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ЩО ДЛЯ ТЕБЕ?

Чи підеш ти на небо, чи в пекло?
Багато добрих людей йдуть в пекло,
тому що «всі згрішили» (Римлянам
3:23). «Не через діла праведні, які б
ми чинили, а по своїй милості спас
нас» (Тита 3:5).
Шлях до спасіння дуже простий,
хоч багато добрих, моральних людей
не спасуться. Вони не приймуть Ісуса
Христа, єдиного Спасителя для них.
Вони не вірять, що Ісус Христос
достатньо могутній, щоб Самому
спасти їх. Чи віриш ти?
Яка плата за гріх? «Бо плата за гріх
смарть»
(Римлянам
6:23).
«Попрямують безбожні в пекло»
(Псалом 9:17а).
Що буде, коли ти помреш, будучи
неспасеним? «А хто не був записаним
в книзі життя, той був кинутий в
озеро вогненне» (Об’явлення 20:15).
«Ідіть від Мене, прокляті, у вогонь
вічний» (Матвія 25:41).

Чи Спас би бог такого грішника, як
ти? «Коли ваші гріхи будуть як
багряниця, - стануть білі мов сніг»
(Ісаї 1:18). «Але Бог доказує Свою
любов до нас тим, що коли ми були
ще грішниками, Христос помер за
нас» (Римлянам 5:8).
Чи хочеш ти знати, як спастись?
«Віруй у Господа Ісуса Христа, і
спасешся ти і дім твій» (Дії 16:31).
«Якщо ти будеш устами твоїми
визнавати Ісуса Господом і вірувати
серцем твоїм, що Бог воскресив Його
з мертвих, то спасешся» (Римлянам
10:9).
Чи це безплатно? «Бо благодаттю
ви спасені через віру, а це не від вас,
то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не
хвалився» (Ефесян 2:8-9).
Ісус Христос чекає твого вибору.
«Хто вірує в Нього, той не
осуджений; хто ж не вірує, - той вже

осуджений» (Івана 3:18).
Просимо
повідомити
нас,
чи
вирішили Ви, після прочитаного,
довіритись Ісусу Христу як своєму
Спасителю.
Будь ласка, вишліть нам цю брошуру, коли
прочитаєте, якщо Ви прийняли Ісуса Христа як
свого Спасителя.
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