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Ф А К Т И Ч Н О

Фактично
Бог і ти – це неможливо?
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Факт 1: #дорогоцінний
Бог любить тебе!

І ти Йому абсолютно не байдужий!

«Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує 

в Нього, не згинув, але мав життя вічне.»
Біблія, Івана 3,16

«Господь … не хоче, щоб хто загинув,  
але щоб усі навернулися до каяття.»

Біблія, 2-е Петра 3,9

Факт 2: #винний
Однак, тут є проблема: 

Він досконалий, а ти — ні!

Ти знаєш, що ти не безгрішний. 
Ти згрішив, і Він не може цього терпіти.  

Хіба ти ніколи не обманював? Чи ніколи не крав? 
Мабуть, так. Хіба ні?

«Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави.»
Біблія, Римлян 3,23
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Факт 3: #безнадійний
Ти не можеш сам собі допомогти.

Саме тому, що ти винний, ти бачиш 
наслідки цього у своєму житті.

Погана совість, розірвані стосунки, почуття 
провини ...Які би ти зусилля не прикладав, ти 
не зможеш втекти від цього й забути минуле.

«Бо свої беззаконня я знаю,  
а мій гріх передо мною постійно.»

Біблія, Псалом 50 [51],5

Факт 4: #мудрий
Якщо ти це зрозумів, тоді ти на правильному шляху.

А тепер прийди до Бога. Визнай, що ти грішник. 
Сповідуй Йому свої гріхи.  
Тоді Він пробачить тобі,  

замість того, щоб тебе покарати.

«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він  
вірний та праведний, щоб гріхи нам простити,  

та очистити нас від неправди всілякої.»
Біблія, 1-е Івана 1,9
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Факт 5: #виправданий
Ісус Христос, Син Божий, взяв на Себе твою провину 

на хресті. Ось чому Бог може тобі пробачити.

І коли Він пробачить тобі, тоді все справді стане 
прекрасно: відбудеться повне виправдання!

«Кара на Ньому була за наш мир.»
Біблія, Ісаї 53,5

«Але дарма виправдуються  
(Він зробив нас праведними) Його благодаттю,  

через відкуплення, що в Ісусі Христі.»
Біблія, Римлян 3,24

Факт 6: #впевнений
І оскільки все зробив Ісус Христос, а не ти,  

тоді ти можеш бути в цьому повністю впевнений. 
Ніхто не зможе забрати цього в тебе.

Ісус Христос промовляє:  
«І Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік,  

і ніхто їх не вихопить із Моєї руки.»
Біблія, Івана 10,28

А це стосується тепер також тебе:
Кожна людина, яка має Ісуса Христа, має життя!
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Запитання?

Напиши нам: contact@gbv-dillenburg.de

У тебе нема Біблії?
Ми із задоволенням надішлемо тобі другу частину,  

Новий Заповіт, безплатно. 
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