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Elama on taynna kysymyksia. Jotkut niista ovat vahapatoisia, 
toiset hieman merkityksellisempia - ja eraat aarettoman tarkeita. 
Naita sanoja lukiessasi mielessasi saattaa olla jokin terveyttasi, 
taloudellista tilaasi, tyotasi, perhettasi tai tulevaisuuttasi koskeva 
k y s y m y s . M u t t a k a i k k e i n ta rke immat , p e r i m m a i s i m m a t 
kysymykset koskevat kuitenkin Jumalaa ja suhdettasi Haneen. 
Mikaan elamassa ei voi olla tata tarkeampaa. K a i k k i toivovat 
itselleen hyvaa terveytta, vakaata taloutta, turvattua tyopaikkaa, 
onnellista perhetta ja valoisaa tulevaisuutta. K a i k k i nama asiat 
ovat s i l t i va in v a l i a i k a i s i a j a loppujen l o p u k s i t ays in 
merkityksettomia, ellei sinulla ole elavaa yhteytta Jumalaan. 

Seuraavia sivuja lukiessasi tulet huomaamaan, miksi tallaista 
jumalasuhdetta tarvitaan niin kipeasd - ja kuinka sen voi loytaa. 
Kasittelemme joukon elamasi tarkeimpia kysymyksia, mihin 
jokaisen ihmisen olisi tarpeellista saada vastaus. 

Ole siis hyva ja lue tama kirjanen huolellisesti lapi - tarpeen 
vaatiessa useampaankin kertaan. Sinulla ei ole varaa jaada paitsi 
sen sanomasta. 
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Onko siella ylhaalla joku? 
Tama on kaikkein perustavinta laatua oleva kysymys. Jos 
Jumalaa ei ole olemassa, niin Hanen etsimisensa on aivan turliaa. 
Sen, joka Jumalan tykd tulee, tdytyy uskoa, ettd Jumala on.^ 
Vaikkei Jumalan olemassaoloa voidakaan osoittaa tieteellisesti 
todeksi, sen puolesta puiiuvan aineiston maara on erittain 
vaikuttava. 

Jos sanomme maai lmankaikkeuden syntyneen sattumalta, 
joudumme vastakkain monien ongelmien kanssa, joihin meilla ei 
ole ratkaisua. Mista olisivat alkurajahdykseen tarvittavat raaka-
aineet olleet peraisin? Evoluutio- eli kehitysteoria on levinnyt 
laajalle, mutta sen uskottavuus on kyseenalainen: voisiko 
tyhjasta kei i i t tya jo tak in n i i n monimutka is ta k u i n oman 
maapallomme ihmeellisen rikas j a kirjava eliomaailma? 

Ka ikk i muutkin teoriat maailmankaikkeuden synnysta ovat yhta 
hiataria. Ainut tyydyttava selitys on seuraava: Alussa loi Jumala 
taivaan ja maan. Maailmamme ei ole jonkun jattilaismaisen 
onnenpotkun sattumanvarainen tulos, vaan se on rakennettu 
Jumalan sanalla, niin ettd se, mikd ndhdddn, ei ole syntynyt 
ndkyvdisestd. Luomisella ol i alkunsa, ja sen alkuunpanija ol i 
Jumala. Silld han sanoi, ja tapahtui niin, hdn kdski, ja se oli 
tehty. 

Tata nakemysta tukevat k a i k k i a l l a va l l i t seva ihmeel l inen 
jarjestys ja tarkoituksenmukaisuus seka maailmankaikkeutta aina 



sen pienimmista mikro-organismeista taivaan avaruuksiin asti 
koossa pitavat luonnonlait. Suunnitelma edellyttaa suunnitelijaa 
samoin kuin lait niiden asettajaa. Jumalan olemassaolo on vastaus 
naihin molempiin! Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, 
mitd siind on, iidn, joka on taivaan ja maan Herra... 

Kaikkein vahvin todiste luomisen puolesta on kuitenkin iiiminen 
itse. Toisin kuin elaimilla, ihmisella on jotakin, jota kutsumme 
persoonallisuudeksi - lianella on kyky tehda jarjellisia paatoksia, 
lianella on omatunto ja han osaa erottaa oikean vaarasta. Han 
kykenee rakastamaan ja tuntemaan myotatuntoa. 
Mutta ennen kaikkea hanella on luontainen taipumus palvoa 
jotakin itseaan korkeampaa. Mis ta nama ihmisen ominaisuudet 
ovat peraisin? E i evoluutio eika edes sattumien suuri summa olisi 
voinut saada niita aikaan. Raamattu antaa meille selkeimman 
vastauksen tahan kysymykseen: Silloin Herra Jumala teki maan 
tomusta ihmisen ja puhalsi hdnen sieraimiinsa eldmdn hengen, ja 
niin ihmisestd tuli eldvd sielu. 
Ihminen e i ole sat tuman tu los , vaan hanet on tehnyt 
maailmankaikkeuden Luojay/en ihmeellisesti. 

1. KaikJd kursivoidut sanat (leosten nimiii lukuunottamatta) on lainattu Raamatusta sivun 32 luelielon 
mukaisesti. 



Puhuuko Jumala? 
Tama kysymys on ratkaisevan tarkea. Oman alymme varassa 
olemme taydellisen tietamattomia Jumalasta. Sindkd kdsittaisit 
Jumalan tutkimattomuuden tahi pddsisit Kaikkivaltiaan 
tdydelUsyydestd perille? Jumala on meidan ymmarryksemme 
ulottumattomissa, j a jotta pystyisimme tuntemaan Hanet, on 
Jumalan itse ilmoitettava meille itsensa. 

Luomakunta on yksi Jumalan tarkeimmista tavoista ilmoittaa 
meille, kuka Han on. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, 
taivaanvahvuus ilmoittaa hdnen kdttensd tekoja. Jo pelkastaan 
maailmankaikkeuden valtava koko ja sen ihmeellinen tasapaino, 
moninaisuus ja kauneus kertovat paljon sen kaiken luoneesta 
Jumalasta. Luomisteossaan Jumala nayttaa meille hammastyttavan 
voimansa, aarettoman viisautensa ja loistavan mielikuvituksensa. 
Silld hdnen ndkymdtdn olemuksensa, hdnen iankaikkinen voimansa 
ja jumalallisuutensa, ovat, kun niita hdnen teoissansa tarkataan, 
maailman luomisesta asti ndhtdvind, niin etteivdt he voi millddn 
itsednsd puolustaa. 

Viestiessamme keskenamme me ihmiset olemme hyvin pitkalle 
sanoista riippuvaisia. Ni inpa meille puhuessaan Jumalakin 
kayttaa sanoja - sanoja, jo tka on kirjoitettu Raamattuun. 
Yksistaan Vanhassa testamentissa lause Jumala sanoi' esiintyy 
lahes nelja tuhatta kertaa korostaen sita, ettei koskaan ole mitddn 
profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhdn Hengen 



johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkd saivat Jumalalta. 

Missaan muussa kirjallisuudessa emme tapaa yhta suurta maaraa 
Jumalan nimessa puhuneiden ihmisten antamia yksityiskohtaisia 
profet ioi ta e l i ennustuksia, j o tka ovat sitten toteutuneet 
kirjaimellisesti. On aivan mahdotonta edes kuvitella, etta ne 
kaikki olisivat voineet olla onnekkaan sattuman tulosta. 

