Kari Seppälä
TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ
Alussa Jumala loi taivaan ja maan
Kertomus siitä kuka olet ja mihin olet menossa löytyy Raamatun alkulehdiltä luomiskertomuksesta.
Jumala loi kaiken olevaisen tietyssä järjestyksessä ja lopuksi Hän loi ihmisen ”omaksi kuvakseen”. Sinä et
siis ole peräisin apinasta, niin kuin Darwinin kannattajat ja koulujen oppikirjat väittävät, vaan Jumala loi
ihmisen omaksi kuvakseen ja pani häneen oman henkensä, jotta ihminen voisi kommunikoida Jumalan
kanssa, tuntea Hänet ja iloita Hänen seurastaan. Et siis ole täällä vahingossa, vaan Jumala loit sinut ja
antoi sinulle tarkoituksen elää Hänen kunniakseen. Eedenin paratiisissa Jumala käveli ihmisen kanssa
illan viileydessä ja keskusteli hänen kanssaan. Ihminen pantiin luomakunnan herraksi hallitsemaan
kaikkea luotua. Elämän tarkoitus oli ja on iloita Jumalan läsnäolosta ja Hänen siunauksistaan.
Kaikki oli täydellistä paratiisissa. Ihminen sai syödä vapaasti kaikista hedelmäpuista, paitsi ”hyvän ja
pahan tiedon puusta”. Ei ollut kuolemaa eikä kirousta. Myös Aatamin suhde vaimoonsa ja eläimiin oli
täydellinen, kunnes kaikki muuttui. Tapahtui syntiinlankeemus, kun Eeva ja Aatami söivät kielletystä
hyvän ja pahan tiedon puusta. Saatana oli luikerrellut paratiisiin käärmeen muodossa ja petti Eevan
kyseenalaistamalla Jumalan käskyt: ”onko Jumala todellakin sanonut...?”. Menemällä Saatanan ansaan
ihminen antoi Saatanalle luomakunnan herruuden ja seuraukset olivat tuhoisat.
Jumala karkotti ihminen paratiisista viljelemään maata ”otsansa hiessä”. Maa olikin nyt kuin rautaa ja
taivas vaskea. Koko luomakunta joutui kirouksen alle, jossa se on vielä tänäkin päivänä. Ihmisen
luonnollinen yhteys Jumalaan katkesi, sairaudet ja kaikenlaiset kiroukset pääsivät valloilleen ja kuolema
tuli kaikkien ihmisten osaksi. Tästä lähtien kaikki ihmiset syntyivät maailmaan hengellisesti kuolleina ja
syntisinä erossa Jumalasta. Tästä syystä ihminen ei olekaan luonnostaan vain hyvä, sillä hänessä asuu
myös isiltä peritty synti, ja hänen taipumuksensa ovat kohti itsekkyyttä ja kapinaa Jumalaa vastaan.
Rikkaruohot, petoeläimet ja kaikenlaiset ihmisen terveydelle vaaralliset sairaudet olivatkin nyt
arkipäivää Saatanan eli ihmiskunnan vihollisen hallitsemassa maailman systeemissä. Mutta ei siinä
kaikki. Kun Jumalasta eroon joutunut ihminen kuoli synneissään, oli hänen lopullinen kohtalonsa joutua
helvettiin, joka oli alunperin luotu Perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Siis todella lohduton kuva ihmisen
kohtalosta Saatanan hallitsemassa maailmassa.
Jumalan pelastussuunnitelma
Kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala oli kuitenkin varautunut siihen, että ihminen voisi langeta syntiin.
Hän sanoi käärmeelle, että Hän panee:
”vihollisuuden käärmeen ja vaimon välille sekä käärmeen ja vaimon jälkeläisen välille. Vaimon
jälkeläinen (Jeesus) tallaa käärmeen pään ja käärme pistää vaimon jälkeläistä kantapäähän”
(1 Moos.3:15).
