
  Ісус  
наша єдина надія



ISBN: 978-3-96162-260-3

Видано 2020 by 
GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY

www.gbv-dillenburg.de 
www.gbv-online.org

© Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach
Першоджерело: “Jesus unsere einzige Chance”
Text: Manfred Paul 

Подяка авторам pixabay.com за велику кількість картинок. Стіна плачу в Єрусалимі

  Ісус  
наша єдина надія

2 3



Ісус

Ім'я: Ісус Христос

Місце проживання: Назарет

Місце народження: Віфлеєм

Вік: 33 роки

Професія: тесля і мандрівний проповідник

Прикмети: вражаюча особистість

Звинувачення: стверджує, що Він Син Божий

Обвинувач:  Єрусалимський богословський 

факультет

Вирок: смерть через розп'яття
Генісаретське озеро
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Витяги з судового процесу: Час дії – 33 рік після нар. Х.

Прокуратор Юдейської провінції Пилат 
під час перехресного допиту заклинає 
Ісуса відповісти:
«Так Ти Цар?»

Ісус відповів: «Сам ти кажеш, що Цар 
Я. Я на те народився, і на те 
прийшов у світ, щоб засвідчити 
правду. І кожен, хто з правди, той 
чує Мій голос» (Івана 18,37).

Розп'яття 

Після бичування за розпорядженням 
Пилата Ісус відданий загону катів.
Слідує ритуал знущань. На голову Ісуса 
кладуть вінок із тернини. Довгі гострі 
шипи встромлюються в Його голову. 
Потім по голові наносять сильні удари 
палицею. Весь в крові, Ісус стоїть 
перед своїми катами. Ті, не 
припиняючи знущань,
накидають на Нього багряницю, щоб 
підкреслити царську велич.
Потім цинічно падають перед Ним на 
коліна, кланяються Йому і в’їдливо 
вітають Його словами:
«Радій, Царю Юдейський!»Камінь Пилата в Кесарії Камінь з бруківки в Єрусалимі (Гаввата)

Тернина – передбачуваний

матеріал тернового вінця для 

Христа

Фортеця Антонія, резиденція 
римського прокуратора

План античного
Єрусалиму

 фортеця
Антонія

Голгофа

в Йоппію
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На шляху до місця страти настає повна 
знемога. Хрест Ісуса наказано нести 
іншому.

Потім слідує розп'яття. Роздягненого 
Засудженого грубо кидають на хрест, 
що лежить на землі. Великими цвяхами 
прибивають до нього руки і ноги Ісуса. 
3-метровий хрест разом з Розп'ятим на 
ньому піднімають і закріплюють.

Деякі роззяви в збентеженні. В інших на 
обличчях люта ненависть. Несподівано 
стало зовсім темно. Повсюдно 
поширюється зловісна  тиша. Три 
години непроглядної темряви! 
Нестерпно повільно тягнеться час. О 
третій годині пополудні з хреста лунає 

пронизливий крик.

Потім гучний вигук Ісуса:

«Звершилось!»

Настає смерть. І в ту ж мить – «земля 
потряслася, і зачали розпадатися 
скелі» (Матвія 27,51).

Потужні коливання стрясають скелі; 
землетрус –моторошне явище 
природи.

Смертельно блідий сотник, 
командир загону катів, дивлячись на 
вмираючого Ісуса, вимовляє:

«Він був справді Син Божий!»

«Він був справдіСин Божий!»

Півень в Гефсиманському саду

Передбачувана Голгофа
Хресна дорога
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Місто вирує.
На всіх вулицях Єрусалиму 
люди перешіптуються і діляться 
новинами.

Чи відбулась юридична помилка? І взагалі, 
чому цей Ісус повинен був померти? Чому?
За що старійшини віддали Його на розп'яття?
Одне ясно: прості люди були, по суті, за Ісуса.
І якби раніше вони мали можливість вибору, 
то вони б обрали Його.
У кінцевому результаті саме Він мав владу 
давати відсіч окупаційній владі –
римській еліті.

«Мої дні полічені.

Однак життя моє

належить

Ісусу. Я буду

жити з Ним, тому

що Він воскрес.

Могила для мене –

не кінець!»

І все ж пересудам, пов'язаним 
з особистістю Ісуса, не видно кінця

Хто був цей Ісус?

 Але все сталося
зовсім інакше.

Так звані Золоті ворота Єрусалиму

Через три дні після цього новий скандал.Сталось незбагненне.
У той час преса могла бмайоріти сенсаціями:

Єрусалим:
Приголомшлива подія!Страчений Ісус живий!На третій день Ісус зустрівся зі Своїми учнями!500 людей стверджують, що бачили Його!Чи була смерть Ісуса клінічною?Невдала спроба зам'яти скандал!Грошовий хабар охоронному загону. Умова: не розголошувати!Цілком таємно!
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Чутки про Рабина Ісуса

І в наступні дні розмови про Ісуса не 
вщухали. Все більше ставало тих, хто 
відкрито визнавав себе послідовником 
Ісуса. Інші ж зустрічалися таємно, за 
замкненими дверима. Зі страху перед 
донощиками. Нарешті, і вони почали 
відкрито розповідати, що воскреслий 
Ісус відвідав їх особисто! Яке 
небезпечне твердження!

Більшою чи меншою мірою 
хвилювання  передавалося всім. Від 
таємниці, пов'язаної з особистістю 
Ісуса, розколювалась голова.

Ким була ця Людина в  дійсності? 
Звідником народу? Бунтівником-
одинаком, одержимим манією змінити 
суспільство? Невдахою? Або ж Він був 
все-таки пророком Божим? 

Ні до, ні після Ісуса жодна особа в історії не викликала 
настільки запеклі зіткнення протилежних думок. Одні 
люблять Його палко і щиро, інші смертельно ненавидять. 
Більшість же відчувають незадоволення від стикання з 
темою «Ісус» і вважають за краще її уникати. Чому? Вона 
стосується їхнього особистого, потаємного.

Заслуговує уваги: 
Ісус завжди потрапляє в точку. Все, що 
Він говорить, відповідає правді. Він 
знає природу людського єства, як ніхто 
інший. Його слова – сама правда. При 
зустрічі з Ним людина точно знає, яка 
вона є. І стає перед вибором. Ніхто і 
ніколи не викликав стільки протиріч, як 
Він.
У той же час особливо примітним 
є наступне: де б Ісус не з'явився, до 
Нього звідусіль  тягнуться бідарі – 
жебраки, каліки та ізгої суспільства,  які 
відчувають Його притягальну силу. 
Ісус – це Ім'я звучить немов музика для 
Його послідовників, а для більшості 
Його супротивників - як провокація. 