Lisaksi voidaan mainita, miten suuresti Raamattu on vaikuttanut 
ihmisten elamaan. Mi l l aan muulla kirjalla ei ole ollut sellaista 
elamaa muuttavaa voimaa kuin Raamatulla. Miljoonat ihmiset 
kautta vuosituhansien ovat saaneet kokea todeksi omassa 
elamassaan, etta Herran laki on tdydellinen; se virvoittaa sielun. 
Herran todistus on vahva, se tekee tyhmdstd viisaan. Herran 
asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat syddmen. Herran kdskyt 
ovat selkedt, ne valaisevat silmdt. 

Kahdessa vuosituhannessa minkaan alan asiantuntijat eivat ole 
pystyneet todistamaan ainuttakaan Raamatun vaitetta vaaraksi. Syy 
siihen on tama: Jokainen kirjoitus on syntynyt Jumalan Hengen 
vaikutuksesta. Sen tahden meidan pitaisi ottaa se vastaan, ei ihmisten 
sanana, vaan niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana. 



Millainen Jumala on? 
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Tama kysymys on luonnoUisestikin seuraava, johon meidan on 
vastattava. liimiset voivat uskoa, etta on olemassa Jumala, ja 
yleensa ottaen he voivat jopa uskoa Hanen puhuvan meille 
luomakuntansa j a Raamatun va l i tykse l la . M e i d a n taytyy 
kuitenkin. saada tietaa Jumalasta v i e l ^ i n enemman - millainen 
Jumala Han todella on. 

Raamattu antaa meille monia selkeita ja varmoja vastauksia tahan 
kysymykseen, seuraavassa on muutamia niista. 

J u m a l a on persoonal l inen. Jumala ei ole pelkastaan jok in 
selittamaton voima tai vaikutus. Han ajattelee, tuntee tunteita, 
haluaa asioita ja toimii kuten aito elava persoonallinen olento. 
Mutta Han ei ole vain "ylakerran ukko" tai jonkinlainen y l i -
ihminen. Herra on totinen Jumala; hdn on eldvd Jumala ja 
iankaikkinen kuningas. 

Juma la on yks i . On olemassa vain yksi tosi Jumala. Han sanoo: 
Mind olen ensimmdinen, ja mind olen viimeinen, ja paitsi minua 
ei ole yhtdkddn Jumalaa. Kuitenkin Jumala on ilmoittanut 
itsensa myos kolminaisuutena, jossa on kolme eri persoonaa -
Isa, Po ika (Jeesus Kristus) j a Pyha H e n k i . K a i k k i kolme 
persoonaa ovat yhta totisesti, taydellisesti ja samanarvoisesti 
Jumala. Raamatussa puhutaan Isdn Jumalan kunniasta, Sanasta 
(Jeesus Kristus), joka oli Jumala, ja Herrasta, joka on Henki. 
Vaikka onkin olemassa vain yksi Jumala, niin jumaluudessa on 
kolme Persoonaa. 



Jumala on henki. Hanella ei ole fyysisia ulottuvuuksia. Hanella 
ei ole raumista eika mitaan erityispiirteita, joita voisi kuvata koon 
tai muodon kasittein. Jumala on Henki; ja jotka hdntd rukoilevat, 
niiden tulee rukoilla hengessd ja totuudessa. Tama tarkoittaa, 
etta Jumala on silmillemme nakymaton. Ei kukaan ole Jumalaa 
milloinkaan ndhnyt. Se merkitsee myos sita, ettei Jumalan 
tarvitse olla vain yhdessa paikassa kerrallaan, vaan Han on joka 
hetki lasna kaikkialla. "Enko mind tdytd taivasta ja maata?", 
sanoo Herra. Tama tarkoittaa muun muassa sita, etta Jumala on 
taysin tietoinen kaikesta, mita tapahtuu ka ikkia l la - ei siis 
ainoastaan kaikesta, mita sina teet ja sanot, vaan Han tietaa kaikki 
mielessasi liikkuvat ajatuksetkin. 

Jumala on ikuinen. Jumalalla ei ole alkua. Raamatun sanoin 
iankaikkisesta iankaikkiseen olet sind, Jumala. E i ole koskaan 
ollut aikaa, jol loin Jumalaa ei olisi ollut, eika koskaan tule aikaa, 
jol loin Hanta ei ol is i . Jumala kuvaa itseaan sanoin: joka on ja 
joka oli ja joka tuleva on. Han pysyy ikuisesti samana: mind, 
Herra, en muutu. Jumala on yha ja on aina oleva kaikkea, mita 
Han on ollut tahankin saakka. 

Jumala on riippumaton. Ka ikk i muut elolliset olennot ovat 
riippuvaisia joko ihmisista tai asioista ja viime kadessa Jumalasta 
- mutta Jumala on taysin riippumaton luomakunnastaan. Han 
kykenee selviytymaan yksin, eika hdntd voida ihmisten kdsilld 
palvella, ikddnkuin hdn jotakin tarvitsisi, hdn, joka itse antaa 
kaikille eldmdn ja hengen ja kaiken. 



Jumala on pyha. Kuka on vertaisesi, sind pyhyydessd jalo; sind 
ylistettdvissd teoissa peljdttdvd. E i ole olemassa mitaan, jota 
voisi verrata Jumalan pyhyyteen. Ei kukaan oie pylid niinkuin 
Herra, joka on taydellisen virheeton ja vai l la minkaanlaisia 
vajavaisuuksia. Raamattu sanoo Hanesta: Sinun silmdsi ovat 
puhtaat, niin ettet voi katsoa pahaa etkd saata katsella turmiota. 
Tama pyha Jumala vaatii pyhyytta myos meilta jokaiselta. Han 
kaskee meita tanaan: Olkaa pyhdt, silld mind olen pyha. 

Jumala on oikeudenmukainen. Raamatussa sanotaan, etta 
Herra on oikeuden Jumala; vanhurskaus ja oikeus on hanen 
valtaistuimensa perustus. Jumala ei ole pelkastaan meidan 
Luojamme ja Yllapitajamme, vaan Han on myos Tuomarimme, 
joka palkitsee ja rankaisee ni in ajassa kuin ikuisuudessakin 
erehtymattoman oikeudenmukaisesti. 

Jumala on taydellinen. Han tietaa j a tuntee kaiken. Ei mikdan 
luotu ole hdnelle ndkymdtdn, vaan kaikki on alastonta ja 
paljastettua hanen silmdinsd edessd, jolle meidan on tehtdvd till. 
Jumala tietaa ka iken menneisyydes ta , nyky i syydes t a ja 
tulevaisuudesta mukaanluettuna kaikki ajatuksemme, sanamme ja 
tekomme. Hanen viisautensa on taydellinen ja taysin jarkemme 
ulottumattomissa. Oi sitd Jumalan rikkauden ja viisauden ja 
tiedon syvyyttd! Kuinka tutkimattomat ovat hanen tuomionsa ja 
kdsittdmdttdmdt hanen tiensd! 

