Любов та Милість Божа!
Ласкаво прошу завітати у письмо Сары!
Люб'язно вітаю Вас ім'ям господа Іісуса Христа, цим ім'ям яке є найшанованішим
з усіх імен на землі.
Мій люб'язний друже, Вас турбуєте депрессія, турбота, вино, сором, боязнь,,
самотність, навіть роздуми про смерть або самогубство? Ви коли-небудь
мріяли про нове життя наповнене новим світом, спокоєм, радістю, та
любов'ю?
Сьогодні Ви маєте можливість почати насолоджуватися таким новим життям у
Іісусі Христі. Це є безкоштовний подарунок Бога для Вас!
Біблия говорить нам ...
Бог створив людину по своему образу та подобою з пилу та земли. Потім Бог
наповним його життям і він став живим. Бог дав ім'я цій першій людині Адам.
Бог дав Адаму жінку на ім'я Eва. Вони жили у Райскому Саду. Бог сказал їм,
що вони можуть їсти будь який плід з дерев, окрім дерева що є деревом
знанням добра та зла. Бо якщо вони з'ідять цей плід то вони можуть померти.
Але вони їли той плід,який Бог заборонив, і тому Адам та Eва зробили цим
вчинком гріх против Бога своею неслухнянністю. Тому вони померли духовно
(були відокремлені від Бога) и вони були вигнані із Райского Саду.
Біблия говорить ...
“Тому як гріх (непідкора Богу; порушення Закона Божого) війшла у світ через
одну людину (Адама) и смерть через гріх, так и смерть разповсюдидась
усім людям, тому що всі люди грішили. ” (Romans 5:12)
“ Ні одна людина не є без гріха, ні одна; ”

(Romans 3:10)

“, так як всі грішили то і всі загублять для себе славу Бога, ” (Romans 3:23)
“ Маєте знати те що, всі души мої; і душа батька так само як і душа сина є
моєю: душа яка має гріх повинна померти. ” (Ezekiel 18:4)
“ росплата за гріх є смерть. ” (Romans 6:23a)
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Так що всі люди - грішники тому мають мати смерть в аду, але ...
“ ...Чудовий подарок від Бога - вічнє життя через Іісуса Христа нашого Бога.”
(Romans 6:23.b)

Тому що Бог любив нас так багато, Він послал його єдиного Сина, Іісуса до
землі, що би врятувати нас від наших грехів та тим врятувати нас від
пекельного вогня. Іісус прийшов та помер у нашому світі, що би сплатити
покарання за гріхи наші, йогом безгрішним життям та драгоцінною Кровью.
Іісус був похованний, і Бог піднял Його з мертвых. (See John 3:16; Romans 5:8,
10:9B)

“ Для нашого спасіння він (Бог) зробив его (Іісуса) бути так само як і ми, які є
греховними по своїй суті, його який не знав ніякаго гріха, так, щоби у ньому
(Іісусі) ми могли би бути без грехів перед Богом. ” (2 Corinthians 5:21)
Бог зробив свою частину справи. І тепер - ваша черга. Що Ви повинні зробити
зараз?
Іісуса казав, що, будь хто може піти у небеса, він /вона мають мати їх дух,
який був спадкованний від Адама (який фактично мав у собі мертвий гріх
Адама), після цього бути народженним знову, і щер раз знову. Іісус відповів
“Правду говорю я Вам, що якщо кожен не народжений від і Духа, він не може
увійти у царсво Бога.” (John 3:5)
[ Вода тут має сприйматися як Слово Бога, яке Ви читаете теперь, і Дух
(Capital „S‟) тут має значення як Святий Божий Дух.]
“Ви будете народжені знову, але вже не на такому зерні яке швидко псуеться
але на зерні яне не сгніє, тому що воно є вічне через слово Бога,” (1 Peter 1:23)
Мати ще більше очищення саме тоді коли грішник чує Слово о Боге, бо це
буде йти прямо у його / її сердце і Святий Дух переконає його / її відносно
“гріха” і “справедливості” і "Суда Божего”.
“ Словом Бог живе і керує. Словом що є більш гострим ніж будь який меч, це
слово проникне у будь яек душу і дух, і міняє його; міняє всі його роздуми і
хвилювання у сердці. ” (Hebrews 4:12)
Святий Дух доможе Вам зрозуміти, що Ви (тобто, всі люди) йшли до
пекельного огня аду. Якщо Ви каєтесь у своїх гріхах та звертаєтесь до Бога,
то Бог почує ваше каяття і будуть прощені Вам ваші гріхи.
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Так прийміть до свого серця те що Іісус є вічний, що він прийшов для Вас у
ваше місто та помер за Вас, Прийміть це як можливість прийняти Іісуса як
Бога у вашому житті та вашего особистого Спасителя.
Наприклад, Ви запросили гостя до обіду. Що би Ви робили у цьому випадку?
Напевне що Ви би приготували і чекали коли гість прийде до Вас та постукає у
двері, а тоді Ви би відкрили двері та сказали “Будь ласка прошу увійти.”
Правільно?
Також, як ми бажаємо щоб нащ дом був чистим, щоб запросити гостя на
обід, ми хочемо щоб сердця наші були чистими, щоб запросити і вшанувати
Іісуса у наших сердцях. Тому перший крок треба зробити так щоб очистити
сердця які “брудні" (повні гріхами). Фактично, наші сердця настільки погані, що
ми не можемо навідь бачити наскільки погані вони є!
“Сердце обмануто усіякими речами навколо нас, а також злістю / заздрістю:”
(Jeremiah 17:9)

