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ЧИ ВПЕВНЕНІ ВИ, ЩО ЯКЩО СЬОГОДНІ НАШЕ ЖИТТЯ НЕСПОДІВАНО 

ЗАКІНЧИТЬСЯ, ТО ВИ БУДЕТЕ З БОГОМ НА НЕБЕСАХ? 

Ні, я, звичайно, нікого з вас не хороню. Смерть, може бути не скорою для вас, але хто знає, коли 
метеорит впаде на Ваш будинок, чи переходячи дорогу потрапите в аварію, або просто сидячи вдома у вас 
станеться серцевий напад, і Ви станете перед самим Богом? 

Не треба відходити від теми, наприклад, стверджувати, що Біблія обманює, що Бога немає, небес не 
буває, ніхто з тих, хто говорить таке не може бути впевненим у цьому на 100%... Чи впевнені ВИ? Задайте це 
питання особисто собі. Якщо Ви рахуєте, що небес та Бога не існує, то Ви невпевнені, що будете на небесах. 

Якби Бог запитав Вас: «ЧОМУ ТИ НАДІЄШСЯ, ЩО Я ПРИЙМУ ТЕБЕ В МОЄ 

НЕБЕСНЕ ЦАРСТВО?» – що б Ви Йому відповіли? 

Подумайте і дайте відповідь самі собі. А потім ми перевіримо Ваше припущення. Щоб Ви Йому 
сказали? Які, на Вашу думку, існують вимоги, до людей, які бажають потрапити на Небеса? Може, Ви рахуєте, 
що треба ходити в церкву, або робити добрі справи, або бути хорошою людиною, або... щоб Ви відповіли 
Богу? 

А ось апостол Іван в Біблії говорить, що «Оце написав я до вас,... щоб ви знали, що ви... маєте життя 
вічне» (1 Івана 5:13). Біблія говорить, що така впевненість можлива, і я маю таку впевненість. Я знаю, що буду 
з Богом на небесах. А Ви? 

Якщо Ви не знали або не знаєте, що необхідно для того, щоб потрапити на небеса, або ви не 
впевнені, або вагаєтесь, як відповісти на ці питання, прочитайте найчудовішу новину, яку Ви коли - не будь 
читали! Кілька хвилин, які Ви витратите на читання, можуть виявитися найбільш значущим часом з усього 
проведеного за все Ваше життя! Це допоможе спасти вашу безсмертну душу! 

Ця новина так і називається – Євангелія, що в перекладі з - грецької означає «Блага звістка». Ця 
новина назавжди змінила життя мільйонів людей, і вона може змінити твоє власне життя вже сьогодні. 

Ця новина полягає в тому, що: 

НЕБЕСА (ВІЧНЕ ЖИТТЯ) - ЦЕ БЕЗКОШТОВНИЙ, БЕЗОПЛАТНИЙ БОЖИЙ 

ДАРУНОК 

Біблія говорить: «... дар Божий – вічне життя» (Римлянам 6:23б). І, оскільки Небеса – такий же 
дарунок, як і будь-який інший, 

ЙОГО НЕ МОЖНА ЗАРОБИТИ АБО ЗАСЛУЖИТИ. 

Так, що ні Ваші особисті зусилля, ні добрі справи або релігійні обряди не зможуть забезпечити Вам 
місце в Небесах: «Бо спасені ви благодаттю [тобто як добрим подарунком] ..., а це не від вас, то дар Божий, 
не від діл, щоб ніхто не хвалився.» ( Ефесянам 2:8-9). 

Припустимо, Ваш найкращий друг (дружина, чоловік, мати і т.д.) зробить Вам сюрприз та подарує 
прекрасний дорогий подарунок, а Ви тут же лізете в кишеню за гаманцем і пропонуєте їм пару купюр в якості 
плати за цей подарунок. Уявіть, яка це буде образа. Подарунки приймаються безоплатно. Якщо Ви заплатите 
хоча б копійку, це вже не подарунок. Так само і з вічним життям. Але чому ніхто не в змозі заслужити місце на 
Небесах? 

Це стане більш зрозуміло, якщо подивимося, що Біблія говорить про людину 

ЛЮДИНА Є ГРІШНОЮ 

«бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави» (Римлянам 3:23) Гріх є порушенням закону Божого і 
включає такі вади, як брехня, похоть, пожадливість, обман, невірність, злобу, погані думки, недобрі наміри і 
багато іншого... Гріх лежить в природі людини. 
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ІЗ ЦІЄЇ ПРИЧИНИ ЛЮДИНА НЕ МОЖЕ СПАСТИ СЕБЕ САМА 

Якщо Ви хочете спасти себе добрими ділами, чи Ви знаєте, якими бездоганними Ви повинні були 
бути? Біблія каже, що Ви повинні були бути досконалими. «Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш 
Небесний!» (Матвія 5:48). Маючи такий високий стандарт, ніхто не може спасти себе сам і Бог каже: «Бо хто 
всього Закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає.» (Якова 2:10). 