Jumala on suvereeni. Han on maailmankaikkeuden ainut ja y l in 
hallitsija, eika mikaan ole Hanen valtansa ulkopuolella. Kaiken, 



mitd Herra taiitoo, lidn telcee, selcd taivaassa ettd maassa. 
Jumalalle ei satu valiinkoja, eika mikaan voi tulla Hanel le 
y l la tyksena . H a n on vastuussa k o k o maai lmanhis tor ian 
kirjoittamisesta ja vaitcuttaa kailcici oman talitonsa pddttdmdn 
mukaan. Jumala ei tarvitse keneltakaan neuvoa tai lupaa 
tehdakseen sen, mita tahtoo. E i k a kukaan voi estaa Hanta 
tekemasta juuri niin kuin Han haluaa, eika ole sitd, joka piddttdd 
hdnen kdtensdja sanoo hdnelle: "Mitds teet?". 

J u m a l a on kaikkival t ias . Han on kaikkivoipa. Sanassaan Hiin 
sanoo: Katso, mind olen Herra, kaiken lihan Jumala; onko minulle 
mitddn mahdotonta? Jumala voi toteuttaa kaiken tahtomansa, 
edellyttaen, etta se ei ole ristiriidassa Hanen luonteensa kanssa. Han 
ei voi valehdella, muuttua, tehda virheita, tehda syntia tai kieltaa 
itseaan. 

Edel la saimme nahda vain muutamia luonnoksenomaisia kuvia 
siita, mita Jumala on ilmoittanut itsestaan Raamatussa. Raamattu 
sisaltaa muitakin totuuksia Jumalasta (tulemme kasittelemaan 
niista viela yhta luvussa Onko ongelmaan ratkaisua?), vaikka 
toisaalta Hanessa on paljon sellaista, mita emme voi millaan 
ymmartaa. Han tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitd ilman 
mddrdd. Tassa mielessa emme saata kdsittdd Kaikkivaltiasta, 
eika tata tosiasiaa muuta miksikaan alykkainkaan ihmismieli tai 
loputonkaan poht iminen . Mut ta tama tuskin tulee meil le 
yllatyksena. Jos kykenisimme ymmartamaan Jumalan olemuksen, ei 
Han enaa olisi palvontamme arvoinen. 



Kuka mina olen? 

Nykyajan elamisen paineet ja ongelmat saavat monen ihmisen 
etsimaan kuumeisesti elamansa tarkoitusta j a paamaaraa. 
Olemme saaneet nahda jotakin siita, kuka Jumala on, mutta 
kuinka on oman itsemme laita? M i k s i oikein olemme olemassa? 
M i k s i olemme taalla? Onko ihmiselamalla mitaan tarkoitusta tai 
paamaaraa? 

Ensiksi on tehtava selvaksi, etta ihmisella on muukin tarkoitus 
kuin vain olla olemassa. Han on muutakin kuin vain atomien 
sattumanvarainen yhteenkertyma, jossa kaikki osaset sattuvat 
sopimaan yhteen muodostaen nain mukavan pakkauksen nimelta 
ihminen. Raamattu kertoo, etta ihmisen luominen ol i viisaan ja 
pyhan Jumalan harkittu teko. Jumala loi ihmisen omaksi 
kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hdn hdnet loi; mieheksi ja naiseksi 
hdn loi heiddt. Ihminen on muutakin kuin vain pitkalle kehittynyt 
elain tai hienostunut apina. Han eroaa yhta paljon elaimista kuin 
elaimet eroavat kasveista j a kasvit mineraaleista. Kokonsa 
puolesta ihminen on kovin pikkuminen, jos hanta verrataan 
vaikkapa aurinkoon, kuuhun tai tahtiin, mutta siita huolimatta 
Jumala on antanut hanelle ainutlaatuisen ja kunnioitetun aseman 
maailmankaikkeudessa. Tama nakyy yhdessa ensimmaisista 
Jumalan ihmiselle antamista kaskyista: Vallitkaa meren kalat ja 
taivaan linnut ja kaikki maan pddlld liikkuvat elaimet. Ihmisesta 
tuli Jumalan henkilokohtainen edustaja maan paalla, ja han sai 
vallita kaikkia muita elavia olentoja. 



Vaikka iiiminen luotiin Jumalan kuvaksi, se ei tarkoita sita, etta 
ihmisesta olisi tehty Jumalan kokoinen ja muotoinen (olemmehan 
juuri todenneet, ettei Jumalalla ole mitaan erityista kokoa tai 
muotoa), tai etta hanesta o l i s i luotu eraanlainen Jumalan 
pienoismalli, j o l l a ol is i ka ikki Jumalan ominaisuudet, mutta 
ainoastaan pienemmassa mittakaavassa. Sen sijaan tal la 
i lmauksella tarkoitetaan, etta ihmisesta luot i in hengellinen, 
jarjellinen, moraalinen ja kuolematon olento, jo l la ol i taydellinen 
luonto. Toisin sanoen han kykeni heijastamaan aidosti Jumalan 
pyhaa luonnetta. 

Ihminen halusi mielellaan noudattaa kaikkia Jumalan kaskyja ja elaa 
nain taydellisessa sopusoinnussa Jumalan kanssa. Ihmisella ei 
tuolloin ollut todellakaan mitaan vaikeuksia oman identiteettinsa 
loytamisessa! Han tiesi tarkalleen, kuka ja miksi han oli maailmassa, 
ja han hyvaksyi kuuliaisesd aseman, jonka Jumala oli hanelle 

Mutta ei yksin ihminen tuntenut tayttymysta ja tyytyvaisyytta 
omaan asemaansa maailmassa, myos Jumala o l i tyytyvainen 
ihmiseen. Raamattu kertoo meille, etta saatuaan luomistyonsa 
paatokseen - sen kraununa ihminen - Jumala katsoi kaikkea, mitd 
hdn oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvdd. Tuohon aikaan viela 
t ayde l l i se t i hmise t e l iva t v i rhee t tomassa y m p a r i s t d s s a 
taydellisessa suhteessa toisiinsa ja Jumalaan. 

Nykyaan tilanne on kuitenkin taysin toinen. Mi t a oikein tapahtui? 

antanut. 



Mika meni vikaan? 
Kiertelematon vastaus tahan kysymykseen on: yhden ihmisen 
Icautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema. 

Ensimmaisel le miehelle j a naiselle (Aadamil le j a Eevalle) 
annettiin suuri vapaus, mutta myos vakava varoitus: hyvdn- ja 
pahantiedon puusta did syd, silld sind pdivdnd, jona sind siita 
sydt, pitdd sinun kuolemalla kuoleman. Tal la kielloUa Jumala 
saattoi oivallisesti koetella ihmisen noyryytta ja kuuliaisuutta. 
V o i m m e kui tenkin lukea Raamatusta, ku inka paholainen 
houkutteli Eevaa epailemaan Jumalan sanoja ja rikkomaan Hanen 
kaskyaan vastaan. Ja vaimo ndki, ettd siita puusta oli hyvd syddd 
ja ettd se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan 
ymmdrrystd; ja hdn otti sen hedelmdstd ja soi ja antoi myos 
miehellensd, joka oli hanen kanssansa, ja hdnkin soi. 

