
Tyhjää elämää

Olet ehkä sen kokenutkin, että elämä on 
useinkin tyhjää ja tarkoituksetonta? Mutta asia 
on korjattavissa. Sinua varten on tarjolla puhdas
ja oikea elämän sisältö, ikuinen Elämä Jumalan 
yhteydessä. Tie Jumalan armoon on avattu: 
Jeesus sovitti syntimme ristillä. Sinäkin saat 
ottaa vastaan Jeesuksen ja näin tulla Jumalan 
lapseksi. Näin siunauksen esteet poistuvat ja 
valo loistaa sydämeesi. "Niin Jeesus taas 
puhui heille sanoen: "Minä olen maailman 
valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä 
vaella, vaan hänellä on oleva elämän 
valkeus". Joh. 8:12 

Ota yhteyttä ja tule käymään ensi tilassa: 
- su srk:n pääkokous kello 16.00
- ke älä jää yksin- päivä kello 14.00-16.00
- la raamattupiiri kello 14.00
Katso lisää: www.Jeesus-on-Herra.com
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