Де б тема про Ісуса не хвилювала 
розуми, всюди думки поділяються на 
протилежні.
Навіщо ж тоді інші автори до мозолів 
на пальцях пишуть про Того, Хто, 
на їхню думку, мертвий? Навіщо 
заповнюють газетні і журнальні 
смуги з метою оголосити Його 
мертвим? Навіщо складають книги 
про нібито мертвого Ісуса, в той час 
як мільйони стверджують, що Він 
живий? Чому історія про Ісуса знову 
й знову екранізується? Може бути, за 
всім цим криється все ж більше, ніж 
передбачається? Що притягує до цієї 
тематики ворогів і друзів?
Ісус – Хто Ти?

Хіба Він говорив неправду, коли обіцяв 
всім небо, але закінчив розп'яттям на 
хресті як небезпечний злочинець?

Або ж Він був тим, ким Себе називав: 
Месією, Сином живого Бога?

Тоді – все!

Для багатьох було однозначно: 
питання про Ісуса потребувало 
остаточного вирішення. Воно і 
сьогодні не втратило актуальності. Але 
як і де знайти відповідь? 

У той же час неможливо було 
оскаржувати факти чудес, які 
здійснював Ісус.

Через Нього відбувалось незбагненне: 
чудеса, знамення, могутні дії, які 
дивували народ.

Люди, яким Він допоміг, були 
переконані: Ісус не такий, як всі!

Чи дійсноЧи дійсно
ІсусІсус

воскрес?воскрес?
Сучасний Єрусалим
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  Чи доведено існування Ісуса      як історичної особистості?

У 90 році після нар. Х. юдейський 
історик Йосип Флавій в своїх літописах 
«Старожитності» (ХХVІІІ 3,3) пише 
про існування Ісуса як історичної 
особистості наступне: 

«В цей час жив Ісус, Людина, 
сповнена мудрості, якщо Його 
взагалі можна назвати людиною. 
Він здійснював неймовірні чудеса 

і був учителем тих людей, які 
охоче приймали  Його вчення. Він 
привернув до себе багатьох юдеїв і 
багатьох поган.
На підставі звинувачень наших 
старійшин Пилат засудив Його на 
смерть через розп'яття. Його учні не 
зрадили Його, тому що Він знову 
з'явився їм на третій день живим, як 

про це провіщали нам Божі пророки і 
тисячі Його чудесних знамень».

Крім наведеного, існує багато інших 
небіблійних джерел, які також 
підтверджують історичність життя 
Ісуса. У числі їх Тацит – римський 
історик; Сайто – державний чиновник

римського кесаря   Адріана, Пліній 
Молодший – римський правитель в 
провінції Вітінія і Понт (Мала Азія).

Наполеон, який своїми війнами привів 
у страх і жах пів-Європи, записав у кінці 
свого життя в щоденнику:  
«З усіма моїми арміями і генералами 
мені не вдалось підпорядкувати 
собі навіть на чверть століття хоча 
б один континент. А цей Ісус без 
застосування зброї та насильства 
підкоряє народи і культури  
протягом тисячоліть».

«Релігія – це

віра "в щось";

християнство ж –

всеосяжне

життєве єднання

з Ісусом Христом»
П'ять хлібів і дві риби

«Єдинийлогічний висновок:віра в ІсусаХриста!»

Рибальський човен на 
Генісаретському озері
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Ні! Адже Він Сам сказав: «Моє Царство 
не із світу цього» (Івана 18,36).
Якби Ісус надавав значення Своїй 
популярності, то прийшов би, як 
полководець, щоб «завоювати» світ 
для Себе. Народився б, як цар, у палаці. 
І все ж, до чого всі ці сентиментальні 
історії про Його народження в 
жалюгідному хліві-печері для 
домашньої худоби? У занедбаному 
селищі Віфлеємі? У найбідніших 
умовах? Питання, питання...
Як би там не було, вплив, який 
мав Ісус на світові події, не можна 
переоцінити. Його Божественне 
вчення і революційна проповідь про 
любов і милосердя Боже принесли 
мільйонам людей зцілення, спасіння і 
вічне життя. У ті часи – в Ізраїлі, пізніше 
і по теперішній час – у всьому світі.
Божі одкровення ізраїльському 
народу, особистість Ісуса Христа і 
Святе Письмо назавжди нероздільно 
взаємопов'язані. Ісус Христос – це 
Божий поклик до світу, що безнадійно 
гине.
Щоб це побачити, необхідні Богом 
відкриті очі. Кожному, хто ще 
знущається над Богом і Його Сином 
Ісусом Христом і заперечує Їхнє буття, 
слід знати, що про Них говорить Біблія. 
Люди, які твердять самі собі: «Нема 
Бога», – живуть фактично у відриві від 
реальності. (Псалом 13,1)

Бог приховав істину від тих, хто 
загордився в собі, але відкрив її 
простодушним (Матвія 11,25).

«У вічності Бог 

не запитає мене, 

в списках якої 

церкви я значився. 

Визначальним буде те, 

чи отримав я прощення 

своїх гріхів у Ісуса».

Чи прагнув Ісус    до всесвітньої популярності?

Модель храму Ірода часів Ісуса
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Бен Гур –   блискучий результат – бестселер! 
Всесвітньо відомий роман, що зачарував мільйони.

В одній зі своїх подорожей генерал Л. 
Уоллес зустрівся з відомим атеїстом 
полковником Інгерсоллом. Їхні бесіди 
стосувались найрізноманітніших 
тем, в тому числі й «безглуздості 
християнства».
Уоллес був задоволений пропозицією 
свого співрозмовника, який сказав 
йому: «Ви інтелектуальні, маєте вищу 
освіту. Чому б Вам не написати книгу, 
в якій Ви довели б безглуздість 
християнства і те, що Ісуса Христа 

ніколи не було?! Ця книга  справила б 
сенсацію!»
Л. Уоллес з натхненням взявся за 
роботу. Думка, що незабаром він стане 
знаменитістю, буквально захопила 
його. Протягом декількох років він 
займався збором матеріалів для своєї 
книги.
Чотири розділи книги були завершені, 
коли Уоллеса раптово осяяло, немов 
спалахом блискавки. Він в одну мить 
зрозумів, що Ісус Христос дійсно жив.

Незабаром він переконався, що Ісус 
– більш ніж історична особистість. У 
50-річному віці Уоллес вперше в житті 
схилився для молитви. 
Він попросив Ісуса Христа, Сина 
Божого, спасти його і вручив Йому все 
своє життя.
Потім він вирішив заново переписати 
чотири розділи своєї книги. І 
народився твір «Бен Гур», який став 
всесвітньо відомим бестселером. Так 
генерал Льюїс Уоллес став яскравим 

прикладом радикального навернення 
до Ісуса Христа. 
Божі сокровенні таємниці не 
відкриваються ні фізичному зору, ні 
раціональному мисленню. Для цього 
необхідні «очі серця», перш просвічені 
Богом. Прочитайте Послання до  
ефесян 1,18.
«Блаженні чисті серцем, бо вони 
будуть бачити Бога» (Матвія 5,8).

