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Moi! 
 
Tervetuloa lukemaan tätä kirjettä. Se on kirjoitettu jokaiselle meistä. Sisältö on 
Raamatusta. Löydät lähdetiedon sulkeista. 
 
Olet minulle tärkeä 
 
Tunnen sinut paremmin kuin kukaan toinen. Kaikki kaipauksesi, motiivisi ja tarpeesi 
ovat minulle tuttuja. (Ps. 139:1.) Missä oletkin, minne menetkin, sen minä tiedän; jo 
kaukaa minä näen aikeesi. (Ps. 139:2.) Minä tunnen sinut perinpohjin. (Ps. 139:3.) Jopa 
hiuskarvasi on laskettu. (Matt. 10:30.) 

 
Jo ennen kuin vanhempasi sinua 
ajattelivat, minä sinut tunsin. (Jer. 
1:5.) Äitisi kohdussa minä sinut 
muovasin. (Ps. 139:13.) Et ole 
vahinko; et evoluution tuote. Minä 
halusin sinut ja suunnittelin sinut. 
Jopa tulevaisuutesi on minun 
käsissäni. (Ps. 139:15–16.) Olet tehty 
ainutlaatuisesti ja ihmeellisesti. (Ps. 
139:14.) Olen pitänyt sinusta huolen 
syntymästäsi saakka. (Ps. 71:6.) 
Minulla on sinulle annettavana  
paljon hyviä lahjoja. (Jaak. 1:17.)  
 

Kutsun sinua lapsekseni. (Joh. 1:12.) Tiemme erosivat, koska harhailit omilla teilläsi ja 
hylkäsit minut. (Jes. 53:6.) Mutta sen ei tarvitse jatkua niin. Poikani, tyttäreni, Jeesus 
on sovittaja välillämme ja Hän on tie takaisin yhteyteen kanssani. (Joh. 14:6.) Hänen 
takiaan rakkauteni sinua kohtaan tuli näkyväksi 2000 vuotta sitten. (Joh. 3:16.) Tuolloin 
Hän kuoli ristillä sinun väärintekojesi ja huonojen päätöstesi vuoksi, jotta me 
voisimme päästä jälleen yhteyteen keskenämme. (2. Kor. 5:18–19, 21.) 
 
Minä herätin Jeesuksen kuolleista. Hän elää! (Apt. 10:40.) Anna elämäsi Hänen 
käsiinsä, niin se menestyy. (Ps. 37:4.) Kun otat vastaan anteeksiannon, mikään ei voi 
enää erottaa meitä toisistamme. (Room. 8:38–39.) 
 
Kysymys kuuluu: Haluatko olla lapseni? (Joh. 1:12–13.) Minä odotan sinua! (Luuk. 15:11–
24.) 
 
Jumala, joka rakastaa sinua 
 
Haluaisitko oppia tuntemaan Jumalan paremmin ja elämäsi mahdollisuuksista hänen 
yhteydessään tässä kertomuksessa? Jatka lukemista osiosta ”Löydä elämä". 
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1. Alkuperän etsintä 
   Jumala luo elämää 
 

Usein esitetty kysymys: Onko Jumala olemassa? 
Eikö tämä olekin se kysymys, johon jokainen haluaisi vastauksen? Jos Jumalaa ei 
ole olemassa, on hyödytöntä etsiä Häntä. Raamatusta luemme, että sen, joka astuu 
Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee 
ne, jotka etsivät häntä. (Hep. 11:6.) Vaikka Jumalan olemassaoloa ei olekaan 
mahdollista todistaa tieteellisesti tai matemaattisesti, monet asiat, joita tiedämme 
kertovat Hänestä. 

Maailmankaikkeus   
 Jos ajattelemme, että maailmankaikkeus on sattuman 

 seuraus, se herättää monia uusia kysymyksiä – eikä 
vastaa yhteenkään niistä. Näin on juuri 
“Alkuräjähdys teorian“ kanssa. Mistä tyhjästä tullut 
aine sai alkunsa? Jopa “Alkuräjähdys“ ei voi tuoda 
mitään esiin tyhjästä. Evoluutioteoria on laajalle 
levinnyt, mutta siitä ei voida varmasti sanoa, että se 
olisi totta: Miten voi olla, että tyhjästä olisi 

muodostunut uskomattoman monimutkaista elämää, 
joka voi kehittyä maapallolla? Sen vuoksi 

alkuräjähdykseen viitataan edelleen vain teoriana. 
 

Raamattu antaa ymmärrettävän selityksen 
Alussa loi Jumala taivaan ja maan. (1. Moos. 1:1.) Maailmamme ei ole 
sattumanvarainen tuote onnistuneita yhteensattumia, jotka ovat “aina olleet siellä“. 
Pikemminkin huomaamme, että luomisen taustalla täytyy olla suuri älykäs 
suunnittelu. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla: 
näkyvä on syntynyt näkymättömästä. (Hep. 11:3.) Luomisen alkuperä ja alku on 
Jumalassa. Mitä hän sanoi, se tapahtui, mitä hän käski, se pysyi. (Ps. 33:9.) 
 

Luonnon ällistyttävä järjestys, suunnitelma ja luonnon lait 
Maailmankaikkeuden valtavuudesta pienimpään mikroskooppiseen olioon, jokaisella 
on oma paikkansa ja järjestyksensä. Järjestys ei vain tapahdu itsestään, vaan 
luonnonlait viittaavat myös lain antajaan. "Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, 
mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, - -“ (Apt. 17:24.) 
 

