
НАЙВАЖЛИВІШІ 
ЗАПИТАННЯ, 
НА КОТРІ ТИ МАЄШ 
МАТИ ВІДПОВІДЬ
БОГ: хто Він?
Біблія пояснює, що Бог створив весь всесвіт та всіх, хто 
живе на землі, тому Він має повну владу над всім творінням. 
Його ціль для кожної людини – щоб вона прославила Його, 
як єдиного та правдивого Творця та Господа.

«Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом 
неба й землі, проживає не в храмах, рукою збудованих, і 
Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він 
мав би потребу, бо Сам дає всім і життя, і дихання, 
і все. І ввесь людський рід Він з одного створив, щоб 
замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби 
й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи Його 
не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з 
нас.» (Дії Апостолів 17:24-27).

ЛЮДИНА: яка її найбільша проблема?
Біблія навчає, що найбільшою проблемою людини є її власний 
гріх. Бог визначив покарання за гріх людини – смерть. Смерть 
не тільки фізична, але і духовна – вічне засудження та муки в 
пеклі. «Бо всі згрішили і позбавлені слави Божої….Бо заплата 
за гріх смерть…» (Римлянам 3:23; 6:23).

ІСУС ХРИСТОС: як Він вирішив проблему людини?
Великий і милосердний Бог може простити грішну людину. 
Для цього Він послав Ісуса Христа, щоб Той помер на 



хресті і був покараний замість грішників, заплативши 
ціну за відкуплення людства. Ісус прийняв покарання, 
яке заслуговували грішники на Себе і, таким чином, 
задовільнив гнів і справедливість Бога. Він відкрив 
грішним людям доступ до присутності Бога і дав 
можливість отримати людям життя вічне.

«А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос 
умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим 
більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров’ю Його 
ми виправдані.» (Римлянам 5:8,9)

ВІДПОВІДЬ ЛЮДИНИ: який ваш наступний крок?

Божий наказ полягає в тому, щоб ви покаялись у своєму 
бунті проти Бога та непослусі Його волі. Ви маєте визнати 
себе абсолютним грішником та повірити, що ви можете 
бути прощенні лише завдяки смерті Ісуса Христа на 
хресті. Також вам необхідно жити у повній слухняності 
воскреслому Ісусу Христу, як Вашому Господу і Спасителю.

«Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, 
як Він близько! Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій 
свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і 
до нашого Бога, бо Він пробачає багато!» (Ісая 55:6-7).

«Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина 
не вірує, той життя не побачить а гнів Божий на нім 
перебуває.» (Івана 3:36).
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