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sotilas pistää keihäällä Jeesuksen kylkeen ristillä (käärme pistää kantapäähän). Jumalalla oli siis
pelastussuunnitelma valmiina jo heti silloin, kun syntiinlankeemus tapahtui. Jumalan vastaus
syntiinlankeemukseen oli Hänen oma rakas poikansa, joka neitsyt Mariasta syntyneenä ihmisen poikana
ottaisi pois maailman synnit sovittamalla meidät Jumalan kanssa. Jeesus siis osti meidät vapaiksi synnin
ja kuoleman kirouksesta oman verensä kautta ristillä. Jeesus oli täydellisesti Jumala ja ihminen samalla
kertaa. Koska kaikki ihmiset syntyivät tähän maailmaan syntisinä, piti Jeesuksen syntyä neitsyt Mariasta
synnittömänä (ilman Aatamin perisyntiä) ihmisen poikana voidakseen sovittaa ristillä ne ihmiset, jotka
Jumala jo ennen maailman luomista oli kutsunut pelastukseen Jeesuksen sovitustyön kautta.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka
Häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä (Joh.3:16) .
Vain synnitön ihmisen ja Jumalan poika, Jeesus, saattoi sovittaa ihmiset Jumalan kanssa. Jumala vihaa
syntiä (ei ihmistä) ja ainoa tie sovitukseen Jumalan vihasta oli Hänen oma synnitön poikansa, jonka
päälle Jumala ristillä pani koko maailman synnit, siis myös sinun synnit. Jeesus sanoo :
Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muuten kuin minun kauttani (Joh. 14:6).
Koko maailma on kapinassa edellä olevaa totuutta, Jeesusta, vastaan. Kaikki uskonnot, paitsi
kristinusko, sanovat, että sinun täytyy omilla ansioillasi ja hyvillä töilläsi päästä Jumalan tykö taivaaseen.
Kristinusko sanoo, että tie taivaaseen käy Jeesuksen ristinkuoleman kautta. Et pääse sinne omilla hyvillä
töilläsi (Ef. 2:8-9). Jeesus osti vapaiksi synnin orjuudesta kaikki ne ihmiset, jotka uskossa ottaisivat
vastaan pelastussanoman. Meidän ei siis tarvitse tehdä mitään muuta kuin uskoa Jeesukseen ja siten
tulla osallisiksi Hänen vanhurskaudestaan (vanhurskaus = oikea suhde Jumalaan).
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa
meidän pitäisi pelastuman ( Apost. 4:12).
Jeesus ei ainoastaan kuollut meidän edestämme, vaan Hän myös nousi kuolleista ja meni Isän Jumalan
oikealle puolelle taivaan kunniaan, missä Hän meidän ylipappinamme rukoilee nyt Isää meidän
edestämme, että meillä , Jeesukseen uskovilla, olisi yltäkylläinen elämä.
Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä
(Jeesuksen omilla) olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys (Joh. 10:10).
Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta
olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman (Joh. 16:33).
Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää (1.Joh.5:12).
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iankaikkinen elämä (1.Joh.5:13).
Vain Jeesuksen omat voivat tietää, että heillä on iankaikkinen elämä. Nimikristityillä sitä ei ole, sillä he
eivät ole antaneet elämäänsä Jeesukselle, jotta olisivat voineet uudestisyntyä. Muiden uskontojen
edustajat eivät mitenkään voi olla varmoja siitä, että heidän hyvät työnsä ovat olleet riittävät
iankaikkisen elämän saavuttamiseen. Kristitty tekee hyviä töitä, jotka Jumala on edeltäkäsin valmistanut
(Ef. 2:10), mutta menee taivaaseen Jumalan armosta, Jeesuksen verellä sovitettuna ja
uudestisyntyneenä Jumalan lapsena.
Muiden uskontojen ”jumalat” ovat haudattuina ympäri maailmaa. Jeesuksen tyhjä hauta on
Jerusalemissa. Buddhan, Konfutsen ja Muhammedin haudat eivät ole tyhjiä. Vain Jeesus nousi kuolleista
osoitukseksi siitä, että Hänen omillaan on iankaikkinen elämä. Niillä, jotka ottavat vastaan Jeesuksen
pelastajana on iankaikkinen elämä tässä ja nyt ja se elämä jatkuu kerran taivaassa.