Tuolla hetkella astui synti maailmaan. Tottelemattomuudellaan 
ihminen katkaisi yhteytensa Jumalaan. Sen sijaan, etta Aadam ja 
Eeva olisivat rakastaneet Jumalaa, he alkoivat nyt pelata Hanta: 
mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestd paratiisin 
puiden sekaan. Varmuuden, luottamuksen j a onnellisuuden sijasta 
he tunsivat tekemansa synnin takia nyt vain hapeaa, syyllisyytta 
ja pelkoa. 

Jumala ol i sanonut ihmisen kuolevan, jos han rikkoisi Jumalan 
kaskyn, ja niin myos kavi . Yhdessa kauhistuttavassa hetkessa 
ihminen joutui eroon Jumalasta - han kuoli hengellisesti. Mutta 
ihminen alkoi kuolla myos ruumiillisesti - hanesta o l i tuUut 



kuollut sielu kuolevassa raumiissa. Mutta ei siina viela kaikki: 
j o p a A a d a m i n j a E e v a n lapset pe r iva t v a n h e m p i e n s a 
turmeltuneen ja syntisen luonnon. Synnin myrkky on levinnyt 
ka ikki in Aadamin jalkelais i in yhta varmasti kuin saastunut 
alkulahde saastuttaa koko joen. Kuolema on tullut kaikkien 
ihmisten osaksi, koska Icaikki ovat syntid tehneet. 

Pane merkille tuo tarkea sana kaikki, joka aivan ilmeisestikin 
kasittaa seka taman kirjasen kirjoittajan etta sinut, sen lukijan. 
Emme ehka koskaan tapaa toisiamme taalla maan paalla, mutta 
yksi asia meille on yhteista - olemme molemmat syntisia ja 
matkalla kohti kuolemaa. Jos sanomme, ettei meilld ole syntid, 
niin me eksytdmme itsemme, ja totuus ei ole meissd, ja jos 
vaitamme, ettemme me suinkaan kuole, niin teemme itsemme 
naurunalaiseksi. Tos i a s io i l l a p i la i l eminen ei muuta ni i ta 
miksikaan. 

Monet sanomaiehtien, T V : n ja radion uudsista muistuttavat meita 
siita, miten sekavassa maailmassa me elamme. On helppoa 
paheksua yhteiskunnassamme val l i tsevaa vakivaltaisuutta, 
epaoikeudenmukaisuutta, epajarjestysta j a vaaryytta. Ennen kuin 
alat arvostella muita, kysy kuitenkin ensin itseltasi: oletko sina 
taydellinen j a miellyttaako elamasi pyhaa Jumalaa? Oletko 
taysin rehellinen, puhdas, rakkaudellinen ja epaitsekas? Jumala 
tietaa vastauksen naihin kysymyksi in - ja niin tiedat itsekin! Silld 
kaikki ovat syntid tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Sina 
olet syntinen syntymasi, luontosi, tottumustesi j a valintojesi 
puolesta, ja on korkea aika, etta katsot totuutta si lmiin - ja otat 
vastuun sen seurauksista. 



Onko synti vakavaa? 
Kun tauti on kerran maaritetty, halunnet myos tietaa, kuinka 
vakavasta asiasta on kyse. Monet ilimiset saattavat iloisesti 
tunnustaa olevansa syntisia, koska he eivat edes tieda, mita se 
itse asiassa tarkoittaa. He saattavat myos puolustella kaytostaan 
sen varjolla, etta kaikki muutkin tekevat samoin. Kuinka vakavaa 
synti sitten oikeastaan on? Seuraavassa on muutamia Raamatun 
vaitteita, jotka koskevat sinun syntisyyttasi. 

Sina olet turmeltunut. Se ei tarkoita sita, etta olisit jo niin paha kuin 
mahdoUista tai etta syyllistyisit jatkuvasti kaikkiin mahdoUisiin 
synteihin. Se ei myoskaan tarkoita, ettetko osaisi erottaa oikeaa 
vaarasta tai tehda myos hyvia ja hyodyllisia asioita. Sen sijaan se 
tarkoittaa kyllakin, etta synd on mnkeumnut sinun luonteesi ja 
persoonallisuutesi joka sopukkaan - mieleesi, tahtoosi, tunteisiisi, 
omaantuntoosi, mielenlaatuusi ja mielikuvimkseesi. Petollinen on 
syddn yli kaiken ja paiianilkinen. Ongelmasi eivat johdu 
pohjimmiltaan siita, mita teet, vaan siita, mita olet! Sina teet 
syntia, koska olet syntinen. 

Sina olet saastunut. Raamattu ei saastele tassa kohtaa 
voimakkaitakaan ilmaisuja: Silld sisdstd, ihmisten syddmestd, 
Idhtevdt pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, 
aviorikokset, ahneus, hdijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, 
jumalanpilkka, ylpeys, mielettdmyys. Pane merkille, etta tama 
luettelo sisaltaa tekoja, mutta myos ajamksia ja sanoja. Se osoittaa, 



etta Jumalan silmissa kaikki synti on yhta vakavaa. Jotkut 
mieltavat synniksi vain murhan, aviorikoksen ja ryoston kaltaiset 
teot, mutta Raamattu tekee selvaksi, ettei mei l la ole mitaan 
oikeutta ajatella nain. Syntia on kaikki , mika ei tayta Jumalan 
asettamaa taydellisyyden mittaa. K a i k k i sanamme, ajatuksemme 
ja tekomme, jotka eivat ole taydellisia, ovat syntia. Y i i t a kohdata 
rohkeasti seuraava kysymys: Kuka voi sanoa: Olen puhdistanut 
syddmeni, olen puhdas synnistdni? Voi tko sina? Ellet vo i , niin 
silloin sina olet saastunut. 

Sina olet uhmakas. Raamattu opettaa, etta synU on laittomuus, 
harkittu kapina Jumalan arvovaltaa ja lakia vastaan. Mikaan ei 
pakota sinua valehtelemaan, petkuttamaan, ajattelemaan likaisia 
ajatuksia tai tekemaan syntia millaan muullakaan tavalla. On 
taysin oma valintasi, jos rikot Jumalan pyhan la in . Olet 
tahallisesti tottelematon Jumalaa kohtaan, ja se on vakava asia, 
silla Jumala on vanhurskas tuomarija Jumala, joka vihastuu joka 
pdivd. Jumala ei koskaan voi olla lepsu synnin suhteen, j a voit 
olla varma siita, ettei yksikaan synti jaa rankaisematta. 

Pieni osa synnin ansaitsemasta rangaistuksesta tulee osaksemme 
jo maallisen elamamme aikana (vaikka emme sita aina siksi 
tunnistaisikaan), mutta lopul l inen rangaistus odottaa meita 
kuoleman jalkeen, jo l lo in tuomiopaivana meidan jokaisen on 
tehtdvd Jumalalle till itsestdmme. 



Mita taman elaman 
jalkeen? 

O n olemassa monia kas i tyks ia si i ta , mi ta tapahtuu, kun 
kuolemme. Joidenkin mukaan me tuhoudumme taydeUisesd, 
toisten mielesta me kaikki paasemme taivaaseen. Eraat uskovat, 
etta on olemassa jonkinlainen val id la , jossa syntiset sielut 
valmistetaan taivaaseen paasya varten. 

