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Споконвіку було Слово, 
а Слово в Бога було,  

і Бог було Слово.

І життя було в Нім,  
а життя  

було Світлом людей.
Iвана 1:1,4
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І знову Ісус промовляв 
до них, кажучи:  

„Я Світло для світу.  
Хто йде вслід за Мною,  

не буде ходити  
у темряві той,  

але матиме світло життя“.
Iвана 8:12

Я – дорога,  
і правда, і життя.  

До Отця не  
приходить ніхто,  

якщо не через Мене.
Iвана 14:6
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Ісус стояв і кликав, 
говорячи: “Коли прагне 

хто з вас – нехай прийде 
до Мене та й п’є!

Хто вірує в Мене,  
як каже Писання,  
то ріки живої води 

потечуть із утроби його.“
Iвана 7:37,38

Прийдіть до Мене,  
усі струджені та обтяжені, 

– і Я вас заспокою!

Бо ж ярмо  
Моє любе,  

а тягар Мій легкий!
Матвiя 11:28,30



8 9

„Боже,  
будь милостивий до 
мене грішного!“...

Луки 18:13

Бо заплата  
за гріх – смерть,  

а дар Божий – вічне 
життя в Христі Ісусі, 

Господі нашім!
Римлян 6:23

Ісус відповів і до нього 
сказав: „ Поправді,  

поправді кажу Я тобі:  
Коли хто  

не народиться згори,  
то не може побачити 

Божого Царства.“

Не дивуйся тому, що 
сказав Я тобі:  

Вам необхідно родитись 
згори.

Iвана 3:3,7
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Покайтеся ж та 
наверніться,  

щоб Він змилувався над 
вашими гріхами.

Дiї 3:19

Коли ми свої гріхи 
визнаємо,  

то Він вірний та праведний,  
щоб гріхи нам простити,  

та очистити нас від 
неправди всілякої.

1 Iвана 1:9

А всім,  
що Його прийняли, 

їм владу дало дітьми 
Божими стати,  

тим, що вірять у 
Ймення Його,  

що...народились  
вiд Бога.

Iвана 1:12,13
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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.
Iвана 5:24

Так-бо Бог 
полюбив світ,  

що дав Сина Свого 
Однородженого,  

щоб кожен, хто вірує  
в Нього, не згинув,  

але мав життя вічне.
Iвана 3:16
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А Він був ранений 
за наші гріхи,  

за наші провини Він 
мучений був, – кара 

на Ньому була  
за наш мир,  

Його ж ранами нас 
уздоровлено!

Iсаї 53: 5

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

Щоб Христос через віру 
замешкав у ваших серцях.

Ефесян 3:17
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Син-бо Людський 
прийшов,  

щоб знайти та спасти, 
що загинуло!

Луки 19:10

Iсус сказав:  
хто до Мене 
приходить,  

Я не вижену геть.
Iвана 6:37

„Ідіть, бо вже все  
наготовано.“

Луки 14:17

Що треба робити 
мені, щоб спастися? ... 

„Віруй у  
Господа Ісуса, – і будеш 

спасений ти  
сам та твій дім.“

Дiї 16:30,31
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Кожен,  
хто вірує в Нього, 

одержить прощення гріхів 
Його Йменням.

Дiї 10:43

Iсус, Господь наш, 
що був виданий  

за наші гріхи,  
і воскрес для  

виправдання нашого.
Римлян 4:24,25

Тож немає тепер 
жодного осуду тим,  

хто ходить у Христі Ісусі.
Римлян 8:1

Віруючи в Ім’я  
Божого Сина,  

маєте вічне життя.
1 Iвана 5:13
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Tіштесь,  
що ваші ймення 
записані в небі.

Луки 10:20

Bиправдавшись 
вірою, майте мир із 
Богом через Господа 
нашого Ісуса Христа.

Римлян 5:1

Бо спасені ви 
благодаттю через віру,  

а це не від вас,  
то дар Божий, не від діл, 
щоб ніхто не хвалився.

Ефесян 2:8,9

Дяка Богові за 
невимовний дар Його!

2 Коринтян 9:15
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Коли ж ходимо  
в світлі,  

як Сам Він у світлі,  
то маємо спільність один 

із одним,  
і кров Ісуса Христа,  

Його Сина,  
очищує нас від  
усякого гріха.

1 Iвана 1: 7

Iсус говорить:  
Мого голосу слухають 
вівці Мої, і знаю Я їх,  

і за Мною слідком  
вони йдуть.

І Я життя вічне даю їм, 
і вони не загинуть повік, 
і ніхто їх не вихопить із 

Моєї руки.
Iвана 10:27,28
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Христос постраждав 
за нас,  

і залишив нам приклада,  
щоб пішли  

ми слідами Його.
1 Петра 2:21

Ото, Я перебуватиму  
з вами повсякденно  

аж до кінця віку.
Матвiя 28:20

Отак ваше світло нехай 
світить перед людьми,  

щоб вони бачили  
ваші добрі діла,  
та прославляли  
Отця вашого,  
що на небі.

Матвiя 5:16
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Хто буде Мене 
та Моєї науки 
соромитися,  

того посоромиться 
також Син Людський, 

як прийде у славі 
Своїй, і Отчій,  

і святих Анголів.
Луки 9:26

Трава засихає,  
а квітка зів’яне,  

Слово ж нашого Бога 
повіки стоятиме!

Icаї 40:8

Небо й земля 
проминуться,  

але не минуться  
слова Мої!

Луки 21:33
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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.

Филип’ян 4:6,7

Я вічним коханням 
тебе покохав,  

тому милість тобі 
виявляю!
Еремiї 31:3

Не бійся,  
з тобою-бо Я.

Icаї 41:10
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Я  йду приготувати 
місце для вас.

А коли відійду й 
приготую вам місце,  

Я знову прийду й 
заберу вас до Себе, 

щоб де Я – були й ви.
Iвана 14:2,3

Сам бо Господь із 
наказом,  

...  зійде з неба,  
і перше воскреснуть  

умерлі в Христі, 
потім ми,  

що живемо й зостались, 
будемо схоплені разом із 

ними на хмарах на зустріч 
Господню на повітрі,  

і так завсіди будемо з 
Господом.

1 Солунян 4:16,17
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І бачив я небо нове 
й нову землю.

„І Бог кожну сльозу 
з очей їхніх зітре“,  

і не буде вже смерти. 
Ані смутку, ані крику, 
ані болю вже не буде.

Об‘явлення 21:1,4

Ото, незабаром 
приходжу.

І хто прагне,  
хай прийде,  

і хто хоче, хай воду 
життя бере дармо!

Амінь.  
Прийди, Господи Ісусе!

Об‘явлення 22:12,17,20



Якщо ви не маєте Бiблiю, ми 
з задоволенням надiшлемо 
вам частину Бiблiї при вашiй 
заявi – безплатно.

Якщо у вас є питання, ми із 
задоволенням постараємося 
на них відповісти.

Місіонерське товариство
“БЛАГА ВІСТЬ”

вул.Мічуріна 92, с.Заріччя
Іршавський р-н

Закарпатська обл.
90123 Україна

Читайте Бiблiю – це Сло-
во Боже. Слухайте голос 
Божий. Всемогутнiй живий 
Бог турбується про вас. Вiн 
хоче, щоб ви пiзнали Його 
любов. У Своєму Словi, 
Вiн показує вам шлях до 
справжнього спокою, ща-
стя i миру.
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