Selkein todiste Luojasta on ihminen itsessään 
Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa 
elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. (1 Moos. 2:7.) Toisin kuin eläimet, 
ihmisellä on jotain, jota kutsutaan persoonallisuudeksi. Ihminen voi ajatella, tuntea, 
tahtoa ja haluta. Hänellä on omatunto, hän voi tehdä järkeviä päätöksiä ja hän voi 
erottaa hyvän pahasta. Ihminen voi rakastaa ja tuntea intohimoa.  
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Kaiken yllä, hänellä on voimakas halu tuntea Jumala. Mistä hän sai nämä 
ominaisuudet? Eivät ne olisi voineet tulla pintaan evoluution tai sattumien avulla. 
Ihminen ei ole sattuman tulos. Kuningas Daavid, joka kirjoitti monet Psalmeista, 
sanoo sen näin: Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat 
sinun tekosi, minä tiedän sen. (Ps. 139:14.) 
 
 

2. Mikä on tietomme perusta? 
    Jumala ilmoittaa itsensä Raamatussa 
 

Tarvitsemme luotettavaa tietoa Jumalasta 
Mieheltä nimeltä Job, josta on kirjoitettu kokonainen kirja Raamatussa, kysyttiin 
kerran: Tavoitatko sinä Jumalan syvyydet? Ymmärrätkö ääriään myöten 
Kaikkivaltiaan suuruuden? (Job 11:7.) Mitä hänen olisi pitänyt vastata? Emme voi 
tuntea Jumalaa ja näin ollen luottaa siihen, että hän ilmoittaa itsensä meille. 
 

Jumala ilmoittaa itsensä luonnossa 
Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. 
(Ps.19:2.) Maailmankaikkeus itsessään, koossaan ja järjestyksessään, sen 
monimuotoisuus ja kauneus, paljastaa paljon Jumalasta, joka sen loi. Jumala 
osoittaa valtavan suuruutensa ja käsittämättömän, uskomattoman luovuutensa 
voiman luodessaan maailmamme. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen 
iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa 
tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä 
puolustaa. (Room. 1:20.) 

 

Jumala puhuu ihmisille 
Kommunikaatio syntyy sanoista. 
Jumala on puhunut myös muutamille 
henkilöille. Yksikään profeetallinen 
sana ei ole tullut julki ihmisten 
tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet 
Pyhän Hengen johtamina sen, minkä 
ovat Jumalalta saaneet. (2. Piet. 1:21.) 
Missään muussa kirjoitetussa 
teoksessa emme näe vastaavanlaista 
selkeää ja yksityiskohtaista profetiaa, 
joka myöhemmin toteutuisi 
täydellisesti. Mieti vaikka Jeesuksen 

syntymäpaikkaa tai hänen ristiinnaulitsemisensa yksityiskohtia. Ne eivät voi olla 
sattumaa. Jumala pyrkii yhteen lopputulokseen läpi koko Raamatun. Jokainen pyhä, 
Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, 
ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. (2. Tim. 3:16.) 
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Missään muussa kirjassa ei ole koskaan ollut tällaista elämää 
muuttavaa voimaa 
Raamatun erityispiirteen voi nähdä sen vaikutuksesta ihmisten elämään: 
Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, 
te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana vaan sinä mitä se todella on, Jumalan 
sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. (1. Tess. 2:13.) Tuhansien vuosien 
saatossa miljoonat ihmiset ovat todistaneet sen omassa elämässään: Herra on 
antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne 
neuvovat taitamatonta. (Ps.19:8.) 
  
 

3. Näkymätön – ja silti havaittava? 
    Jumala, luojamme, esittelee itsensä 
 
Kaikilla meistä on oma käsitys Jumalasta. Jotkut meistä näkevät hänet 
hyväntahtoisena pappana, jolla on pitkä valkoinen parta, joka mielellään sivuuttaa 
virheemme. Toiset näkevät hänet taivaallisena „koppalakkina“. Silti jotkut ajattelevat, 
että Hän on „Jokin“ yliluonnollinen ja käsittämätön. Loppujen lopuksi, vain Hän voi 
määrittää itse itsensä. Seuraavat esimerkit kertovat mitä Jumala itse on paljastanut 
omasta luonteestaan Raamatussa. 

 

Jumala on uskomattoman 
ihmeellinen 
On monia asioita, jotka ovat meille 
käsittämättömiä Jumalassa. Hänen, joka 
tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä 
ilman määrää. (Job 5:9.) Jumalaa ei voi 
tavoittaa. Ihmisjärki ja käsitys eivät pysty 
ylittämään tätä kuilua. Mutta sen ei pitäisi 
ihmetyttää meitä, koska, jos voisimme täysin 
ymmärtää kuka Jumala on, Hän ei olisi enää 
Jumala: Kaikkivaltiasta emme saata käsittää, 
häntä, joka on suuri voimassa, joka ei 

oikeutta ja täydellistä vanhurskautta polje. Sentähden peljätkööt häntä ihmiset; hän ei 
katso keneenkään, joka on omasta mielestään viisas. (Job 37:23-24.) 
 

Jumala on persoona 
Jumala ei ole asia, voima tai idea. Hän ilmoittaa itsensä eläväksi henkilöksi, 
persoonaksi. Se tulee ilmi siinä miten Hän ajattelee, tuntee, toivoo ja toimii. Mutta 
Hän ei yksinkertaisesti ole “yläkerran ukko“ tai “hyvä herra“ tai jonkin sortin 
“Teräsmies“. Mutta Herra on totinen Jumala; hän on elävä Jumala ja iankaikkinen 
kuningas. (Jer. 10:10.) 
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Jumala on ikuinen 
Jumalalla ei ole alkua eikä loppua. Kuten Raamatussa sanotaan: Ennenkuin vuoret 
syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, 
Jumala. (Ps. 90:2.) Ikinä ei ole ollut, eikä ikinä tule olemaan aikaa jolloin Jumalaa ei 
olisi. Jumala esittelee itsensä näin: "Minä olen A ja O, alku ja loppu", sanoo Herra 
Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias. (Ilm. 1:8.) ja Hän tulee 
olemaan sama ikuisesti. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. (Hep. 13:8.) 
Jumala on edelleen sama, joka Hän oli ja joka Hän tulee aina olemaan. 
 

