ПРОДАЮ

ПРОДАМ або ЗДАМ

приміщення у Підволочиську
Однокімнатну квартиру
6 х 10 м., 3 фази, утеплене,
!Широкий вибір однокімнатних
цегляне, під офіс або гараж
квартир. Агенція нерухомості
«Авеню». В. Незалежності 70 (старий
побуткомбінат). Т. 0976436379, 36651
!Запорізька, 1, 9 пов., 37м.кв., цегляний будинок, терміново, т.0971427244
!Незалежності, 5, приватизована
кімната у гуртожитку, т.0970532630,
0969569005
17,6 м.кв., за кінотеатром,
!В.Запорізька, 1, 2-ий пов. 9-ти поввул. Ур. танкістів,
го будинку, 36,5 м.кв., тел.0987844489
Двокімнатну квартиру
т. 097-27-27-794
!Широкий вибір двокімнатних квартир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побут37,7; 13,02; 13,9; 17,2; 21,4 м.кв.
комбінат). Т. 0976436379, 36651
!Вул. Слави, тел. 0968226858
під офіси, майстерні, магазини,
!Цегляний будинок, тел. 0982945637
за кінотеатром, вул. Ур. танкістів
!Вул.Незалежності, 13. Т. 0979814105
т. 097-27-27-794
Трикімнатну квартиру
!Широкий вибір трикімнатних квартир. Агенція нерухомості «Авеню».
Вул. Незалежності 70 (старий побутПідволочиськ, р-н ринку,
комбінат) Т. 0976436379, 3-66-51
муз. школи, торговою
!Цукр. з-д, 14-а, можливий обмін на
1-кім. з доплатою або 2-кім. в центрі
площею 33 м.кв.,
без доплати,т.0673810228, 0663049689
тел. 050-13-61-095,
!Вул.Пушкіна, 7, 57,2м.кв., всередині
097-58-56-886
будинку, кімнати окремі, 4-ий пов.,
тел. 0679776764
ЗДАМ
Чотирикімнатну квартиру
!Магазин біля нового ринку, 45м.кв.,
!Підволочиськ, 100м.кв.,т0979801816 тел. 0981253904
!Магазин в оренду, т. 0976262812
!Магазин 88 м.кв., тел.0673656315
!Приміщення по в. Незалежності, 50
під комерційну діяльність, 25 м. кв.,
тел. 0976124722
в новому 6-типоверховому !Суборенда магазину з одягом,
будинку по в.Короленка, 3 тел. 0968433131
(напроти з-ду “Номінал”)
!Приміщення під магазин, р-н «Поділля», 28 м.кв., тел. 0974971751,
0672760111
Приміщення 13 та 16 м.кв. по
за 1м.кв. 4 тис. грн !
вул. Незалежності, 17 (м-н «Комп’ютери»), тел. 0984995702

097-860-79-84
ПРОДАЄТЬСЯ
ГАРАЖ

ПРОДАЮТЬСЯ
КІМНАТИ

ПРОДАЄТЬСЯ МАГАЗИН

Продаються
квартири

Залишилося декілька
останніх квартир!

