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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

Пропозиція Божої Пропозиція Божої любові  

Немов блискучий алмаз,  
цей фундаментальний вірш з Біблії 
відображає суть усієї Євангелії Бога.

Найбільший випадок прояву милостi
Найвища плата
Будь-яка людина
Найпростіша умова
Найбільший порятунок
Найкращий з усіх дарів

Особисто для Особисто для вас!

Євангелія, представлена в Біблії,  
воістину є радісним посланням для всякого,  

хто наважився опинитися в її світлі.



вірує

любовілюбові

Так-бо Бог Так-бо Бог полюбив  світ...  світ...
Це дає нам певне уявлення про те, як Він відноситься до Свого 
творіння. Ми не можемо не дивуватися незбагненній любові Бога, 
Кого ми ганьбили, ігнорували й ображали.

Але Він зробив перший крок, щоб врятувати 
втрачене. 

...що ...що дав  Сина Свого Сина Свого
Однородженого...Однородженого...

І ось ціна, яку заплатила Його любов: Ісус Христос, Його 
невимовний дар. Він став підтвердженням любові праведного 
Бога, Який, пославши Свого улюбленого Сина  на землю і віддав 
Його на смерть на хресті, прийшов на допомогу загиблим! 

Яка милість!

...щоб ...щоб кожен,  
хто хто вірує  в Нього...в Нього...

Це відноситься до всіх без винятку. Замість слова «всякий» 
ви можете поставити своє і’мя. Що треба зробити, щоб стати 
втраченим? Нічого! 

Але щоб врятуватися,  
щось має бути зроблено.

 
Бог не вимагає добрих діл. Він велить особисто 
кожному  увірувати в Його Сина Ісуса Христа, Який 
зазнав Його суду через наші гріхи. Якщо ви зробите це, то 
зможете отримати визволення від вічного покарання і набути 
благословення вічного життя в усій його повноті.
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......не згинув......
Цим Бог сповіщає про жахливу долю тих, хто відкидає Його 
пропозицію: такі вічно зостануться в темряві та муках далеко 
від присутності Бога, де «їхній черв’як не вмирає і не гасне «їхній черв’як не вмирає і не гасне 
огонь»огонь» (Біблія: Марка 9,44).

Будь ласка, не зрозумійте неправильно:  
послання Бога не являють собою загрозу. 

Він не хоче, щоб грішники загинули,  
але щоб навернулись до життя.

 
Було б невірно перебувати в мовчанні, коли Бог серйозно 
попереджає людей про те, що вони можуть виявитися 
втраченими.

... але мав  ... але мав  життя  вічне
Це виходить за рамки того, щоб щось отримувати від життя 
або насолоджуватися ним (що було б просто заурядно), і 
означає дійсно радісне вічне життя з Ісусом 
Христом.

І ось як це описує Біблія:
Бо заплата за гріх — смерть,а дар Божий — 

життя вічне в Христі Ісусі.
Римлян 6,23 

Хто не має Сина Божого, той не має життя.
1-е Івана 5,12

Коли починається вічне життя? Як тільки ви увіруєте  
в Спасителя Ісуса Христа, щиро сповідавши свої гріхи  
перед Богом. 

Це може статися тут і зараз!



любові
Читайте Біблію

 
 

Слово Бога!

Не в тому любов, 
що ми полюбили Бога,
                            а що Він полюбив нас 
     i  послав Свого Сина   
                вблаганням за гріхи наші.

Біблія: 1-е Івана 4,10
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