«У моєму житті 

відбулись кардинальні 

зміни з тих пір, як 

Ісус взяв його в Свої 

руки. Тільки тепер я 

знаю, що значить бути 

щасливим».

Льюїс Уоллес
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...І вони все ще пишуть! Неймовірно!

Багато газет і журналів продовжують 
обрушуватися на церкву, на 
християнство і на саму віру в Ісуса. 
Все християнське відтісняється в 
дальній кут «розумової відсталості». 
Клеймується, як результат 
«ненаукових» тверджень. Як «вічно 
вчорашнє».

На жаль, замість визнання 
реального стану речей в полеміці 
використовуються  хиткі, сумнівні, 
непідтверджені доводи. Істину 
вважають за краще замовчувати. Але 
чи не виявляються в результаті такого

недобросовісного інтелектуалізму  
в «офсайді» самі противники  
християнства? І в даний час правдиве 
наступне: «Твердження вважається  
спростованим тільки в тому випадку, 
якщо наводиться контраргумент».  
А його немає і понині. Тому і 
розбиваються об істину Біблії всякі 
домисли і неправда. Тому й далі будуть 
ламати собі зуби всі ті, хто намагається 
критикувати слова Ісуса. Ісус сказав: 
«Небо й земля проминеться, але не 
минуться  слова  Мої!» (Матвія 24,35).

Зрозуміло, що християнство і окремі 
його офіційні представники часом 
самі частково винні в нестачі довіри 
до їх сповідання. Обурливим і 
жахливим є те, у що вони перетворили 
Євангелію – Радісну Звістку. Які тільки 
жахливі дії не здійснювалися нібито 
в ім'я Бога: ганебні релігійні війни, 
інквізиція, в результаті якої загинули 
мільйони абсолютно невинних людей. 
І сьогодні є чимало  фальшивих 
«християнських достоїнств». Не за 
всіма християнськими назвами можна 
побачити Христа.

«Коли я став християнином, із моєї 
душі звалились тони 
вантажу. Жалюгідна 

свідомість приреченості 
пішла в минуле. Тільки 
тепер я знаю, що таке 

щасливий сміх».

«Ніхто не може 

так радикально 
змінити твій 

спосіб життя, як 

Ісус Христос».
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Не дивно...

Чому сьогодні так мало людей, які мужньо визнають 
абсолютний авторитет Священного Писання? Хіба не 
дивно, що чоловіки і жінки на вулиці відвертаються від 
нього з розчаруванням? 

Хіба не дивно, що більшість людей вважають 
проповідь з церковної кафедри нудною?

При цьому Слово Боже повне життя! Але де сьогодні 
біблійні істини ще вважаються основою

для життя і віри? Довіра людей росте там, де 
Слово Боже та Ісус Христос проповідуються чисто і 
правдиво. 

Зрозумійте різницю між «культурним християнством» 
і вимогами,  які пред'являє нам Бог у Святому Письмі. 
Церкви і християнські громади втрачають свій 
авторитет, якщо залишають фундамент Святого 
Письма. Вони занурюються в хаос. Втрачають 
достовірність. Робляться посміховиськом.

Хіба не стають автоматично «сліпими вождями сліпих» 
ті, хто відкриває себе духу часу, віддається чаруючим 
міфам і містиці?!

Замість того щоби бути церквою для світу, вони 
стають «світською церквою»! Замість того щоби 
бути світлом для блукаючих в світі, вони самі стають 
блукаючими і оманливими вогнями.

«Раніше я вважав, що хрищення, прийняте в дитинстві, робить нас 
християнами. Це фатальна 
омана. Біблія абсолютно 

ясно говорить: християнином 
стаєш через покаяння, віру і 
особисте посвячення свого 

життя Ісусу Христу».
телескоп Хаббла

Блукаючі вогні
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Біблія –   велична Книга! 
Унікальна, неповторна!

Її центр – Ісус Христос. Її світло 
подібне до світла маяка в 
бурхливому океані світової історії. 
Для багатьох вона стала оазисом, 
загубленим в пустелі. Тому не дивні 
результати її ігнорування:
духовне безсилля і тисячократні 
омани.  
Ісус Христос і Біблія нерозривно 
взаємопов'язані. Читаючи Біблію, 
відчуваєш подих вічності: 
вражають слова Божі. Вплив 
Біблії настільки сильний, що ти 
або підкоряєшся її вимогам, або 
біжиш від її висловлювань.

Деякі дані про Біблію, які вам потрібно знати:

Період написання – 1600 років 
(1500 до нар. Хр. – 100 після нар. Хр.).

У складанні брали участь приблизно 
40 авторів: царі, пастухи, рибалки, 
священики, державні службовці...

Об`єм: 66 книг, приблизно 1300 
сторінок!

Тема: Божа розповідь про спасіння 
людей.

Центральний образ: Ісус Христос.

Її унікальність: написана святими 
пророками за натхненням Духа Божого 

і дорученням Бога. Він же дивним 
чином її зберігає. Вона не має в собі 
помилок і протиріч. 

В даний час переведена на тисячі 
мов. Збереглась  незмінною у своїй 
оригінальності. Читана і улюблена 
мільйонами.

«Зі своєю долею я 
справляюсь тільки тому, що мене розуміє, втішає і любить Ісус».
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Що говорить Біблія про Ісуса Христа? 
Здійсніть і Ви захоплюючі відкриття.

Опис Бога, Його звання, Його 
сутність, відомі нам зі Старого 
Заповіту, тотожні опису Ісуса 
Христа, Його звань і сутності 
в Новому Заповіті. З цього 
однозначно випливає, що Ісус 
Христос є Бог.
«Він – Бог правдивий і вічне життя!»  
(1 Івана 5,20).

Із багатьох місць Старого Заповіту, які 
пророче вказують на Ісуса Христа, Сина 
Божого, наведені тільки деякі.

Виконання їх ми знаходимо в Новому 
Заповіті.

Прихід Ісуса:

Його народження: Ісаї 9,5-6; 7,14 
Виповнилося: Луки 1,26-38; 2,1-20

Місце народження: Михея 5,1 
Виповнилося: Луки 2,4.15

Втеча в Єгипет: Осії 11,1 
Виповнилося: Луки 2,4.15

Мета Його приходу: Ісаї 59,20 
Виповнилося: Марка 10,45; Римлянам 3,24

Його чудеса: Ісаї 35,5-6; 42,7 
Виповнилося: Матвія 11,5  
Луки 18,35-43 та ін.