Jumala on itsenäinen 
Jokainen luotu olento on riippuvainen toisista luoduista olennoista, tietyistä 
olosuhteista ja lopulta Jumalasta – mutta Jumala on täysin itsenäinen luoduistaan ja 
luomistyöstään. eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin 
tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. (Apt. 17:25.)  

 

Jumala on 
oikeudenmukainen 
Raamatussa sanotaan: - - sillä 
Herra on oikeuden Jumala. Autuaita 
kaikki, jotka häntä odottavat! (Jes 
30:18.) Mutta Jumala ei ole 
ainoastaan luojamme ja 
ylläpitäjämme, Hän on myös 
tuomitsijamme. - - hänen istuintaan 
kannattavat vanhurskaus ja oikeus. 
(Ps. 97:2.) Hän palkitsee ja rankaisee 
ajassa ja ikuisuudessa täydellisellä 
oikeudenmukaisuudella. 

Jumala on pyhä 
Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa! Kuka on sinun vertaisesi, sinä 
pyhyydessä jalo; sinä ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeitten tekijä! (2. Moos. 
15:11.) Jumalan pyhyys on verraton. Vain Herra on pyhä, ei ole toista, meidän 
Jumalamme yksin on luja kallio. (1. Sam. 2:2.) Hän on täysin virheetön ja vailla 
heikkoutta. Tämä edellytys on kirjoittettu Hänen kirjaansa Raamattuun. Onhan 
kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." (1. Piet. 1:16.) 

 

Jumala on kaikkitietävä 
Hänen tietonsa on täydellistä. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, 
on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. (Hep. 4:13.) Jumala tietää 
kaiken menneisyydestämme, nykyisyydestämme ja tulevaisuudestamme. Hän tietää 
kaikki ajatuksemme, sanamme ja tekomme. Hänen viisautensa on täydellistä ja 
meille käsittämätöntä. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen 
viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja 
jäljittämättömät hänen tiensä! (Room. 11:33.) 
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Jumala on kaikkivaltias 
Sinä tiedät, että minä olen Herra, kaikkien luotujen Jumala. Onko minulle mikään 
mahdotonta? (Jer. 32:27.) Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Jumala voi tehdä mitä vain. 
Hän ei esimerkiksi voi valehdella tai olla uskoton itselleen. Hän ei voi tehdä virheitä. 
Hän ei voi tehdä syntiä tai kieltää itseään. Mutta Hän voi tehdä mitä vain, jonka 
Hänen jumalallinen luontonsa sallii.  
 

Jumala on rakkaus 
Tämä on kaikista tärkein ja kaunein asia. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, 
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16.) Hänen poikansa, joka on yhtä Isän 
kanssa, antaa elämänsä ihmisten puolesta. Oman elämän urhaus toisten vuoksi on 
teko, jota ei voi ylittää. Tämä on suurinta, mitä kukaan voi tehdä osoittaakseen 
rakkauttaan toiselle, ei vain teoriassa vaan käytännössä. 
 
 

4. Suurin tarkoitus 
    Meidät on luotu ihmeellisesti 
 

Ihminen etsii tarkoitusta elämälleen 
Miksi olemme olemassa? Mistä me tulemme? Onko elämällämme merkitystä? 
Ensinnäkin meidän täytyy ymmärtää ettemme ole olemassa pelkästään olemisen 
vuoksi. Olemme enemmän kuin sattumanvarainen joukko atomeja. Raamattu kertoo 
meille, että viisas ja pyhä Jumala on luonut meidät aivan erityisiksi. Ja Jumala loi 
ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi 
heidät. (1. Moos. 1:27.) Kuun auringon ja tähtien kokoon verrattuan saatamme tuntea 
itsemme pieniksi, mutta Jumala on antanut meille erityisen aseman maailmassa. 

 

Ihminen on enemmän kuin älykäs 
eläin 
Huomaamme tämän, kun tarkastelemme 
ihmisen vapaata tahtoa elää elämänsä oman 
suunnitelmansa mukaan. Jumala siunasi heidät 
ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, 
lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se 
valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan 
lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja 
liikkuu." (1. Moos. 1:28.) Meidät luotiin 
hallitsemaan Jumalan luomaa maailmaa. Meille 
on annettu vastuu omasta elämästämme ja 
kaikkien muiden elävien olentojen elämästä. 
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Ihmisen erityinen arvo 
Meidät luotiin “Jumalan kuvaksi“ ei tarkoita sitä, että olisimme miniversio Jumalasta, 
jolla on kaikki Hänen ominaisuutensa, mutta vain rajoitetusti. Se tarkoittaa 
enemmänkin sitä, että meidät on suunniteltu olemaan yhteydessä ja suhteessa 
Jumalaan. Me pystymme esimerkiksi rukoilemaan ja olemaan yhteydessä Jumalan 
kanssa. Kun ihminen luotiin, hän eli täydellisessä ympäristössä, rakastavassa 
suhteessa toistensa kanssa ja täydellisessä sopusoinnussa Jumalan kanssa. 
 

Noina päivinä ei ollut identiteettikriisiä 
Ihmiset eivät olleet ainoita, jotka kokivat täydellistä tyytyväisyyttä olemassaolostaan – 
jopa Jumala oli tyytyväinen! Tiedämme tämän, koska Raamattu kertoo, että luomisen 
lopussa kaikki oli täydellistä. Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli 
hyvää. (1. Moos. 1:31.) Niin kauan kuin tottelimme Jumalan käskyjä paratiisissa, elimme 
onnellisesti ja täydellisessä sopusoinnussa Jumalan kanssa. Silloin ihmiset tiesivät 
keitä he olivat ja mikä heidän tarkoituksensa tässä maailmassa oli. 
 
