
Ukrainian John 3:16 
 

Це для обкладинки 
Бог так полюбив світ, 
що віддав Сина Свого Єдинородного, 
щоб кожен, хто вірує в Нього. 
не згинув, але 
але мав життя вічне. 
Івана 3:16 
  
Бо так полюбив Бог світ 
 
Біблія говорить тому, хто читає цю брошуру, що Бог любить 
тебе. Не має значення твій вік, стать, багатство, становище в 
житті, де ти живеш або яке твоє походження - Бог любить 
тебе. Це дуже втішно знати, що Творець Всесвіту любить 
тебе. З усією неймовірною силою, яку має Бог як Творець, у 
своїй основі Біблія говорить, що Бог є любов. Оскільки Бог є 
любов, Він дуже зацікавлений у любовних стосунках з вами. 
 
1 Івана 4:8 Той, хто любить, не знає Бога, бо Бог є любов. 
 
Бог створив нас на свій образ і подобу. Це означає, що 
оскільки Бог є любов, Він створив нас для того, щоб ми 
отримували і дарували Його любов. У нашому внутрішньому 
єстві є місце для Божої любові. 
 
Є три речі, які нам фізично необхідні для життя: повітря, вода 
та їжа. Без повітря ми помираємо за хвилини, без води - за 
дні, без їжі - за місяць. Так само і в духовному житті. Щоб 
жити духовно, нам потрібні любов, віра і надія. Без любові 
люди можуть бути ненависними, жорстокими, не 
милосердними і бездушними, вбивцями і тими, хто 
ненавидить Бога. Такі люди духовно мертві, а люди, 



наповнені Божою любов'ю, сповнені миру, радості, милосердя 
і доброти. 
 
Яких саме любовних стосунків хоче від нас Бог? Це стосунки 
люблячого батька зі своїми маленькими дітьми. Це дуже ніжні 
стосунки, коли діти називають його татом або на івриті "Авва". 
Ця любов глибока і сильна, і Батько Авва ніколи не залишає 
своїх маленьких дітей! 
 
Римлянам 8:15 "Бо ви вже не прийняли духа неволі, щоб 
знову боятися, але прийняли Духа усиновлення, яким ми 
кличемо: Авва, Отче!". 
 
Як ти можеш бути впевнений, що Бог любить тебе? Слова 
легко вимовляти без реального змісту. Є професійні брехуни, 
які можуть легко обдурити вас словами. Слова самі по собі, 
без перевірки, мають мало впевненості. Найкращий спосіб 
перевірити чиїсь слова - це спостерігати за їхніми вчинками. 
Саме вчинки показують справжню людину. Перевіряючи дії 
Бога, ми можемо повністю довіряти Його слову. Остаточним 
доказом є те, що Бог послав Ісуса Христа, Свого 
єдинородного Сина, померти на хресті, щоб заплатити 
покарання за ваші гріхи. Не може бути більшого доказу, ніж 
цей! 
 
1 Івана 4:9 У цьому виявилася любов Божа до нас, що Бог 
послав Сина Свого Єдинородного у світ, щоб ми жили через 
Нього.  
 
Що Він віддав Сина Свого Єдинородного 
 
Римлянам 5:8 А Бог виявив Свою любов до нас у тому, що 
Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. 
 



Причина, по якій Бог послав Ісуса Христа в Слово, полягала в 
тому, що Він помер на хресті і пролив Свою кров, щоб 
заплатити покарання за наші гріхи. Бог святий, і Його святість 
не дозволить нам потрапити на небо, якщо ми не заплатимо 
за гріх. Покарання - це розлука з Богом у місці, яке 
називається пекло. Хоча Бог святий, але через свою любов 
через Ісуса Христа Він заплатив покарання за наші гріхи. 
Тепер ми можемо мати впевненість у вічному житті на небі з 
Отцем Аввою. 
 
Римлянам 6:23 Бо заплата за гріх - смерть, а дар Божий - 
життя вічне в Ісусі Христі, Господі нашім. 
 
Кожен, хто вірує в Нього, не повинен загинути, але мати життя 
вічне 
 
У Біблії є приклад, який дійсно показує, що той, хто покличе 
Ісуса, матиме життя вічне. На узбіччі дороги сидів сліпий 
жебрак на ім'я Вартимей. У нього не було ні роботи, ні житла. 
Щоб вижити, йому доводилося жебракувати. Одного разу він 
почув великий шум і запитав, що відбувається. Йому 
відповіли, що повз нього проходить Ісус з Назарету. Він 
покликав Ісуса, але натовп наказав йому замовкнути. Він 
закричав голосніше, називаючи Ісуса Месією, Спасителем. 
Ісус зупинився і наказав привести до Нього Вартимея. Ісус 
зцілив його очі і сказав: "Віра твоя спасла тебе! Божа любов 
була на сліпому жебраку, і з його сповіданням прийшло вічне 
життя! Якщо Божа любов змогла дійти до Вартимея, то вона, 
безумовно, може дійти і до тебе. 
 
Луки 18:42 Ісус же промовив до нього: Прозрій, бо віра твоя 
спасла тебе. 
 
Вічне життя 
 



Біблія говорить, що Бог любить весь світ, але тільки той, хто 
вірить в Ісуса як Спасителя, потрапить на Небеса. В книзі 
Об'явлення є вірш, в якому розповідається, чому люди 
опинилися на Небесах. Вони повірили, що Ісус помер і пролив 
Свою кров за них! Ці люди є з кожного племені, мови, з усіх 
народів і націй. Це тому, що Бог любить світ. 
 
Об'явлення 5:9 ... бо Ти був заколений, і викупив нас Богові 
Кров'ю Твоєю з усякого коліна, і язика, і народу, і племені; 
 
Щоб отримати Божу любов і запевнення у вічному житті, 
підійде така молитва: 
 
"Боже, я каюся в гріхах і звертаюся до Ісуса Христа. Я вірю, 
що в любові Ти послав Ісуса померти на хресті і пролив Його 
кров, щоб заплатити ціну за мої гріхи. Я також вірю, що Він 
воскрес із мертвих. Тепер я визнаю Ісуса Христа своїм 
Господом і Спасителем. Тому що Ісус - мій Спаситель, я 
тепер маю вічне життя, а Ти тепер мій Отець Авва. Дякую тобі 
в ім'я Ісуса". 
 
"Отче, ти також послав Ісуса зцілювати сокрушених серцем. Я 
прошу Тебе зцілити всіх читачів, які мають розбите серце: 
серце, розбите від смерті близької людини, насильства, 
сповнене страху і депресії, розбиту сім'ю, що зазнала 
насильства або травми. Будь ласка, звільни всі уми, що 
перебувають у рабстві твердинь гріха. Отче, звільни всіх, хто 
пригноблений дияволом і перебуває в муках. І своєю великою 
любов'ю звільни всіх, хто думає про самогубство або 
залежний від наркотиків. Нехай кожен відчує Твою велику 
любов, радість і мир". 
 
Римлянам 8:32 Той, що Сина Свого не пощадив, але видав 
Його за всіх нас, як же з Ним не дасть нам і все даром? 
 