Тепер Ви розумієте, чому нікому неможливо заробити собі місце на Небесах 

добрими ділами? 

Це стане більш зрозуміло, якщо подивимося, що Біблія говорить про Бога 

БОГ Є МИЛОСЕРДНИЙ і тому НЕ БАЖАЄ КАРАТИ НАС 

Тому що «... Бог є любов.» (1 Івана 4:8). і Він говорить:«... Я вічною любов'ю тебе полюбив...» (Єремії 
31:3). Він хоче, щоб усі люди спаслися і були з Ним в раю! 

АЛЕ ЦЯ Ж БІБЛІЯ, ЯКА КАЖЕ, ЩО БОГ ЛЮБИТЬ НАС, ТАКОЖ КАЖЕ, ЩО 

БОГ СПРАВЕДЛИВИЙ і тому 

ПОВИНЕН ПОКАРАТИ ГРІХ 

Він говорить: «... Душа, що грішить, вона помре.» (Езекіїля 18:4). Наша проблема полягає в тому, що 
ми всі згрішили. 

Уявімо, я пограбував банк на п'ять тисяч доларів. Камера спостереження зняла всі мої дії, і ще 
декілька свідків підтвердили, що саме я скоїв цей злочин. Коли мене привели до суду, суддя запитав мене: 
«Чи визнаєте Ви себе винним?» Оскільки провина моя твердо встановлена і свідчення свідків не викликають 
жодних сумнівів, я відповідаю: «Так, ваша честь, я винен». І суддя засуджує мене на п'ять років ув'язнення у 
в'язниці за озброєне пограбування банку. Припустимо, я кажу йому відповідь: «Ваша честь, мені дуже шкода, 
що я пограбував банк. Але я ж повернув гроші, і при пограбуванні ніхто не загинув. Я даю вам слово честі, що 
ніколи більше не буду грабувати банки, тільки ви відпустіть мене на волю». Чи справедливо вчинить суддя, 
якщо він візьме і відпустить мене? Зрозуміло, що ні, оскільки суддя керується законом, та повинен діяти згідно 
цього. 

Якщо б судді відпускали грабіжників банків тільки тому, що ті шкодують про скоєне і обіцяють більше 
не повторювати, у всій країні не залишилося б жодного не пограбованого банку. Але Бог справедливіше будь-
якого земного судді, тому Він не може просто так прощати наші гріхи. 

Отже, БОГ справедливий і повинен покарати гріх.  « Бо заплата за гріх - смерть.» (Римлянам 6:23) Ми 
потребуємо прощення, щоб нам мати правильні взаємовідносини з Богом. 

БОГ ВИРІШИВ ЦЮ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ НАС У ОСОБИСТОСТІ ІСУСА ХРИСТА 

Хто такий Ісус Христос? 

Він досконала людина... Але Він ще і Бог. Біблія ясно говорить нам, що Він - предвічна Боголюдина. 
«Споконвіку було Слово [Ісус]... і Бог було Слово [Ісус]... І Слово [Ісус] сталося тілом, і перебувало між 

нами, повне благодаті та правди» (Іоанна 1:1, 14). Дивіться самі в Біблії - Слово написано з великої літери, це 
і означає, що це Ісус. 

Сам Бог в особі Ісуса Христа прийшов на землю, прожив безгрішним життям і під час 

перебування на землі... ЩО ВІН ЗРОБИВ? 

Він помер на хресті і воскрес із мертвих, щоб заплатити за наші гріхи і 

купити нам прощення гріхів і місце на Небесах. 

 «Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на Нього Господь поклав 
гріх усіх нас!» (Ісаія 53:6). Бог ненавидить гріхи, але Він любить нас і тому поклав всі гріхи на Сина Свого 
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безгрішного. Христос поніс на Своєму тілі наші гріхи на хрест. Зараз Ісус Христос пропонує Вам життя вічне 
(Небеса), як безоплатний дар. 

 

ЦЕЙ ДАР ПРИЙМАЄТЬСЯ - ВІРОЮ 

Віра - це ключ, який відкриває двері в Царство Боже. Багато людей помилково приймають за рятівну 
віру дві речі: 

1. Просте прийняття розумом, тобто інтелектуальну віру в певні історичні факти. Біблія говорить нам, що 
і диявол вірить в існування Бога, але це не є спасаючою вірою.  «Чи віруєш ти, що Бог один? Добре 
робиш! Та й демони вірують, і тремтять.» (Якова 2:19). 