Tänä päivänä asia on täysin toisin. Miksi? Mitä tapahtui? 
 
 

5. Maailmanhistorian kauhein katastrofi 
    Ihminen kapinoi Jumalaa vastaan 
 

Mikä on kauhein katastrofi, jonka ihminen on kokenut? 
Monet sanomalehtien pääotsikot ja radio- tai televisiouutisten pääuutiset muistuttavat 
meitä siitä, että maailma ei ole järjestyksessä. On helppo valittaa kaikesta 
väkivallasta, epäoikeudenmukaisuudesta, kaaoksesta ja yhteiskuntamme 
epäonnistumisista; mutta ennenkuin tuomitsemme muita, meidän tulisi ensin 
muistuttaa itseämme siitä syystä miksi kaikki tämä tapahtuu. Raamattu sanoo näin: 
Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin 
on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. (Room. 5:12.)  

 

Jumala kielsi meiltä vain 
yhden asian 
Esi-isämme, ensimmäiset ihmiset 
(Aatami ja Eeva) elivät vapaina. Herra 
Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti 
syödä puutarhan kaikista puista. Vain 
siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä 
ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, 
jona siitä syöt, olet kuoleman oma."  
(1. Moos. 2:16–17.) Jumala halusi nähdä 
olimmeko hänen luottamuksensa ja  
hänen tarjoamansa vapauden arvoisia. 
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Mutta Paholainen houkutteli Eevan epäilemään Jumalan sanaa ja rikkomaan 
Jumalaa vastaan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se 
oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä 
hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi.  
(1. Moos. 3:6.)  
  

Synti tuli maailmaan silmänräpäyksessä 
Aatami ja Eeva erotettiin Jumalasta tahallisen tottelemattomuuden vuoksi. Yhtäkkiä 
Jumalan ja ihmisen välillä oli muuri. Rakastavan Jumalan sijaan he pelkäsivät häntä. 
Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja 
nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. (1. Moos. 3:8.) Sen sijaan, 
että he tunsivat olevansa turvassa, tyytyväisiä ja onnellisia, he tunsivat nyt 
syyllisyyttä ja pelkoa syntiensä vuoksi. 
 

Synnin seuraus on ero Jumalasta 
Jumala sanoi, että menettäisimme yhteyden Häneen heti, kun olemme 
tottelemattomia emmekä noudata hänen käskyjään, ja näin tapahtui. Tällä tavalla 
meidät erotettiin Jumalasta tänä kauhistuttavana hetkenä ja tämän vuoksi olemme 
hegellisesti kuolleita. Sen jälkeen myös fyysinen kuolema on ollut viimeinen 
pysäkkimme. Mutta ei tässä kaikki: Aatami ja Eeva siirsivät tämän syntisen luonnon 
jälkeläisiinsä eli meihin. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin 
mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat 
tehneet syntiä. (Room. 5:12.) Kiinnitä huomiota erityisesti sanaan “kaikki“. Olemme 
kaikki syntisiä. Sen vuoksi kuolemme. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me 
petämme itseämme eikä totuus ole meissä. (1. Joh. 1:8.) Elämämme todistaa sen ja 
Raamattu vahvistaa sen. 
    

Elämmekö Jumalan mielen mukaista elämää? 
Oletko aina rehellinen, rakastava ja epäitsekäs – ja näin täysin synnitön? Jumala 
tietää vastaukset näihin kysymyksiin – ja sinä myös, jos olet rehellinen. Sillä kaikki 
ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. (Room. 3:23.) Kaikki ovat syntisiä 
– syntymästä lähtien, luonnostaan, omien valintojensa ja toimintansa kautta. Myös 
sinun tulisi kohdata nämä tosiasiat ja niiden seuraukset. 
 
 

6. Loppu ilman toivoa 
    Ihmiset ovat synnin orjia 
 

Kadotuksessa ilman pelastusta 
Kun joku sairastuu, kysymme heti “Onko se vakavaa?” Vielä tätäkin enemmän 
meidän tulisi kysyä onko hengellinen sairautemme – synti, vakavaa. Myönnämme 
helposti, että olemme syntisiä, koska emme varsinaisesti ymmärrä mitä se tarkoittaa. 
Ajattelemme yleisesti, että se kuuluu ihmisen epätäydelliseen luontoon tai 
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piiloudumme lauseen taakse: “Kaikkihan niin tekevät!” Itse asiassa näiden selitysten 
avulla vältämme todellisen kysymyksen: “Kuinka huono tilanteemme oikeastaan on?“ 
Raamattu antaa meille selvän vastauksen.  

 

Raamattu sanoo, että 
olemme läpeensä pahoja 
Tämä ei tarkoita sitä ettemme voisi 
tehdä hyvää, mutta Raamattu sanoo, 
että synti on tunkeutunut koko 
ihmisluonnon alueelle, jopa 
ajattelutapaamme, tunteisiimme, 
haluumme, omatuntoomme, 
mieleemme ja mielikuvitukseemme. 
Petollinen on sydän ylitse kaiken ja 
pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea? 
(Jer. 17:9.) Suurin ongelma ei ole se, 
mitä olemme tehneet tietyissä 

tilanteissa tai mitä tekosyitä ja selityksiä meillä on, vaan se, keitä olemme. Teemme 
syntiä yhä uudelleen ja uudelleen, koska oma syntinen luontomme houkuttelee meitä 
siihen. Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana 
siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, 
pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. (Mark. 7:21-22.) 
  

Jumalan silmissä kaikki synnit ovat vakavia 
On huomattavaa, että näissä raamatunjakeissa on listattuna ajatukset, sanat ja teot 
kaikilta elämänalueilta. Joskus rajaamme synnin käsittämään vain tiettyjä rikoksia 
kuten murha tai ryöstö. Mutta Raamattu ei anna meille oikeutta rajata käsitystämme 
synnistä. Kaikki mikä ei noudata Jumalan standardia on syntiä. Kaikki epätäydellinen 
– mitä sanomme, asiat joita teemme tai ajattelemme, ovat syntiä. Ole rehellinen: 
Kuka voi sanoa: "Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas synnistäni"? (Sananlaskut 
20:9.) Voitko sinä? 
 