Його переслідування і відкидання: 
Псалми 54 (55) і 67 (68) 
Виповнилося: Матвія 26,3-4; Луки 19,14

Зрада Юдою за 30 срібників:  
Захарія 11,12 
Виповнилося: Луки 22,1-6; Матвія 26,47-
54; 27,3-10

Неправдиві  
звинувачення:  
Псалом 108 (109),2-3 
Виповнилося: Матвія 26,59-60

Глузування: Псалом 21 (22),7-9 
Виповнилося: Матвія 27,27-30; Луки 23,35-37

Розп'яття: Псалом 21 (22),15.17 
Виповнилося: Матвія 27,32-56; Івана 19,17-18

Жереб про одяг: Псалом 21 (22),19 
Виповнилося: Івана 19,24

Не перебиті кістки: Псалом 33 (34),21 
Виповнилося: Івана 19,33.36

Проколотий: Псалом 21 (22),17; Захарії 12,10 
Виповнилося: Івана 19,18.34

Добровільна смерть: Псалом 39 (40),7-9 
Виповнилося: Івана 10,17; 15,13

Страждання за провину інших: Ісаї 53,4-6.12 
Виповнилося: Матвія 8,16-17; 1 Петра 2,24

Його воскресіння: Псалми 15 (16),9-11; 
29 (30),4; 117 (118),17 
Виповнилося: Івана 20

Його вознесіння: 109 (110),1 
Виповнилося: Дії Апостолів 1,9-11

Його другий прихід: Захарії 12,10; 14,3-5 
Виконання буде незабаром:  
Об’явлення 19 і 20 

Правдивий 
Бог

правдива
Людина

Його життя          на землі

Євреїв 5,7
1 Петра 4,1
1 Івана 4,2

Римлянам 8,3
1 Тимофія 3,16

Спасіння

Ві
д
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пл

ен
ня

Від
куплення

Прощення

Ублагання

Примирення Очищення
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пр

ав
д

ан
ня

Матвія 1,21; 18,11; 
Івана 10,9; 12,47; 
Колосян 1,13 1 
Тимофія 1,15 Тита 
3,5; Ефесян 2,8 
Євреїв 2,10

Матвія 26,28
Колосян 1,14; 2,13
Євреїв 9,22; 10,18
Ефесян 1,7

1 Коринтян 6,20
Об’явлення 5,9

Дії 13,39
Римлянам 3,24;
4,25; 5,29;
1 Коринтян 6,11

1 Івана 1,7.9
Євреїв 9,14; 9,22

Колосян 1,20-21
2 Коринтян 5,18-20
Римлянам 5,10-11

Євреїв 2,17
1 Івана 2,2
1 Івана 4,10

1 Петра 1,18-19
Євреям 9,12.15
Ефесян 1,7
Колосян 1,14
1 Коринтян 1,30
Римлянам 3,24

Молитва за ворогів:  
Псалом 108 (109),4 

Виповнилося: Луки 23,34

      Крик з хреста: Псалом 21 (22),2 
Виповнилося: Івана 19,30

Смерть серед злочинців: Ісаї 53,9-12 
Виповнилося: Луки 23,33
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Пророцтва про Ісуса Христа в Старому Заповіті
і їх виконання в Новому Заповіті

Луки 24,27

Ісус Христос є 
Бог!

Багато місць з Біблії вказують на цю чудову істину. Прочитайте, наприклад:
Івана 1,1 1 Івана 5,20 Римлянам 9,5 Євреїв: 1,8-10 Тита 2,13 Івана 10,30 Івана 14,926 27



Життя і діло Христа

Слово
Івана 1,1-33

Ель-Шадай
(Бог Всемогутній)

Бут. 17,1

Ві
чн

іс
ть

Тв
ор

ін
ня

пророче

Триєдиний Бог

Служіння Ісуса:

Час в Едені
Час життя
по совісті

Час людського
правління. 

Час патріархів  
Авраама, Ісаака, Якова

Час Закону

«Бог у Христі примирив світ із Собою 
Самим.»  (2 Кор. 5,19)

«Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив 
за нас гріхом, щоб стали ми Божою 
правдою в Нім!»   (2 Кор. 5,21)

Яхве
 (Я Той, Хто від початку) 

У Старому Заповіті відкрив Себе під цим ім'ям. Вих. 6,3

α 
Альфаa (Об'явлення 22,13)

«Хто був...» (Об'явлення 1,4) «Хто є...»

«Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки Той Самий!» (Євр. 13,8).   Його слава колись, нині і в вічності (Івана 17,1.5).

Творіння
світу і
людини
Бут. 1

Гріхопадіння
людини
Бут. 3

Вигнання з 
Еденського
раю

Всесвітній 
потоп, Ноїв 
ковчег  
Бут. 6-9

Будівництво
Вавилонської

башти
Бут. 11

Ізраїльський
народ в Єгипті

Вих. 1-11

Вихід з
Єгипту
Вих. 12-13

Отримання Закону
Вих. 20
Дорога по пустині

Історія
ізраїльських

царів і
пророків

Ісус Христос

священицьке

Про це
написано: Вихід, Левит, Числа, Повторення Закону, Ісуса Навина, 

Суддів, 1-4 Царів, 1-2 Хронік, книги всіх пророків Новий Заповіт: Євангелія від Матвія, Марка, Луки, Івана

Так говорить Біблія:
«Вірою ми розуміємо, 
що віки Словом Божим 
збудовані»
(Євр. 11,3)

«І бачив Господь, що велике 
розбещення людини на 
землі, і ввесь нахил думки 
серця її – тільки 
зло повсякденно»
(Бут. 6,5).

«Бо хто всього Закона 
виконує, а згрішить в 
одному, той винний  у 
всьому стає»
(Як. 2,10).

«Він (Ісус) тілом Своїм Сам 
підніс гріхи наші на дерево 
(хрест)» (1 Пет. 2,24).

«Оце Агнець Божий, що на 
Себе гріх світу бере!»
(Ів. 1,29).

Голгофа

Народження Ісуса Христа 
Лк. 2; Мт. 1

Д
ії 1

; М
р. 

16
; М

т. 
28

Бут. 1-3 Бут. 4-9 Бут. 10-11 Бут. 12-50

Во
зн

ес
ін

ня

Н
ар

од
ж

ен
ня

 Іс
ус

а 
Хр

ис
та

Христос стає людиноюХристос від вічності

Во
ск

ре
сін

ня
М

т. 
28

; М
р. 

