
Jeesus tulee! 
Oletko valmis?

Sinä voit pelastua. 

Jokaista ihmistä kiinnostaa sielun pelastus,
koska kukaan ei halua mennä kadotukseen. 

Jumala tahtoo pelastaa luomansa ihmisen, Hän,
"joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja

tulisivat tuntemaan totuuden." 1 Tim. 2:4

Taivaaseen pääsemisen edellytys on, että otat
vastaan Jumalan armon tämän elämän
aikana. ”Hänen työtovereinaan me myös

kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan
armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän
sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua

kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut".
Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on

pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1-2

Lue lisää: 
www.Jeesus-on-Herra.com
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