т. 067-35-21-792
Будинок
!С. Мислова, є надвірні будівлі.
Т. 0975942640
!С.Користова, вул. Л.Українки, 11 та
вул. Діброви, 35А. Т.0979182041
!Терміново! Пів хати по вул. Незалежності, ціна договірна,
т. 0979517190, 0966653946
!смт Підволочиськ, тел. 0977261750
!Вул. Гагаріна, 18, цегляний, півтора
поверха, розгляну варіанти обміну,
тел. 0679990568
!Терміново, Волочиськ-1,
тел. 0677201392
!Волочиськ-1, тел. 0683278081
!Волочиськ-1, тел. 0963890582
!Будинок з присадибною ділянкою
0,05 га, город 0,03 га, гараж, хлів,
тел. 0977653278
!С.Криваченці, тел. 0967237450
!Садиба в с.Бальківці, 25 соток з
планом хати і хліва, тел. 0673107428
!Вул.Кармелюка, тел. 0976472815
!Пів хати у м.Вінниця з усіма зручностями або обмінюю на 3-х кім. квру у м.Волочиськ, тел. 0968283816
Земельна ділянка
!Терміново! Підволочиськ, 073га,
фундамент, тел. 0673520249,
0964504358
!«Царське село», 8 сот.,т.0974874251
Інше
!2 кіоски на ринку, проведене
світло. Т.0672541651
!Приміщення по в. Незалежності, 5,
тел. 0675941323
!Приватизований блок по вул. Незалежності, 5, ремонт, тел. 0968736953,
36679, 0968736953
!Кіоск на ринку, тел. 0977880684
!Гараж в р-ні санаторія «Райдуга»,
тел. 0977865336
!Гараж, кооп. «Маяк», т. 0972479772
!Магазин в центрі, 85 м.кв., з можливістю добудови, 2 входи,т0974535205

ЗНІМУ
!Зніму квартиру або кімнату в гуртожитку, т. 0976525697 після 12 год.
!Зніму квартиру на довготривалий
термін, тел. 0638489999

БУДІВНИЦТВО
!Чистка криниць та свердловин
будь-якого діаметру та глибини.
Тел. 0971319291
!Підприємство займається бурінням свердловин на воду, глибина
буріння до 50 м., ціна договірна,
т. 0679764371, 0980694749
!Художня ковка: козирки, перила,
брами (електропривід) та інші
металоконструкції, т. 0967233476
!Ковані вироби від 450 грн/м.кв.,
тел. 0673122441
!Куплю вугілля (антрацид,
«сємєчка»), тел. 0673122441
!Виконуємо всі види євроремонту,
тел. 0673815988, 0634232258
!Облицювання плиткою-0964608294

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
від 95 грн за м.кв.
Венеціанська штукатурка,
Декоративні покриття

м. Волочиськ, в. Незал. 92,
(гурт. “Номіналу”, 1-ий пов.),
Тел. 068-831-22-96,
068-205-00-82

ОПАЛЕННЯ
А також електротовари, кабелі

ВОДОПОСТАЧАННЯ
ЖВеликий асортимент товарів
ЖГарантійне обслуговування
ЖПродаж обладнання в кредит

!Двигун, підйомник до ГАЗ-53, тел. !Допоможу виконати курсові, реферати, контрольні роботи, 0973030557
0964643399
!Форд Конект Максі, 2006 р.в.,
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ
тел. 0974787875
!ВАЗ 2108, 1991р.в., 1,3, нормальний стан, 2,7 тис. у.о., тел.0978531360
!Лада Пріора, 2007р.в., т.0968283826 Офіційне працевлаштування, повернення половини вартості проїзду

ПРОВОДИМО РЕМОНТ
З ГАРАНТІЄЮ БЕНЗОПИЛ,
МОТОКІС, МОТОБЛОКІВ
будь-яких марок та виробників

За довідками звертатися:
м.Волочиськ, вул. Довженка 2ж,
(р-н нового ринку), м-н «Урожай»
Тел. 3-62-50

ТВАРИННИЦТВО
ТА РОСЛИННИЦТВО

ТОВ “Заготсервіс”
(смт Підволочиськ)

ВРХ,
коней та телят

приймає

Звертатися за т. 097-8-123456,
050-437-17-68

Розрахунок на місці.
Можлива оплата
по виходу.

смт Підволочиськ,
тел. (03543) 2-10-96, 096-394-00-27

На постійну роботу
запрошуються кваліфіковані

газо-, електрозварювальники

Висока заробітна плата
Тел. 067-352-17-92, 3-56-89
Потрібні працівники для
створення дошки оголошень в
селах Волочиського та
Підволочиського районів.
Вимоги: наявність фотоапарату, проживання в сільській
місцевосці.