16
; Л

к. 
24

Могила
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Життя і діло Христа

Ві
чн

іс
ть

«Бог був у всьому все» 
(1 Коринтян 15,28)

Час церкви

Велика скорбота 
Ізраїлю

«...Хто має прийти» (Об'явлення 1,4)

Час Тисячолітнього царства

 Господь 
Ісус Христос

Нині 
мить
рішення!

Ісус Христос –
двері благодаті і прощення для

кожного, хто вірить! Час правління
антихриста

2 Сол. 2;
Дан. 7,7;

Об. 13,1; 17,3

Суди Божі.
Об. 4-19

Ісус
прийде знову
в славі і
могутності
Зах. 14,4;
Мт. 24

1 
Со

л.
 4

,1
3-

18

Оливна
гора

Ісус Христос
царює

Великий білий
престол.

Останній суд.
Об. 20,11-15;

2 Пет. 3,7

Нове небо і 
нова земля. 

2 Петр. 3,13; 
Об. 21,1

Вічна смерть.
Огняне озеро.
Об. 20,10-15

П'ятидесятниця. Зішестя Духа 
Святого. Дії 2

«Віруй у Господа Ісуса
– і будеш спасений»
(Дії 16,31).

«Коли ми свої гріхи визнаємо,
то Він вірний та праведний,
щоб гріхи нам простити, та
очистити нас від неправди 
всілякої» (1 Ів. 1,9).

«Ми... будемо схоплені разом із 
ними на хмарах на зустріч 
Господню
на повітрі, і так завсіди будемо з
Господом»
(1 Сол. 4,17).

Покликані
в Його Царство і славу.
1 Сол. 2,12 «А хто не знайшовся 

написаний в книзі життя, 
той укинений буде в озеро 
огняне»
(Об. 20,15).

царственне

Об’явлення Іс. 11; Мих. 4; Об. 20 та ін.

Ω 
Омега

Дорога          
          

          
   життя

Спасенні в славі Божій
Ісус прийде знову

Сх
оп

ле
нн

я 
   

   
ві

ру
ю

чи
х

 Цар над царями,
Господь над панами

Про це написано: Дії апостолів, Новозавітні послання
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Унікальність Ісуса 
Ніхто не зміг так змінити світ на краще, як Ісус.

Ісус живий! Він реальний!

Вид на Генісаретське озеро

Він проповідував Слово Боже з 
особливою владою. Цікаво відзначити: 
90% наших законів і нашої культури 
в усьому їх різноманітті мають своє 
коріння в Біблії.
Вона пише про шлюб та сім'ю, 
про гідність людини, про захист 
навколишнього середовища та про 
соціальні питання. Вона підкреслює 
значення громадських норм і заходів 
для захисту життя.
Ісус повністю ототожнює Себе з 
висловлюваннями Біблії. Таким чином 
Він став втіленням Слова Божого. 
Власне, тільки через Нього ми можемо 
пізнавати Бога і Його безмежну любов 
до нас, людей.
Для цього Ісус прийшов до нас. Для 

цього Він став людиною, як ми. Але 
який не має при цьому гріха. Він був, 
так би мовити, Божим Словом на двох 
ногах. Богом, до Якого можна було 
доторкнутися!
Саме так і говорить Біблія: «І Слово 
сталося тілом, і перебувало між 
нами... і ми бачили славу Його...»  
(Івана 1,14).
Через Ісуса Бог говорив нам по-
людськи і одночасно Божественно. 
У Посланні до євреїв 1,1-2 написано: 
«Багато разів і багатьма способами в 
давнину промовляв був Бог до отців 
через пророків, а в останні ці дні 
промовляв Він до нас через Сина...» 
Говорив чітко і недвозначно.

Науково мисляча людина знає: 
перевірка вірності будь-якого 
твердження завжди приведе до 
одних і тих самих результатів, якщо 
за основу її брати однакові вихідні 
дані. Наприклад: дотик різнополюсних 
кабелів веде до короткого замикання. 
При цьому немає значення ні 
навколишнє середовище, ні час доби, 
ні країна, в якій проводиться дослід. 
Результат буде завжди однаковий: 
дія сили електричного струму. І було 
би просто нерозумно заперечувати 
реальність існування електричних сил 
методом їх ігнорування. 
Те ж саме й з Ісусом. Перевірити 
вірність твердження, що Ісус живий 
і Його можна реально відчувати, 

здатний кожен в будь-який час. 
Протягом численних поколінь люди, 
віруючі в Ісуса, випробували, що Він 
спасає, зцілює, оберігає і визволяє. Він 
звільняє і робить з невдах абсолютно 
нових людей. З Ним вони здобувають 
перемогу над гріхом, перемагають 
темряву. Ісус реальний! Він живий! 
Колись і тепер! З Ним можна зустрітися 
особисто.

«Я шкодую лише про одне: про те, що не довірив своє життя Ісусу раніше».
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«З 13 років у компанії. 
Гашиш, вино і речі 
міцніші приводили 
до ейфорії. У мене 
було чимало 
ворогів. Я брав 
участь у багатьох 
бійках з важкими 
н а с л і д к а м и . 
Потім зазвичай 
слідувало одне 
і те ж. Суд, місця 
позбавлення волі для 
неповнолітніх. Часом 
обходився штрафами. На 
мене ніщо не діяло. Навпаки. 
Перейшов на крадіжки зі зломом. 
Ніякі замки не рятували магазини 
від моїх набігів. Жахливо! Потім 
важка аварія. Ми не вписалися в 
поворот. Телеграфний стовп став 
для мого друга кінцем. Я був у шоці. 
Після виходу з лікарні почав шукати 
роботу. Підробляв, де доведеться. 
Потім з'явилася блискуча ідея: ми 
займемося музикою! Створили рок-
ансамбль. Але через часті п'янки, 
які супроводжували виступи, я став 
алкоголіком. Ці ланцюги скували 
мене міцно і надовго. Потім служба в 
армії. Там я продовжував пити таємно. 
Щоб легше було кидати, часом 
переходив на наркотики. Зрештою 
дійшов до того, що не міг вимовити 
власне ім'я. У 26 років я перетворився 
в руїну. Опух від запоїв, важив 100 кг. 
Допився до білої гарячки... Потім 
жахливі муки. Це було пекло! 

Якось в такий 
кошмарний час зі 

мною заговорили 
про Ісуса. В 
глибині душі 
я відчував, 
що люди, які 
говорять про 
Ісуса, повинні 
мати рацію. 

Наприклад, вони 
с т в е р д ж у в а л и , 

що Ісус живий 
і любить мене. Ці 

слова запали мені в 
серце. І тоді я зважився. 

