
1. Водій 
 

Якось водія зупинив поліцейський. 
Оскільки водій був дисциплінованим 
водієм, він був впевнений, що не 
зробив нічого поганого. 
 
Поліцейський сказав: «Я зупинив Вас, 
тому що Ви їхали зі швидкістю 90 
кілометрів на годину. По дорозі було 
десять знаків, що попереджали про 
обмеження швидкості до 25 кілометрів 
на годину. Ви їх усі проігнорували.» 
 
Як десять попереджуючих знаків 
перед водієм, так Бог дав нам десять 
попереджуючих знаків у Біблії. Вони 
називаються десять Заповідей. 
 
Чи ви коли-небудь говорили 
неправду, крали щось чи вживали 
ім’я Бога як образливе слово? Якщо 
ви такі, як я, тоді відповідь буде «так». 
 
Сказано в Бібілії: 
• «Бо той, хто всього Закона виконує, 
а згрішить в одному, той винним у 
всьому стає.»   Як.2:10 

 
Бог каже, що порушуючи одну з 
Заповідей, ми вже згрішили та 
понесемо відповідальність за 
порушення всього закону, включаючи 
перелюб та вбивство. 
 
• «Бо заплата за гріх – смерть.» 

(Скинення до пекла, бо Він не 
допустить гріха у своїй присутності). 
Рим.6:23а 

 
Якщо би ця історія закінчувалася на 
цьому, то для нас не було б надії …  
 

2. Засуджений 
 

Якось невинний чоловік прийшов до судді та 
виявив бажання бути страченим замість 
засудженого вбивці. Суддя замислився. 
 
Наступного дня суддя запропонував 
засудженому зробити вибір. 
 
«Безвинний чоловік був страчений замість вас. 
Якщо ви приймете його плату за свій злочин, то 
можете бути вільні. Якщо ви не приймете його 
плату, ви будете покарані за свій злочин. Що ви 
обираєте?» 
 
Ісус Христос, Син Божий, був безгрішним, але 
за власним бажанням віддав Своє життя, щоб 
заплатити за ваші та мої гріхи. (Божа кара за 
наш гріх – смерть). Та три дні по тому Він 
воскрес із мертвих. 
 
• «А Бог доводить Свою любов до нас тим, що 

Христос умер за нас, коли ми були ще 
грішниками.»  Рим.5:8  

• «А дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, 
Господі нашім.»   Рим.6:23 

 
У результаті смерті Ісуса замість нас, перед 
вами є два варіанти вибору: 
 
Прийняти Боже прощення за ваші гріхи та життя 
вічне через покаяння (відчуваючи свою 
гріховність та бажаючи відвернутися від неї) 
віруючи в Господа Ісуса Христа. 
 

АБО 
Відкинути Боже прощення за ваші гріхи та 
вічне життя, сподіваючись, що щось інше, чи 
хтось інший крім Ісуса допоможе вам стати 
прийнятими Богом, взявши покарання за 
порушення Божого закону на себе. 
 

• «Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто 
в Сина не вірує, той життя не побачить – а 
гнів Божий на нім перебуває.»   Ів.3:36 
 

Знати про Бога не означає вірити в Ісуса… 

3. Парашутист 
 

Парашутисти, демонструють віру в свої 
парашути, коли стрибають з літака. 
 
Послідовники Ісуса демонструють свою 
віру в Нього, коли Божий Дух змінює 
їхні думки та бажання. 
• «Тому-то, коли хто в Христі, той 

створіння нове, - стародавнє 
минуло, ото сталось нове!» 
2Кор.5:17 

• Бог каже: «І дам вам нове серце, і 
нового духа дам вам у ваше нутро.» 
Єз.36:26  

 
Так само, як відвідування гаражу не 
робить вас механіком, відвідування 
церкви не робить вас християнином. 
 
Якщо ви бажаєте прийняти Боже 
прощення ваших гріхів та прийняти 
дарунок вічного життя, помоліться 
такою молитвою: 
 
«Ісусе, я вірю, що Ти заплатив за мої 
гріхи, коли помер на хресті та повстав із 
мертвих. Я хочу відвернутися від своїх 
гріхів та довіритися Тобі, як моєму 
Господу. Я бажаю слідувати за Тобою до 
кінця свого життя. Дякую Тобі за дар 
вічного життя. Амінь.» 
 