Тел. 0978607984

ПОТРІБНИЙ
ГРАФІТЧИК
(малювання графіті)

!Кобила віком 8 років, т. 0970327925
!Корова рижо-ряба, віком 3 роки,
тел. 0986334933
!Корова, с.Копачівка, т. 99237, 37944

РІЗНЕ
!Візок дитячий подвійний «Sigma»,
б/в, в хорошому стані, недорого,
т. 097-044-04-38
!Телевізор Sony Vega 29. 0974535205
!Холодильник «Донбас», робочий
стан, не дорого, т. 0984778413, 34470
!Піаніно, тел. 0966783735
!Цифрова відеокамера «Sony» і
мобільний телефон «Nokia 8», тел.
0975431033, 0967357212
!Загублено чоловічу сумочку темно-синього кольору в р-ні «Поділля»центр. У ній посвідчення водія на
прізвище Польовий Андрій Володимирович та тех. паспорт,т.0977689457
!Вечірня сукня, сталевий колір,
розмір 40, тел. 0679286595

3.01.2013 року
відкривається
НОВИЙ МАГАЗИН
комп’ютерної техніки

Тел.

0978607984

Цікаво

Не иеемт занчнеия...
По резлульаттам илссеовадний
одонго анлигйсокго унвиертисета,
не иеемт занчнеия, в кокам пряокде
рсапожолены бкувы в солве.
Галвоне, чотбы преавя и
пслоендяя бквуы блыи на мсете.
Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь
в плоонм бсепордяке, всервано
ткест чтаитсея без побрелм.
Пичрионй эгото ялвятеся то,
что мы не чиатем кдаужю бкуву по
отдльенотси, а все слово цликеом.
P.S. При заповненні бланку
оголошень порядок букв та цифр
має бути правильним. Після слова
має бути пуста клітинка. Обов’язково
має бути номер телефону.

ОГОЛОШЕННЯ
з групи «Газета «РІГ» інтернетмережі «В Контакті»

vk.com/gazetarig
!Продається

будинок в с.Мислова,
тел.0971777142
!Продам Ford Transit Connect,
2005 р.в., пробіг147тис., т. 0986137509
!2.12.12 в р-ні ринку загублено
телефон Nokia X2. Просимо повернути за винагороду. Тел. 0988860978

вул. Незалежності, 104, 2-й пов.
(побуткомбінат "Поділля").
На замовлення по привабливих
цінах: планшети, ноутбуки, нетбуки,
персональні комп’ютери, мобільні
телефони, аксесуари. Надаємо
послуги з ремонту комп’ютерів.
По Волочиську безкоштовна
доставка на ремонт.

Тел. 068 2065958
ПП «ОРІЗ» Приватна охорона
надає послуги з фізичної охорони
всіх форм власності (магазини,
склади та ін.)
м.Волочиськ Безпеку гарантуємо

13 СІЧНЯ О 14.00 В БУДИНКУ
КУЛЬТУРИ «ГАРМОНІЯ»
У ВЕЛИКОМУ ЗАЛІ
ВІДБУДЕТЬСЯ БЛАГОДІЙНА
ДИТЯЧА РІЗДВЯНА АКЦІЯ
«РІЗДВЯНЕ ДИТЯ»
ЗАПРОШУЮТЬСЯ діти-сироти та
діти з обмеженими фізичними
можливостями.
В ПРОГРАМІ театральні постановки, пісні та подарунки та інше.
ВХІД ПО ЗАПРОШЕННЯХ, які
можна отримати зателефонувавши по тел. 0978607984

Тел. 067 3840657, 068 2311168 ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ
Ліц. АВ №507595 від 24.03.2010 р. Мін. внутрішніх справ України

в газету «РІГ»

