
 Десять заповідей
1. Хай не буде тобі інших богів переді Мною! 2. Не роби собі ніяких ідолів! 3. Не призивай 
Імення Господа, Бога твого, надаремно! 4. Пам′ятай день суботній! 5. Шануй свого батька та 
матір свою! 6. Не вбивай! 7. Не чини перелюбу! 8. Не кради! 9. Не свідкуй неправдиво! 10. Не 
жадай дому ближнього свого, ані всього, що його! Ти зустрінешся з Богом в Судний День. Він 
розглядає пристрасть як перелюбство: "Кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той 
уже вчинив із нею перелюб у серці своїм." (Від Матвія 5:28) Він розглядає гнів як вбивство. 
"Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб." ( 1-е Івана 3:15) Чи підеш ти на небо? Ось 
коротенький тест. Чи ти коли-небудь казав неправду, крав, вживав слово "Бог" надаремно 
або дивився з пристрастю? В Якова (2:10) написано: "Бо хто всього Закону виконує, а 
згрішить в  одному, той винним у всьому стає." Чи буде тебе засуджено в День Суду? Якщо ти 
чинив ті речі, то Бог дивиться на тебе як на брехливого, богохульного, перелюбника в серці. 
Біблія попереджує: якщо ти винний, то підеш в пекло. Бог послав Свого Сина, щоб Він 
постраждав та помер на хресті. Ісус взяв покарання на Себе. "Так бо Бог полюбив світ, що 
дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя 
вічне." (Від Івана 3:16) Тоді Ісус воскрес з мертвих та переміг смерть. Покайся (відвернись від 
гріха) сьогодні та довірся Ісусу, і Бог подарує тобі вічне життя. Читай Біблію та виконуй 
прочитане.

Слово Боже Ι
Ти не можеш спастися сам. "Поправді кажу Я тобі: Коли хто не народиться згори, то не може 
побачити Божого Царства" (Від Івана 3:3) Усі ми блукаємо, немов ті овечки. Ми залишили 
Божу дорогу, щоб іти своєю. ( Див. Ісая 53:6)  Але Я Господь,що досліджує серце, що 
випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю його, за плодом учинків його. (Див. 
Єремія 17:10 ) Ти загинеш, якщо не покаєшся та не навернешся до Бога. ( Див. Від Луки 13:3) 
Ти не можеш спасти самого себе. Бог спас нас не з добрих діл, що ми вчинили були, а з Своєї 
милості. Він змив наш гріх, тим самим дав нам нове народження та нове життя в Дусі Святім. 
(До Тита 3:5) Перед кожною людиною є шлях, який, як здається, є правильним, але кінець 
веде до смерті. (Див. Приповісті 14:12)  "Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. 
До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене." (Від Івана 14:6) Ніхто не може оправдатися 
перед Богом виконуючи те, що написано в Законі. Він тільки показує нам, що ми грішні. (Див. 
До Римлян 3:20) Бог послав тобі спасіння. Ісус поніс наш гріх на хресті, щоб ми вже були 
мертві для гріха, але жили для того, що є правильним. Його ранами ми уздоровилися. (Див. 1-
е Петра 2:24)  Христос помер за гріхи. Ісуса поховали та Він воскрес з мертвих на третій день. 
(Див. 1-е до Коринтян 15:3-4) Бог спас тебе по благодаті, коли ти ввірував. І це не твоя 
заслуга. Це дар від Бога. Спасіння - це не винагорода за наші добрі вчинки, щоб ніхто з нас не 
хвалився. (Див. До Єфесян 2:8-9)

Слово Боже ΙΙ
Віруй в Слово Боже та будеш спасенний. Ісус відповів їм: "Оце діло Боже, щоб у Того ви 
вірували, Кого він послав" (Від Івана 6:29) Істинно кажу вам, ті, які слухають моє послання та 
вірують в Бога, який мене послав, мають вічне життя. Їх не буде засуджено за їхній гріх, але 
вони вже перейшли від смерті в життя. (Див. Від Івана 5:24) Хто має Сина, той має життя; а 
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 маєте вічне життя. (Див. 1-е Івана 5:12-13) Сповідуйте Ісуса перед 
людьми. Якщо хтось соромиться Мене та Моєї науки, того посоромиться також Син 
Людський. (Див. Від Луки 9:26) Якщо ти устами своїми  визнаватимеш, що Ісус є Господь, та 
будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем 
віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. (Див. До Римлян 10:9-10) Віра, що 
спасає, приносить добрі плоди. Яка користь, коли ти говориш, що маєш віру, але не 
проявляєш її в своїх ділах? (Див. Якова 2:14) Бо Бог працює в тобі, посилає тобі бажання та 



