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Читайте далі і будьте впевнені. Скільки разів 
Ви дивилися в обличчя мертвої людини, яка 
лежала у домовині, і чули такі слова: «Ця 
людина досить страждала і їи тепер краще», 
або: «Ця людина тепер тихо спочиває і ніколи 
не буде страждати...Вічна їй пам’ять!»

Дорогий читачу! Ці слова правдиві, якщо та 
людина прийняла Ісуса Христа як свого 
Господа і Спасителя і була знову народжена. 
Апостол Павло пише про християн так:              
«Отже, благодушествуемо, знаючи, що поки 
перебуваємо в тілі, ми віддалені від Гос пода. 
Адже ми ходимо вірою, а не видінням. Ми 
благодушествуємо і бажаємо краще покинути 
тіло і оселитися у Господа» (2 Кор. 5:6-8). А 
якщо та людина відійшла з цього світу 
загубленою, її турботи тільки почались. В 
хвилину, коли душа лишає її тіло, вона йде 
прямо у пекло на вічні муки. «Де черв’як їхній 
не вмирає і вогонь не згасає» (Марка 9:44).        
«Попрямують безбожні в пекло і всі народи, які 
забули Бога» (Псалом 9:17). Послухайте голос 
багача, що підноситься з пекла: «І сталось, що 
помер убогий, і був віднесений ангелами на 
лоно Авраама. Помер же і багач, і поховали 
його. І в пеклі, терплячи муки, він звів очі свої, 
і побачив здалека Авраама і Лазаря на лоні 
його. І, закричавши, сказав: «Отче Аврааме! 
Змилуйся наді мною, пошли Лазаря, щоб 
умочив кінець пальця свого у воду і 
прохолодив язик мій, бо я мучуся в полум´ї 
цьому!» (Луки 16:22-24).

Можливо, хтось дивився на обличчя цього 
багача, коли він лежав у домовині, і казав, що  
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він вже заспокоївся і відтепер ніколи не буде 
страждати! Яке невірне твердження! Коли 
вони говорили гарні слова над тілом багача, 
його душа кричала з безодні пекла. Муки й 
страждання не кінчаються коли загублена 
людина відходить з цього світу. Пройдуть 
тисячі років у вічності, а вона ще буде горіти. 
Якщо Ви тепер загублені і в такому стані 
помрете, Ви також попадете у пекло, що 
горить сіркою.

Ви запитаєте: «Що я мушу робити, щоб  
втекти від мук пекла?» Відповідь та сама, яку 
Ісус дав Никодимові. «Ісус сказав йому у 
відповідь: «Істинно, істинно кажу Я тобі: якщо 
хто не народиться згори, не може бачити 
Царства Божого» (Іоан. 3:3). Оскільки Ви 
народилися тілесно, Ви мусите народитись 
духовно, щоб потрапити на небеса. «Ісус 
сказав йому: «Я путь, і істина, і життя. Ніхто не 
приходить до Отця, як тільки через Мене» 
(Іоан. 14:6).

Вам невідомо, чи проживете Ви ще один 
день. Завтра може бути вже пізно. Тепер є час, 
коли Ви можете щось зробити відносно Вашого 
загубленого стану. «Адже ж сказано: «У 
сприятливий час Я почув тебе і в день спасіння 
допоміг тобі». Ось тепер час сприятливий, ось 
тепер день спасіння!» (II Кор. 6:2).

Коли у Вашім тілі ще є життя, покайтесь в 
Ваших гріхах і покличте ім´я Ісуса Христа, 
щоб Він увійшов у Ваше серце і спас Вашу 
душу. «Бо кожен, хто покличе Господнє Ім´я, 
буде спасений» (Рим. 10:13). «А тим, хто 
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Будь ласка, вишліть нам цю брошуру, коли 
прочитаєте, якщо Ви прийняли Ісуса Христа як 

свого Спасителя.

прийняв Його, віруючим в Ім´я Його, дав владу 
бути дітьми Божими» (Іоан. 1:12). Де буде Ваша 
душа, коли тіло Ваше лежатиме у домовині? Це 
рішення залежить від Вас.

Доки пройде ще одна година, Ваше життя 
може закінчитися і душа Ваша піде кудись у 
вічність. Чи приймете Ви Ісуса Христа як свого 
Господа і Спасителя і матимете впевненість у 
вічному житті на небесах? Якщо Ви прийняли 
Ісуса як свого Господа і Спасителя, поставте 
підпис як свідоцтво Вашого рішення.


