 в
157- му ступен�. Це неймов�рно велике число. У Всесв�т� нав�ть атом�в ст�льки немає. 

 Не могло так статися, щоб 48 описаних под�й в�дбулися випадково в житт� одн�єї людини. Це
вказує нам на дуже важливий фактор про те, що Б�бл�я говорить правду. Б�бл�йн� пророцтва -
вони виконуються. Бог н�коли не забуває про те, що В�н говорить. Бог завжди все пам'ятає. І
В�н обов'язково буде виконувати те, що сказав про вас в Своєму Слов�. Ми сьогодн� з вами
говоримо про те, наск�льки ми можемо взагал� дов�ряти Б�бл�ї, наск�льки ми можемо дов�ряти
Євангел�є, наск�льки ми можемо дов�ряти Слову Божому. І, грунтуючись нав�ть на те, що я
сьогодн� вже сказав, я можу сказати про те, що ми можемо на 100% дов�ряти кожному Слову
Божому, яке В�н говорити про нас. І ми повинн� �нших навчити дов�ряти Слову Божому. А як
же це зробити, якщо не своїм особистим прикладом. 

Я запрошую вас сьогодн� до того, щоб ми ще б�льше дов�ряли нашому Богу в наших справах,
в наших вчинках, в наших словах. Давайте помолимося: «Господь наш, ми дякуємо Тоб� за те,
що можемо дов�ряти Твоєму Слову, ми дякуємо Тоб� за те, що можемо �нших навчити дов�ряти
Твоєму Слову, за те, що ми завжди можемо покластися на Твоє Євангел�є � на все те добре, що
Ти сказав про нас. Ми просимо Тебе, допоможи нам це ще б�льше вт�лювати в наш� життя, в
наш� слова, в наш� справи, в усе, щоб ми не робили, Господь, щоб ми не говорили, допоможи
нам, Боже виявляти свою дов�ру до Тебе � Твого Слова. 

В Ім'я Ісуса Христа, молимо Тебе про це. Ам�нь. 
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