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen
valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan
teidät tyköni, että tekin olisitte seillä missä minä olen (Joh. 14:2-3).
Jeesus on mennyt meidän edellämme taivaaseen valmistamaan meidän tuloamme sinne. Tämä nykyinen
elämä ja vaiva on meille vain silmänräpäys taivaan iankaikkisuuden ja ilon rinnalla. Taivaassa meille
annetaan uusi ruumis, jossa ei enää ole särkyä, vaivoja tai vajavaisuuksia. Meillä on Jeesuksen
ylösnousemisruumiin kaltainen kuolematon ruumis. Mistään synnistä ei enää ole jälkeäkään, olemme
täydelliset, niin kuin Jeesus on täydellinen. Ilmestyskirja 21:1 sanoo, että ”minä näin uuden taivaan ja
uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet”. Tämä tarkoittaa, että
ihminen palaa lopulta siihen Eedenin paratiisiin kaltaiseen tilaan, jossa Jumala oli läsnä ja seurusteli
ihmisen kanssa.
Miksi ihmiset eivät ota vastaan pelastusta Jeesuksessa?
Saatana, ihmiskunnan vihollinen, tekee kaikkensa, jotta ihmiset pysyisivät pimeydessä eivätkä kuulisi ja
ottaisi vastaan totuutta voidakseen pelastua.
Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat ,
niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut ettei heille loista valkeus,
joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen joka on Jumalan kuva (2. Kor. 4:3-4).
Jeesuksen vertaus kylväjästä (Matt.13:3-16) kertoo myös syitä siihen, miksi ihmiset eivät ota vastaan
Jeesusta eli miksi evankeliumin kylvetty sana ei menesty. Osa ei ymmärrä mitä Jumalan sana tarkoittaa,
kun Saatana pimentää ihmisten ajatukset. Osa taas ei ole valmis siihen, että Jeesuksen opetuslapsena he
joutuvat kohtaamaan myös vaivoja ja vastarintaa. Osalle tämän maailman ilot ja rikkaudet ovat esteenä
uskolle ja oman tahdon ja elämän luovuttamiselle Jeesukselle. Osa siemenistä putoaa kuitenkin hyvään
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sadon.
Väärät profeetat ja harhaanjohdetut kristityt levittävät myös sanomaa siitä, että monet tiet vievät
taivaaseen, ei vain yksi (Jeesuksen) tie. Monet väittävät myös, että jos olet todellinen ja harras uskossasi,
niin pääset taivaaseen. Eli ole itse itsellesi jumala ja päätä itse siitä mikä sinulle sopii. Jumala on rakkaus
ja varmastikin päästää kaikki hyvää tarkoittavat ihmiset taivaaseen. Nykyisen suvaitsevaisuuden aikana
tämäntyyppinen itsepetos on yleistä. Jumalan valtakunta on kuningaskunta ja Jeesus on meidän
kuninkaamme. Raamattu kertoo meille tämän kuningaskunnan perustuslain ja säännöt. Jeesus kutsuu
meitä valtakuntansa kansalaisiksi, mutta jokainen ihminen päättää itse ottaako hän vastaan
pelastussanoman ja taivaan kansalaisuuden.
Ihmisen ylpeys, tieto ja oppineisuus nousevat myös Jumalan tuntemista vastaan. Ihminen on keksinyt
selityksiä ja vastavetoja Jumalan ilmoitukselle. Tiedemiesten enemmistö on Jumalan luomiskertomusta
vastaan, vaikka he eivät pysty osoittamaan evoluutiota oikeaksi. Kristityt sen sijaan voivat todistaa
Jumalan olemassaolon omalla elämällään ja erityisesti sillä, että heillä on rakkaus ja rauha sydämessään.
Raamatun ilmoitus on myöskin osoittautunut historialliseksi totuudeksi joka kerta, kun arkeologit ovat
tehneet kaivauksia. Uskosta osattomista Raamattu sen sijaan todistaa, että jumalattomilla ei ole rauhaa:
Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja
mutaa (Jesaja 57:20).
