
ПРОСТИЙ БОЖИЙ ПЛАН ПОРЯТУНКУ ВІД ІОАННА

Чому Ісус вмирає?

1. Людина за своєю природою зло (неправильно).

Іоанна 3:19 Сей же єсть суд, що сьвітло прийшло на сьвіт, а полюбили люде темряву більше нїж сьвітло;
були бо лихі їх учинки

Ми всі грішники!

2. До цього природи ми приречені.

Івана 6:40 Се ж воля пославшого мене, щоб кожен, хто видить Сина й вірує в Него, мав житте вічне, і я
воскрешу його останнього дня.



Івана 3:18 Хто вірує в Него, не осудить ся; хто ж не вірує, уже осуджений; бо не вірував у ймя
єдинородного Сина Божого.

Івана 3:36   Хто вірує в Сина, той має вічне життє; а хто не вірує Синові, не бачити ме життя, а гнів
Божий пробував на йому.

Існує витрат на гріх!

3. Він перебував в світі, і він помер за нас.

Івана 14:6 Рече йому Ісус: Я дорога й правда, й життє: нїхто не приходить до Отця, як тільки мною.

Івана 3:17 Бо не післав Бог Сина свого на сьвіт, щоб осудив сьвіт, а щоб спас ся Ним сьвіт.

Івана 1:10,12 На сьвітї був, і сьвіт Ним настав, і сьвіт Його не пізнав. Которі ж прийняли Його, дав їм
власть дїтьми Божими стати ся, що вірують в імя Його:

4. Порятунок є дар, а не по добрих справах. Ви повинні прийняти
слово Боже за це, і довіра Ісуса в спокої!

Eph. 2:8-9 Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий,  не від діл, щоб ніхто не
хвалився.

Titus 3:5 Він нас спас не з діл праведности, що ми їх учинили були, а з Своєї милости через купіль
відродження й обновлення Духом Святим,

Acts 4:12 і нема нї в кому другому спасення, бо й нема иншого імя під небом, даного людям, щоб ним
спасатись нам.

5. Ви повинні вірити в Господа і ви будете мати життя вічне!



Івана 5:24 Істино, істино глаголю вам: Що, хто слухає слово моє і вірує Пославшому мене, має житте
вічне, і на суд не прийде, а перейде від смерти в життє.

Івана 6:47 Істино, істино глаголю вам: Хто вірує в мене, має життє вічне.

Івана 10:28 І я житте вічне даю їм; і не погинуть до віку, й не вихопить їх нїхто з рук моїх.

Якщо ви бажаєте примиритися з Богом, помоліться наступною молитвою.
Пам’ятайте: промовляння цієї молитви, або будь-якої іншої, не спасає вас. Лише віра у
Христа може врятувати вас від гріха. Ця молитва – просто спосіб висловити Богові
вашу віру в Нього і подякувати Йому за надання вам спасіння. «

Боже,

я знаю, що згрішив проти Тебе і заслуговую покарання. Але Ісус Христос поніс
покарання, призначене мені, щоб через віру у Нього я міг бути прощений. Я
відвертаюся від мого гріха і вірю, що Ти – моє спасіння. Дякую за Твою чудову милість і
прощення – дар вічного життя! Амінь!»
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