• «Бо кожен, хто покличе Господнє 

ім’я, буде спасенний.»   Рим.10:13 
 
Справжні послідовники Ісуса бажають: 
• «Щоб ви поводилися належно щодо 

Господа в усякому догодженні, в 
усякому доброму ділі приносячи плід 
і зростаючи в пізнанні Бога.»   
Кол.1:10 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Що дня читати Біблію. Відвідувати церкву, яка 
навчає Біблії, безкоштовно завантажити 
сторінку з сайту: 
www.Tracts.com/LKUkrainian.pdf 



1. The Driver 
 
   A driver was once stopped by a police 
officer. He was a good driver and as far as 
he knew he had done nothing wrong.  
 
   The police officer said, “I pulled you 
over because you were going 60 through 
a school zone. There were ten warning 
signs that the speed limit was 15 and you 
ignored them all.”  
 
   Just like the driver had ten warning 
signs, God has given us ten clear warning 
signs in the Bible. They are called the Ten 
Commandments. 
 
   Have you ever told a lie, stolen 
something or used God’s name as a curse 
word? If you’re like me the answer is ‘yes’. 
 
   Listen to what the Bible says: 
 Whoever keeps the whole law and yet 

stumbles at just one point is guilty of 
breaking all of it.   James 2:10  

 
   God is saying that by breaking one 
Commandment we have sinned and will 
be held accountable for breaking all of 
them, including adultery and murder. 
 
 God’s judgment for our sin is death. 

(Banishment to hell because He will 
not allow sin in His presence).            
Romans 6:23a 

 
   If the story ends here, there is no hope 
for us… 
 
 
 
 
 
 
 

2. The Convict 
 
   An innocent man approached a judge and 
volunteered to be executed in the place of a 
convicted murderer. The judge consented. The 
next day the judge told the convict he had a 
decision to make. 
 
   “An innocent man has been put to death in your 
place. If you will accept his payment for your 
crime, you are free to go. If you will not accept 
his payment, you will be executed for your crime. 
Which do you choose?” 
 
   Jesus Christ, the Son of God, was sinless but 
voluntarily gave his life to pay the penalty for 
your sins and mine. (God’s judgment for our sin 
is death). Three days later he rose from the dead. 
 
 God showed his great love for us by sending 

Jesus to die for us while we were still sinners.   
Romans 5:8 

 
 The gift of God is eternal life in Christ Jesus 

our Lord.   Romans 6:23b 
 
   As a result of Jesus’ death in your place, you 
have two choices: 
 
   Receive both God’s pardon for your sins and 
eternal life by repenting (sensing your sinfulness 
and desiring to turn from it) and placing your 
trust in the Lord Jesus.  

 
OR 

 
   Reject both God’s pardon for your sins and 
eternal life by trusting in anyone or anything 
other than Jesus to make you acceptable to God, 
thus bearing the penalty for breaking God’s law 
yourself. 
 
 Whoever believes in the Son has eternal life, 

but whoever rejects the Son of God will not 
see life, for God's wrath remains on him.  
John 3:36  

 
   Knowing about Jesus doesn’t mean you believe 
in Jesus… 

3. The Skydiver 
 
   Skydivers demonstrate their belief in 
their parachutes when they jump from the 
plane. 
 
   Followers of Jesus demonstrate their 
belief in Him when God’s Spirit changes 
their thoughts and desires.  
 

 If anyone is in Christ, he is a new 
creation; the old has gone, the new 
has come!   2 Corinthians 5:17 

 

 God says, “I will give you a new heart 
and put a new spirit in you.”  
Ezekiel 36:26 

 

   Just as entering a garage won’t make 
you a mechanic, attending a church won’t 
make you a Christian. 
 
   If you would like to receive God’s 
pardon for your sins and the gift of eternal 
life, consider a prayer like this: 
 
   “Jesus, I believe you paid the penalty for 
my sins when you died on the cross and 
rose from the dead. I want to turn from my 
sins and place my trust in you as my Lord. 
I am willing to follow you the rest of my 
life. Thank you for the gift of eternal life. 
Amen.”  
 
 Anyone who calls on the name of the 

Lord will be saved.   Romans 10:13 
 
   The desire of real followers of Jesus is to: 
 Live a life worthy of the Lord, pleasing 

Him in every way, bearing fruit in 
every good work, and growing in the 
knowledge of God.   Colossians 1:10 

_______________________________________________________________________ 
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