сили робити те, що до вподоби Йому. (Див. До Филип'ян 2:13) Так, кожний з нас сам за себе 
дасть звіт перед Богом. (Див. До Римлян 14:12) Але якщо ти відмовляєшся служити Богові, то 
вибери сьогодні, кому ти будеш служити, а я та моя сім'я, ми будемо служити Господу. (Див. 
Ісус Навин 24:15)

Божий простий план спасіння Ι
Найважливіше питання в твоєму житті - чи підеш ти в Рай, коли помреш? Бог каже, що для 
того, щоб піти в Рай: "Тобі необхідно народитись згори". (Від Івана 3:7). В Біблії Бог дає нам 
план, як народитися згори. По-перше, ти повинен усвідомити, що ти грішник. "Бо всі згрішили, 
і позбавленні Божої слави". (До Римлян 3:23) Через те, що ти грішник, ти засуджений на 
смерть. "Бо заплата за гріх смерть". (До Римлян 6:23) Це включає вічну розлуку з Богом у 
Пеклі. "Людям призначено вмерти один раз, потім же суд". (До Євреїв 9:27)  Але Бог полюбив 
тебе так сильно, що відав Свого єдиного Сина, Ісуса, що Він поніс твій гріх та помер замість 
тебе. "А Бог довів Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще 
грішниками." (До Римлян 5:8) Хоча ми не розуміємо як, але Бог сказав, що наші гріхи 
покладено на Ісуса, і Він помер замість нас. Бог наказує всім скрізь покаятись та навернутись 
до Нього. (Див. Дії 17:30) Покаятись - означає відвернутися від власного гріха та визнати, що 
ти грішник перед Богом. Та усвідомити те, що Ісус зробив для нас на хресті. Питання: "Що 
треба робити мені, щоб спастися?" (Дії 16:30) Відповідь: «Вір в Ісуса як в Того, Хто поніс твій 
гріх, помер замість тебе, був похований, та Кого Бог воскресив. Його воскресіння дає нам 
тверду впевненість  на вічне життя, коли ми приймаємо Ісуса як нашого Спасителя. "І всім, що 
Його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його." (Від Івана 
1:12)

Божий простий план спасіння ΙΙ
"Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасенний." (До Римлян 10:13) Віруй та будеш 
спасенний. Ніяка церква чи добрі вчинки не можуть спасти тебе. Пам'ятай, спасає тільки Бог. 
Божий простий план спасіння такий: ти – грішник, і якщо ти не покаєшся та не повіриш в 
Ісуса, який помер замість тебе, то ти проведеш вічність у Пеклі. Якщо ти віриш в Нього як в 
розп'ятого, похованого та воскреслого Спасителя, ти отримаєш прощення за всі твої гріхи та 
Його дар вічного спасіння вірою. Якщо Його план не зрозумілий, прочитай це знову і знову, не 
відкладаючи на потім, аж поки ти зрозумієш. Твоя душа цінніша за увесь світ. "Яка ж користь 
людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить?" (Від Марка 8:36) Переконайся, 
що ти спасенний. Якщо ти занапастиш свою душу, ти втратиш Небо та втратиш усе. Не 
довіряй своїм почуттям, бо вони не стабільні. Стій на Божих обітницях, які ніколи не 
міняються. Після того, як ти спасешся, є три речі, які потрібно виконувати, щоб рости духовно. 
По-перше, молитися, це коли ти розмовляєш з Богом.  По-друге, читати Біблію, щоб Бог 
говорив до тебе.І останнє, ділитися своєю вірою з іншими. "Тож, не соромся свідчити іншим 
про нашого Господа." (2-е Тимофію 1:8)  "Отже, кожного, хто Мене визнає перед людьми, того 
перед Небесним Отцем Моїм визнаю й Я." (Від Матвія 10:32) Ти повинен прийняти хрещення 
як повелів Господь Ісус Христос.  Цим ти свідчиш людям про своє спасіння. Та приєднайся до 
церкви, яка вірує в Біблію.


