Я зроблю це пізніше
Ще дитиною, Василь
навчився відкладати
все на потім...

Васильку!
поскладай
свої
іграшки!

Я
зроблю
це пізніше!

Василь не був
кращий і в школі...
Оце домашня робота
на П’ятницю!

Я маю вдосталь
часу! Я зроблю це
пізніше!

Пізніше...
Васильку! Я
сказала, щоб
ти прибрав
свої
іграшки!

Я більше
так не
буду

Пізніше...
Василь! Ти не зробив
домашньої роботи!

Я більше так
не буду...

Василь і на роботі не
змінив своіх звичок...
Я маю вдосталь часу,
щоб зробити звіт для
директора пізніше!

Пізніше...
Через твою
недбалість ми
втратили багато
прибутку!

...Я більше так
не буду...

Одного дня
Васильовий друг
зупинив його...

Василю! Слухай!
В мене є добра
новина для тебе!
Справді?
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Так! Біблія говорить
нам, що небо може бути
нашою домівкою з того
часу, як Ісус Христос
вмер за наші
гріхи!

Це дійсно
добра
новина!

Пролита кров Ісуса
Христа змиває всі
наші гріхи!

Якщо ми відмовимось
від Нього, то ми
підемо в пекло
замість
неба!

Оооо!

Христос
зробив все
що треба,
щоб ми
попали на
небо

Ні!!

Так!!
Василю все,
що потрібно
зробити, це:

..призвати
Господа
Ісуса
Христа!
Зроби це
сьогодні!
Він
простить
всі твої
гріхи!

Я...Я зроблю це
пізніше...
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Минули роки...
Бідний старий
Василь! Мене
цікавить чи
став він
спасеним?

А що ти дума єш?

Тепер вже пізно говорити
«Я більше так не буду»
Не будь таким, як Василь! Прийди в молитві до
Господа Ісуса Христа, для того, щоб отримати
спасіння! Христос обіцяє: «...того, хто до Мене
приходить, Я не вижену геть.» (Івана 6:37).
Римлянам 10:13 говорить: «Всяк бо, хто призове
ім’я Господнє, спасеться.» Не відкладай це
ріщення! Біблія каже: «Ось тепер пора приятна,
ось тепер день спасіння!» (2 Коринтян 6:2).
Будь ласка, вишліть нам цю брошуру, коли
прочитаєте, якщо Ви прийняли Ісуса Христа як
свого Спасителя.
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