
Kuinka löydän Jumalan ?

Siinä kysymys, joka askarruttaa monia. Ehkä parempi kysymys 
olisi: Kuinka Jumala löytäisi minut? Raamattussa on hyvin selkeitä 
ohjeita ja opastusta Jumalan löytämiseen.

Jumalalle ei ole mitään tärkeämpää, kuin saada armossaan 
kohdata sinua ja minua. Hän osoitti rakkautensa meille lähettämällä 
oman, ainoan poikansa, etsimään meitä ihmisiä.

Jos aiomme etsiä Jumalaa, niin meidän on tehtävä se hänen 
ehdoillaan.

Jeesus sanoo: ”Ei kukaan tule isän tykö muutoin, kuin minun 
kauttani” (Joh14: 6). Hän, Jeesus, on tie Jumalan yhteyteen. Kaikki 
me olemme pois poikenneet ja tehneet syntiä Jumalaa vastaan ja 
olemme vailla Jumalan kirkkautta (Room 3:23).

Jeesuksen kautta Jumala on sovittanut syntimme ja avannut 
mahdollisuuden syntiselle ihmiselle päästä elävän ja pyhän Jumalan luo.

Jeesus lupaa: ”Joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos” 
(Joh 6: 37). Sinä voit tulla Jeesuksen luokse.

Tule Jeesuksen luoksi

”Kuinka?” kysyt. Vain yksin uskosta – uskomalla ja luottamalla 
Jeesukseen! 

Kun Jumalan Pyhä henki vetää sinua puoleensa, niin anna Hänen 
kirkastaa Jeesus Sinulle. 

Emme voi uskoakaan ottaa väkisin vastaan 
Jumalalta, mutta  sanansa kautta Hän antaa uskon 
sydämeesi. Raamattu sanoo: ”Joka ottaa vastaan 
Jeesuksen... antaa Hän voiman tulla Jumalan lapseksi” 
(Joh 1:12). 

Tarvitaan paljon armoa ja voimaa muuttua ja syntyä uudesti; tulla 
Jumalan lapseksi (Joh 3:3).

Mutta Jeesus voi sen tehdä. Hän antaa voiman vapautua synnin 
kahleista ja syntyä uudesti ”ylhäältä” - taivaasta. Tämä kaikki on 
ihmiselle täysin mahdotonta.

Raamattu sanoo: ”Jos me tunnustamme syntimme, 
on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa 
meille synnit anteeksi, ja puhdistaa meidät kaikesta 
vääryydestä” (1. Joh 1:9). 

Ja: ”... Jeesuksen Kristuksen, Hänen poikansa veri 
puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh 1:7).

Ihanan yksinkertaista. Eräs hengellinen laulu sanoo: ”…Kerro 
se Hälle, kerro se Hälle, vain Jeesus auttaa sua voi…”. Sinä kerrot 
Hänelle syntisi ja Hän antaa ne anteeksi ja puhdistaa sinut kaikesta 
vääryydestä.

Uusi luomus!

Eräs Raamatun ihanimpia jakeita on: ”Siis, jos joku on 
Kristuksessa, hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, 
katso uusi on sijaan tullut” (2. Kor 5:17). 

Vanha syntielämä katoaa ja uusi, puhdas elämä tulee tilalle.    
Se on Jeesuksen elämä sinussa!

Se ei ole omaa yrittämistä ja hyviä tekoja, vaan sitä armoa ja 
rakkautta, jota Jeesus tuli tuomaan meille, kun Hän kuoli puolestamme 
Golgatan ristillä.

Avaa sydämesi Jeesukselle!

Jos kuulet Jumalan äänen älä paaduta sydäntäsi. Älä sulje sydäntäsi 
hänen armoltaan ja rakkaudeltaan. Jeesus kolkuttaa sydämesi ovelle, 
mutta avain jolla ovi aukeaa, on sinulla. Sinä yksin päätät, annatko 
hänen tulla sinun elämääsi - sinun sydämeesi asumaan.

Hän antaa 

sinulle 

voimaa 

Vapautua !
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Jumala on luonut meidät tänne maailmaan vain yhtä 
tarkoitusta varten: Että me etsisimme Hänta, ”…jos hapuillen 
löytäisimme hänet…” (Apt 17:27).

Hänet, joka ei ole kaukana sinusta. Hänen yhteyteensä on 
kuitenkin vain yksi tie: JEESUS KRISTUS.

Toivon ja rukoilen sinulle ystäväni siunattuja löytöretkiä 
ihanan ja suurenmoisen Jeesuksen seurassa.

——––––—

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 Jeesus.
Kiitos että teet sen Jumala, Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että 

tästälähtien kuulun nyt sinulle! Aamen.

Kiitos Jumalalle Hänen suuresta ARMOSTAAN.

Haluatko tietää lisää?