№22

ПП «Аграрна компанія-2004»
з а п р о ш у є

на роботу

м. Волочиськ
1. зоотехніка-селекціонера тел. 0673843937;!!!
2. ветеринарного лікаря-0673843937;!!!
3. менеджера з продажу вітчизн. та
імпорт. с/г техніки та запчастин –
тел. 0673816540;!!!
4. менеджера з продажу с/г продукції тел. 0673803592;!!!
5. начальника відділу продажу насіння
- тел. 0673803592;
6. менеджера з продажу ЗЗР тел. 0673803592;
7. інвестиційного менеджера тел. 0673803592;
8. спеціаліста із ЗЕД /зі знанням ін.
мов/ - тел. 0673803592;
9. бухгалтера - тел. 0673803592;
10. програміста 1С - тел. 0673803592;
11. агронома - тел. 0673803592;
12. агронома-дослідникат.0673803592;
13. агронома з насінництва тел. 0673803592;
14. агронома - садівника-т.0673803592;
15. інженера-будівельника тел. 0673804790;
16. інженера - тел. 0673803592;
17. кошторисника відділу дор.-буд.
робіт - тел. 0673816550;
18. майстра дорожніх робіт, дорожніх
робітників - тел. 0673816550;
19. машиніста катка дорожнього тел. 0673816550;
20. мельника, вантажника-0673816478;
21. трактористів (на JOHN DEERE,
CASE та Т-150) – (на Волочиський,
Кам'янець-Подільський, Борщівський,
Хмельницький, Ярмолинецький,
Чемеровецький, Ізяславський та
Городоцький р-ни) – тел. 0967464293;
с. Гвардійське /Хмельницький р-н/
22. будівельників /штукатурів –
тел. 0673816553;
23. трактористів /на Т-150,
«Карпатець»/ - тел. 0673816553;
24. бухгалтера - тел.0673816522;
25. водія автомобіля – на ЗІЛ-130 тел. 0673816553;
с. Ріпна /Волочиський р-н/
26. трактористів /на МТЗ, Т-150/ тел. 0673800588;
с. Поляни /Волочиський р-н/
27. машиніста крана автомобільного –
тел. 0673816489;
с. Попівці /Волочиський р-н/
28. тракториста -на МТЗ-т.0673845173;
29. водія автобуса – тел. 0673845173;
с. Клинини/Волочиський р-н/
30. тракториста – на МТЗ –
тел. 0673816503;
с. Курилівка/Волочиський р-н/
30. бухгалтера – тел. 0673816522;
31. будівельників – тел. 0673816501;

098-942-66-36

ОГОЛОШЕННЯ Волочиського та Підволочиського районів

(144) від
22.12.12 р.

ШВАЧКИ

м. Волочиськ,
РОБОТА
- вул. Пушкіна, 9
!Шукаю роботу по догляду за
(біля «Ощадбанку»), м-н “Лайф”;
людьми похилого віку та дітьми,
- вул. Незал.21 (біля перукарні
т. 0978976236
«Едем»), м-н “Книжкова хата”;
!Шукаю роботу з власним л/а,
- в приміщенні автостанції, з
тел. 0673846112
лівої
сторони, м-н “Сюрприз”;
!Уроки польської. Допомога при
Н О В И Й М А Г А З И Н вступі
смт Підволочиськ,
у Варшавські вузи. Work and
travel для студентів, що навчаються
АВТО - МОТОТЕХНІКА у Варшаві. Т. 0673810228, 0663049689 - газетний кіоск напроти
універмагу;
ПРОДАЮ
!Уроки англійської мови- 0671779421
- вул. Д.Галицького, 33/20
!Б/к запчастини до авто Daewoo,
!Англійська мова для школярів,
(колишній готель), книжковий
Lanos, Sens, Dio, система знижок,
тел. 0986252306
м-н “Ерудит”
Тернопіль, тел. 0965605019
Підволочиськ, в. Д.Галицького, 54
(р-н старої автобусної),
т. 066 16 86 076, 097 26 30 372

