ЗБІРКА ВІРШІВ ЗІ СВЯТОГО
ПИСЬМА

У Христі Ви...

Дитя Боже
«Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса!»
(Послання до Галатів 3:26)
«А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що
викликує: Авва, Отче! Тому ти вже не раб, але син. А як син, то й
спадкоємець Божий через Христа». (До Галатів 4:6-7)
«Сам Цей Дух свідчить разом із духом нашим, що ми діти Божі. А
коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці
Христові, коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним
і прославитись». (До Римлян 8:16-17)

Живий у Ньому
«Бог же, багатий на милосердя, через Свою превелику любов,
що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи,
оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю».
(До Ефесян 2:4-5)
«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)

Той, кого любить Бог
«Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні Анголи, ні влади,
ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше
яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в
Христі Ісусі, Господі нашім!» (До Римлян 8:38-39)

Спадкоємець Божий
«А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці
Христові, коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і
прославитись». (До Римлян 8:17)
«в Нім стали ми й спадкоємцями, бувши призначені наперед
постановою Того, Хто все чинить за радою волі Своєї, щоб на
хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа».
(До Ефесян 1:11-12)

Обраний Богом
«Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд
власности Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав вас із
темряви до дивного світла Свого, колись не народ, а тепер народ
Божий, колись не помилувані, а тепер ви помилувані!»
(1 Петра 2:9-10)

Громадянин небес
«Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя, Господа
Ісуса Христа, Який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало
подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все
підкорити Собі». (До Филип'ян 3:20-21)

Сильний
«Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі».
(До Филип'ян 4:13)
«Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у
переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я
сильний». (2 до Коринтян 12:10)

Нове Творіння
«Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє
минуло, ото сталось нове! 18 Усе ж від Бога, що нас примирив із
Собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення, 19 бо Бог у
Христі примирив світ із Собою Самим, не зважавши на їхні провини,
і поклав у нас слово примирення». (2 до Коринтян 5:17-19)

Забезпечений у потребах
«А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за Своїм
багатством у Славі, у Христі Ісусі». (До Филип'ян 4:19)

Прощений
«Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави, але дарма
виправдуються Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі
Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через
віру, щоб виявити Свою правду через відпущення давніше
вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити Свою
правду за теперішнього часу, щоб бути Йому праведним, і
виправдувати того, хто вірує в Ісуса». (До Римлян 3:23-26)
«Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не
за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив
мене від закону гріха й смерти. Бо що було неможливе для Закону,
у чому був він безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі
гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі». (До Римлян 8:1-3)

Святий
«Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним
святим, зо всіма, що на всякому місті прикликають Ім'я Господа
нашого Ісуса Христа». (1 до Коринтян 1:2)
«Відміняє Він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені
жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз». (До Євреїв 10:9-10)

Вільний
«Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за
тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене
від закону гріха й смерти». (До Римлян 8:1-2)

Переможець
«Як написано: За Тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за
овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми
перемагаємо Тим, Хто нас полюбив». (До Римлян 8:36-37)

Посаджений на Небесах
«І Бог воскресив нас разом із Христом і посадив нас, що об'єдналися
з Ісусом Христом, в небесах. Тим самим Він хотів показати в
наступних віках безмірне багатство Своєї благодаті до нас через
Ісуса Христа». (Послання до Ефесян 2: 6,7)
«...і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом,
спасені ви благодаттю, і разом із Ним воскресив, і разом із Ним
посадив на небесних місцях у Христі Ісусі». (До Ефесян 2:5-6)

Той, хто має розум Христов
«Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми
маємо розум Христів!» (1 до Коринтян 2:16)

Зцілений
«Він тілом Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми
вмерли для гріхів та для праведности жили; Його ранами ви
вздоровилися». (1 Петра 2:24)

Божі обітниці у Христі — це ТАК і АМИНЬ!
«Скільки бо Божих обітниць, то в Ньому Так, і в
Ньому Амінь, Богові на славу через нас»
(2 до Коринтян 1:20)