Мило та вода не будуть чистити наші сердця. бо едина річь яка може
очистити сердця від гріхів - це драгоцінна Кровь Иисуса.
“ ... кров Іісуса Сина Божого очистить нас від усього гріха. ” (1 John 1:7b)
“ У ньому (Іісусі) ми маємо викуп через його кров, прощення наших всіх гріхів, і
саме в цьому і є його богатство, це його любов яку від подарував нам усім”
(Ephesians 1:7-8)

“ Вы повинні знати що Вы були врятовані від марного способу життя яки ми
дістали за традіцією від наших предков, і це не є продажна річ як серебро або
золото, бо Ви получили прощення через драгоцінну кров Іісуса Христа
(Мессія), і стали чистими душою своєю як ягнятко яке не має жодної плями”
(1 Peter 1:18-19)

Ми повинні зізнатися у гріхах и сказати “Мені жаль що я маю гріхи, і
звернутися з нашими гріхами прямо до Бога та щиро раскаятися у них. Те що
ми повинні разкаятися перед Богом у нашому гріху, потім відвернутися від
цього гріха та піти до Бога. Бог чекаєт нашого каяття, щоб простити нам наші
гріхи и зробити нас чистыми та світлими у наших душах .
“якщо ми покаямось у наших гріхах, то він приме це каяття і він простить нам
наші гріхи и очистить нас від усієї несправедливости. ” (1 John 1:9)
“Давайте подумаємо разом, говорить нам Всевишній: і хоч ваші гріхи нагадують в вашій душі червоний колір, вона, ваша душа має бути білого
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кольору як сніг; хоч зараз вона така темного і червоного кольору що нагадує
бавовну.” (Isaiah 1:18)
Наші сердця це дім, де дверь закрита із внутрьошної частини. Ми маємо
відкрити це, відкрити двері, і запросити Іісуса у наше сердце.
“Подивитися, я стою біля вашої двери та стукаю до вас; якщо будь хто з вас
чує мій голос та відкриє двері, я буду входити до нього и буду їсти разом з
ним, та він зі мною.” (Revelation 3:20)
Так, любий друже, Чи готові Ви мати ласку щоб почуте це прохання до Вас
нашого Спасителя і запросити Іісуса у ваше сердце? Для цього потрібно
менш ніж хвилина! Біблія говорить,
“ Якщо Ви приймете його у сердце і скажите собі що ' Іісус це є Бог,' і ваше
сердце сприйме віру що Бог підняв його з мертвых, то Ви будете мати
спасіння вічне. Тому що це є буде у вашому сердці , і тому ваша віра врятує
вас, як і покаяння задля спасіння, і тому гріхи ваші будуть прощені Вам. ”
(Romans 10:9-10)