Raamatussa ei ole kuitenkaan mitaan, joka tukisi yhtakaan edella 
mainituista kasityksista. Sen sijaan voimme lukea, etta ihmisille 
on mddrdtty, ettd heiddn kerran on kuoleminen, mutta senjdlkeen 
tulee tuomio. Ne, jotka elavat oikeanlaisessa suhteessa Jumalaan, 
toivotetaan si l loin tervetuUeiksi taivaaseen, jossa he saavat 
viettaa ikuisuuden Hanen kirkkaudessaan. Ka ikk ia muita kohtaa 
silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja 
hdnen voimansa kirkkaudesta. Raamattu kayttaa useimmiten 
tasta puhuttaessa sanaa helvetti. Seuraavassa on nelja sita 
koskevaa tarkeaa totuutta: 

Helvetti on todellinen. Se ei ole mitaan kirkon keksimaa. 
Raamattu puhuu enemman helvetista kuin taivaasta, eika se jata 
meille epailyksen haivaakaan sen olemassaolon todellisuudesta. 
Raamatussa puhutaan ihmisista, jotka eivat paase helvetin 
tuomiota pakoon ja. jotka. heitetddn helvettiin. 

Helvetti on pelottava. Sita kuvataan Raamatussa sanoilla vaivan 



paikka, tulinen pdtsi, kuluttava tuli iankaikkinen hehku. Se on 
karsimyksen tyyssija, jossa on oleva itku ja hammasten kiristys ia 
missa ei ole lepoa pdivdlld eikd ydlld. Nama ovat karmeita 
sanoja, mutta silti totta. Helvettiin joutuvat ihmiset erotetaan 
kaikesta hyvasta, Jumala kiroaa heidat ja karkottaa heidat taysin 
oman lasnaolonsa tuomasta avusta ja lohdutuksesta. 

Helvetti on lopullinen. Ka ikk i helvettiin johtavat tiet ovat 
yksisuuntaisia. Sielta ei ole ulospaasya. Helvetin ja taivaan valille o« 
vahvistettu suuri juopa. Helvetin kauhujen, yksinaisyyden ja tuskan 
tarkoituksena ei ole puhdistaa vaan rangaista - ikuisesti! 

Helvetti on oikeudenmukainen. Raamattu kertoo meille, etta 
Jumala on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa, ja Han tekee 
taysin oikeudenmukaisesti tuomitessaan syntiset helvettiin. 
Hanhan vain antaa heille sen, minka he itse ovat valinneet. He 
ovat hylanneet Jumalan tassa elamassa - Jumala hylkaa heidat 
tulevassa. He ovat valinneet jumalattoman elaman, ja Jumala 
vain vahvistaa heidan valintansa - lopullisesti. Jumalaa voidaan 
tuskin taman takia syyttaa epaoikeudenmukaisuudesta tai 
vaaryydesta! 

Naiden karmeiden totuuksien valossa sinun on parasta miettia 
hyvin tarkoin seuraavaa kysymysta, joka esitettiin kerran joukolle 
ihmisia Uudessa testamentissa: Kuinka te pddsisitte helvetin 
tuomiota pakoon? 



Voiko uskonto auttaa? 

Ihmista on kutsuttu uskonnoUiseksi elaimeksi. The Encyclopaedia of 
Religion and Ethics, uskonnon j a etiikan alan englantilainen 
tietosanakirja, luettelee satoja eri tapoja, joita noudattamalla ilimiset 
ovat yrittaneet tyydyttaa uskonnollista kaipuutaan ja uskonnollisia 
tunteitaan. Ihmiset ovat rukoilleet mil loin aurinkoa, kuuta ja 
tahtia, mil loin maata, tulta ja vetta, mil loin puisia, kivis ia ja 
metallista tehtyja jumalankuvia, mil loin kaloja, lintuja tai muita 
elaimia. Ihmiset ovat palvoneet lukemattomia jumaluuksia ja 
henkia, jotka heidan oma turmeltunut mielikuvituksensa on 
keksinyt. Toiset ovat yrittaneet palvoa tosi Jumalaa monien 
erilaisten uhrien, seremonioiden, sakramenttien ja palvelusten 
kautta. Mutta kuinka vilpitonta ihmisen uskonto sitten onkaan, se 
ei v o i koskaan tuoda ratkaisua ihmisen synt iongelmaan 
vahintaankaan kolmesta eri syysta. 

Uskonto ei voi koskaan tyydyt taa Juma laa . Uskonto on 
ihmisen yritys paasta takaisin oikeaan suhteeseen Jumalan 
kanssa, mutta se on hyodytonta, koska ihmisen parhaimmatkin 
ponnistukset ovat aina vajavaisia eivatka voi siten saada Jumalan 
hyvaksyntaa. Raamattu ei voisi ilmaista asiaa selkeammin kuin 
sanomalla, etta niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidan 



vanhurskautemme. Jumala vaatii taydellisyytta, eika sita voida 
saavuttaa uskonnolla. 

Uskonto ei voi koskaan poistaa syntia. Ihmisen hyvat 
ominaisuudet eivat voi koskaan kumota hanen paheitaan. Hyvat 
teot eivat koskaan tee pahoja tekemattomiksi. Mitkaan uskonnolliset 
ponnistuksemme tai kokemuksemme - ristiaiset, konfirmaatio, 
kaste, ehtoollinen, kirkossakayminen, mkous, lahjoitukset, ajan 
ja voimien uhraaminen, Raamatun luku tai mikaan muukaan -
eivat voi hyvittaa ainuttakaan tekemistamme synneista. 

Uskonto ei voi koskaan muuttaa ihmisen syntista luontoa. 
Ihmisen kayttaytyminen ei ole ongelman ydin, vaan ainoastaan 
sen oire. Synt isyys nousee ihmisen sydamesta, j o k a on 
luonnostaan kieroutunut ja turmeltunut. Kirkossakayminen ja 
uskonnollisi in seremonioihin osallistuminen saattavat tuntua 
sinusta hyvalta, mutta ne eivat silti voi tehda sinusta hyvaa. 
Syntyisiko saastaisesta puhdasta ? Ei yiiden yittdkddn. 

Jotkut edella mainitsemistamme uskonnollisista toimista ovat 
aivan ilmeisestikin itsessaan taysin hyvia. On esimerkiksi aivan 
oikein kayda hengellisissa kokouksissa, lukea Raamattua j a 
rukoilla, koska Jumala kaskee meita tekemaan ni in. Mutta 
kuinka voisit uskaltaa perustaa yksin niiden varaan sovintosi 
Jumalan kanssa? Ne ovat yksinaan vain arvottomia harjoituksia, 
ja pelkastaan niihin luottaminen vain kasvattaa syntisyyttasi j a 
tuomiotasi. 



Onko ongelmaan ratkaisua? 
K y l l a vain! Jumala on jarjestanyt sen. Raamatun keskeisin sanoma 
on kiteytettyna seuraavissa sanoissa: Silld niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, ettd hdn antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikddn, joka 
haneen uskoo, hukkuisi, vaan hdnelld olisi iankaikkinen eldmd. 

