Ainahan on maksettava, eikös juu,
mitä tässä maailmassa velkaantuu! Lauloi Tapio Rautavaarakin!

Synti-Velan hoitotapoja:
Jättää velan hoitamatta:

Jeesus maksaa velat:

Syntien velkakirja:

Synti.
Synti-sanaan sisältyy esimerkiksi seuraavanlaiset synnit: kaupasta otettu luvatta karkkeja, työnantajalta varastettu
työaika, katsottu himoiten naista tai miestä, seksuaaliset
teot, puhuu pahaa toisesta ihmisestä, tappaminen jne.

Raamattu sanoo, Room. 3;23.
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja
ovat Jumalan kirkkautta vailla.”
Kaikki ovat velallisia!

Syntien velkakirja:

Hoitamaton velka erääntyy velallisen kuoltua
Jaak. 2;10. ”Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo
yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.”
Helpoin ja yleisin tapa on jättää synti-velat maksamatta! Velkojen hoitamatta
jättäminen johtaa siihen, että velallinen joutuu helvettiin. Velan periminen
alkaa heti velallisen kuoltua. Velalliselle ei jää mitään. Aina vaan jää velkaa
maksettavaksi, koska velka on niin suuri! Velallinen joutuu maksamaan velkaansa ikuisesti! Sinne tulee kaveriksi itse Saatana. Se on myös tuomittu
olemaan siellä ikuisesti. Syntivelallinen jää yhdessä Satanan kanssa tämän
kirotun maan vangiksi, joka muuttunee tulikivijärveksi lopun aikana.
Siinä vaiheessa loppuu myös aika ja ajan laskeminen. – Siksi tuomio on ikuinen!
Tänne maahan ei kannata kenenkään jäädä Saatanan kaveriksi!

Siellä on itku ja hammasten kiristys? Siellä olevia vaivataan ikuisesti yöt ja päivät.
Aikaa ei enää ole, on vain ikuisuus.

Syntejä ei erotella pieniin
ja suuriin. Synti on synti.

1. Moos. 3;17."Koska
kuulit vaimoasi ja söit
puusta, josta minä kielsin
sinua sanoen: 'Älä syö
siitä', niin kirottu olkoon
maa sinun tähtesi .”

Maasta tulee
Ilmeisesti

Helvetti?

1. Moos. 3;14. ”Jumala
sanoi käärmeelle: "Koska
tämän teit, kirottu ole
sinä. Vatsallasi sinun pitää
käymän ja tomua syömän
koko elinaikasi.”

Jeesus on mitätöinyt tämän velkakirjan!

Jeesukseen uskovat ovat ottaneet vastaan Jeesuksen elämäänsä. He ovat syntinsä tunnustaneet ja katuneet niitä. He ovat näin uudestisyntyneet ja velat on maksettu.
Jeesus on jo 2000 vuotta sitten maksanut kaikki
velat Golgatalla ja vapauttanut itseensä uskovat
kaikista sidonnaisuuksista. - Maan kirous ei heitä silloin enää sido ja he voivat muuttaa pois
Uuteen Jerusalemiin Jeesuksen kanssa, kun aika
siihen tulee!

Ilm. 21;3. ”Katso Jumalan maja ihmisten
keskellä! Ja hän on
asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva
heidän kanssaan,

Uusi Jerusalem

(Ihmiset on luotu maan tomusta!)
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