
                                                        
 
 
 

Як ви можете стати 

Дитям Божим 
та насолоджуватися життям, що Він 

підготував для вас. 

 Бог пропонує нам вічне життя 
           Вічне життя для дітей Божих 
 
                    
 
В Адамі 
Ми були народжені в Адамі і ми 
повинні вмерти, щоб позбавитися життя Адама. 
Коли я приймаю Ісуса, як свого Спасителя, Бог поміщає мене у Свого 
Сина тому, коли Ісус помирає на хресті, я помираю з Ним. Я помираю 
для життя в Адамі!  
Я також мертвий для гріха!  
“… І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в 
тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав 
за мене Самого Себе. ”.            До галатів 2:20  
У Христі 
Тепер я живий для Бога! Тепер Ісус живе в мені! Він  моє життя! 
Тепер я Боже дитя! У мене Його життя – вічне життя! 
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Головна Божа мета 
Вічний Бог створив Небеса та Землю.  
Він хотів, щоб сини та дочки насолоджувалися Його любов’ю та вічним 
життям з Ним. 

Боже життя = Вічне життя 
 
 

     Він створив Адама та Єву та поселив їх в досконалому 
 світі. Він хотів, щоби вони самі захотіли підкоритися 

Йому . Він запропонував їм вибір, помістивши перед ними два дерева. 
 

Дерево життя = Боже життя і повна залежність від Бога, або Дерево 
пізнання добра і зла = незалежність від Бога = смерть. 
Бог сказав їм не їсти плодів з Дерева пізнання добра і зла. 

 
Вони не послухалися Бога і стали на бік сатани. Це привело їх до 
вічного відокремлення від Бога та до втрати можливості бути дітьми 
Божими, насолоджуючись Його любов’ю та Його вічним життям! 
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Ви в Адамі чи у Христі? 
“А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині 
Його. Хто має Сина, той має життя; хто не має Сина Божого, 
той не має життя.  Оце написав я до вас, що віруєте в Ім'я 
Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в Ім'я Божого Сина, 
маєте вічне життя.”                        1 Івана 5:11-13 
 

Чи ви дитя Боже? Чи маєте ви вічне життя? 
 

Чи ви в Адамі? (не залежні від Бога) 

 Відокремлені від вічного Божого життя (Івана 3:18) 

 Знаходитись у рабскій залежності від гріха, не маючи надії на 
майбутнє (Івана 8:34) 

Чи ви в Ісусі? (залежні від Бога) якщо так: 

 Ваші гріхи прощені (Кол. 2:13,14) 

 Ви померли з Христом, коли Він помер (Гал. 2:20) 

 Ви вільні від влади гріха (Рим. 6:6, 7, 22) 

 Ви живі для Бога – Він ваше життя! (Рим. 6:11) 
Ви в Адамі, чи у Христі? 
Чи хочете ви жити життям у Христі, яке Бог запланував для вас?  
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Результат непослуху Адама 
“ Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом 
смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили..”
                             До римлян 5:12 

 
              Якби ваш батько помер, коли йому було б 3 роки –  ще перед 

тим, як у нього з’явилися діти – яким чином це би вплинуло на ваше 
життя?                                    

Ви би вмерли фізично 
Разом з батьком, так і не народившись! 

Ми всі були в Адамі, коли він 
обрав незалежність і вмер для Бога. 
Коли він згрішив, ви згрішили – коли він вмер, ви вмерли!   
Ось чому, ми всі відділені від Бога та Його  вічного життя!  Ми всі є 
грішниками від народження по лінії сім’ї Адама, відповідно, ми 
згрішили.   
Я грішник не тому, що я грішу, ні – я грішу, тому що я народжений 
грішником. 

“бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави, …”  До римлян 3:23 
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Як прийняти Ісуса Христа в своє життя! 
Чи хотіли би ви жити Його вічним життям, як своїм?  
 

Якщо так, помоліться молитвою, що пропонується і Ісус увійде у ваше 
життя, простить ваші гріхи, та дасть вам Своє вічне життя! 
 

Господь Ісус, я грішив проти Тебе, коли жив життям 
незалежним від Тебе. Дякую, що Ти помер за мої гріхи, і за те, що 
я помер з Тобою.  
Я прошу Тебе війти в моє  життя і  жити в мені Своїм вічним 
життям.      Амінь 

 Чи ви прийняли Ісуса Христа? 

 Чи вам відомо, що ваші гріхи простили? 

 Чи знаєте ви, що коли Ісус вмер, ви померли з Ним і вже не 

належите до сім’ї Адама, але ви тепер стали дитям Божим? 

 Чи вам відомо, що Ісус живе в вас, і ви маєте вічне життя? 
 

Якщо так, давайте помолимося та подякуємо Ісусові за те, що 
тепер Він живе в вас! 

Дякуйте Ісусу за те, що відтепер Він є ваше Життя! 
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Ісус вмер за наші гріхи 
“ Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, 
Господі нашім!”.                                                                   
                                                                                           До римлян 6:23 
 

Вічне життя для дітей Божих 

 
 
 
 
 

 
 

“Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб 
привести нас до Бога, Праведний за неправедних. ”  
                                                                                                 1 Петра 3:18 
 
“А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими 
стати”.                                                                           Івана 1:12 
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Як дозволити Христу жити Своїм вічним життям у нас! 
 Пізнавайте Ісуса, розмовляючи з Ним в молитвах та прислухаючись 

до Нього, коли читаєте Біблію. Добре починати читати Біблію з 
Євангелії від Івана. 

 В усіх ситуаціях намагайтесь поступати так, як поступив би Ісус. 

 Просіть Святого Духа наділити вас силою та допомогти вам 
поводитися так, як вимагає Ісус. 

 Відвідуйте церкву, яка дотримується Біблійського вчення. Вам 
знадобляться друзі, які зростають у пізнанні Бога, щоб ви могли 
підтримувати один одного! Намагайтеся знайти малу групу чи 
почніть власну, де би ви могли пізнавати істину разом та 
застосовувати ваші знання на практиці. 

 Поділіться цим буклетом, з своїми друзями, читайте його разом та 
показуйте їм, як вони можуть стати Божими дітьми та жити Його 
життям! 
Якщо вам знадобиться допомога, будь ласка, зв’яжіться з нами за 
адресою:              Dynamic Churches International 

164 Stonegate Close, Airdrie, Alberta, Canada, T4B 2V2 
Email: dcioffice@shaw.ca           Web: www.dynamicchurches.org 
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