Totesimme edella, etta oikeudenmukaisen ja pyhan Jumalan on 
pakko rangaista synnista. Mutta Raamattu sanoo toisaalta, etta 
Jumala on rakkaus. Va ikka Jumala vihaakin syntia, Han rakastaa 
syntista ja odottaa vain voidakseen antaa hanelle synnit anteeksi. 
Mutta miten syntinen voi saada oikeudenmukaisesti syntinsa 
anteeksi, jos Jumalan laki kerran vaatii hanen hengellista ja 
ruumi i l l i s ta kuolemaansa? Ainoastaan Jumala itse pystyy 
ratkaisemaan taman ongelman, j a sen Han teki Jeesuksessa 
Kristuksessa. Isd on Idhettdnyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. 

Jumalan toinen persoona, Poika, tuli ihmiseksi ja otd itselleen 
ihmisluonnon. Vaikka Jeesuksesta tuli taydellisesti ihminen, Han 
pysyi silti taydellisesti Jumalana: Raamattu sanoo, etta Kristuksessa 
asuu jumaluuden koko tdyteys ruumiillisesti. Han pysyi yhta 
taydellisesti Jumalana kuin jos Hanesta ei olisi koskaan ihmista 
tulluticaan, ja Hanesta tuli yhta taydellisesti ihminen kuin jos Han ei 
oUsi koskaan Jumala ollutkaan. Niinpa Jeesus Kristus on ainoa 
laatuaan, ja Raamattu vahvistaa taman monin tavoin. Hanen 
sikiamisensa oh ainutlaatuinen, koska Hanella ei ollut maallista isaa, 
vaan Han sikisi neitsyen kohdussa Pyhan Hengen ihmeellisesta 
voimasta. Hanen sanansa olivat ainutlaatuisia: ihmiset olivat 



hdmmdstyksissddn hanen opetuksestansa, silld hanen puheessansa 
oli voima. Hanen tekemansa ihmeteot olivat ainutlaatuisia: hdn 
paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitd 
kansassa oli, ja monta kertaa Han heratti jopa kuolleita. Hanen 
luontonsa oli ainutlaatuinen: han on ollut kaikessa kiusattu samalla 
lailla kuin mekin, kuitenkin Uman syntia niin, etta Isa Jumala 
saattoi sanoa Hanesta: Tama on minun rakas Poikani, johon mind 
olen mielistynyt. 

Pane merkille tuo viimeinen lause! Se tarkoittaa, etta ihmisena 
ollessaan Jeesus noudatti Jumalan lakia viimeista piirtoa myoten, 
eika Han siis ansainnut synnista vaaditma hengellista j a mumiillista 
kuolemantuomiota. Siita huolimatta Hanet pidatettiin tekaistun 
syytteen varjolla, tuomittiin vaarien todistusten perasteella j a 
lopulta ristiinnaulittiin Jemsalemissa. Mutta Hanen kuolemansa ei 
suinkaan o l lu t m ikaan sattuman o i k k u tai v i i i s t amaton 
onnettomuus. K a i k k i tama tapahtui Jumalan ennaltamddrdtyn 
pddtdksen ja edeltdtietdmyksen mukaan. Isa lahetti Poikansa 
maailmaan juuri sita varten, etta Han sovittaisi synnin tuoman 
kuolemanrangaistuksen, j a Jeesus tuli tanne omasta tahdostaan. 
Omien sanojensa mukaan Jeesuksen maailmaantulon tarkoitus ol i 
tul la antamaan henkensd lunnaiksi monen edestd. Hanen 
kuolemansa, aivan kuten Hanen elamansakin, oli ainudaatuinen. 

Siksi on ratkaisevan tarkeaa, etta ymmarrat, mita tapahmi Jeesuksen 
kuollessa, ja mita Hanen kuolemansa voi merkita sinulle. 



Miksi tarvittiin risti? 
Koko Raamatun opetus tahtaa Jeesuksen kuolemaan. Raamatun 
sanoman keskipisteena ei ole Hanen taydellinen elamansa, Hanen 
ihmeellinen opetuksensa tai Hanen vaikuttavat ihmetekonsa. N e 
ovat kaikki tarkeita puolia Hanen elamassaan, mutta Jeesus tuli 
maailmaan ennen kaikkea antamaan henkensa meidan edestamme. 
M i k a sitten tekee Hanen kuolemastaan niin merkityksellisen? 
Vastaus on siina, etta Han oli kuollessaan meidan sijaisemme, 
syntiemme kantaja ja vapahtajamme. 

Jeesus - Sijaisemme. Tassa nakyy Jumalan rakkaus. Syntiset 
ovat syyl l is ia , kadotettuja j a avuttomia Jumalan pyhan lain 
edessa, joka vaatii rangaistusta jokaisesta synnista. Ku inka 
ihmeessa he voisivat paasta Jumalan vanhurskasta vihaa pakoon? 
Raamamn vastaus siihen on seuraava: Jumala osoittaa rakkautensa 
meita. kohtaan siind, ettd Kristus, kun me vield olimme syntisid, kuoli 
meiddn edestdmme. Osana ihmeellista pelastussuunnitelmaa 
Jumalan Poika lupautui vapaaehtoisesti ottamaan syntisen osan ja 
kantamaan heidan syntiensa ansaitseman oikeutetun rangaismksen. 
Synniton Jumalan Poika karsi ja kuoli omasta tahdostaan heidan 
edestaan, vanhurskas vddrdin puolesta. 

Jeesus - Syntiemme kantaja. Tassa nakyy Jumalan pyhyys. 
Kristuksen kuolemassa ei ollut mitaan epaaitoa. Muiden tekemien 



syntien vaatima rangaistus karsittiin kokonaisuudessaan, kun 
Jumalan synniton Poika kuoli. Ristilla riippuessaan Jeesus huusi: 
Jumalani, Jumalani, miksi minut fiylkdsit? Tuolla kauhistuttavalla 
hetkella Isa Jumala kaansi selkansa rakkaalle Pojalleen, joka sai 
tuolloin tuskallisesti kokea, mita on joutua eroon Jumalasta. 
Huomaa, kuinka tassa nakyy Jumalan taydellinen pyhyys. 
Kaiken synnin, jokaisen vaaran teon on saatava rangaistuksensa -
ja kun Jeesus astui syntisten sijaan, joutui Han vastaamaan heidan 
synneistaan aivan kuin ne olisivat olleet Hanen omiaan. Ni inpa 
ainut ihminen, joka o l i elanyt virheettoman elaman, joutui 
karsimaan syyllisten ansaitseman rangaistuksen. 

Jeesus - Vapahtajamme. Tassa nakyy Jumalan voima. Kolme 
paivaa Kristuksen kuoleman jalkeen Hanet oli kuolleistanousemisen 
kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa. Han osoitti moninaisten 
epddmdttdmien todistusten kautta eldvdnsd, eika han endd kuole: 
kuolema ei endd hdntd vallitse. 
Herattaessaan Kristuksen kuolleista Jumala osoitti voimallisesti, etta 
Han oli hyvaksynyt Krismksen kuoleman syntisten sijasta taytena ja 
kokonaisena maksuna synnin edellyttamasta rangaisftjksesta. Jumala 
oli nain myos hy vaksynyt, etta BCristuksen uhri on pemsms sille, etta 
Han voi taydellisesti ja ansioitta antaa synnit anteeksi niille, jotka 
joutuisivat muuten viettamaan ikuisuutensa helvetissa. 

Mutta miten tama kaikki soveltuu sinuun? Miten voit solmia 
sovinnon Jumalan kanssa? Miten Kristuksesta voi tulla sinunkin 
Vapahtajasi? 



