


Бог любить вас і хоче, щоб ви мали мир і життя з подостатком, 
життя вічне.

Біблія каже:
«Майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа»
(Римлян 5:1)

«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне» 
(Івана 3:16)

«Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали»
(Івана 10:10)

Божий задум:
мир та життя
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Бог створив нас за Своїм образом, щоб ми мали життя з подос-
татком. Він не зробив нас роботами, котрі б автоматично любили 
Його і корилися Йому. Бог дав нам свободу вибору. 
Ми вирішуємо не коритися Богові, а жити по-своєму. Ми і досі роби-
мо подібний вибір. Результатом цього стає наше відділення від Бога.

Біблія каже: 
«Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави» (Римлян 3:23)

«Бо заплата за гріх — смерть, а дар Божий — вічне життя 
в Христі Ісусі, Господі нашім!» (Римлян 6:23)
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Люди по-різному намагалися подолати цю прірву, що існує між 
ними і Богом…

Біблія каже: 
«Буває, дорога людині здається простою, та кінець її — стежка 
до смерти» (Приповісті 14:12)

«Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, 
і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не по-
чув» (Ісая 59:2)
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Ісус Христос помер на хресті і воскрес із мертвих. Він заплатив ціну за 
наш гріх і перекинув міст над прірвою, що існує між Богом і людьми.

Біблія каже: 
«Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, — 
людина Христос Ісус» (1 Тимофія 2:5)

«Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб 
привести нас до Бога» (1 Петра 3:18)

«А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за 
нас, коли ми були ще грішниками» (Римлян 5:8)

Крок 3 Божий міст —
Хрест
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Ми маємо повірити в Ісуса Христа як у свого Господа і Спасителя, осо-
бисто запросивши Його у своє життя.

Біблія каже: 
«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» 
(Об’явлення 3:20)
«А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що 
вірять у Ймення Його» (Івана 1:12)
«Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш 
вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся» 
(Римлян 10:9)

Крок 4 Наша відповідь: 
прийняти Христа
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Ось як ви можете прийняти Ісуса Христа:
1. Визнати свою потребу в Ньому («Я грішник»).
2. Мати бажання відвернутися від ваших гріхів 

(покаятися).
3. Повірити, що Ісус Христос помер за вас на хресті 

і воскрес із мертвих.
4. У молитві запросити  Ісуса Христа увійти у ваше 

життя і контролювати його через Духа Святого 
(прийняти Його як свого Господа і Спасителя).

Чи приймете ви Ісуса Христа 
просто зараз?



Як молитися:
Господи Ісусе,

Я визнаю, що я грішник, і прошу у Тебе пробачен-
ня. Я вірю, що Ти помер за мої гріхи і воскрес із мертвих. 
Я відвертаюся від своїх гріхів і запрошую Тебе увійти у 
моє серце і моє життя.  Я хочу покладатися на Тебе і йти 
за Тобою як за моїм Господом і Спасителем.

У Твоє Ім’я молюсь, амінь

 Дата Підпис



Якщо ви молилися цією молитвою,

Біблія каже вам:
«Бо кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде спасенний» 
(Римлян 10:13)

Ви щиро запросили Ісуса Христа увійти у ваше життя? Де Він зараз? 
Що Він вам пропонує?

«Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар 
Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився» (Ефесян 2:8—9)

Впевненість у 
спасінні: Боже Слово



«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» (1 Івана 5:12—13)

Прийнявши Христа, ви увійшли у Божу родину, 
народились згори від Духа Святого, котрий мешкає у 
кожному віруючому. Це називається відродженням, або 
«новим народженням».

Біблія каже:



Це тільки початок дивовижного життя 
у Христі. Щоб поглибити ваші стосунки 
з Ним, ви повинні:

1. Щодня читати Біблію, щоб краще пізнавати Христа.
2. Щодня спілкуватися з Богом у молитві.
3. Розповідати іншим про Христа.
4. Поклонятися, спілкуватися і служити разом з 

іншими християнами у церкві, де проповідується 
Ісус Христос.

5. Як Христові представники у нашому нужденному 
світі, жити по-новому, любити інших і турбуватися 
про них. 

Цитати з Біблії подано у перекладі І. Огієнка.