Спочатку несміливо, потім все 
більше я розкривав цьому Ісусу 
своє життя. Одночасно я сам 
жахнувся своєї зіпсованості, вперше 
чітко усвідомивши свою гріховну 
залежність, і попросив Ісуса 
простити мене. Для себе я вирішив 
безповоротно: якщо моє життя ще 
може мати якийсь сенс, то ним 
повинен повністю керувати Ісус.
Я не розчарувався! Він простягнув 
мені Свою руку. Вирвав з алкогольної 
та наркотичної залежності! В одну 
мить! Раптово відчуття провини 
звалилось з мене! Світло і радість 
переповнили моє життя. Сила любові 
Божої зробила з мене нову людину. 
Хто я тепер? Щаслива людина, маю 
дружину і трьох дітей. В майбутнє 
дивлюся впевнено, тому що Ісус 
керує нашим життям і наповнює його 
змістом».
Ганс Герд

Це пережив Ганс Герд... Кришталево ясні слова

Променисті істини. Безліч людей з усіх шарів 
суспільства випробували їх практичне 
значення в своєму житті. Про зміни, які 
звершилися в їхньому житті, в минулому вони 
не сміли і мріяти. Колишню гнітючу 
безнадійність і 
страх перед 
майбутнім змінили 
спокійна совість, 
впевненість в 
майбутньому і 
справжня радість 
життя. Тому 
відкиньте й ви 
всякі спотворені, 
вигадані уявлення 
про Ісуса.

Ісус сказав: «Я – життя» (Івана 14,6).
Хто вірить Ісусу, у того життя набуває смисл.

Ісус сказав: «Я Світло для світу» (Івана 8,12).
Хто вірить Ісусу, той вже не буде безпорадно
блукати в пітьмі.

Ісус сказав: «Я – хліб життя» (Івана 6,35).
Хто вірить Ісусу, у того вгамований духовний голод.

Ісус сказав: «Я – правда» (Івана 14,6).
Хто вірить Ісусу, той має непохитну
основу.

Ісус сказав: «Я – дорога» (Івана 14,6).
Хто вірить Ісусу, той досягне мети в безпеці.

Ісус сказав: «Я – двері» (Івана 10,9).
Хто вірить Ісусу, той повернувся в отчий дім до Бога.

Ісус сказав: «Я – Пастир Добрий!» (Івана 10,11).
Хто вірить Ісусу, той відчув Його чудову турботу.

Ісус сказав: «Я воскресення» (Івана 11,25).
Хто вірить Ісусу, той може не боятися смерті. 
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Ісус - немає подібного до Тебе!

Святий, чистий, безгрішний, 

праведний, люблячий, 

милосердний, вірний, добрий, 

всемогутній, правдивий...

Навіть Твої затяті ненависники 

повинні погодитися з тим, 

що Ти, Ісус, незрівнянний, 

неповторний, чудовий, 
славний!

Ісус – не міф, не легенда!
Не вигаданий народний герой, 
як, наприклад, Вільгельм Тель. 
Ісус Христос – живий правдивий 

Господь, Він пізнаваний на 
особистому досвіді як раніше, 
так і тепер. Всі засновники релігій 

повинні були свого часу померти, 

але Ісус живий. Він – вічно живий 

Бог!

Ісус неповторно чудовий!
Чи існує якась цінна для нас якість, 

яка не проявилась би в житті Ісуса? 

Таких ви не знайдете.

Ісус – це любов
Він любить людей, тому що вони – 

Боже творіння. Любить, не роблячи 

відмінностей і винятків! Такими, 

якими вони є. Від усього
серця (Івана 15,9-13).

Ісус – це терпіння
Він терплячий з кожним. В 
спілкуванні з Ним переконуєшся:  
у Нього є час для твоїх потаємних 
турбот і проблем (Івана 4,1-26).

Ісус – це увага
Людські невдачі не залишали 
Його байдужим. Як часто Його 
божественна слава відкривалась, 
коли Він проявляв участь в їх бідах. 
Його учні дивувались тому, скільки 
уваги Він приділяв людям  
(Івана 2:1-12).

Ісус – це святість
Ісус ставав непохитним, якщо 
питання стосувалося слави Бога, 
Його Небесного Отця. Він вступив 
в конфлікт з тими, хто з дому 
Божого хотів зробити дім торгівлі. 
Його свята сутність була настільки 
вражаючою, що люди відносились 
до Нього з благоговінням і повагою 
(Івана 2,13-22).

Ісус – це чуйність
Це проявилось навіть у момент Його 
розп'яття. У ті передсмертні години 
на Його серці лежала турбота 
про найдорожчу Йому особу на 

землі – про матір. Страждаючи 
від невимовних мук, Він чуйно 
піклується про неї (Івана 19,25-27).

Ісус – це великодушність
Люди натовпами йшли за Ісусом. 
Куди б Він не приходив, скрізь 
збирався народ і уважно слухав 
Його. Він нагодував тисячі людей 
хлібом і рибою. Ніхто не повернувся 
додому голодним (Івана 6,1-15).

Ісус – це співчуття
Він не показував пальцем на 
людей, які глибоко загрузли в гріху 
і злочинах. Він жалів їх: обманщиків, 
повій, шахраїв. Він знав їхні 
серця, проникав в глибини їхньої 
свідомості. Він співчував їм і часом 
навіть плакав про них. Він знав їх біду 
і причини, що тримають їх життя в 
кайданах. Він звільняв їх (Лк. 19,1-
10).

Ісус – це тактовність
     Люди не соромились довіряти 
Йому свої найпотаємніші питання 
і проблеми. Їм приносило радість 
перебувати поруч з Ним. Він був 
тактовний і реагував інакше, ніж інші. 
Його дії були продиктовані любов'ю 
і чуйністю. Навіть діти шукали Його 
близькості (Лк. 8,40-48).

Ісус – це Боже милосердя
Куди б Ісус не приходив, Він зціляв 
хворих. Він співчував всім, що 
знаходяться в біді. Він не проходив 
повз безпорадних, які втратили 
останню надію. А коли бачив натовп 
людей, виснажених і розсіяних, які 
безцільно бредуть, як вівці, що не 
мають пастуха, Він зглянувся над 
ними (Матвія 9,35-36).

Ісус – це доброта
Ісус нерідко зустрічав абсолютно 
забутих, відкинених суспільством 
людей, які розповідали Йому про 
свої біди. Вони сподівались на 
допомогу або хоча б на розуміння і 
добрі слова участі. Слова Ісуса були 
подібні воді, що освіжає їх висохлі 
душі. Його єство випромінювало 
стільки доброти, що навіть найбільш 
знедолені довірялися Йому (Мр. 
1,40-45).

