
Tiedote vaaliehdokkaille ja äänestäjille!

Ensimmäinen asia, josta Sinun tulee huolehtia, on selvittää omat asiat Jumalan kanssa! 
- Mikään ei saa mennä tämän edelle! - Ottaessasi vastaan Jeesuksen syntiesi sovittajaksi 
ja elämäsi Herraksi, tulee sinusta rehellinen ja luotettava ehdokas. Voit sitten myös 
rukoilla äänestäjiesi puolesta. 
  Jos siis tahdot tulla Jumalan lapseksi, pitää sinun tulla uskoon, ja sen jälkeen 
upotuskasteelle Jeesuksen Nimeen. Apt. 2:38,41.
Uskoon tulleena tahdot tehdä tulevat tehtäväsi rukoillen ja kysellen, mikä on hyvää ja 
oikeaa. Jumalalla on HYVÄ tahto aivan kaikkeen: terveyden hoitoon, EU:n ja NATO:n 
asioihin, vanhusten ja lasten hoitoon, tasa-arvoon, ahneudensyntien- ja eriarvoisuuden 
poistamiseen, palveluiden tasoon ja oikeudenmukaisuuteen. Rukoillen ja Raamattua 
lukien löydät oikeat ratkaisut kaikkiin asioihin ja osaat laittaa ne oikeaan 
tärkeysjärjestykseen.  "...ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen." Jer. 31:9.
Rukoile siis koko sydämestäsi, nöyrtyen ja syntitilaasi katuen. Pyydä, että Jumala antaa 
syntisi anteeksi ristillä vuodatetun sovintoveren armossa! Jeesus oli sijaisuhri:
"Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi" Jes. 53:5
Jeesus on Ainoa Pelastaja!

Nettisivut: www.Jeesus-on-Herra.com        
Youtube: https://www.youtube.com/@WeijoLindroosTurusta/videos
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