Synti on kapinaa Jumalan auktoriteettia ja hänen lakejansa 
vastaan 
Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan 
lain rikkomista. (1. Joh. 3:4.) Mikään laki ei pakota meitä valehtelemaan, huijaamaan, 
ajattelemaan epäpuhtaita ajatuksia tai tekemään mitään muutakaan syntiä. Sinä itse 
päätät teetkö näitä asioita vai et. Kun emme tottele Jumalan määräyksiä ja toimimme 
tahallamme väärin, teemme vakavan rikkeen. Jumala ei voi jättää tätä huomiotta ja 
rankaisematta. Jumala on vanhurskas tuomari. (Ps. 7:12.) Jumala ei voi ikinä sallia 
syntiä. Ja voit olla varma, ettei yksikään synti jää rankaisematta. Jossain määrin 
Jumalan rankaisu yltää meidän tämän hetkiseen elämäämme asti. Mutta viimeinen 
rankaisu tulee kuoleman jälkeen Tuomiopäivänä. Jokainen meistä joutuu tekemään 
Jumalalle tilin itsestään. (Room. 14:12.) 
 



12 
 

7. Tulevaisuutemme ilman Jumalaa 
    Ihminen kulkee kohti kadotusta 
 
Meillä kaikilla on erilaisia ajatuksia siitä, mitä tapahtuu, kun kuolemme. Jotkut 
uskovat että kaikki päättyy siihen. Toiset ajattelevat, että menemme kaikki 
taivaaseen. Jotkut uskovat paikkaan, jossa syntiset sielut puhdistetaan taivasta 
varten. Yhtäkään näistä mielikuvista ei ole mainittu Raamatussa. 
 

Jumalan totuus on täysin erilainen ja selkeä 
Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. (Hep. 9:27.) Kuka 
tahansa, jolla on todellinen suhde Jumalaan pääsee taivaaseen ja saa ikuisen 
elämän. Kaikille muille on erilainen ikuinen asuinpaikka, he joutuvat ikuiseen 
kadotukseen. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen 
voimansa kirkkaudesta. (2.Tess. 1:9.) Raamattu käyttää sanaa “helvetti“ puhuttaessa 
tuosta paikasta. 

  

Helvetti on olemassa 
Se ei ole jotain, jonka kirkko keksi. 
Raamattu kertoo helvetistä enemmän 
kuin taivaasta. Jeesus kysyi kerran 
oman aikansa uskonnollisilta ihmisiltä: 
Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota 
pakoon? (Matt. 23:33.) Tämä ei ollut 
pelkkä retorinen kysymys. Jeesus 
puhui tästä toisessakin 
raamatunkohdassa: Pelätkää häntä, 
jolla on valta sekä tappaa ihminen 
että syöstä hänet helvettiin. (Luuk. 
12:5.) 
 

Helvetti on hirveä paikka 
Helvettiä kuvaillaan monella tapaa – paikka täynnä kärsimystä, pimeyttä ja tulta. - - 
heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita. (Matt. 13:42.) 
Nämä ovat karkeita sanoja, mutta ne ovat totta. Helvetissä olevat ihmiset ovat 
Jumalan kirouksen alla. Siellä ei ole hyvä olla.  
 

Helvetti on lopullinen paikka 
Helvetistä ei pääse pois, sieltä ei ole paluuta, pakotietä tai uloskäyntiä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että ihminen ei voi päästä helvetistä taivaaseen kuolemansa jälkeen. 
Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan 
voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli 
meidän puolellemme. (Luuk. 16:26.) Helvetin kauhut, yksinäisyys ja ahdistus eivät ole 
ihmisen uudelleenkoulutusta, sillä helvetti on ikuinen rangaistus. 
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Helvettiin joutuminen on ihmisen itse itselleen omilla 
valinnoillaan aiheuttama rangaistus 
Mutta sinä olet kova etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se 
kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. 
Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. (Room. 2:5-6.) Helvetissä ja 
taivaassa on ainoastaan vapaaehtoisia. Jumalan viha iskee kaikkiin, jotka hylkäävät 
Jeesuksen oman elämänsä aikana ja elävät vääryydessä. He kieltäytyvät Jumalan 
tarjoamasta pelastuksesta. He haluavat elää ilman Jumalaa täällä maan päällä. 
Jumala hyväksyy heidän päätöksensä. Näin Jumalaa ei voi syyttää 
epäoikeudenmukaisuudesta. 
  

Pelottelua vai rakkautta? 
Kristittyjä syytetään usein pelottelusta, kun he käyttävät sanoja, kuten „synti“ tai 
„helvetti“. Mitä Jumalan pitäisi tehdä? Pitäisikö Hänen antaa ihmisten juosta täyttä 
häkää tuhoon? Onko se rakkautta? Raamattu kertoo meille Jumalan motiivin: 
Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu 
penseydestäsi! (Ilm. 3:19.) Helvetin todellisuuden edessä sinun tulisi huolellisesti 
miettiä elämääsi. 
 
 

8. Uskonnollisuus ei riitä  
    Jeesus on avain kaikkeen 
 

Me olemme “parantumattomasti uskonnollisia” 
 Kaikissa kulttuureissa on ollut satoja yrityksiä tyydyttää haluamme löytää rauha 
Jumalan kanssa. Eri uskontojen yritykset ovat keskittyneet aurinkoon, kuuhun ja 
tähtiin; maahan, tuleen ja veteen, puu-, kivi- ja metallipatsaisiin, kaloihin, lintuihin ja 
muihin eläimiin. Ihmiset palvovat lukemattomia jumalia ja henkiä. Jopa nykyhetken 
näennäisesti valistuneessa maailmassa esimerkiksi raha ja romanssi muuttuvat 
nopeasti palvonnan kohteiksi. Minä katselen ympärilleni, mutta ei ole ketään; ei 
kenkään näistä voi antaa neuvoa, että kysyisin heiltä ja he vastaisivat. Katso, kaikki 
he ovat pelkkää petosta, turhat ovat heidän työnsä; tuulta ja tyhjää ovat heidän 

valetut kuvansa. (Jes. 41:28-29.) 

