Yhä lähemmäksi loppua!
Closer And Closer to The End!
By Geri Ungurean, January 30, 2022

“Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee
minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla
sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua,
mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa
vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on
synnytystuskien alkua'” (Mt. 24 4-8).
Jos jotakin – niin verellä pestyjen, uudestisyntyneiden Jeesukseen uskovien pitäisi olla innoissaan!
Jotkut saattavat ajatella, että tällainen puhe on hieman hullua. Mutta ettekö te ymmärrä?!?!
Maailmankaikkeuden Luoja - meidän ISÄMME - tiesi ennalta kaiken, mitä maailmassamme
tapahtuu ja koska hän on kaikkitietävä, hän tietää, mitä tapahtuu huomenna - ensi viikolla - ensi
kuussa jne. JA Hän hallitsee täydellisesti!
Herra kertoo meille Sanassaan näistä tapahtumista!
ÄLÄ PELKÄÄ!!
Mutta ymmärrän täydellisesti niitä, jotka ovat ahdistuneita ja peloissaan, kun eivät ole varmoja siitä,
että ovat väleissä Jumalan kanssa. .
Haluatko olla hyvissä väleissä Jumalan kanssa? Ymmärrätkö, että olet syntinen ja tarvitset
Vapahtajaa? Usko minua; Jumalaa ei voi pilkata. Jos joku tulee Hänen luoksensa vain paetakseen
pelottavia tulevia tapahtumia – niin Hän tuntee sydämesi!
Hän tunnistaa ne, jotka todella haluavat kuulua Hänelle ja todella ymmärtävät pahuuden omassa
sydämessään!

Sinun on tehtävä PARANNUS ja pohjimmiltaan se tarkoittaa, että myönnt Jumalalle olevasi
syntinen ja että on vain yksi tie olla väleissä Jumalan kanssa ja kuulua Hänelle:
“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei
Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että
maailma hänen kauttansa pelastuisi” (Joh. 3:16-17).
“Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin
kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6).
Jos tarvitset lisäselvitystä pelastuksesta Jeesuksen Kristuksen kautta, klikkaa seuraavaa linkkiä:
HOW CAN I BE SAVED?
TEE SE HETI JA KERRO SITTEN JOLLEKULLE!!!
Jos olit vilpitön ja tarkoitit sitä sydämestäsi, niin sanon: TERVETULOA JUMALAN
PERHEESEEN!!! Taivaan enkelit iloitsevat sinusta!
Odotan tapaavani sinut taivaassa!
Halleluja!
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