2. Тимчасову віру, що означає звернення до Бога в якихось критичних ситуаціях або при виникненні 
труднощів (фінансових, сімейних, пов'язаних з хворобою і т.д.). З відновленням нормальних життєвих 
умов тимчасова віра зникає. 

СПАСАЮЧА ВІРА 

– це перекласти надію тільки на одного Ісуса Христа і на те, що Він зробив для нас, а не на те, що Ви або я 
зробили для того, щоб увійти в Небеса. 

«Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім.» (Дії 16:31). 
Віра подібна руці жебрака, простягнутою за царським подарунком. Ми не заслуговуємо дар вічного 

життя. Але ми можемо отримати його, якщо приймаємо вірою. 
Ви тільки що дізналися саму чудову новину, яка повідомляє про найвеличнішу пропозицію, зроблену 

самою видатною особистістю, яка коли-небудь жила - Ісусом Христом. 

ПИТАННЯ, ЯКЕ БОГ ЗАДАЄ ВАМ ЗАРАЗ: 

ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ ПРИЙНЯТИ ДАР ВІЧНОГО ЖИТТЯ? 

Це дуже важливо, давайте уточнимо, що це означає. Як перед Богом висловити свою віру? 
1. Це означає, перш за все, перенести своє сподівання (уповання) з того, що Ви робили раніше, на 

те, що Христос зробив уже для Вас на хресті. Тепер Ви розумієте, що самі не можете сподіватися 
потрапити на Небеса, і тому сподівайтеся тільки на Нього, який помер за Вас. 

2. Це означає прийняти воскреслого і живого Христа у своє життя як особистого Спасителя. Він 
говорить:  «Ось Я стою під дверима та стукаю[у двері Вашого життя]: коли хто почує Мій голос і двері 
відчинить, Я до нього ввійду...» (Об'явлення 3:20). Є картина, яка зображує цей вірш, і зверніть увагу: 
у цих дверей немає ручки, вона відкривається тільки зсередини, тільки Ви самі можете впустити Його 
у своє життя. 

3. Це означає прийняти Ісуса Христа як Господа, тобто Пана. Він приходить як Учитель і Цар. У 
Вашому серці є найпотаємніше місце, де знаходиться трон, і цей трон справедливо належить Йому. 
Він створив Вас, Він викупив Вас, і Він бажає зайняти належне Йому найвище місце у Вашому житті. 
Раніше Ви жили для себе, були егоїстом, і Ваші рішення і вчинки мали лише тимчасовий результат, 
але сенсу Ваше життя не мало, а результатом всього життя була б смерть у пеклі. Тепер, коли Ви 
приймаєте Христа як Пана свого життя, Ви будете слідувати за Ним, згідно Його волі, яку Він виявляє 
нам у Слові Своєму.  «Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого 
хреста, та й іде вслід за Мною.» (Матвія 16:24). Це - не рабство, це повноцінне життя, яке хоче Вам 
дати Христос:  «Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали.» (Івана 10:10). Життя, повне 
любові, Його милості, Його керівництва і має своїм кінцем вічне життя в раю. 

4. Це означає покаятися в своїх гріхах.  «Не зважаючи ж Бог на часи невідомости, ось тепер усім 
людям наказує, щоб скрізь каялися» (Дії 17:30). Слово «покаяння» (за - грецькою «метанойя»: «мета» 
= (після, з, за, через), «Нойя» = «знання») означає усвідомлення своєї гріховності і потреби в 
прощенні. Людина, що має щиру віру, розуміє потребу в прощенні і виправленні своїх вчинків, у 
розвороті на 180 градусів і зміні свого життя. Це означає мати намір відвернутися від усього, що ви 
робили неприємного Богу. Незважаючи на те, що не завжди вдається поміняти життя відразу й у 
всьому, Бог дивиться на серце і хоче бачити саме бажання змінити своє життя. 
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ЯКЩО ЦЕ ТЕ, ЧОГО ВИ ДІЙСНО БАЖАЄТЕ 

ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ КРОК ДО БОГА 

У молитві там, де Ви знаходитесь, Ви зможете прийняти Його дар вічного життя через Ісуса Христа 
просто зараз.  «... бо серцем віруємо для праведности, а устами ісповідуємо для спасіння... Бо кожен, хто 
покличе Господнє Ім'я, буде спасений.» (Римлянам 10:10,13) Якщо Ви бажаєте отримати дар життя вічного 
через Ісуса Христа, покличте Його, просячи Його про цей дар просто зараз. 

