
ПОСЛАННЯ ДО РИМЛЯН вірується
на оправдання, а устами визнається на спасіння.

10:10 бо серцем

1) Усі ми грішники.
ПОСЛАННЯ ДО РИМЛЯН 3:23 Всі бо згрішили й позбавлені слави Божої,
2) Заплата за гріх – смерть.

нашім.
ПОСЛАННЯ ДО РИМЛЯН

Ісусі, Господі-Божої
ласкидара6:23 Бо заплата за гріх - смерть,

життя вічне в Христі

3) Згідно з Біблією, ми усі заслуговуємо піти до пекла.

друга.»смерть

ОБ'ЯВЛЕННЯ 21:8 Боязливих і

то

і
ірозпусних,

убивників,

озері,
пай їхній в

же і безвірних, і мерзких,
чарівників,

що
і ідолопоклонників, і всіх лжеців -

горить огнем і сіркою;

4) У крові Ісуса Христа є надія.
ПОСЛАННЯ ДО РИМЛЯН любов тим,
що Христос умер ще були грішниками.

5:8 Бог же показує свою до нас
за нас, коли ми

5) Повірте в Ісуса Христа.

1 ДО СОЛУНЯН успіх
і щоб

живому правдивому
служити Богові

мали
у вас

і

1:9 Про нас бо там оповідають, який ми
як ви від ідолів повернулися до Бога,

ЄВАНГЕЛІЯ ВІД ЙОАНА 3:16 Бог бо так полюбив світ, що Сина свого
Єдинородного дав, щоб а жив
життям вічним.

кожен, хто вірує в нього, не загинув,

ЄВАНГЕЛІЯ ВІД ЙОАНА засуджений,
хто ж

не
ім'я

Єдинородного Сина Божого.

буде
в

3:18 Хто вірує в нього,
не вірує, - той уже засуджений, бо не увірував

ДІЯННЯ АПОСТОЛІВ 16:30-31 вивівши їх звідти, мовив: «Панове, що
мені слід робити, у Господа Ісуса,
і спасешся ти і твій дім.»

щоб спастися?» Ті відповіли: «Віруй

6) Це вічний Божий дар.

хвалитися.
не

міг
ДО ЕФЕСЯН 2:8-9

воно ненас: дар
відБо ви спасені благодаттю через віру. І це

Божий. Воно не від діл, щоб ніхто

7) Тепер ви знаєте, як потрапити на небеса.
1 ІВАНА 5:13

що ім'я Сина Божого.
життя вічне,

- ви,
Я вам писав це, щоб ви знали, що маєте

віруєте в

Помоліться Богу, щоб врятував в Ім’я
Ісуса.

Він вас