Ісус – це прощення
Він бачив серце людини. Думки 
людей були перед Ним, як відкрита 
книга. Ісус ніколи не дорікав людям 
за їх помилки і слабкості. Але гріхи 
людей Він засуджував. Всякого, хто 
щиро визнавав перед Ним свої гріхи, 
Він прощав і відпускав з глибоким 
миром у серці. (Лк. 5,17-26).

36 37



Ісус Христос зовсім інший, ніж ми, люди

Хрести на вершинах гір сповіщають перемогу Христа

«Так-бо Бог полюбив 
світ, що дав Сина 

Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не згинув, але 

мав життя вічне» 
(Івана 3,16)

«Ти любиш там, де ми, люди, ненавидимо. Ти проявляєш 

співчуття там, де ми живемо «на ножах». Ти знаходиш 

причину похвалити й там, де ми бачимо тільки помилки 

та промахи. Ти даруєш мир там, де ми сіємо ненависть. Ти 

жертовно віддаєш за нас Своє життя, в той час як ми

обожнюємо своє ненаситне, розжиріле "я"».

Безнадійність

Гріх назавжди розділив нас, людей, з Богом. Залишаючись 

неспасенними, ми рухаємось до неминучої вічної погибелі. Але 

Бог не бажає нашої смерті. Його любляче серце невимовно 

страждає.

Безнадійність

Ніякі найдобріші діла і прагнення не в змозі нас спасти. Тому 

прийшов Христос! Він, безгрішний, поніс покарання, яке всі ми 

заслужили за наші гріхи перед святим, праведним Богом. Тому 

Ісус став для нас, безнадійно загиблих людей, єдиним шляхом 

порятунку. З любові до нас!

Ісус – 
«...нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого 

Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали». 

 

Дії Апостолів 4:12

«Ісус завжди

дарував мені 

більше,

ніж я міг собі

уявити».
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Ісус на хресті -  
вершина Божої любові

Єв. від Луки, розділи 22 і 23. 
Ні, це був не безсилий провал; це був 
чудовий Божий план спасіння. Не 
жалюгідна поразка, але славний тріумф.

Ісус прийшов до нас як Спаситель, 
щоб врятувати нас від жахливої   смерті 
й пекла.

Його смерть на хресті стала відплатою 
за наші гріхи та злочини, позбавивши 
нас від Божого суду.

Святий гнів Божий упав на Ісуса, 
який взяв на Себе наші гріхи. Всі 
ми порушили заповіді Божі. Всі без 
винятку!

Але замісна жертва Ісуса на хресті 
подарувала нам мир з Богом; і пролита 
кров Ісуса очищає кожну людину 
від провини і гріха, якщо вона щиро 
кається.

«Звершилось!» – найславетніший 
переможний вигук з усіх існуючих!

Єв. від Луки, розділ 24.
Ні, Ісус не залишився в гробниці. На 
третій день Він воскрес. Він живий 
і сьогодні! І оскільки Він живий, то 
кожен віруючий в Ісуса Христа може 
отримати життя вічне. Через особисту 
віру в Господа Ісуса Христа ми стаємо 
учасниками Його тріумфального 
воскресіння. Сила воскресіння Христа 
гарантує нам перемогу в ім'я Ісуса над 
гріхом, смертю і дияволом.
А як же засновники інших релігій? 
Адже і вони повели за собою безліч 
людей. Але де вони сьогодні? 
Померли, як і всі звичайні люди. Вони 
були простими смертними, життя яких 
закінчилось з останнім подихом. 

Але Ісус живий!

Він Сам говорить про Себе:

«Я Перший і Останній, і Живий. І був 
Я мертвий, а ось Я Живий на вічні 
віки»

(Об'явлення 1,17-18).

Ісус воскрес! -  
Він – Переможець гріха, смерті й диявола

Вихід з висіченої в скелі гробниці

Звершилось! Звершилось! 
Івана 19,30
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Дві дороги – дві мети.

«Той, хто довіривсяІсусу Христу,
нічого не втрачає,
але набуває все!»

вічне життя

Оберіть життя! Вхопіться за рятівну руку Ісуса. Прийміть 
єдино вірне рішення.

вічна смерть

Визнайте себе перед 
Богом
грішником, який заслуговує
праведний гнів Божий.

Визнайте свою провину і 
гріх
перед Богом в молитві. 
Просіть
Його про прощення.

Прийміть Його прощення 
вірою, як подарунок. Пролита 
кров Ісуса очищує нас від 
усякого гріха.

Довіртеся Слову Божому. 
Бог завжди виконує те, що 
обіцяв. Він є правда. Він не 
може казати неправду.

1.
2.

3.
4.

Ісус сказав: «Увіходьте тісними 
ворітьми, бо просторі ворота й широка 
дорога, що веде до погибелі, – і нею 
багато хто ходять.
Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, 
що веде до життя, – і мало таких, що 
знаходять її»
 (Матвія 7,13-14).

Вибирати нам!
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Молитва «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, вірний та 
праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити 
нас від неправди всілякої» (1 Івана 1:9).

Знайдіть спокійне відокремлене місце

У молитві ви можете прийняти Господа 
Ісуса Христа в своє життя як особистого 
Спасителя. Він надає серйозного 
значення вашим словам. Він чує вас, 
коли ви звертаєтесь до Нього. Знайдіть 
відокремлене місце, де ви могли б 
спокійно поговорити з Ним. Ви можете 
звернутися до Нього приблизно 
наступними словами:

Господь Ісус Христос, зі 
слів Біблії я дізнався, що я 
загиблий грішник. Ти мені 

потрібен. Я визнаю перед Тобою 
мою провину і мої гріхи. До цього 
моменту я сам намагався керувати 
своїм життям. Прости, будь ласка, 
мою брехню, мою ненависть, мою 
заздрість, мою черствість, гріховність, 
мій аморальний спосіб життя (і тут 
сповідайте все, що знаєте про свої 
проступки).
Я сумую і від усього серця каюсь у 
всьому. Очисти мене. Прости мене. 
Твоя кров проливалась на хресті й за 
мене. З цієї миті керуй моїм життям 

у всьому. Зміни мене так, як хочеш 
Ти. Я відкриваю перед Тобою своє 
серце. Займи в моєму житті перше 
місце. Зроби мене чадом Божим.
Ти обіцяєш: «Кожен, хто 
прийняв Тебе, стає чадом 
Божим!» (Івана 1,12). І оскільки 
Ти додержуєшся Своїх слів, я 
наважуюсь повірити в те, що Ти 
прийняв мене як Своє дитя. Я 
повністю довіряюсь Твоїм святим 
обіцянкам.
Очисти мене і від тих моїх гріхів, про 
які я тепер не знаю. Від усіх темних 
зв'язків з марновірством, спіритизмом 
і магією очисти і звільни мене.