Будь ласка, уважно читайте це, сприйміть у ваше сердце та помоліться
вашими устами щоб Господь почув вашу молитву, і задля цього моліться від
усього вашого сердця до нього,
И пам'ятайте що Ви просите Бога, а не він вас.
Давайте тепер помолимось до нього ....
Дорогий мій БОГ, я є грішник. Міні шкода. Будь ласка прости мені мої гріхи.
Очмсти мою душу, и зроби її чистою задля драгоцінної Крові Іісуса, і зроби її
так само білого кольору як і сніг.
Я вірю що Іісус помер задля мене, і був похований. Я вірю що Ви
воскресили Іісуса з мертвих.
Я теперь приймаю Іісуса як Бога моєго життя, і моєго особистого
Спасителя.
Мій Бог Іісусе, будь ласка увійди у мое сердце, ЗАРАЗ ТЕПЕР.
Я віддаю мою душу і тіло Вам, Бог Иисус!
Во ім'я Иисуса, я відмовляюсь віж сатани та всього того що він робив у
моєму житті.
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Боже Іісусе, будь ласка наповни мене Вашим Святим Духом, і зроби зі
мной
те що треба зробити задля того щоб наповними моє життя та зробити
правільним.
Я щиро дякую вам, Отец мій небесний, за прощення моїх гріхів та за
спасіння моеї душі і за то що прийняли мою душу как душу улюбленої
дитини яка повернулася теперь до Вас мій Боже
Во ім'я Іісуса, я молюся, Аминь.

