Evankeliumin Sanoma – Ystävällisesti lue seuraava:

FI1776 Finnish 1776

Ensimmäinen
Mooseksen kirja 1:1

Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

Kirje roomalaisille
3:23

Sillä kaikki ovat he syntiä tehneet ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan
edessä

Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 8:34

Jesus vastasi heitä ja sanoi: totisesti, totisesti sanon minä teille: jokainen,
joka tekee syntiä, hän on synnin orja

Jumala loi meidät mutta emme tunne Häntä ja olemme erossa Hänestä synnillisen
luontomme tähden. Elämämme ilman Jumalaa ovat tarkoituksettomia ja päämäärättömiä.
Syntiemme seuraamuksena (maksettava hinta) on kuolema, sekä fyysisesti että
hengellisesti. Hengellinen kuolema tarkoittaa eroa Jumalasta. Fyysinen kuolema tarkoittaa
kehon hajoamista. Jos kuolemme synnissämme tulemme olemaan iankaikkisesti erossa
Jumalasta ja päädymme helvettiin. Miten voimme pelastaa itsemme synneistämme ja palata
Jumalan luo? Emme voi pelastaa itseämme koska ei ole mahdollista synnilliselle ihmiselle
pelastaa itse itseään (kuten hukkuvalle henkilölle oman itsensä pelastaminen). Myöskään
muut eivät voi pelastaa meitä koska kaikki ovat syntisiä (yksi hukkuva henkilö ei voi pelastaa
toista hukkuvaa henkilöä, molemmat tarvitsevat apua). Tarvitsemme sellaisen joka on
synnitön (ei hukkumassa) joka voi pelastaa meidät synneistämme. Vain synnitön henkilö voi
pelastaa meidät. Miten löytää synnitön henkilö syntisessä maailmassa jossa kaikki ovat
syntiä tehneet?
Kirje roomalaisille
6:23

Sillä kuolema on synnin palkka, mutta ijankaikkinen elämä on Jumalan lahja
Jesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme

Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 3:16

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan Poikansa,
että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta
ijankaikkisen elämän saaman

Evankeliumi
Matteuksen
mukaan 1:23

Katso, neitseen pitää raskaaksi tuleman ja synnyttämän Pojan, ja hänen
nimensä pitää kutsuttaman Emmanuel; se on niin paljo sanottu: Jumala
meidän kanssamme

Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 8:23

Ja hän sanoi heille: te olette alhaalta, ja minä olen ylhäältä: te olette
maailmasta, en minä ole maailmasta

Evankeliumi
Markuksen mukaan
1:11

Ja ääni tuli taivaasta: sinä olet minun rakas Poikani, johonka minä mielistyin

Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 8:36

Jos siis Poika teidät vapaiksi tekee, niin te totisesti olette vapaat

Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 3:3

Jesus vastasi ja sanoi hänelle: totisesti, totisesti sanon minä sinulle: ellei joku
vastuudesta synny, ei hän taida Jumalanmalan valtakuntaa nähdä
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Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 1:12

Mutta niille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi
tulla, jotka uskovat hänen nimensä päälle,

Jumala, joka loi meidät ja rakastaa meitä suuresti, antoi meille ratkaisun. Hänen
rajattomasta rakkaudestaan meitä kohtaan Hän lähetti oman Poikansa, Jeesuksen,
kuolemaan syntiemme tähden. Jeesus on synnitön koska hän ei ole maailmasta, ja,
maailmassa ollessaan, ylitti paholaisen kiusaukset syntiin. Hänen elämänsä miellytti Jumalaa
taivaassa. Jeesus otti syntimme kantaakseen ja kuoli ristillä syntiemme puolesta. Hän on
pelastaja elämässämme (Jeesus kykenee pelastamaan meidät koska Hän ei ollut hukkuva
henkilö). Jeesuksen tarkoitus kuolla ristillä on maksaa syntiemme hinta, ja täten, poistaa
syntimme meistä ja palauttaa rikkoutumaton yhteys Jumalaan. Tulemme uudelleen eloon
hengellisestä kuolemasta (erosta Jumalaan) Jumalan voiman avulla. Tätä uutta suhdetta
kutsutaan uudesti syntymiseksi. Tämä palauttaa luomisemme ja olemassa olon tarkoituksen
ja, antaa meille elossa olemisen merkityksen ja päämäärän.
Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 11:25