Ст.2

PI

e-mail: gazetarig@mail.ru ,
офіційний сайт: www.gazetarig.at.ua
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Ісус Христос Господь Волочиська та Підволочиська!
Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не горда, не поводиться нечемно, не шукає свого, не роздратовується, не гнівлива, не радіє з несправедливості,
а тішиться правдою, усе покриває, всьому вірить, завжди надіється, все терпить. (1Кор.13:4-8)

КУПУЄМО

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків
послуг України АВ 534869 від 07.06.2010 року

АВТОСТОЯНКА, вул. Музейна 29А
майданчик будматеріалів (по об’їздній)

КАМІНЬ-ПІЩАНИК
для будівництва парканів, облицювання
фундаментів, закладки садових доріжок

Приймаємо депозитні вклади від

21 % річних

ПРОДАЄМО

ЦУКОР, ЗЕРНО,
ГРЕЧКА, СОЯ
МІНДОБРИВА,
КАРТОПЛЯ,
КВАСОЛЯ

МІНДОБРИВА,
ЦУКОР, ЗЕРНО,
ГРИС, КОМБІКОРМ,
КРУПИ

можливий самовивіз

можлива доставка

ПРОДАЄМО
ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ,
ЦЕМЕНТ, МУЧКУ,
ЛІС, РЕЙКИ, БЛОКИ,
ПІСОК, КЕРАМЗІТ,
ВАПНО, ГІПСОКАРТОН,
ДВП, ПІНОПЛАСТ

м. Волочиськ, в. Копачівська, 8, т. 067-492-72-12

ДОШКА ОБРІЗНА, БРУС, БАЛКИ, РЕЙКИ,
ФАЛЬШБРУС, БЛЯХА ПРОФІЛЬНА
ЦИНКОВАНА ГЛАДКА, ОНДУЛІН,
ШИФЕР,
ШИФЕР, ЦВЯХИ, ШУРУПИ,
УТЕПЛЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ,
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ,
ЦЕМЕНТ, ПІНОПЛАСТ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ,
ГІДРО ТА ПАРОІЗОЛЯЦІЯ

Скористайтеся розумними
умовами кредитування

частина будівлі діючого складу-магазину:
- 2 офісні приміщення - 57,9 кв.м.,
- 2 недобудованих склади - 129,4 кв.м.,
по вул. Незалежності, 4(б) у м. Волочиськ.

т. 4-06-90, 067-312-24-23, 067-352-52-28,
www.kamni.ax3.net

смт Підволочиськ,
в. Д.Галицького,104, т. (03543) 2-21-28

Ціна договірна. Тел. 0503761565.

ПРОДАЄТЬСЯ

Оголошення

Сучасні Технології Безпеки

ОМОФОН
Продаж Встановлення Сервіс

13 СІЧНЯ О 14.00 В БУДИНКУ КУЛЬТУРИ «ГАРМОНІЯ»
У ВЕЛИКОМУ ЗАЛІ ВІДБУДЕТЬСЯ БЛАГОДІЙНА ДИТЯЧА РІЗДВЯНА АКЦІЯ
«РІЗДВЯНЕ ДИТЯ»

На встановлення трубки в квартирі
інвалідам І-ІІ групи 50%

знижка

1. Системи цифрової
реєстрації аудіо та
відеоінформації;
2. Системи контролю та
обмеження доступу;
3. Системи охоронного
телебачення;
4. Системи охоронної
сигналізації;
5. Аудіо та відео домофони