 

МОЛИТВА, ЯКОЮ ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО БОГА ПРЯМО ЗАРАЗ: 

«Господь Ісус Христос, я знаю, що я грішник і не заслуговую життя вічного. Але я вірю, що Ти 

помер, щоб заплатити за мої гріхи, і воскрес із мертвих, щоб забезпечити місце на Небесах для 

мене і бути зі мною в моєму житті. Господь Ісус, увійди в моє життя, візьми керівництво над моїм 

життям, прости гріхи мої. Я каюсь у гріхах моїх і зараз я повністю довіряю Тобі своє життя. Я 

приймаю дар вічного життя. Зроби мене таким, яким Ти хочеш мене бачити. Прошу, спаси мене, 

увійди Духом Святим в моє серце і веди мене Своєю дорогою! Амінь!» 

Якщо ця молитва - щире бажання Вашого серця, погляньте самі, що Ісус обіцяє тим, які в Нього 
вірують:  «Поправді, поправді кажу Вам: Хто вірує в Мене, життя вічне той має.» (Івана 6:47) І тепер, 
якщо я запитаю, чи впевнені Ви, що після смерті будете з Богом на небесах, то що Ви відповісте? 

І якщо Бог запитає Вас: «Чому ти сподіваєшся, що Я прийму тебе у Моє небесне царство?», то 
що б Ви Йому відповіли? 

Якщо Ви істинно покаялися у Ваших гріхах, увірували в жертовну смерть Ісуса Христа - то отримали 
дар життя вічного, і Ви зараз дитя Боже, а Отець небесний ніколи не залишить Вас! Тому... 

ЛАСКАВО ПРОСИМО В РОДИНУ БОЖУ! 

«А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його, що не з крови, 

ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога.» (Івана 1:12-13) 

 «Поправді, поправді кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, життя вічне той має, і 

на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя.» (Івана 5:24) 

Запам'ятайте сьогоднішню дату, це - день Вашого духовного народження. 

Тепер, коли ви, отримали цей безцінний подарунок, вам потрібно зберегти його, духовно зростаючи, 

так само, як і новонародженій дитині потрібно рости фізично. А для цього потрібно: 
1. ЧИТАЙТЕ ЩОДЕННО ОДИН РОЗДІЛ З БІБЛІЇ, почніть з Євангелія від Івана.  «і, немов новонароджені 

немовлята, жадайте щирого духовного молока [Божого Слова], щоб ним вирости вам на спасіння». (1 
Петра 2:2) Якщо у Вас немає Нового завіту або Біблії, Ви можете використати ресурс 
Інтернету: http://allbible.info/bible/ogienko/joh/1/ 

2. ПРОВОДЬТЕ ЩОДЕННО ЧАС У МОЛИТВІ, тобто в спілкуванні з живим Богом.  «Ні про що не 
турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою.» 
(Филип'янам 4:6) 

3. ВІДВІДУЙТЕ регулярно служіння в церкві, де Ви будете вивчати Біблію і славити Ісуса Христа.  «Я 
радів, як казали мені: Ходімо до дому Господнього!» (Псалом 121:1)  «Бог є Дух, і ті, що Йому 
вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись.» (Івана 4:24) 

4. СПІЛКУЙТЕСЯ з християнами, які допоможуть Вам зростати у вірі. Наприклад, зі мною і з іншими 
членами Вашої церкви.  «Отож ті, хто прийняв його слово,... І вони перебували в науці апостольській, 
та в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах.» (Дії 2:41, 42) 

5. СВІДКУЙТЕ, передаючи іншим, що зробив Ісус Христос для Вас! Ісус сказав:  «Отже, кожного, хто 
Мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм визнаю й Я. Хто ж Мене відцурається 
перед людьми, того й Я відцураюся перед Небесним Отцем Моїм.» (Матвія 10:32,33)  «А що чув ти від 
мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні й інших навчити.» (2 
Тимофію 2:2) 
Не забувайте регулярно відвідувати БІБЛІЙНУ ЦЕРКВУ, де прославляється Ісус Христос. Визнавайте 

Вашу віру в Христа разом з церквою.  «Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких...» (Евреям 10:25) 
Якщо Ви оцінили ДОБРУ НОВИНУ, яку Ви щойно прочитали, будь ласка, дайте мені знати. Я хочу 

порадіти, дізнавшись, що Бог зробив у Вашому житті, і допомогти Вам зростати духовно. Будь-ласка, 
зареєструйтесь на сайті www.2questions4.me або напишіть мені на електрону пошту yura@2questions4.me 