Nyt kun olet lukenut nain pitkalle, niin haluatko sina vilpittomasti 
pelastua? Haluatko solmia sovinnon Jumalan kanssa - maksoi 
mita maksoi ja olivat seuraukset mitka liyvansa? Jos et halua, 
niin silloin et ole viela ymmaitanyt lukemasi sanoman tarkeytta. 

Jos Jumala on paljastanut sinulle tarpeesi, j a haluat todella 
pelastua, niin silloin sinun taytyy tehda parannus kddntymyksessa 
Jumalan puoleen ja uskoa meidan Herraamme Jeesukseen 
Kristukseen. 

Sinun on tehtava parannus. Se tarkoittaa taydellista muutnimista 
suhtautumisessasi syntiin. On tapahduttava mielenmuutos. Sinun 
on myonnettava olevasi syntinen ja kapinall inen pyhaa j a 
rakastavaa Jumalaa kohtaan. Sydamessasi sinun tulisi tuntea 
suraa j a hapeaa syntisi likaisuudesta. Sitten sinun on haluttava 
paasta eroon synnista ja muutettava elamasi kulkusuunta. Jumala 
haastaa ihmisia todistamaan kaantymyksensa oikeaksi tekemalla 
parannuksen soveliaita tekoja. Sinun on tehtava niin. Jumala ei 
anna anteeksi syntia, jota et ole halukas hylkaamaan. Parannuksen 
tekeminen tarkoittaa uuden suunnan valitsemista ja sita, etta 
haluaa koko sydamestaan elaa niin, etta se miellyttaa Jumalaa. 

Sinun on uskottava Kristukseen. Ensinnakin se tarkoittaa sen 
hyvaksymista, etta Jeesus on Kristus, eldvdn Jumalan Poika j a 
etta Kristus kuoli jumalattomien edestd. Toiseksi se tarkoittaa 
sen uskomista, etta voimassaan ja rakkaudessaan Kristus pystyy 
ja haluaa pelastaa sinut. Kolmanneksi se tarkoittaa sita, etta asetat 
todellakin luottamuksesi Kristukseen ja olet nain riippuvainen 



ainoastaan Hanesta paastaksesi sovintoon Jumalan Icanssa. Ylpea 
j a syntinen luontosi tulee vastustamaan sita, etta lakkaat 
luottamasta omaan tekohyvyytees i tai uskontoos i . S i i t a 
huolimatta sinulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Sinun on lakattava 
luottamasta mihinkaan tai kehenkaan muuhun kuin Kristukseen, 
joka voi taydellisesti pelastaa ne, jotka hanen kauttaan Jumalan 
tykd tulevat. 

Jos Jumala on nayttanyt sinulle tarpeesi j a antanut sinulle halun 
pelastua, niin kaanny Kristuksen puoleen - ja tee se nyt! Paras 
tapa on rakoilla aaneen j a puhua Hanelle. Se saattaa selventaa 
sinulle, mita olet itse asiassa tekemassa. Tunnusta Hanelle, etta 
olet syyilinen, kadotettu j a avuton syntinen. Pyyda sitten koko 
sydamestasi, etta Kristus pelastaisi sinut j a ottaisi hanelle 
kuuluvan paikan elamasi Herrana j a antaisi nain sinulle voiman 
kaantya synnista ja elaa Hanelle. 

Raamattu sanoo, etta jos sind tunnustat suullasi Jeesuksen 
Herraksi ja uskot sydamessasi, ettd Jumala on hdnet kuolleista 
herdttdnyt, niin sind pelastut ja jokainen, joka huutaa avuksi 
Herran nimed, pelastuu. Jos uskot vilpittomasti Jeesukseen 
Kristukseen henlcilokohtaisena Vapahtajanasi j a tunnustat Hanet 
Herraksesi, niin sina voit pitaa naita lupauksia ominasi. 



Jos nyt uskot Kristukseen, niin sinua odottaa monta iiimeellista 
asiaa, joista voit riemuita. Olet nyt paassyt oikeanlaiseen 
suhteeseen Jumalan kanssa: Raamattu kutsuu sita 
vanhurskauttamiseksi ja sanoo: koska me siis olemme uskosta 
vanhurskaiksi tulleet, niin meilld on rauha Jumalan kanssa 
meiddn Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Kristuksen 
kautta sinun synUsi on loppuun kasitelty: jokainen, joka uskoo 
haneen, saa synnit anteeksi hdnen nimensd kautta. Olet nyt 
Jumalan perheen jasen: kaikki , jotka luottavat Kristukseen saavat 
voiman tulla Jumalan lapsiksi. Olet ikuisesti turvassa, silla niin ei 
nyt siis ole mitddn kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa 
Jeesuksessa ovat. Jumala itse on astunut sinun elamaasi Pyhan 
Hengen persoonassa: hdnen Henkensd, joka herdtti Jeesuksen 
kuolleista, asuu teissd. Kuinka suurenmoisia totuuksia nama 
ovatkaan! 

N y t sinun tulee kasvaa uudessa hengellisessa elamassasi. 
Seuraavassa on nelja tarkeaa asiaa, joihin sinun tulee tarkoin 
paneutua. 

Rukoi leminen . Voit nyt kutsua Jumalaa Isaksesi, mika ei ole 
ollut sinulle koskaan aikaisemmin mahdollista. Voi t palvoa 
Hanta ja ylistaa Hanen kunniaansa, voimaansa, pyhyyttaan ja 
rakkauttaan. Voi t paivittain pyytaa Hanta antamaan sinulle 
syntisi anteeksi. Eivat edes Jumalan lapset ole taydellisia, mutta 
jos me tunnustamme syntimme, on hdn uskollinen ja vanhurskas. 



niin ettd fidn antaa meiile synnit anteelcsi ja puhdistaa meiddt 
Icailcesta vddryydestd. Voi t kiittaa Hanta paivittain hyvyydesta, 
jota Han osoittaa sinua kohtaan. On niin monia asioita, joista 
haluat varmasti kiittaa Hanta, kuten vaikkapa arkielamamme 
mukavuuksista, joita pidamme niin usein itsestaanselvyyksina. 
Haluat vannaan erityisesti kiittaa Hanta pelastuksestasi j a siita, 
etta Han on ottanut sinut perheensa jaseneksi ja antanut sinulle 
iankaikkisen elaman. Tasta kiittamisen ei pitaisi ol la l i ian 
vaikeaa! Voit myos pyytaa Hanelta apua, voimaa ja johdatusta 
omaan elamaasi j a muidenkin elamaan. Halunnet rukoi l la 
erityisesti sellaisten tuntemiesi ihmisten puolesta, jotka ovat 
kaukana Jumalasta, kuten itsekin kerran olit. 

Raamatun lukeminen. Rukouksessa sina puhut Jumalalle -
Raamatussa Jumala puhuu sinulle. Siksi on hyvin tarkeaa lukea 
sita paivittain tutkien, milcd on otollista Herralle. Raamattua 
lukiessasi pyyda Jumalalta, etta Han auttaa sinua ymmartamaan 
lukemaasi ja noudattamaan sen opetusta, ettd sen laiutta kasvaisit 
pelastuliseen. Jos tarvitset apua Raamatun tutkiskelun alkeissa, 
Ota yhteytta sivuUa 31 mainittuun osoitteeseen. 