Теперь, якщо Ви дійсно молилися, від усього вашого сердця, мій дорогий
друже, я хочу спитати у Вас одне просте запитання. Подумайте та скажіть
мені:
Де Іісус тепер?
.
.
.
Якщо ваша відповідь “ Іісус знаходится у моему сердці тепер, ” я вірю що Ви
дійсно молилися. і тому Іісус знаходится у вашому сердці тепер. Чи говоримо
ми “дякуєм”, коли получаем добре? Так, тому що вдячність це є самий
найкраще виявлення нашої віри. Скажить і Ви йому будь ласка: “Дякую тобі,
Іісусе! ”
Доки Ви не прохали щоб приймати Іісуса як вашого Бога та Спасителя, ваші
відношення з Богом були як “Творець та його твір ” але тепер це змінилось як
“ любов Отця та його улюблений син / дочка. ”
Тепер Ви урятовані (народилися знову). Ви стали істинним Христіанином,
дитиною Бога, згідно John 1:12-13: “ Тому що для усіх хто получив його у
сердце, хто молився його їм'ям, вони стали дітьми Бога; яки були народжені
жити не для своїх бажань і плоті, но для Бога ”
Для кожного щоб народитися у цьому світі, потрібно сім'я та яйцеклітка
требуется. Але у духовному світі де Ви знаходитись тепер то там
“яйцеклітка” - це наш дух, а “сім'я” - та постійне, непідкупне Слово Бога.
“ Ви були нарождені знова, але не на не семені яке швидко псується але
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на вічному, яке живе у слову Божому ' Вся жива плоть - це як траве і вся її
слава нагадує квітку трави. Трава зав'яне і зав'яне цвіток, но слово Бога буде
завжди. ' Те слово - добра новина, яка проповідувалсь Вам. ” (1 Peter 1:23-25).
Тому радуйтеся, будьте щастливимм, Ви тепер як народжена дитина у вічній
сім'ї Бога. Бо народжений це означае бути новою людиною (см. 2 Corinthians
5:17). Це саме те що Бог хоче.
Це є Господній “ План Спасінния! ”
Ви могли бачити об'яву в газеті або на телебаченні відносно загублених
речей або людей які пропали. Ті хто дають об'яви можливо оголосили
нагороду для будь кого, хто поверне загублене або разшукає людину. Це
називается пропозиція, для широкої публіки,до всіх тих хто читає, або
дивляться рекламу. Але тільки ті, хто знаходять те, що було загублено та
повертають тому хто загуббив це, дістають нагороду, правильно?
Так само, вільний подарок Бога задля спасіния через Бога Іісуса Христа
пропонується усьому людмтву. Бог буде таким способом щоб дозволити всім
людям в світі, щоб вони почули це. Але тільки ті, хто вірят цьому й приймают
це, дістануть у подарунок своє спасіния.
Бог зробив спасіння доступним для нас, Його доброта яку ми не заслуговуємо,
ми її можемо мати через нашу віру і молитви !!! Мы не повинні чимось
платити за це, бо як написано “це подарок Бога для будь кого з нас” (Romans
6:23b).
Так подякуєм же Богу за цей чудовий його подарунок (2 Corinthians 9:15)
“Безкорисний подарунок” це не означае “дешевый подарунок.” Спасіння
це є самий дорогий і драгоцінний подарунок від Бога для усіх людей тому що
Іісус, заплатив за нас задля спокути наших гріхів своїм Життям та його
драгоценною Кровью.
Уявіть собі, що я дав Вам подарунок, наприклад, ручку. Ви можете сказати, “
О, це тілько ручка ” та відкинути це, або Ви можете сказати “ О, це гарна ручка
” и використовувати її кожен день. Так само кожен день тримайтесьі за ваше
спасіння у своєму житті!!!
Біблія (Слово Бога) - для Вас “Інструкція” від Бога для мене і всіх інших
людей, инструкція Бога яка говорить як нам жити ..., щ ми повинні і не повинні
робити ... та інструкція, яка говорить нам як нам готуватися для життя
майбутнього.
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Як ми говорили раніше, тепер Ви є новородженою дитиною у вічній сім'ї Бога.
Головна їжа для дитини це є молоко; “ Слово Бога - це і є чисте духовне
молоко. ” (1 Peter 2:2)
Библия говорить нам “гарні справи ” і такі справи яки які ніби “ забрудняють
одяг” (ref. Isaiah 64:6), брудний одяг перед Богом. Наша релігія або церков не
могут нас врятувати від пекельного вогню. Наш епіскоп абао пастор вбо
священик або мулла не можуть врятувати нас від пекельного вогню ада. Тому
люди мають свої гріхи із-за якіх люди попадають у ад; і це є місце яке ми
справедливо заслуговуємо! Ніяка людина не може врятувати нас від
пекельного вогню, але тільки Іісус це може зробити!
Біблія говорить, що ми не можемо “зарабити для себе рай”. бо це є подарок
від Бога, це ласка Господня яку дає нам Бог на небесах через Іісуса Христа!
