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ПИТАННЯ,
ЯКЕ ЛЮДИНА

НАЙЧАСТІШЕ
СТАВИТЬ
ПЕРЕД СОБОЮ!
Як я можу потрапити на
небеса

Біблія
говорить як.
Біблія має
відповідь!

??

Розкажи
мені
більше!

и
грішил
Бо всі звлені
і позба ожої.
слави Б
н 3:23)
(Римля

Це головний факт,
який треба знати.
Всібез винятку!
...всі у світі...
...грішні?!?!

Тобто...

Хоч як би ти не
силкувався, гріх
не дасть тобі
досягти слави
Божої.

У Біблії також говориться:

Бо плата за
гріх - смерть.
(Римлян 6:23)

ГР

ІХ

Це тобі ніколи
не вдасться!
Це майже не
залишає надії!

Це смерть -

ПЕКЛО

АЛЕ!! ...дар Божий - життя
вічне в Христі Ісусі
Господі нашім.
(Римлян 6:23)
ДАР??!

ТАК!

Запам’ятай, будь
Бо благодаттю ви
спасені через віру, і ласка: своїми
зусиллями ти не
це не від вас,
можеш досягти
то - дар Божий, не
від діл, щоб ніхто не небес! Ніякі діла
не приведуть тебе
хвалився.
до слави Божоу.
(Ефесян 2:8-9)
Що я повинен зробити
щоб
спастись?

Віруй у Господа
Ісуса Христа
і спасешся.
(Дії 16:31)

Я завжди
вірив в
Ісуса!

Ця віра є повне
присвячення себе Хрсту,
і вона дає нове життя:

Тому - то, хто в Христі,
той нове творіння; старе
минуло, а нове настало.
Я ж не
безбожник,
ти знаєш

(2 Корінфян 5:17)

Це нове життя дає
необмежена віра в
Ісуса Христа!

Ісус Христос сказав так:

Покаяння - це
поворот від
гріха і смерті
(Луки 13:3,5) до Христа та
життя!

Ні, кажу вам; та коли
не покаєтесь, то всі
так само загинете!

Христос також сказав:

Я хочу увійти
через ці
двері!!

Я - двері:
хто через
Мене
увійде,
спасеться.

Ти можеш,
друже...

(Іоана 10:9)
Досить прийти смиренно до Господа і попросити
Господа Ісуса Христа стати твоїм Спасителем.
Він єдиний може простити
твої гріхи. Звернись до імені
Господа Ісуса Христа
сьогодні!
Будь ласка, вишліть нам цю брошуру, коли
прочитаєте, якщо Ви прийняли Ісуса Христа як
свого Спасителя.
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