
 ”Usko Herraan Jeesukseen, 
   niin sinä pelastut.” 

Kutsu 
elämän tielle
        

Jeesuksen 
risti on 
tärkein..



Raamattu neuvoo oikean tien
 
Jeesus Kristus on ainoa tie ikuiseen elämään.
Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.
Kukaan ei tule Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani.” - Seuratkaa minua, Hän kutsuu kaikkia
 ja antaa seuraajilleen ikuisen elämän taivaassa.
Jokainen, joka ottaa hänet vastaan, ”syntyy uudesti
ylhäältä” ja hänestä tulee Jumalan lapsi.
 
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle. 
Joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” 
Joh. 3:3.
 
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla 
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” Joh. 1:12-13.
 
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, 
ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen 
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.”
Room. 3:23-24. 
 
”Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, 
pelastuu.” Apt.2:21.
 
”Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta 
synnistä. 1 Joh 1:7.

”Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla.” 
Jaak 1:18.

”Sillä jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, se mikä on 
vanhaa, on kadonnut, uusi on sijaan tullut.”2 Kor 5:17.



 ”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka 
Kristuksessa Jeesuksessa ovat.” Room 8:1.  
 ”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.” Room 10:9-10.                     
 
”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se 
on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. ” Ef 2:8-9.
 
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikäään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” 
Joh 3:16.

Ei meillä kotona oltu uskovaisia, 
mutta oltiin jotenkin Jumalaa pelkääviä. Äitihän se toivotteli 
aina isälle ja minullekin, ”Mäne Jumala kerallais.” Toisilla 
kymmenillä ikävuosilla alkoi synti pesiytyä mieleeni ja 
alkoi alamäki. Aloin kiroilla, oli kaksimielisiä juttuja ja piti 
valehdella. Kolmetoista vuotias voi jo tuntea itsensa niin 
likaiseksi ja syntiseksi, että yöunetkin puhuivat tällaisen tien 
päässä olevasta tuhosta. Synnintunto sisäisessä elämässä 
oli todellinen painajainen. Kaksi voimakasta taistelijaa kävi 
kamppailua nuoren pojan sielusta.
 Mutta Jumala armahti ja antoi kaiken anteeksi 
Jeesuksen sovitusveren kautta. Joku kehotti, että rukoile 
omin sanoin. Siinä tuli itkun sekaisesti: ”Herra Jeesus, 
haluan antaa elämäni purren sinun ohjattavaksi.” Siitä 
alkoi uusi suunta. Ei ole elämä ollut virheetöntä, mutta 
anteeksiantamus on seurannut tähän päivään as.                                                                                                                                              
                   
       R.Silegren



 
Askeleet elämän tielle
Herra Jeesus
Minä huudan avuksi sinun pyhää nimeäsi, olen syntinen ihminen.
Tulen sinun eteesi katuen ja anteeksipyytäen. Auta minua ja päästä
minut vapaaksi synneistäni. Anna minulle anteeksi kaikki pahat tekoni 
ja pelasta minut joutumasta kadotukseen.
Minä uskon, että sinä Jeesus kuolit ristillä minun syntieni tähden,
ja uskon myös, että sinä nousit kuolleista. 
Haluan ottaa sinut vastaan sydämeeni ja haluan seurata sinua läpi 
elämäni. Sanasi mukaan sinä et hylkää etkä työnnä minua pois.
Minä tunnustan, että sinä olet nyt minun Herrani ja Vapahtajani.
Kiitos Jeesus uudesta elämästä sinun omanasi.
 
”KAIKILLE, JOTKA OTTIVAT HÄNET VASTAAN, HÄN ANTOI 
VOIMAN TULLA JUMALAN LAPSIKSI, NIILLE, JOTKA  
USKOVAT HÄNEN NIMEENSÄ.” Joh. 1:12
.
Kerro siitä, mitä Jeesus on sinulle tehnyt. Tutustu toisiin
uskoviin Raamattuun uskovien seurakunnassa. Pyydä että
sinut kastetaan. ”Jotka ottivat sanan vastaan, heidät kastettiin.”  
Näin voit tulla seurakuntaan jäseneksi. ”Jeesus on seurakunnan pää.”
Rukoile ja pyydä, että Herra kastaa sinut Pyhällä Hengellä, 
niin voit tehokkasti voittaa muita Jumalan valtakuntaan.