“ Для любові Вы були спасені через вашу віру; Це було не тільки ваше
особисте придбання але це був і подарок від Бога який дав Вам це
придбання, але не для того щоб хвастатися цим” (Ephesians 2:8-9)
Якщо би Ви померли і не встигли прийняти Іісуса як вашого Бога та
Спасителя, то Ви були б загублені назавжди у вічному пекельному вогні. І це
є дійсно так!!!
Христіанске життя, це фактически є особисті відношення між двома людьми;
вами та Іісусом Христом, і тому ваші відношення Ви маєте тримати у
постійному контакті. Завжди тримайте цей контакт між вами! Це є важливо!
Теперь Ви є народженим у спражній Христіанскій сім'ї, і тому Вм можете
думати, що Ви також є автоматично Христіаніном. Але правда у тому що
нихто не народжуеться зразу як Христіанин, бо це робить не тільки сам факт
народження, а це робить виховання, так, у Христіанскій сем'ї саме таке
виховання робить з простої людини Християана, тому що написано,
“ Для Бога нема пріорететів” (Romans 2:11) Це не є помилка для людини бути
нарожденним як Мусульманин або Індус або у іншій релігіозній сім'ї, бо
Христос помер для усіх людей на світі (See John 1:12-13; Romans 5:6)
Тут не має значення чи людина є Еврей чи Грек, чи чоловік або жінка, чи є
людина після обряда обрізання чи не мала такого; чи є вона варваром чи
рабом, або вільною людиною, і не має значення чи є Католиком або
Протестантом; чи Ортодоксом або членом Епіскопальної церкви; чи
Баптистом чи Мусульманином; чи Индусом або Буддистом; бо кожен з них є
единим для Ііисуса Христа, і Христос є единий для них усіх (Galatians 3:28;
Colossians 3:11)
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“ немає тут різниці між Евреем і Греком, бо один є Бог, який є для усіх нас и
дарить він своє богатство усім хто просить його. Для, кожного хто молиться
ім'ям Бога Іісуса буде врятований. ” (Romans 10:12-13)
“ Часи коли слово Божого не будо на землі вже минули і тепер воно з нами і
просить щоб увсі люди покаялися у своїх гріхах ... наше каятті та прохання у
прощенні гріхів ми робимо це від його імені, тому люди усіх національностей
звертаються до нього, Іісуса, який починав із Іерусалиму. ” (Acts. 17:30 & Luke
24:47)
Багато людей думають що нема ніякого Бога, або деякі думають, що він є але
вони можуть заернутися до Бога лише у скрутну для них хвилину; і це дуже
печально бо вони не розуміють что вони могут раптово померти, і навідь не
будут мати цієї хвилини, і тоді вони не будуть мати навідь цього останього
шансу! (Напевно багато сміха в пеклі із-за цього, але тим паче пекло чекає на
таких людей, бо пекло - це є дейстність.
Выдомий письменик Данте написав, что можливо на воротах ада написано
"лишайте усяку надію всі ті хто заходить сюда"
Великий мудрець король Соломон, написав, “ мудра людина - це така яка
заздалегіть уникає того щоб попасти в ад” (ref. Proverbs 15:24). Це можно
розуміти так що якщо людина хоч 100 років буде ходити в церков або мечеть
або храм, буде робити це регулярно, давати милостиню, допомогати
жебракам, допомогати бідним, молитися, бути хрещеним у дитинстві, і т.д., и
т.п., але не мати особистих стосунків з Іісусом, то така людина є загублена. бо
якщо він або вона не звертаеться до ім'я Бога Іісуса то тоді як його / її
Спаситель Іісус може врятувати від пекельного вогню і не тому що він не має
такої влади або сили це зробити але тому він не може порушити своє СЛОВО
“Іісус Христос - такий саме вчора, сьогодні, і назавжди ” (Hebrews 13:8 NIV)
“ Я Бог, не міняюся; ” (Malachi 3:6a)
Ласкою Бога, теперь Ви стали дитиною Бога. наступний Ваш крок це у
підкоренню Богу, вашому Отцю у небесах, і мусити Ви брати хрещення у воді,
щоб цим символом з'єднати себе з Іісусом у Його смерти, похованні та
воскрешеніі так, щоб Ви могли також йти до відродження свого нового життя.
Тепер Святий Дух - внутрі Вас і тепер тільки від вас залежить так жити щоб
бути і надалі гідним бути причетним до вічного семейства Бога. і надалі Ви
тримайте у собі цей Святий Дух, бо цим духом Ви можете переконувати інших
людей, говорити з ними про це, вести нове, живе Христіянске життя
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У Біблії написано що Іісус зрівнював людей з деревами і казав що добре
дерево має славу добрими плодами, а погане - поганими плодами, і Біблія
наказує нам щоб нашим щирим каяттям ми робили добрі плоди
Що дійсно несе у собі каяття?
