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Ісус Христос 
 розп’ятий людьми
Приблизно 2000 років тому один Чоловік, немов  
злочинець, був прибитий на дерев’яному хресті за 
містом Єрусалим  в оточенні багатьох роззяв, які на-
сміхалися над Ним.

Хоча Він багатьом допоміг у Своєму житті і нікому не 
зробив нічого поганого, Його відкинули. Відповіддю 
людей на Його любов був хрест.

Як поводив Себе Розп’ятий? Він терпляче переніс 
страшні муки та в’їдливі насмішки. Замість того, щоб 
захистити Себе чи просити допомоги, Він молився до 
Свого Бога: «Отче, відпусти їм, – бо не знають, 
що чинять вони!» Його любов була сильніша, ніж 
ненависть людей.

Цей Розп’ятий був Ісус Христос, 
Син Бога!

иисус Христос  
 був покараний богом
Коли Ісус висів на хресті, раптом настала темрява. На 
протязі трьох годин не було видно Його, бо Він переніс 
Божу кару, яку ми заслужили за наше гріховне життя.

Тому в кінці Він скрикнув: «Боже Мій, Боже Мій, 
– нащо Мене Ти покинув?» Цей болісний крик ви-
ражає глибоке страждання, яке Він переніс на хресті. 
У Своїй нескінченній любові Він перетерпів суд Бога, 
заступаючись за кожного, хто особисто вірить в Нього.

Через три години стало знову світло, і Син Божий  
промовив: «Звершилось!» І після віддав Свого духа. 
Через Свої страждання і смерть Він створив передумо-
ви для спасіння людей.



Це зробив Ісус Христос 
 один раз для вас:

тому сьогоднІ 
 до вас звертання:

Віруй у 
 господа Ісуса, 

– І будеш спасений!
Біблія: Дії 16,31

Христос один  
раз постраждав був за  
наші гріхи, щоб привести  
нас до бога, праведний  
за неправедних. 
Біблія: 1-е Петра



Ісус Христос  
 суддя
Звістка про хрест вказує нам також на праведність Бога, 
яка вимагає покарання за гріх. Так Ісус Христос мусив 
перенести Божий суд, заступаючись за всіх віруючих. 

Той, хто уникає Ісуса Христа й зневажає Його діло 
спасіння, той залишається обтяжений своїми гріхами. 
Після смерті його очікує Божий суд за всі беззаконня.

Хто вІрує в нього, не буде засуджений;  
Хто ж не вІрує, – той вже засуджений.

Біблія: Івана 3,18

Звістка про хрест ставить Вас сьогодні перед вибором: 
aбо Ви приймаєте Ісуса Христа як свого Спасителя, або 
Ви зустрінетеся з Ним одного разу як зі своїм Суддею!

Ісус Христос  
 спаситель
Звістка про хрест говорить про незбагненну любов  
Бога. Ісус Христос помер там, щоби врятувати гріш-
них людей від вічного суду. Як нам отримати тепер це 
спасіння?

покайтеся, І вІруйте в євангелІю!
Біблія: Марка 1,15 

Той, хто визнає, що його  життя невірне перед Богом, 
і сповідує перед Ним свої гріхи, той увірує, що Ісус 
Христос заплатив за цю провину на хресті. Тоді він 
звільнений від тягаря гріха і отримує нове життя.

Ця пропозиція відноситься і до Вас. Господь Ісус помер 
на хресті за Вас і запрошує Вас увірувати в Нього і в 
Його діло спасіння.



            Бо ж 
       слово про хреста 
             тим, що гинуть,  
       – то глупота,  
   а для нас, що спасаємось, 
             – Сила Божа!

Біблія: 1-е Коринтян 1,18
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