Uskonnollisuus ei voita syntiä 
Uskonnolliset yhteisöt yrittävät yhdistää ihmisiä 
Jumalaan. Mutta tämä on turhaa aina, kun he 
vaativat omaa toimintaamme pelastuaksemme. 
Näin tapahtuu, koska parhainkin uskonnollisuus 
on epätäydellistä Jumalan edessä. Jumala vaatii 
täydellisyyttä. Yhtäkään syntiä ei hyvitetä 
inhimillisten tekojen tai kokemusten kautta kuten 
kaste, yhteys, konfirmaatio, kirkossa käyminen, 
rukoileminen, energiaa ja aikaa vievät teot, 
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Raamatun lukeminen tai mikään muu tehty asia. 

Hyvät teot eivät voita pahoja tekoja 
Jos haluat löytää rauhan Jumalan kanssa, sinun täytyy uskoa Jeesuksen antamaan 
tarjoukseen. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se 
on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. (Ef. 2:8-9.) 
 

Uskonnollisuus ei muuta ihmisen luontoa 
Käytöksemme ei ole varsinainen ongelma, se on vain yksi oire. Jos menemme 
kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen tapahtumaan, meistä saattaa tuntua hyvältä. 
Mutta se ei muuta varsinaista luontoamme. Kuka löytää puhtaan niiden seassa, 
kussa ei puhdasta ole? (Job 14:4.) 
  

Erinomaista – mutta ei tarpeeksi 
Kirkossa käyminen tai Raamatun lukeminen ei ole väärin. On hyvä käydä kirkossa, 
lukea Raamattua ja rukoilla. Jumala on jopa kehottanut meitä tekemään niin. Mutta 
meistä ei siltikään tule kristittyjä näiden tekojen kautta. 
 
 

9. Jumala kutsuu meitä 
   Jeesus osoittaa ainutlaatuisuutensa 
 
Jos omat tekomme eivät voi pelastaa meitä, miten voimme päästä taivaaseen? Onko 
meillä mitään mahdollisuutta? Vastataksemme tähän kysymykseen on tärkeää 
ymmärtää mitä tapahtui, kun Jeesus kuoli, ja mitä se voi merkitä meille.  

  

Oikeudenmukaisuutensa ja pyhyytensä 
vuoksi Jumalan täytyy rankaista meitä 
synneistämme 
Mutta Raamattu kertoo meille myös että: Jumala on 
rakkaus. (1. Joh. 4:8.) Jumala todellakin vihaa syntiä, 
mutta hän rakastaa meitä syntisiä niin paljon, että hän 
haluaa antaa meille anteeksi. Miten voimme saada 
anteeksiannon, jos Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii 
meidän fyysistä ja henkistä kuolemaamme? Vain 
Jumala pystyi ratkaisemaan tämän ongelman – ja Hän 
teki niin, kun antoi ainoan poikansa, Jeesuksen, kuolla 
syntiemme vuoksi. Me olemme nähneet, että Isä on 

lähettänyt Poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. (1. Joh. 4:14.) 
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Jumalan pojasta tuli ihminen 
Vaikka Jeesus oli täysin ihminen, Hän säilytti jumaluutensa. Vain Kristuksessa voi 
löytää Jumalan. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. (Kol. 2:9.) 
Jeesus on ainutlaatuinen. Raamattu ilmaisee tämän jatkuvasti. 
 

Hänen syntymänsä oli ainutlaatuinen  
Jeesuksella ei ollut isää, joka olisi ollut ihminen. Pyhän Hengen ihmeellisen voiman 
vaikutuksesta Jeesus syntyi neitsyestä. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki 
tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, 
mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. (Luuk. 1:35.) 
 

Hänen sanansa olivat ainutlaatuisia  
Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hänen puheessansa oli 
voima. (Luuk. 4:32.) 
 

Hänen ihmeensä olivat ainutlaatuisia 
Kun Jeesukselta kysyttiin miten Hän todistaisi olevansa Jumalan poika, Hän viittasi 
ihmetekoihinsa. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat 
ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. (Matt. 
11:5.) 

 

Hänen koko elämänsä oli ainutlaatuinen 
Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä 
häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei 
langennut syntiin. (Hep. 4:15.) Tämä raamatunkohta todistaa, että Jeesus ihmisenä 
totteli Jumalan lakia kaikella tavalla. Tällä tavoin Hänen ei täytynyt kärsiä 
rangaistusta, joka synnistä annetaan, eli kuolemaa. Hänet kuitenkin vangittiin väärän 
syytöksen vuoksi, Hänet tuomittiin väärän lausunnon vuoksi ja Hänet ristiinnaulittiin 
Jerusalemin ulkopuolella. Mutta Hänen kuolemansa ei ollut “traaginen vahinko”. 
Hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja 
edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte 
ristille ja tapoitte. (Apt. 2:23.) Jumala lähetti Poikansa kärsimään rangaistuksen 
puolestamme ja Jeesus totteli häntä vapaaehtoisesti. Ei Ihmisen Poikakaan tullut 
palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. 
(Matt. 20:28.)  
 