Господь Ісус, будь керівником мого 
життя. Тобі я хочу належати і 
служити. І слідувати за Тобою, 
куди б Ти не повів. Амінь!

«В останнюхвилину життя істотним буде лише 
одне: чи належу  я Ісусу? Все інше – макулатура».

Задумайтесь над своїм життям.

Розмовляйте з Богом в молитві  
просто, як по телефону
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А тепер?

Дякуйте щодня за своє 
спасіння. Дякуйте за 
прощення гріхів. Дякуйте за 
вічне життя. Дякуйте за те, що 
ви дитя Боже, оскільки Бог 
підтвердив це в Своєму Слові 
(Кол. 1,12).

Говоріть оточуючим вас 
людям про те, що ваше життя 
тепер належить Господу Ісусу. 
Розкажіть іншим, як знайти 
дорогу до вічного спасіння
(1 Сол. 1,8-10).

Радійте! Ви маєте для цього 
підставу, тому що йдете 
назустріч світлому, славному, 
вічному майбутньому (1 Кор. 
2:,9).

Спілкування з однодумцями 
– важливий аспект! 
Приєднайтесь до 
фундаментальної 
християнської церкви (Дії 
2,42). Прийміть хрещення на 
основі своєї віри. Бог очікує 
цього від вас. В Біблії ми 
читаємо: «Що прийняли
слово, охристилися» (Дії 2,41). 
 

«Хоча б проблеми 
затуляли горизонт 
чорною хмарою, я 
знаю, що Господь Ісус може все влаштувати на добре».

Вірі влас тиво рости

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Читайте щодня Біблію! Вона 
дасть вам духовну бадьорість, 
нові сили та внутрішню 
стабільність. Вона покаже вам 
правильний шлях до славної 
мети (Мт. 4,4; Дії 17,11).

Живіть згідно із волею 
Божою! Цим ви доведете, 
що любите Його! Станьте 
в цьому прикладом для 
інших. Варто йти дорогою 
слухняності. Ісус збагатить вас 
Своїм благословенням  
(Рим. 12,1-2).
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Ісус прийде знову! - Реальність, що вселяє радість

Він обіцяв:  
«Ото, незабаром приходжу»  
(Об'явлення 22,7). День Його приходу 
близький. Знамення часу 
підтверджують, що пророцтва Ісуса з 
Біблії збуваються. Прочитайте розділ 
24 Євангелії від Матвія і розділ 21 
Євангелії від Луки.

Послідовність прийдешніх подій
Спочатку Ісус з'явиться за тими, які 
вручили себе Йому і Йому належать  
(1 Солунян 4).

Він візьме їх додому, в Царство 
Небесне, в вічну Божу славу. Там не 
буде смутку. Там смерть не розлучить 
нас. Там ми не будемо страждати від 
хвороб. Там не будуть литися сльози. 
Не буде ні скорбот, ні лякаючої  
темряви. Це вічний рідний дім для всіх 
відкуплених дітей Божих  
(Об'явлення 21).

Дивись сторінки 28-31

«Чого око не бачило й вухо не 
чуло, і що на серце людині не 
впало, те Бог приготував був 
тим, хто любить Його!»
 (1 Коринтян 2,9).

Після того Ісус ще раз повернеться з 
відкупленими, щоб судити всіх, що 
відкидали Бога. Живих і мертвих. 
Читайте Послання до римлян 2,5.

Тоді всі без винятку грішники в трепеті 
впадуть на коліна перед Тим, ім'я 
Якому Ісус Христос. Кожний язик 
сповідує Бога і визнає Ісуса, над яким 
колись знущались, Господом. 
Богохульникам і насмішникам буде 

тоді не до гумору. Байдужі, що 
відвертаються сьогодні від Ісуса, 
прийдуть в жах. Всі вони отримають 
заслужену відплату: вічне засудження!

«Для мене немає нічого жахливішого, як стояти біля ліжка помираючого безбожника».
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Будь ласка, відвідайте наш інтернет-магазин на 
www.gbv-dillenburg.de

«Зерно вічності», календар для 
щоденного читання

На сторінках календаря представлені вірші з Біблії та 
відповідні тексти. Одні несуть євангельську звістку, а інші – 

зміцнення та підбадьорення для читача.

Читайте календар онлайн на  
www.gbv-online.org

Завантажте безкоштовно додаток  
«Зерно вічності»!

ü різні мови
ü  безкоштовно 

використовувати
ü книги

www.gbv-online.org

Чи розумієте ви свій дійсний стан?

Чи розумієте ви свій дійсний 
стан? Час вашого життя 
на землі має межу. 
Смерть кожного з нас 
запрограмована. Яка 
ваша вічна мета? 
Куди спрямований 
шлях? Чи веде він до 
вічної слави до Ісуса 
або в вічну погибель? 
Вибір за вами! 

Чому подібне наше коротке 
життя? Подуву. Звуку, що затихає через 
мить. Може бути, вам вдалась кар'єра. 

Ви досягли успіху. Ви досягли 
в житті всього можливого. 

Але в кінцевому рахунку 
без Ісуса ви втратите 
головне: своє вічне 
спасіння. 

Тому прийміть вірне 
рішення! Ще є час. Ісус 

кличе вас: «Ось Я стою 
під дверима та стукаю: 

коли хто почує Мій голос 
і двері відчинить, Я до нього 

ввійду...» (Об'явлення 3,20).

Моє рішення:
Я хочу прийняти Господа Ісуса Христа як Спасителя і 
Господаря мого життя

Ім'я:

Дата:

«Всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми 
Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його»  (Ів. 1,12).
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Жодна особа ніколи не викликала стільки суперечливих 
думок, ніж Ісус Христос. Дехто любить Його. Інші 
ненавидять Його. Більшість, на жаль, уникають  незручної 
для них теми стосовно "Ісуса".

Він знає людей, як ніхто інший. Його слова сповнені 
правди. З Ним кожен знає, де знаходиться. Дотепер  
ніхто не викликав стільки суперечок, ніж Він. Особливо 
примітним є те, що куди б не прийшов Ісус Христос, - ті, 
хто, відчувають прив'язаність до Нього, є бідні, хворі, та 
соціально покинуті.

Ісус - це ім'я звучить, як музика для тих, хто належить Йому, 
але для більшості Його опонентів - це роздратування. 
Чому деякі стирають пальці до кісток, випускаючи книги 
про Нього, які стверджують Його смерть, в той час, як 
мільйони кажуть, що Він живий?

Якщо ти приймаєш все, що Він сказав та зробив, 
тоді ти розумієш, що Ісус Христос є справді Єдиною 
Справжньою Нашою Надією.
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