Vain Raamatun alkulehdet kertovat totuuden siitä mistä olemme tulleet. Evoluutioateistien suurin ilo on
siinä, että jos Jumalaa ei ole, niin he voivat tehdä mitä haluavat. Siis ei myöskään ole tuomion päivää.
Kuitenkin Paavalin kirje hebrealaisille sanoo:
(Hebr. 9:27) Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen
tulee tuomio.
Kuinka tulen Jumalan lapseksi?
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 (Room. 10:9-10).
Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille jotka
uskovat Hänen nimeensä (Joh. 1:12).
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lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta
elämään (Joh. 5:24).
Jumala rakastaa sinua ja kutsuu sinua parannukseen. Jos kuulet Jumalan kutsun, älä paaduta sydäntäsi,
vaan ota vastaan pelastus, sillä nyt on otollinen aika ja tänään on pelastuksen päivä. Et voi muuttaa
itseäsi paremmaksi, vaan sinun on tultava Jeesuksen tykö juuri sellaisena syntisenä kuin olet.
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).
Jos nöyrryt ja tulet Jeesuksen tykö, Hän ottaa sinut vastaan ja tekee sinusta Jumalan lapsen. Tämä on
sama kuin uudestisyntyminen taivaan kansalaiseksi. Uudestisyntymisen merkiksi Jumala antaa sinulle
Pyhän Hengen asumaan sydämeesi, hengen joka huudahtelee taivaan Isän puoleen ja etsii Hänen
teitään. Uudestisyntyneenä olet Jumalan lapsi ja taivaan kansalainen, jolle kuuluvat kaikki Raamatun
suuremmoiset lupaukset. Et ole enää matkalla helvettiin, vaan olet nyt Jeesuksen oma matkalla taivaan
kotiin.
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on
sijaan tullut (2.Kor.5:17).
Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus sanoi:
” Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti” (Matt.28:18-20).
Rukoile tämä rukous koko sydämestäsi
Jumala, taivaan ja maan Herra, tulen sinun tykösi Jeesuksen nimessä. Olen rikkonut sinua vastaan
ajatuksin, sanoin ja teoin. Kadun syntejäni koko sydämestäni. Anna minulle anteeksi syntini ja rikokseni
Jeesuksen ristin ja veren tähden ja ota minut lapseksesi. Kiitos, että otat huostaasi jokaisen, joka Sinun
nimeäsi avuksi huutaa.
Olen nyt uudestisyntynyt taivaan kansalainen

päiväys ---------------------------

Etsi uskovien yhteyttä ja elä siunaukseksi muille
Nyt kun olet uudestisyntynyt Jumalan lapsi, ala rukoilla ja lukea Raamattua säännöllisesti. Aloita
vaikkapa lukemalla ensiksi Johanneksen kirjeet ja sen jälkeen Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja
Johanneksen evankeliumit. Hakeudu myös uudestisyntyneiden uskovaisten yhteyteen, jotta voisit
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että mikään kirkko tai seurakunta ei ole täydellinen, sillä kukaan meistä ei ole täydellinen tai synnitön
edes uudestisyntymisen jälkeen. Meillä on edelleenkin lihalliset taipumukset ja viettelykset jäljellä.
Hyvä uutinen kuitenkin on, että Jumalan lapsena sinun ei enää tarvitse elää synnin kahleissa, vaan voit
elää , Pyhän Hengen voimasta, Jumalalle pyhitettyä elämää.
Voittoisan elämän salaisuus on eläminen uskossa Jeesukseen. Usko toimii kuitenkin vain rakkauden
avulla ja rakkaus edellyttää anteeksiantamusta. Anna siis anteeksi muille ja itsellesi, koska Herra on
antanut anteeksi sinulle. Elä rakkaudessa lähimmäistesi kanssa, jotta näkisit uskosi kantavan hedelmää.
Silloin Herran siunaus on elämässäsi ja voit myös elää siunaukseksi muille.