Hänen kuolemansa oli yhtä ainutlaatuinen ja tärkeä kuin Hänen 
elämänsä 
Pelastus Jeesuksen kautta voidaan tiivistää tähän raamatunkohtaan. Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16.) 
Muuten: voit lukea Jeesuksesta ja Hänen elämästään Raamatun Uuden testamentin 
neljästä ensimmäisestä kirjasta. 
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10. Jumalan rakkaus tulee näkyväksi 
     Jeesus antaa meille kaiken 
 
Jeesuksesta on paljon kerrottavaa – Hänen uskomattomista teoistaan, Hänen 
esimerkillisestä elämästään. Mutta lopulta kaikki Raamatun lausunnot Hänestä 
huipentuvat Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.  Mikä näissä tapahtumissa 
on niin ihmeellistä että Raamattu korostaa niitä niin paljon? Vastaus on tämä: Hän 
kuoli puolestamme ja otti syntimme kantaakseen pelastaakseen meidät.  

 

Jeesus kuoli sijastamme 
Jumalan pyhyyden edessä syntiset ovat syyllisiä ja 
toivottomasti kadoksissa. Jumala vaatii 
oikeudenmukaisen rangaistuksen jokaisesta 
synnistä. Mutta tuomitsemisen sijasta Raamatussa 
kerrotaan nerokkaasta ratkaisusta. Mutta Jumala 
osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että 
Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä 
olimme syntisiä. (Room. 5:8.) Tämä oli ihmeellinen 
pelastusretki, jonka Jumalan Poika suostui 
suorittamaan. Hän otti paikkamme ja kärsi 
syntimme puolestamme. Kärsihän Kristuskin 

ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen 
teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin 
eläväksi. (1. Piet. 3:18.) Tämä kuvaa Jumalan rakkautta meitä kohtaan. 
 
Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden  
Tämä osoittaa Jumalan pyhyyden. Jeesuksen kuollessa ei esitetty tai teeskennelty 
mitään. Synnin rangaistus oli maksettava täydellisesti. Jeesus kärsi mitä 
kamalimman kuoleman. Ristillä riippuessaan Hän huusi: Jumalani, Jumalani, miksi 
hylkäsit minut? (Mark. 15:34.) Tänä hirveänä hetkenä Jumala kääntyi pois rakkaan 
Poikansa luota. Jeesuksen täytyi kärsiä rangaistus, ero Jumalasta. Kun Jeesus kuoli 
puolestamme, Hän otti kannettavakseen meidän syntimme syyllisyyden.   
 

Jeesus kuoli, jotta me pelastuisimme  
Kun Jumala herätti Jeesuksen kolmantena päivänä kuolleista, Hän ilmoitti, että Hän 
hyväksyy Jeesuksen uhrautumisen täydellisenä vastineena synneillemme. Ja 
pyhyyden Hengen puolesta [Hän on] kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan 
Pojaksi voimassa – Jeesus Kristus, meidän Herramme. (Room. 1:4.) Tästä tuli perusta 
kaikkien Ihmisten pelastumiselle, jotka muuten joutuisivat ikuiseen kadotukseen.  
 
Mutta miten tämä vaikuttaa sinuun? Miten sopia asiat Jumalan kanssa? Miten 
Jeesuksesta tulee sinun henkilökohtainen pelastajasi? 
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11. Valintani 
      Pelastuksen löytäminen 
 

Haluatko pelastua? 
Jos Jumala on näyttänyt sinulle mitä sinulta puuttuu ja haluat tulla pelastetuksi, 
käänny Jumalan puoleen ja usko Herraamme Jeesukseen. (Apt. 20:21.) 
  

Käänny Jumalan puoleen  
Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla tulee olla täysin uusi näkemys elämästä. Tämän 
vuoksi tarvitset perusteellisen asennemuutoksen. Sinun täytyy tunnustaa, että olet 
syntinen, joka kapinoi Pyhää ja rakastavaa Jumalaa vastaan. Tarvitaan sydämen 
muutos – todellista surua ja häpeää syntiesi vuoksi. Sinun täytyy olla valmis 
jättämään syntinen elämäsi taaksesi, jotta saat elämällesi uuden suunnan. Jumala 
kutsuu ihmisiä luokseen. Raamattu sanoo: kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä 
Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy. (Apt. 26:20.) 

 

Kääntyminen tarkoittaa uuden 
suunnan löytämistä  
Elä koko sydämestäsi Jumalalle 
mieluista elämää. Tämä tarkoittaa, että 
koko sydämestäsi tunnustat: "Sinä olet 
Messias, elävän Jumalan poika." (Matt. 
16:16.) Luota koko sydämestäsi 
Jeesukseen Kristukseen, joka antoi 
elämänsä sinun puolestasi. Meistä ei 

ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. 
(Room. 5:6.) 
  

Harhauttava taktiikka 
Ylpeytesi ja syntinen luontosi haluavat vakuuttaa sinut siitä, että sinun tulisi vain 
luottaa omaan rehellisyyteesi ja uskonnollisuuteen. Mutta sinulla ei ole 
valinnanvaraa. Sinun ei tulisi luottaa kehenkään muuhun paitsi Jeesukseen, joka on 
ainoa, joka voi sinut pelastaa. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka 
hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän 
puolestaan. (Hep. 7:25.) 
 

Tahdon muuttaminen teoiksi 
Jos Jumala on näyttänyt, mitä sinulta puuttuu ja on antanut sinulle halun kääntyä 
Kristuksen puoleen – tee niin heti! Mutta miten? Tunnusta Jumalalle, että olet 
syntinen ja toivottomasti kadoksissa, ja pyydä koko sydämestäsi Jeesusta 
pelastamaan sinut.  Rukoile, että Hänestä tulee elämäsi Herra, kuten Hänen kuuluisi 
olla, ja että Hän auttaa sinua lopettamaan synnin tekemisen ja elämään Hänelle. 
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Aito rukous voi kuulostaa vaikka tältä: 
Jumala, myönnän, että olen elänyt ilman sinua, ja että olen kaukana luotasi synnin 
vuoksi. Anna syntini anteeksi. Kiitos, että Jeesus Kristus kuoli syntieni vuoksi. 
Haluan, että olet tästä lähtien elämäni keskipiste. Kiitos siitä, että rakastat minua. 
Aamen. 
 

