Palaa takaisin

On olemassa käsky: - ”Älä himoitse!”
Raamattu sanoo: ”Joka rikkoo yhdessä kohdassa
on syypää kaikissa kohdissa.
Rima on tässä asiassa niin korkealla, ettei kukaan
kykene hyppäämään siitä yli!
Vain Jeesusuksen veri voi poistaa synnit, jos tekee parannuksen! Eikä siinä ei ole vaihtoehtoja
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Rikkaus: ”Totisesti minä sanon teille; rikkaan on
vaikea päästä taivasten valtakuntaan.”
Tässä tarkoitetaan lähinnä sitä omaisuutta, joka
saadaan käskyjen täyttämisestä. Luullaan, että
käskyjä täyttämällä voidaan pelastua omin kyvyin!
Valitettavasti se kaikki, Jumalan silmissä, on kuin
saastainen vaate. Ei se kelpaa mihinkään, vaan se
on Jeesuksen sovitustyön halpana pitämistä!

KULJET?

Olet tehnyt hyvää taikka pahaa, sinä tarvitset Jeesuksen veren puhdistusta
En suvaitse noita
”hihhuleita.”
Minä olen
pappi.

Tunnusta syntisi Hänelle ja tee parannus!
Saat ilon ja vapauden sekä iankaikkisen elämän!
******************
- Se on lopulta Yksinkertaista!

Millä kohdalla olet?
Hoidan kaikki asiat
ylistämällä! Ei siinä
muuta tarvita

Minä uskon
Jumalaan
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Täytän käskyt niin
hyvin kuin osaan ja
tarvittaessa otetaan armo avuksi!
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Teen paljon
hyviä tekoja!
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Olen hyvä ihminen,
käyn ehtoollisellakin
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TAIVASTIE
HENGENTIE
ARMONTIE

JOKA SYNTINSÄ
TUNNUSTAA JA HYLKÄÄ
SAA LAUPEUDEN

TAIVASTIE

En ole tehnyt kenellekään mitään pahaa

- Joka ei tunnusta Jeesusta hänellä ei ole Isääkään. Kaikki
lähtee Jeesuksesta! Kuinka vaikeata meille onkaan tunnustaa Jeesus Herraksi: - Ottaa vastaan ristin häpeä!
- Jumalan vielä moni hyväksyy - mutta Jeesuksen kohdalla
tulee vaikeuksia! Eikö Jeesusta voisi jotenkin ohittaa? - Ei
voi! Kukaan muu kun ei pysty sovittamaan syntejä!
- Ota tai jätä! Siinä on vaihtoehdot!
Jeesus on välimies Jumalan ja syntisen ihmisen välillä!

Minä olen
pelkuri

Jeesus otti minun
syntini pois. Olen
vapaa. Halleluja!

Jeesus sanoo:
”TULE JA SEURAA MINUA”

JOKA USKOO JA KASTE TAAN SE PELASTUU

Minua ohjaa ja
kuljettaa Pyhä Henki!

Tämä tie on kapea ja suora!
Kuuntelen ohjeet huolella, niin
pääsen perille

Kiipeän yli muurin

Mikä sellainen
Jeesus on?

On siellä
muitakin

Apt. 2;41. ”Jotka nyt
ottivat hänen sanansa
vastaan, ne kastettiin.”

Jeesus armahda minua.
Tahdon tunnustaa
kaikki syntini!

Gal.3;18. ”Mutta jos te
olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.”

Room. 8;14. ”Sillä kaikki, joita
Jumalan Henki kuljettaa ovat
Jumalan lapsia.”

- Jeesus tule elämääni!

”Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne jotka sen löytävät.”
Ei sellaista helvettiä ole. Ei
Jumala voi olla niin julma.
Minä menen tätä tietä

Minä olen
piispa

Me olemme
armon alla

VAIN JEESUS PELASTAA!

Uskoontulon järjestys:

TEHKÄÄ PARANNUS JA
USKOKAA EVANKELIUMI
On tämä tie kuoppaista, - onpahan leveetä

Ei saa
peloitella

VAROITUS! HELVETINTIELLÄ
JOUDUT IKUISEEN TULEEN!

Room. 3;20. ”Sentähden, ettei mikään liha tule
hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista;
sillä lain kautta tulee synnin tunto.”
Gal. 3;24,25. ”Niinmuodoin on laista tullut
meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta
vanhurskaaksi tulisimme.
Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.” (Lain)

1. Laki tuo synnintunnon!
2. Synnintunto parannuksen ja Jeesuksen
vastaanottamisen. Vapauden laista.
3. Kuuliaisuus Pyhälle Hengelle ja Raamatun
Sanalle tuo kasteen.
4. Pyhän Hengen kuljetuksen.
5. Iankaikkisen elämän

