Божий простий шлях до спасіння
Дорогий мій друже! Дозволь запитати тебе про саме важливе у твоєму житті: “Чи отримав ти
прощення гріхів та життя вічне?” Від правильної відповіді на це питання залежить твій стан у вічності:
будеш ти радіти в раю чи терпіти муки у пеклі?
Справа не в тім, наскільки ти добра людина або чи ходиш ти до церкви. Питання ось у чому: Чи
спасенна твоя душа? Чи впевнений ти в тому, що попадеш після своєї смерті до раю на небі?
Сам Бог говорить: для того щоб потрапити до раю на небі, потрібно народитися заново, згори.
Никодим був доброю, релігійною людиною, однак Ісус сказав йому: “Вам потрібно родитись згори”
(Євангелія від Івана 3:7).
В Біблії Бог описує для нас простий шлях, як людина може народитися згори, тобто отримати
спасіння.
Передусім, мій друже, ти маєш усвідомити, що ти є грішником. “Бо всі згрішили й позбавлені Божої
слави” (Послання до римлян 3:23).
Через те, що ти грішник, ти осуджений на смерть. “Бо заплата (покарання) за гріх смерть” (Послання
до римлян 6:23). Тут йде мова не лише про фізичну смерть, але про вічну розлуку з Богом та вічні муки
душі у пеклі. “Людям призначено вмерти один раз, потім же суд” (Послання до євреїв 9:27).
Однак Бог настільки любить тебе, що віддав Сина Свого Однородженого на смерть, щоб Він взяв
на Себе твої гріхи та поніс покарання замість тебе. “Того (Ісуса Христа), Хто не знав гріха, Він учинив
за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в Нім” (Друге послання до коринтян 5:21).
Щоб спасти нас, Ісус Христос мусив пролити Свою кров та померти. “Без пролиття крови не має
відпущення (прощення)” (Послання до євреїв 9:22).
“А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками”
(Послання до римлян 5:8).
Хоча ми не можемо цілком зрозуміти, як саме це трапилось, Бог каже, що гріхи кожного з нас були
покладені на Ісуса Христа і Він помер за нас. Він поніс покарання замість нас. Це правда. Бог ніколи не
обманює.
Мій друже, “Бог… усім людям наказує, щоб скрізь каялися” (Дії Апостолів 17:30). Покаяння – це
зміна мислення, коли людина погоджується з Богом, визнає себе грішником та вірить, що Ісус Христос
помер за неї на хресті.
В Діях Апостолів 16:30-31 в’язничний сторож у Филипах запитав апостола Павла та Силу: “Добродії!
Що треба робити мені, щоб спастися?”, і отримав коротку, чітку та цілком зрозумілу відповідь: “Віруй в
Господа Ісуса, – будеш спасенний…”.
Просто повір в Ісуса Христа, вір, що Він взяв на Себе твій гріх, помер, несучи покарання замість тебе,
був похований, але Бог воскресив Його.
Воскресіння Христа добре підтверджує, що той, хто вірою прийняв Ісуса як свого Спасителя, має вічне
життя.
“А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його”
(Євангелія від Івана 1:12).
“Кожен, хто покличе Господнє ім’я, буде спасенний” (Послання до римлян 10:13).
“Кожен” означає, що і ти також. Слова “буде спасенний” дають впевненість. Не говориться: “зможе
спастися” або “можливо спасеться”, а рішучо – “буде спасенний!”
Якщо ти усвідомлюєш себе грішником, покайся і звернись до Бога у молитві.
В Євангелії від Луки 18:13 розповідається, як грішник молився : “Боже, будь милостивий до мене,
грішного!” Помолись і ти та скажи Богові: “О, Боже, Я знаю, що я грішник. Я вірую, що Христос
поніс покарання замість мене, коли помер на хресті. Я вірю, що Він пролив кров за мене, помер, був
похований і воскрес. Я приймаю Його як свого Спасителя. Я дякую Тобі за прощення моїх гріхів та
дар спасіння і життя вічного, який Ти даруєш за Своїм милосердям та благодаттю. Амінь”
Просто довірся Богу, повір в Його Слово, та прийми Його спасіння вірою. Вір і будеш спасенний.
Ані церква, ані добрі діла не можуть спасти тебе. Пам’ятай, що спасти може тільки Бог!
Ось в чому суть Божого шляху до спасіння: ти грішник, і якщо не повіриш, що Ісус помер за тебе
і поніс покарання замість тебе, то будеш мучитися вічно у пеклі. Якщо ж повіриш в Нього як свого
Спасителя, Який був розп’ятий, похований, але воскрес, то отримаєш прощення усіх своїх гріхів та
Божий дар вічного спасіння.

Можливо ти думаєш: “Невже ж усе так просто?” Так, дійсно так просто! Так говорить нам Святе
Писання. Це Божий шлях. Мій друже, повір в Ісуса та прийми Його як свого Спасителя сьогодні.
Якщо ти ще до кінця не зрозумів Божий шлях спасіння, то знову і знову читай цей трактат, поки не
зрозумієш. Спасіння твоєї душі – сама важлива справа у світі.
“Яка користь людині, коли світ цілий здобуде, та душу свою занапастить?” (Євангелія від Луки
8:36). Потурбуйся про своє спасіння. Якщо ти втратиш свою душу, то ти втратиш можливість бути на
небі в раю, втратиш усе. Дозволь Богові спасти тебе зараз же.
Бог за Своєю могутністю спасе тебе, буде тебе берегти та дасть тобі сили жити переможним
християнським життям. “Досягла вас спроба не інша, тільки людська; але вірний Бог, що не допустить,
щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб могли ви знести”
(Перше послання до коринтян 10:13).
Не прислуховуйся до власних почуттів. Вони часто змінюються. Тримайся Божих обітниць. Вони
ніколи не змінюються. Якщо ти отримав спасіння, то повинен щоденно виконувати три духовні вправи:
молитися – говорити до Бога, читати Біблію – дозволяти Богові говорити до тебе, свідчити – говорити
іншим про Бога.
Ти повинен бути слухняний Христу, відкрито свідчити іншим про своє спасіння та приєднатися
до церкви, яка живе по Біблії. “Тож, не соромся засвідчення Господа нашого…” (Друге послання до
Тимофія 1:8).
“Кожного, хто Мене визнає перед людьми, того перед небесним Отцем Моїм визнаю й Я” (Євангелія
від Матвія 10:32).
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