
Elämäsi tärkein kysymys?

  Eikö ensimmäinen ja tärkein asia olisi tietää 
totuus ikuisuudesta! - Mitä Sinulle tapahtuu 
kuoleman jälkeen? Mihin silloin menet? On 
kaksi mahdollisuutta: Tuonela ja Paratiisi. 
Molemmat ovat väliaikaisia paikkoja, joissa 
odotetaan ikuisuutta:
1. Uskoon tulleet pääsevät Paratiisiin, jossa 
odotetaan Jeesuksen takaisin tuloa. Paratiisi on 
onnen ja autuuden paikka, lopullisen Taivaan 
kodin esikartano.
2. Jumalan armon hylänneet siirtyvät 
kuolemansa hetkellä Tuonelaan, jossa odottavat 
lopullista tuomiotaan. Se on kauhujen paikka, 
kadotuksen eli helvetin esikartano.

Jeesus on sovittanut syntitilasi Goltatan ristillä. 
Hänen sijaiskärsimyksensä ja verensä kautta 
voit saada syntisi anteeksi. "Jeesus sanoi 
hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; 
joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 
kuollut." Joh. 11:25
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