Серце кожної людини
наповнене гріхом.
Гріх відділяє людину від Бога.

«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» (До Римлян 5:12).
«Бо нахил людського серця лихий від віку
його молодого» (Буття 8:21).

Кожний гріх повинен бути
покараним. Ісус Христос є
Спасителем, Який помер замість
тебе на хресті.

Кожен, хто просить пробачення
за свої гріхи і приймає Ісуса
Христа як свого Спасителя,
отримує нове, чисте серце , а
також спасіння.

«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний
та праведний, щоб гріхи нам простити, та
очистити нас від неправди всілякої» (1-е
Івана 1:9). «Прийдіть, і будемо правуватися,
«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого
говорить Господь: коли ваші гріхи будуть
як кармазин, стануть білі, мов сніг; якщо
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в
будуть червоні, немов багряниця, то
Нього, не згинув, але мав життя вічне»
стануть мов вовна вони!» (Ісаї 1:18).
(Івана 3:16).

Ісус Христос гарантує твоє
спасіння, дарує тобі вічне
життя і місце в небесах. Ніхто і
ніщо вже не зможе розлучити
тебе з Богом.

«І Я життя вічне даю їм, і вони не
загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із
Моєї руки» (Івана 10:28).
«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» (1-е Івана 5:13).

Наша ситуація:

Божий подарунок для нас в наступному вірші:

В Біблії сказано, що всі люди грішні за своєю природою,
яку ніхто сам змінити не може. Гріх відділяє нас від Бога:
«Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави» (Рим. 3:23).

Так бо Бог полюбив світ,
► найбільше співчуття
що дав Сина Свого Однородженого,
► найбільша ціна
щоб кожен,
► найбільша кількість

Наслідки гріха:

Кожний поганий вчинок, кожна лиха думка або гниле
слово є гріхом проти Бога, який розділяє нас з Ним,
тому що Бог є святий і не має нічого спільного з гріхом.
Бог є справедливий і тому мусить покарати кожний
гріх, а це означає – кожну людину. «Бо заплата за гріх
смерть» (До Римлян 6:23). Наслідки гріха є настільки
руйнівними, що Бог не може допустити ні одного гріха в
небеса. Це означає, якщо людина помре, не отримавши
прощення гріхів, вона назавжди буде розлучена з Богом
і потрапить в місце невимовних страждань та мук, які
ніколи не закінчаться. Це місце називається пеклом: «А
дим їхніх мук підійматиметься вічні віки. І не мають
спокою день і ніч» (Об’явлення 14:11).
Божий подарунок для нас:

Але Бог любить кожну людину, Він не хоче, щоб хтонебудь потрапив у це місце мук і страждань. Тому Він дав
нам можливість вийти з цієї безвиході. Бог Сам прийшов
на землю у людському тілі. Ісус Христос прийняв на Себе
покарання, яке заслужили ми, і помер на хресті за наші
гріхи. Щоб отримати прощення гріхів та вічне життя,
нам необхідно визнати Ісуса Христа як свого особистого
Господа і Спасителя. Іншого шляху для спасіння не існує,
а якщо б не так, то Ісусу не потрібно було б помирати.

хто вірує в Нього,
► найлегша умова
не згинув,

► найбільше спасіння

але мав життя вічне.
► найбільша обітниця.
		

Івана 3:16.

Як

часто релігія обманює людей, говорячи, що
спасенною людина стає, коли охреститься, буде
ходити в церкву, виконувати певні ритуали і читати
особливі молитви. Але в Біблії Бог говорить про те,
що спасіння ми отримуємо тільки вірою. Віра – це не
просто усвідомлення того, що Бог існує. Спасаюча віра
– це коли я вірю, що Ісус Христос помер на хресті, щоб
заплатити за мої гріхи, і звертаюсь до Бога в молитві про
прощення і про спасіння. «Коли ми свої гріхи визнаємо,

то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити,
та очистити нас від неправди всілякої» (1-е Івана 1:9).

Що ж я повинен зробити, щоб спастися?

Що зараз тобі необхідно зробити, щоб отримати спасіння?
Бог бажає, щоб ти був щирим, щоб ти визнав перед Ним
свої гріхи і попросив прощення за них. Але Він тебе до
цього не змушує, а бажає, щоб ти добровільно звернувся
до Нього і прийняв спасіння, яке Він пропонує, люблячи
тебе. В Посланні до Римлян говориться: «Бо кожен, хто
покличе Господнє Ім’я, буде спасенний» (До Римлян 10:13).
Вір, що Ісус Христос є Сином Божим, що Він пролив Свою
кров за твої гріхи і звільнив тебе від провини. Немає такого
гріха, якого Ісус не міг би простити! Ісус Христос хоче і може
стати твоїм особистим Спасителем вже зараз . Він знає твоє
життя краще, ніж ти сам! Ти можеш звернутися до Нього в
молитві приблизно так:
Господь Ісус, сьогодні я дізнався, що мої незліченні
гріхи і моя невіра в Тебе відділяють моє життя від Бога.
Я зрозумів, що мої добрі справи і заслуги, виконання
релігійних обрядів не можуть відновити мир між
мною і Тобою і звільнити мене від провини. Через
Твою безмежну любов Ти помер за мене на хресті. Ти
взяв всю мою провину на Себе і звільнив мене від
покарання та пекла. Тому я прошу Тебе: пробач мені
всі мої гріхи, про які я щиро жалкую. Я приймаю Тебе
як свого особистого Спасителя і Господа. Дякую Тобі
за моє спасіння, за те, що дав мир у серце, і що тепер
я маю право бути з Тобою в небесах. Амінь.
«Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто
правдою кличе Його! Волю тих, хто боїться Його, Він
сповняє, і благання їх чує та їм помагає»
(Псалoм 144:18-19).

Якщо ти прийняв Ісуса Христа
як свого Господа і Спасителя:

То ти став дитиною Божою! «А всім, що Його прийняли, їм
владу дало дітьми Божими стати» (Івана 1:12).
Дякуй Богові за своє спасіння. Ніхто і ніщо вже не зможе
розлучити тебе з Богом: «Тож немає тепер жодного осуду
тим, хто ходить у Христі Ісусі» (До Римлян 8:1).

Читай Біблію: з неї ти дізнаєшся про особистість Бога,
про Його волю для твого життя. Довіряй Біблії, бо вона –
Слово Боже: (2-е до Тимофія 3:16-17).

Шукай спілкування з іншими християнами, які щиро
вірять у Бога і живуть згідно з Його заповідями. Проси
Господа допомогти тобі знайти церкву, яка живе по Біблії і
в якій проповідується і пояснюється Слово Боже.
Ти маєш право спілкуватися з Богом в молитві, в якій
можеш про все розповідати Йому. Бог хоче спілкуватися
з тобою: «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» (До Филип’ян 4:6-7).
Заочний Біблійний Курс «Лист для тебе» запрошує
дорослих і дітей до вивчення Біблії (безкоштовно).

Якщо ви бажаєте розпочати навчання, або маєте
запитання, напишіть! Ми будемо раді відповісти.

Наша адреса: а/с 408, м. Львів, 79053, Україна.