Uskovien yhteys. Nyt kun sinusta on mllut Jumalan perheen jasen, 
Han haluaa, etta tapaat saannollisesti siskojasi ja veljiasi. AUcddmrne 
jdttdlcd omaa seuraieunnankokoustamme... kehoittakaamme 
toisiamme. Se tarkoittaa l i i t tymista johonkin paikall iseen 



seurakuntaan, joten ala viivyttele, vaan tee se niin pian kuin 
mahdollista. Oikean seurakunnan valitseminen ei ole aina 
helppoa, ja sinun tulisikin loytaa sellainen seurakunta, jossa 
selkeasti uskotaan ja opetetaan samoja raamatullisia totuuksia 
kuin ne, joista olet lukenut tasta kirjasesta. Henkilo, joka antoi 
sinulle taman kirjasen, pystyy varmaankin auttamaan sinua. 
Omassa paikallisseurakunnassasi saat oppia lisaa Jumalasta, saat 
hyotya toisten kokemuksista, saat oppia, kuinka tarkeita ovat 
Jumalan antamat erityisohjeet koskien kastetta ja ehtoollista ja 
tulet huomaamaan, kuinka hienoa on jakaa toisten kanssa 
Jumalan sinulle antamia lahjoja ja erityiskykyja. Sina tarvitset 
seurakuntaa ja seurakunta tarvitsee sinua! 

Palveleminen. Nyt sinulla on etuoikeus palvella Herraa, sinun 
Jumalaasi, Icailcesta syddmestdsi ja Icailcesta sielustasi. Pida aina 
mielessasi, etta Jumala on meiddt pelastanut ja liutsunut pyftdlld 
Icutsumulisella. Anna pyhyydelle elamassasi ehdoton etusija, 
silld tdmd on Jumalan tahto, teiddn pyhityksenne. Pyri sitten 
kayttamaan omia erityislahjojasi Jumalan palvelemisessa -
muistaen, etta sinut on luotu Kristuksessa Jeesuksessa hyvia toitd 
varten. Lopuksi pida silmasi auki tilanteiden varalta, jolloin voit 
kertoa toisille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt. 
Kristuksesta toisi l le kertominen ei ole ainoastaan Haneen 
luottavien velvollisuus, vaan se on myos ilahduttava kokemus! 

Pyri tasta lahtien elamaan niin, etta jokaisella elamasi alueella 
voit julistaa hanen jaloja tekojaan, joka on pimeydestd kutsunut 
sinut ihmeelliseen valkeuteensa! 



Jos olet pannut luottamuksesi Kristukseen tata kirjasta lukiessasi 
ja haluaisit apua hengellisessa kasvussasi, ole ystavallinen ja ota 
yhteytta seuraavaan osoitteeseen: 



Tdssd kirjasessa on kdytetty seuraavia viittauksia Raamattuun 
(1933/38 kddnnoksen mukaan): 

Sivu4 Job 37:23 Joh. 3:16 
Heb. 11:6 1 Joh. 4:8 
1 Moos. 1:1 Sivu 12 1 Joh. 4:14 
Heb. 11:3 1 Moos. 1:27 Koi. 2:9 
Ps. 33.9 1 Moos. 1:28 Luuk. 4:32 

Sivu 5 Sivu 13 Sivu 23 
Ap.t. 17:24 1 Moos. 1:31 Mau. 4:23 
1 Moos. 2:7 Heb. 4:15 
Ps. 139:14 Sivu 14 Matt. 3:17 

Room. 5:12 Ap.t. 2:23 
Sivu 6 1 Moos. 2:17 Matt. 20:28 
Job. 11:7 1 Moos. 3:6 
Ps. 19:2 1 Moos. 3:8 Sivu 24 
Room. 1:20 Room. 5:8 
2. Piet. 1:21 Sivu 15 1 Piet. 3:18 

Room. 5:12 
Sivu 7 1 Joh. 1:8 Sivu 25 
Ps. 19:8-9 Room. 3:23 Mark. 15:34 
2 Tim. 3:16 Room. 1:4 
1 Tess. 2:13 Sivu 16 Ap.t. 1:3 

Jer. 17:9 Room. 6:9 
Sivu 8 Mark. 7:21-22 
Jer. 10:10 Sivu 26 
Jes. 44:6 Sivu 17 Ap.t. 20:21 
Fil. 2:11 Snl. 20:9 Ap.t. 26:20 
Joh. 1:1 1 Joh. 3:4 Matt. 16:16 
2Kor. 3:18 Ps. 7:12 Room. 5:6 

Room. 14:12 
Sivu 9 Sivu 27 
Joh. 4:24 Sivu 18 Heb. 7:25 
Joh. 1:18 Heb. 9:27 Room. 10:9 
Jer. 23:24 2 Tess. 1:9 Room. 10:13 
Ps. 90:2 Matt. 23:33 
Ilm. 1:8 Matt. 5:29 Sivu 28 
Mal. 3:6 Luuk. 16:28 Room. 5:1 
Ap.t. 17:25 Ap.t. 10:43 Ap.t. 17:25 

Sivu 19 Joh. 1:12 
Sivu 10 Matt. 13:42 Room. 8:1 
2 Moos. 15:11 Jes. 33:14 Room. 8:11 
1 Sam. 2:2 Matt. 3:12 1 Joh. 1:9 
Hab. 1:13 Matt. 22:13 
1 Piet. 1:16 Ilm. 14:11 Sivu 29 
Jes. 30:18 Luuk. 16:26 E f 5:10 
Ps. 97:2 Ap.t. 17:31 1 Piet. 2:2 
Heb. 4:13 Matt. 23:33 Heb. 10:25 
Room. 11:33 
Ps. 135:6 Sivu 20 Sivu 30 

Jes. 64:6 5 Moos. 10:12 
Sivu 11 2 Tim. 1:9 
Ef. 1:11 Sivu 21 1 Tess. 4:3 
Dan. 4:32 Job 14:4 Ef. 2:10 
Jer. 32:27 . Mark. 5:19 
Job 5:9 Sivu 22 1 Piet. 2:9 



PERIMMAISTEN 
KYSYMYSTEN 
AARELLA 
JOHN BLANCHARD 

Terveys , talous, perhe, tulevaisuus -
elama on taynna k y s y m y k s i a . 

Osa niista on h y v i n k i n syv i i l l i s i i i : K u k a min i i olen? M i k s i 
olen olemassa? M i h i n olen matkal la? O n k o e l i imal la mitiii in 
tarkoitusta? 

K a i k k e i n per immais immat kysymykse t koskevat kui tenkin 
Jumalaa. O n k o Hi in olemassa? M i l l a i n e n H i i n on? V o i n k o 
oppia tuntemaan Hiinet j a kokea hiinen voimansa omassa 
eli imassiini? Jos vo in , ni in miten? 

Ti iss i i kirja.sessa kiisi tellaiin k y s y m y k s i a ihmisesta j a 
Jumalasta - j a annetaan luki jal le yksinkertais ia , .selkeitii j a 
_ s u m a j ¥ a s t a u k s i a . 

Lue se huolelli.sesti, s i l l i i se voi muuttaa el i imiisi - pysyvast i . 

Finnish 


