
Tässä meillä on rohkea kysymys, mutta varmasti 
jokainen ihminen joutuu sen joskus tekemään itselleen.

Toinen yhtä tärkeä kysymys: ”Jos haluan, kuinka 
sinne pääsen?”

Nämä ovat kaksi elintärkeää kysymystä, joihin 
kannattaa etsiä vastaus.

Meillä on kirja, joka on ainoa todellinen ja luotettava vastauksen 
antaja. Tämä kirja on Jumalan sana, Raamattu. Siihen voimme 
luottaa täysin, muualta ei luotettavaa vastausta löydy. Tänään 
monen perheen kirjahyllyssä tämä kirja on pölyn peitossa. Kannatta 
ottaa se esiin ja tutkia sitä rukoillen, niin se antaa vastauksen 
iäisyyskysymyksiin.

Kaikki ovat tehneet syntiäKaikki ovat tehneet syntiäKaikki ovat tehneet syntiäKaikki ovat tehneet syntiä

Jumalan sana toteaa, että kaikki olemme tehneet syntiä      
(Room. 3:12-18). Tämä on lähtökohta Jumalan edessä ja jokainen 
meistä on samassa lähtöasetelmassa.

Ehkä emme ole tehneet mitään suurempaa pahaa elämässämme, 
mutta Jumalan pyhyyden edessä kuitenkin olemme vajavaisia.

- ”Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen 
Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole mitään 
erotusta”  (Room 3:22).

- ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta 
vailla” (jae 23).

- ”…Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostansa sen
lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa…” (jae 24). 

- ”…jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta

hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli  
jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit” (jae 25).

Tässä Jumalan sana antaa meille vastauksen ja toivon päästä 
kerran perille Jumalan taivaaseen. 

Toivo pelastuksesta!Toivo pelastuksesta!Toivo pelastuksesta!Toivo pelastuksesta!

Jumalan sanassa on monia lupauksia pelastuksesta. Tässä yksi 
niistä:

- ”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä 
kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran, Sillä 
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä 
lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen 
sanan” (2Kor.5:18-19).

Pelastuksen perustana on vain Jeesus Kristus, Jumalan Poika. 
Hän kuoli edestämme Golgatan ristillä. Hän kantoi syntimme ristillä 
ja suoritti sovituksen meistä Jumalan edessä. Hän vuodatti verensä 
meidän tähtemme.

Se Jeesuksen veri, joka vuoti Hänen haavoistaan, puhdistaa kaikesta 
synnistä vielä nytkin. ”Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri 
puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh 1:7).

- ”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei 
kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani”  (Joh 14: 6).

Yksin JEESUS on välimies meidän ja Jumalan välillä ja HÄN on tie 
Taivaaseen. Hän on ylösnoussut ja elää tänäkin 
päivänä. Ja HÄN myös riittää meille vajavaisille 
ihmisille päästäksemme kerran perille Taivaan kotiin. 

Lahja on lahja!Lahja on lahja!Lahja on lahja!Lahja on lahja!

- ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, 
hän antoi  voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, 

Tahdotko Taivaaseen?Tahdotko Taivaaseen?Tahdotko Taivaaseen?Tahdotko Taivaaseen?



Haluaisitko taivaaseen?
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jotka uskovat hänen  [Jeesuksen] nimeensä” (Joh 1:12).

- ”Se on Jumalan lahja, ettei kukaan kerskaisi” (Ef. 2:8, 9). 
Pelastus on lahja Jumalalta meille, lahja jonka voi ottaa 
vastaan. Lahjaa ei makseta tai korvata millään tavalla -  Lahja 
on lahja. Ota tämä lahja USKOSSA vastaan sydämeesi.

- ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös 
sinun perhekuntasi” (Apt 16: 31). 

Jos haluat ottaa Jeesuksen vastaan sydämeesi, voisit vaikka 
rukoilla näin:

————————–——

Kiitos Jumala että saan ottaa armosta tämän lahjan vastaan. 
Tahdon ottaa Jeesuksen vastaan omaan sydämeeni. 

Anna anteeksi minun syntini ja pelasta minut. 
Tee minusta Jumalan lapsi. Tule minun sydämeeni Jeesus ja 

auta minua oppimaan tuntemaan Sinut. 

Kiitos että teet sen Jumala ja että tästä hetkestä eteenpäin 
kuulun Sinulle, Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus! Aamen.

Kiitos Jumalalle Hänen suuresta ARMOSTAAN.

Haluatko tietää lisää?