Jumala pysyy sanojensa takana 
Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala 
on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. (Room. 10:9.) Ne, jotka todella luottavat 
Kristukseen ja hyväksyvät Hänet pelastajanaan ja Herranaan, voivat luottaa, että 
tämä lupaus koskee heitä.  
 
 
 

12. Uusi elämä  
     Ensimmäiset askeleesi kristittynä 
 
Jos asetit luottamuksesi Jeesukseen Kristukseen, sinusta tuli Jumalan silmissä uusi. 
Tästä voi sanoa myös, että olet uudestisyntynyt. Tämä selittää esimerkiksi sen, että 
sinulla on nyt täysin erilainen suhde Jumalan kanssa. Raamattu kutsuu tätä 
“vanhurskauttamiseksi”.  
 

Sinulla on nyt rauha Jumalan kanssa 
Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on 
Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. (Room. 5:1.) 

 

Jeesuksen kautta syyllisyytesi on 
sovitettu 
Hänestä kaikki profeetat todistavat, että 
jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen 
nimensä voimasta syntinsä anteeksi. (Apt. 
10:43.) 
 

Kuulut nyt Jumalan perheeseen 
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, 
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, 
kaikille, jotka uskovat häneen. (Joh. 1:12.) 

 



19 
 

Sinulle on taattu ikuinen elämä 
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa 
ovat. (Room. 8:1.) 
 

Jumala itse tuli elämääsi Pyhän Hengen kautta 
Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne 
evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen 
sinetiksenne. (Ef. 1:13.) Eikö tämä olekin mahtavaa? Nyt voit kasvaa hengellisesti. 
Seuraavat neljä asiaa ovat erityisen tärkeitä tämän prosessin aikana. 
 

Rukous – Puhu Jumalalle joka päivä 
Jumala on on iloinen siitä, kun puhut Hänelle, koska ystävänäsi ja Isänäsi, Hän on 
kiinnostunut elämäsi jokaisesta yksityiskohdasta. Sinun tulisi puhua Hänelle 
perheestäsi, työstäsi, iloistasi, suruistasi ja toiveistasi. Kiitä Häntä Hänen armostaan. 
Pyydä Häneltä anteeksi, jos epäonnistut. Jumala kuuntelee sinua aina. Hän haluaa 
antaa sinulle anteeksi ja olla vierelläsi aina. Voit pyytää Häneltä anteeksi joka päivä. 
Edes Jumalan lapset eivät ole täydellisiä. Jos me tunnustamme syntimme, niin 
Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 
meidät kaikesta vääryydestä. (1. Joh. 1:9.) Rukouksesi ei tarvitse tapahtua tiettyyn 
aikaan tai tietyssä paikassa – tosin nämä asiat saattavat auttaa sinua tulemaan 
Jumalan eteen ja kuuntelemaan Hänen ääntään. Rukouksessa Jumala haluaa 
siunata sinua – näin ollen rukoile säännöllisesti. 
 

Raamattu – Tee Jumalan sanasta elämäsi perusta 
Jumala haluaa kertoa sinulle, mitä Hänen mielessään liikkuu. Hän voi tehdä niin 
monin tavoin. Voit kuulla hänen äänensä erityisesti Raamattua lukemalla. Näin voit 
ymmärtää, millainen Jumala on ja sitä millainen, hyvä suunnitelma Hänellä on sinua 
varten. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. (Ef. 5:10.) Olisi 
parasta aloittaa jostakin evankeliumista, esimerkiksi Luukkaan evankeliumista. Sitten 
voit lukea Roomalaiskirjeen, jossa elämämme tarkoitus ja tavoite on selitetty hyvin 
elävästi. Pyhä Henki itse johdattaa sinua. Kun luet Jumalan sanaa, huomaat, että 
ymmärrät pikku hiljaa yhä enemmän. 

 

Yhteisö – Etsi kristittyjä, jotka 
tukevat sinua uskonelämässäsi  
On Jumalan toive, ettemme elä yksinäisinä 
susina. Hän haluaa, että tapaamme muita 
kristittyjä ja rakennamme rakastavia 
suhteita keskenämme. Voimme oppia 
toisiltamme, kuunnella Jumalan sanaa 
yhdessä ja viedä sitä eteenpäin toistemme 
kanssa. Jumalan ystävät tarvitsevat 
toisiaan.  
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Tämän vuoksi sinun kannattaa liittyä seurakuntaan ja kokea, kuinka paljon toisten 
Kristittyjen kanssa oleminen vahvistaa uskoasi. Siellä saat lisää iloa, kun käytät 
lahjojasi ja taitojasi, jotka Jumala on antanut sinulle. Jumala ottaa tämän asian hyvin 
vakavasti. Hän jopa antoi varoituksen tästä. Me emme saa lyödä laimin 
seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän 
tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän 
olevan. (Hep. 10:25.) 
 

Palveleminen – Anna uudistuneen elämäsi näkyä 
Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että 
aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko 
sydämestänne ja koko sielustanne. (5. Moos. 10:12.) Jumalan mielen mukaisen elämän 
tavoitteleminen on tärkeintä. Sinun tulisi olla kiinnostunut siitä, että voit käyttää 
erityisiä taitojasi Jumalan työssä. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut 
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, 
että me niissä vaeltaisimme. (Ef. 2:10.) Ole valmis kertomaan muille, mitä Jumala on 
tehnyt sinun elämässäsi. Se ei ole vain Häneen luottavien ihmisten velvollisuus, vaan 
myös iloinen kokemus. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä 
heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät 
on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. (1. Piet. 2:9.) 
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