Що ви

минаєте

будучи
Християнином.

ПЕКЛО!
ПЕКЛО ТА ВОГНЯНЕ ОЗЕРО.
(Об’яв. 20:15)
1. Озеро вогненне
(Об’яв. 20:1)
2. Безодню
(Пс. 11:6)
3. Вогняний дощ
(Ісаї
33:14)
4. Місце вічного вогню
(Матв.
13:41,42)
5. Вогняну піч
(Ісаї 33:14)
6. Пожираючий вогонь
(Луки
16:23)
7. Місце мук
(Матв.
25:46)
8. Місце вічних мук
(Луки 16:27)
9. Місце, де люди благають
10. Місце, де вони просять помилування
(Луки 16:24)
(Матв.
13:42)
11. Місце, де вони ридають
12. Місце, де вони проклинають Бога
(Об’яв. 16:11)
13. Місце, де нема вже покаяння
(Матв. 12:32)
(Об’яв.
22:10,11)
14. Місце мерзоти
(Матв.
8:12)
15. Місце плачу
(Псалом
18:5)
16. Місце тенет
(Матв. 8:12)
17. Місце зовнішньої темряви
18. Місце, де вони не мають спокою
(Об’яв 14:11)
19. Місце, де вони кусають свої язики
(Об’яв. 16:10)

20. Місце, вічного мороку
(Іуди 13)
21. Місце, де їхній черв’як не вмирає і не
гасне вогонь
(Марка 9:48)
22. Місце, де вони мучені горящою
сіркою
(Об’яв. 14:10)
23. Місце, з якого вічно підіймається дим
їхніх мук
(Об’яв. 14:11)
24. Місце, до якого вони не хочуть,щоб їх
рідні потрапили
(Луки 16:28)
«То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке
велике спасіння?» (Євр. 2:3).
ПРОЧИТАИТЕ ЦЕ ВСЕ!
БОГ КАЖЕ:
1. «Тому що всі згрішили і позбавлені слави
Божої» (Рим. 3:23).
2. «Бо плата за гріх - смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашім!»
(Рим. 6:23).
3. «Але Бог доказує Свою любов до нас тим,
що коли ми були ще грішниками, Христос
помер за нас» (Рим. 5:8).
4. «Віруй у Господа Ісуса Христа, і спасешся ти
і дім твій» (Дії 16:31).
5. «Якщо ти будеш устами твоїми визнавати
Ісуса Господом і вірувати серцем твоїм, що Бог
воскресив Його з мертвих, то спасешся»
(Римлянам 10:9). 6. «Бо кожен, хто покличе
Господнє Ім´я, буде спасений» (Рим. 10:13).

7. «А тим, хто прийняв Його, віруючим в
Ім’я Його, дав владу бути дітьми Божими»
(Іоана 1:12).
ІСУС ПООБІЦЯВ КОЖНОМУ:
«Ось стою при дверях і стукаю: якщо хто
почує голос Мій і відчинить двері, Я до
нього ввійду» (Об’яв. 3:20).
ТВОЄ НАЙВАЖЛИВІШЕ РІШЕННЯ:
Ісус «повністю заплатив» ціну за твоє
вічне житття. Але Він залишив остаточне
рішення цілком за тобою. Отож, що ти
зробиш з Ісусом Христом? Приймеш
Його, чи відкинеш Його? «Хто вірує в
Нього, той не осуджений; хто ж не вірує,
- той вже осуджений» (Івана 3:18).
Будь ласка, вишліть нам цю брошуру, коли
прочитаєте, якщо Ви прийняли Ісуса Христа як
свого Спасителя.
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