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Hyvää Joulua!
Miksi vietämme joulua?
Noin 2000 vuotta sitten tapahtui joulun 
ihme. Jumala tuli ihmiseksi. Jeesus Kristus 
syntyi maailmaan. Hän tuli jotta Hän voisi 
palauttaa minut ja sinut Jumalan yhteyteen. 
Synti erottaa ihmisen Jumalasta. Jeesus tuli 
kuollakseen Golgatan ristillä sijaiskuoleman 
minun ja sinun syntien tähden.
Nyt Jumala voi tarjota parasta joululahjaa. 
Iankaikkisen elämän Kristuksessa voit ottaa 
vastaan lahjana, armosta uskon kautta.
Ota vastaan Jumalan rakkauden lahja nyt.
Sano Hänelle: “Herra Jeesus, otan vastaan 
lahjasi. Tule sydämeeni ja pelasta minut.
Aamen”.
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Merry Christmas!
Why do we celebrate Christmas?
About 2000 years ago the miracle of 
Christmas occurred. God became man. 
Jesus Christ was born to the world. 
He came so that He could restore you and 
me to fellowship with God. Sin separates 
man from God. Jesus came to die on the 
Cross on Golgotha a replacement death for 
your and my sins.
Now God can offer the best Christmas 
present. You can receive Eternal Life in 
Christ as a gift, by grace through faith.
Receive the gift of the love of God now. 
Say to Him: “Lord Jesus, I receive Your 
gift. Come in to my heart and save me.
Amen”.
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