Ви (тобто всі люди) шли до аду. Але на цьому шляху Ви почули евангеліе о
Христі. Тоді Святий Дух переконав Вас у тому що таке “гріх”, “справедлівость”
та що таке “ вічне слово ”, и Ви зрозуміли що Ви - грішник, та що йшли до аду.
Ви зупинились та звернулись др Бога та принесли вибачення (сказали що “Ви
щиро перепрошуєте за це”) та вирішили йти за Христом. Це є каяття, яке
просто має значення як “рішучий поворот” у вашому житті.
Будь ласка! Каяття у вашому сердці дозволяе Святому Духу змінити ваше
життя ... вашу поведінку, ваши переконання, особливо ваші размови.
Бо людина яка народилася знову це означає що ця людина стала іншою, Це
саме то що хоче Бог від вас.
“ Тому якщо якась людина - переродилася у Христі, нашого Мессіі, то така
людина стає завсім новим творінням Господнім; а те старе, яке було колись воно померло, Так дивиться та радуйтесь що нове творіння Господне
прийшло у наш світ! (2 Corinthians 5:17)
Люди, яких Ви зустрічаете у вашому повсякденному житті, мають бачити що з
вами сталися зміни, та вони повинні спитати, “ Эй, де що трапилось з Вами.
Що це? ” Тоді Ви можете сказати їм, “це тому що Іісус теперь у мені; Він
змінив мене. ”)
Використовуйте цю можливість сказати їм, що Спасіня у нас є, та допоможіть
їм зрозуміти як запросити Іісуса до їхнього життя щоб мати спасіння, та
родитися знову
Не стидайтися дати пораду своїм друзям що до цієї сторінки в інтернеті також.
Будь ласка заповніть форму для електронної почти, вона є дуже легка і через
неї Ви маєте можливість послати по електронній почтй до всїх ваших друзів!
[також Ви можете відмітити цей участок до ваших фаворитів.]
Пам'ятайте: Кажен з нас буде стояти перед Богом у день Страшного Суда та
відповідати за все що ми робили, говорили, думали тут, на цій землі. Біблія
говорить “ Кожна людина має колись померти і повинна вона післе того
колись встати перед судом також ... ” (Hebrews 9:27).. Бог наказав для нас
щоб кожний зустрів його особисто, на Судному дні. Тут ніяких виключень
немає! Абсолютно нікто не буде хвільнений від цього! Так само як сьогодні Ви
живі так само будете стояти Ви перед Богом завтра!
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Ви вже молили Господа подарувати Вам вічне життя, про яке ми з вами
говорили? Якщо ще не зробили це то Я маю надію що саме зараз Ви будете
молитись зоб дістати цей чудовий подарунок від Бога - вечне життя.
Дорогий мій БОГ, я є грішник. Міні шкода. Будь ласка прости мені мої гріхи.
Очмсти мою душу, и зроби її чистою задля драгоцінної Крові Іісуса, і зроби її
так само білого кольору як і сніг. Я вірю що Іісус помер задля мене, і був
похований. Я вірю що Ви воскресили Іісуса з мертвих.
Я теперь приймаю Іісуса як Бога моєго життя, і моєго особистого
Спасителя.
Мій Бог Іісусе, будь ласка увійди у мое сердце, ЗАРАЗ ТЕПЕР.
Я віддаю мою душу і тіло Вам, Бог Иисус!
Во ім'я Иисуса, я відмовляюсь віж сатани та всього того що він робив у
моєму житті. Боже Іісусе, будь ласка заповни мене Вашим Святим Духом, і
зроби зі мной те що треба зробити задля того щоб наповними моє життя
та зробити правільним.
Я щиро дякую вам, Отец мій небесний, за прощення моїх гріхів та за
спасіння моеї душі і за те що прийняли мою душу як душу улюбленої дитини
яка повернулася теперь до Вас мій Боже
Во ім'я Іісуса, я молюся, Аминь.

Якщо Ви молилися та приймали Іісуса сьогодні (через цю стрінку), дорогмй
мій брат / сестра, будь ласка напиши мені про це:
sarah@his-amazing-love.org що би радість - я мав разом з Вами
Ви маєте Біблію? Будь ласка напишите сьогоднішню дату в вашій Библі як “ я
запам'ятав цю дату ”, або “ я прийняв Іісуса як мого Бога та Спасителя у цю
сьогодняшню дату ” або “ день, коли я стал Христіанином”, якщо хтось
спитає Вас, “ Ви врятовані чи народилися знову? ” Відповідайте “ Його
милістю так, я зробив це. ”
“ Я пишу ці речі саме Вам, тому Ві теперь той хто тепер вірує во ім'я Сина
Божого, і тому щоб Ви могли знати, що теперь Ви маєте вічне життя. ” (1 John
5:13 NIV)
Да буде назавжди з вами Бог наш Іісус Христос. Амінь.
З вами у Христі,
Сара
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( Усі цитовані цитати були взяті із Бібліі, також інші які були окремо виділені та звзначені)

Dear Nastia, please check with original English file to find missing and/or doubtful parts and
highlighted texts.
Bless you. Phil.
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