Знижка діє на постійній основі

PI

т. 0974363101
Людмила
Миколаївна

ОРГАНІЗАТОРИ: Християнські церкви м.Волочиська та с.Користова
при підтримці районної та міської влади.
ЗАПРОШУЮТЬСЯ діти-сироти та діти з обмеженими фізичними
можливостями.
В ПРОГРАМІ театральні постановки, пісні та подарунки та інше.
ВХІД ПО ЗАПРОШЕННЯХ, які можна отримати зателефонувавши
по тел. 0978607984
Запрошуємо благодійників, кому не байдужа доля дітей-сиріт та дітей з
обмеженими фізичними можливостями долучитися до акції «Різдвяне Дитя».
ПРИЙОМ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВУВАНЬ (м’яка іграшка, засоби особистої
гігієни, канцелярські товари та інше) за адресою: Будинок молитви церкви
християн віри євангельської, вул. Незалежності, 46 (біля ринку) або
телефонуйте 0684238635 (Олександр Анатолійович).
В програмі можливі зміни. Довідки за тел. 0978607984

Кінець світу
с. Івахнівці /Чемеровецький р-н/
32. будівельників – тел. 0673804788;
33. електрогазозварника –
тел. 0673804788;
с. Лісківці /Кам'янець-Подільський р-н/
34. тракториста /на К-701/-0673846105;
35. агронома-садівника - т.0673846105;
Ізяславський р-н
36. електрогазозварника-т.0694334455;
37. трактористів-машиністів с/г
виробництва – тел. 0964334455;

Оплата праці висока!
Реквізити газети «РІГ»

097-860-79-84
Рекламно-інформаційна газета «РІГ»
Свідоцтво про реєстрацію серія КВ
№12331-1215 ПР від 21.02.2007 р.
видане Міністерством юстиції України.
Тираж 3 000
000 примірників.
Засновник, редактор та видавець
Фандера Віталій Олександрович.
Відповідальність за зміст оголошень
несе рекламодавець.
Віддруковано на ризографі.
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Існувало багато провісників кінця
світу, але всі передбачені ними дати
залишилися в минулому, а світ продовжує існувати. Так чи буде взагалі кінець
світу? Що говориться про це в Біблії, в
самій Великій Книзі, яку людство коли
небудь знало.
В Біблії не має виразу "кінець
світу", але в ній багато говориться про
цю подію. Ця подія в Біблії називається
"День Господній" або "Пришестя Господа Ісуса Христа". Біблія говорить про те,
що існування нашого світу завершиться
тоді, коли Ісус Христос знову прийде на
Землю видимим для всіх чином, щоб
засудити і знищити зло на Землі.

Кінець світу по Біблії
Таким чином перший раз Ісус
Христос приходив на Землю як Спаситель, щоб дати нам можливість покаятися і через віру в Нього отримати спасіння від осуду за наші гріхи. Вдруге
Ісус Христос прийде у зовсім іншому
вигляді, Він явиться на Землю у великій
славі і могутності, щоб зробити остаточний Суд над людством, щоб засудити
тих, хто відкинув Його як Спасителя, і
визволити тих, хто по-справжньому
повірив у Нього.

Тому будь-які передбачення щодо
дати кінця світу є вигадкою. Як не збулися безліч пророкувань, зроблених
раніше, так не збудеться і теперішня
популярна дата кінця світу 21 грудня
2012 року.

«Про день же той і годину
ніхто не знає, ні Ангели небесні, а
тільки Отець Мій один. Тож пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину
Господь ваш прийде. Але це ви знаєте, що, якщо б знав господар, в
який час прийде злодій, то пильну-

Однак, у Біблії говориться про те,
яким чином ми можемо дізнатися, що
час кінця світу наближається. У БІБЛІЇ
ПЕРЕДВІЩАЮТЬСЯ ПОДІЇ, ЯКІ БЕЗЩО РОБИТИ?
ПОСЕРЕДНЬО БУДУТЬ ПЕРЕДУВАТИ
КІНЦЯ СВІТУ. Ви можете прочитати про
Щоб не бути засудженим на Божоних в таких книгах Біблії як: Євангеліє
від Матвія 24 глава і книга Одкровення му Суді потрібно покаятися в своїх гріхах і по-справжньому повірити в Сина
(Апокаліпсис).
Божого Ісуса Христа, Який постраждав
на хресті за наші гріхи. У Біблії
Одним з таких ключових подій є
говориться:
прихід антихриста. Правління цього
представника сатани стане кульміна"Бо так полюбив Бог світ, що
цією людського повстання проти Бога. І
саме під час його правління відбудеться віддав Сина Свого Єдинородного,
щоб усякий, хто вірує в Нього,
Пришестя Ісуса Христа, кінець світу.

