
Привіт! Мене звати Тарас. У мене для 
тебе є найкраща в світі новина! Ісус 
каже нам, як ми можемо потрапити 
на небеса та вічно жити з Богом. Це 
зветься вічним життям. Ісус сказав в 
Івана 3:16: «Так бо Бог полюбив світ, 
що дав Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не 
згинув, але мав життя вічне». Якщо 
хочеш, я намалюю тобі цей вірш з Біблії.

Ісус каже: «Так бо Бог полюбив 
світ…». Бог дуже сильно любить тебе 
і хоче, щоб ти потрапив на Небеса та 
жив з Ним вічно! Але ми всі робимо 
погані справи, які звуться гріхами. 
Біблія каже, що ми всі заслуговуємо 
на покарання за свої гріхи в місці, яке 
зветься пеклом. Я намалював, як гріхи 
відділяють нас від Бога та Небес. Це 
дуже сумна новина.

Мені сподобалось малювати тобі вірш 
з Івана 3:16. Хочеш тепер спробувати 
сам? Ти можеш намалювати вірш з 
Івана 3:16 для одного зі своїх друзів та
показати йому, як він теж може мати 
вічне життя.
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…Але в Івана 3:16 написана 
дуже гарна для нас новина! 
Гарна новина в тому, що 
Бог «…дав Сина Свого 
Однородженого…». Бог 
настільки сильно полюбив тебе, 
що послав Свого Сина, Ісуса, 
померти на хресті. Ісус помер 
замість тебе і взяв покарання за 
всі погані вчинки, які ти коли-
небудь зробив чи ще зробиш. 
Бачиш, як я намалював хрест 
поверх гріхів, щоб показати, що 
Ісус помер за наші гріхи?

Ісус повернувся до життя і 
каже нам, що ми маємо робити. 

Він каже: «…кожен, хто вірує в 
Нього…». Ісус не каже нам робити 

добрі справи, щоб потрапити на 
Небеса. Єдине, що Він каже нам 

робити, це повірити в Нього, щоб
отримати вічне життя. Тепер я малюю 
стрілочку до Ісуса, щоб показати, що 
нам необхідно повірити в Нього.

Якщо ти повіриш в Ісуса, щоб отримати 
вічне життя, ти «не згинеш». Це 
означає, що ти ніколи не потрапиш в 
пекло. Я закреслюю слово «згинеш», 
щоб показати, що якщо ти повіриш в 
Ісуса, щоб отримати вічне життя, то ти 
ніколи не підеш в пекло. Навіть якщо
ти помреш, ти потрапиш на Небеса та 
будеш жити з Богом вічно!

Коли ти повіриш в Ісуса, щоб отримати 
вічне життя, ти «матимеш життя 
вічне». Вічне життя починається з 
того моменту, коли ти повіриш в Ісуса, 
щоб отримати його, та триває вічно. 
Ти ніколи не зможеш втратити вічне 
життя. 

Чи ти віриш в те, що Ісус сказав в Івана 
3:16? Якщо так, то ти маєш вічне життя! 
Це найкраща новина!




