KUKA OLEN JA MIHIN OLEN MENOSSA?
Oletko tullut elämässäsi tienristeykseen etkä tiedä mihin päin pitäisi mennä? Vai oletko jo
päätynyt umpikujaan, josta olisi pakko päästä pois? Olet itse suunnitellut elämäsi, mutta
matkan varrella maisemat ovat alkaneet näyttää oudoilta ja tiestä on tullut kovin kuoppainen. Et
enää olekaan varma, että olet oikealla tiellä, kun omat keinot ja neuvot eivät toimi elämän
myrskyissä. Siksi korkeimman apu ja siunaukset olisivat tarpeen. Jos tämä on totta kohdallasi,
niin parhaat onnittelut. Voit nyt alkaa etsiä Jumalan apua ja johdatusta elämääsi.
Synti erottaa Jumalasta
Syntiinlankeemuksessa ihminen menetti asemansa luomakunnan herrana. Hänet ajettiin pois
Paratiisista elämään synnin ja turmeluksen alaisessa maailmassa. Kuolema ja iankaikkinen
kadotus tulivat ihmisen osaksi kuten seuraavat kaksi raamatun kohtaa todistavat.
Roomalaiskirje 6:23 “Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme”.
Hebrealaiskirje 9:27 “Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen,
mutta sen jälkeen tulee tuomio”.
Synti erottaa sinut Jumalasta etkä voi millään hyvillä töilläsi päästä taivaaseen. Jumala
kuitenkin rakastaa sinua ja siksi Hän lähetti Jeesuksen sovittamaan syntisi ristillä ja
pelastamaan sinut iankaikkisesta kadotuksesta.
Pelastus Jeesuksessa
Johannes 3:16 “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”.
Jeesus sanoo (Johannes 10:10) “Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja
tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys”.
Tie Jumalan tykö käy Jeesuksen kautta. Jeesus sanoo (Johannes 14:6): “Minä olen tie, totuus
ja elämä, ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani”.
Miten siis pelastun synnistä ja tämän maailman turmeluksesta voidakseni elää
tarkoituksenmukaista ja siunattua elämää? Vastaus löytyy seuraavasta Raamatun kohdasta.
Roomalaiskirje 10:9-10 “Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot
sydämessäsi, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
Usko Herraan Jeesukseen. Tunnusta syntisi, kadu niitä ja tee Jeesuksesta elämäsi Herra, niin
sinä pelastut.
Rukoile: Herra Jeesus, olen syntinen ja kadun syntejäni. Pyydän sinua elämäni Herraksi tässä
ja nyt. Tahdon noudattaa sinun käskyjäsi ja kulkea sinun teitäsi. Kiitos, että sinä pelastat kaikki,
jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat.
Kuka olen?
Olen nyt uudestisyntynyt Jumalan lapsi. Minulla on ilo ja rauha sydämessäni. Olen matkalla
kohti taivasta. Jumala rakastaa minua. Hän johdattaa, siunaa ja varjelee minua kaikilla teilläni.