Таким чином, ЗГІДНО ПРОГНОЗУ
БІБЛІЇ, КІНЕЦЬ СВІТУ ДІЙСНО БУДЕ.
КОЛИ БУДЕ КІНЕЦЬ СВІТУ,
І кінцем світу буде Божий Суд, або як
ЗГІДНО БІБЛІЇ?
його ще називають "Судний День", день
Другого Пришестя Ісуса Христа на ЗемУ Біблії однозначно сказано, що
лю. Про це можна прочитати в Біблії:
ніхто не може знати точної дати, коли
Єв. від Матвія 24-25 гл., 2-е Посл. до
станеться кінець світу, тобто Судний
Солунян 1-2 гл., книга Одкровення 15День, Пришестя Ісуса Христа. Сам Ісус
22 гл., і в багатьох інших книгах Біблії.
Христос говорив про це так:
Колись, більше 2000 років тому, Бог
в Особі Ісуса Христа народився на Землі, як Людина, щоб врятувати нас. З любові до нас Він помер на хресті за наші
гріхи, прийняв заслужене нами засудження на Себе, щоб ми могли отримати
прощення наших гріхів через каяття і
віру в Нього.

вав би і не дав би підкопати свого
дому. Тому й ви будьте готові, бо в
яку годину не думаєте, прийде Син
Людський.» (Біблія. Євангеліє від
Матвія 24:36, 42-44)

Христос знищить антихриста і засудить
тих, хто пішли за ним. А всі, хто посправжньому повірив в Ісуса Христа,
будуть вічно жити з Богом у Царстві
Небесному, де не буде більше ніякого
зла.

не загинув, але мав життя вічне. Бо
Бог не послав Свого Сина на світ,
щоб Він світ засудив, але щоб світ
спасти через Нього. Віруючий в
Нього не судиться, а хто не вірує,
той вже засуджений, що не повірив
в Ім'я Однородженого Сина Божого.
Хто вірує в Сина, має життя вічне,
а хто не вірує в Сина не побачить
життя, а гнів Божий на нім. »
(Біблія, Євангеліє від Іоанна 3:16-18,36)

Якщо людина по-справжньому
повірить в Ісуса Христа, покаявшись у
Незалежно від того, чи відбудеться
своїх гріхах, то одержить прощення
кінець світу за нашого життя або в
гріхів і вічне життя з Богом. А якщо вона
далекому майбутньому, кожен з нас
залишиться байдужою до цього, то
постане на Божий Суд, який буде тоді.
понесе покарання за свої гріхи і буде
Кожен з нас колись помре, і тому ТАнавічно засуджена Богом в пекло.
КОЖ МОЖНА СКАЗАТИ, ЩО СМЕРТЬ
Є КІНЦЕМ СВІТУ ДЛЯ КОЖНОГО.
Адже після смерті наступне, що очікує
http://oboge.net
нас - це Божий Суд.
МОЛИТВА ПОКАЯННЯ
Дорогий Господь Ісус Христос!
Пробач мене за те, що я жив без
Тебе. Пробач кожний, зроблений
мною гріх, омий мене Своєю
святою кров’ю. Дякую за те, що Ти
вмер за мене і воскрес для мого
виправдання. Ввійди в моє життя,
все зміни в ньому та будь моїм
Господом і Спасителем. Візьми моє
життя в Свої руки і керуй ним. Тобі
хай буде за все слава навіки віків.
Амінь.