Sanoi Jesus hänelle: minä olen ylösnousemus ja elämä: joka uskoo minun
päälleni, hän elää, ehkä hän olis kuollut

Kirje roomalaisille
6:9

Ja tiedämme, ettei Kristus, joka kuolleista herätetty on, silleen kuole, eikä
kuolema saa tästedes hänen päällensä valtaa

Apostolien teot
2:24

Jonka Jumala herätti ylös ja päästi kuoleman kivuista, että se oli mahdotoin, että
hän piti siltä pidettämän

Kirje roomalaisille
14:9

Sillä sentähden on myös Kristus kuollut ja noussut ylös ja jälleen eläväksi tullut,
että hän olis kuolleiden ja elävien Herra

Apostolien teot
1:11

Jotka myös sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaasen?
Tämä Jesus, joka teiltä otettiin ylös taivaasen, on niin tuleva kuin te hänen
taivaasen menevän näitte

Mitä todisteita meillä on siitä että Jeesuksen uhraus kuolla syntiemme puolesta hyväksyttiin
Jumalan puolesta Taivaassa? Todisteena on Jeesuksen ylösnousemus kuolleista Jumalan
toimesta. Ylösnousemalla, todistetaan että Jeesus on voittanut kuoleman (tai, toisin sanoen,
kuolemalla ei ole voimaa häneen). Nyt, siitä johtuen, koska Jeesus elää, me voimme elää
myöskin. Hänen elämänsä meissä antaa meille elämän. Myös, koska Hän noussut kuolleista,
Hän on elossa tänään.
Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 5:24

Totisesti, totisesti sanon minä teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo sen, joka
minun lähetti, hänellä on ijankaikkinen elämä, ja ei hän tule tuomioon, vaan
menee kuolemasta elämään

Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 10:9

Minä olen ovi: jos joku minun kauttani menee sisälle, se tulee autuaaksi, ja menee
sisälle ja ulos, ja löytää laitumen
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Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 14:6

Jesus sanoi hänelle: minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kenkään tule Isän tykö,
vaan minun kauttani

Evankeliumi
Johanneksen
mukaan 8:24

Sentähden sanoin minä teille: teidän pitää kuoleman synneissänne; sillä jos ette
usko, että minä se olen, niin teidän pitää kuoleman synneissänne

Apostolien teot
4:12

Ja ei yhdessäkään toisessa ole autuutta; sillä ei myös ole muuta nimeä taivaan
alla ihmisille annettu, jossa meidän pitää autuaaksi tuleman

Kirje
roomalaisille
10:13

Sillä jokainen, joka Herran nimeä avuksensa huutaa, tulee autuaaksi

Kirje
roomalaisille
10:11

Sillä Raamattu sanoo: jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä häpiään
tuleman

Kirje
roomalaisille
2:11

Sillä ei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen

Kirje
roomalaisille
3:22

Se Jumalan vanhurskaus, (sanon minä), joka tulee Jesuksen Kristuksen uskon
kautta, kaikkein tykö ja kaikkein päälle, jotka uskovat: sillä ei ole yhtään eroitusta

Kirje
roomalaisille
10:9

Sillä, jos sinä suullas tunnustat Herran Jesuksen ja uskot sydämessäs, että Jumala
on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä tulet autuaaksi

Miten syntimme voivat tulla poistetuiksi ja me voimme vastaan ottaa tämän uuden elämän?
Uskomalla Jeesukseen Herrana ja Vapahtajana. Jos me teemme parannuksen syntisistä
tavoistamme ja rukoilemme Jeesusta antamaan anteeksi ja pelastamaan meidät, Hän tulee
tekemään sen. Jeesus on Jumalan Poika joka tuli maailmaan kuolemaan syntiemme
puolesta. Jokainen joka maailmassa panee luottamuksensa Häneen tulee saamaan syntien
anteeksiannon Jumalalta, tullaan pelastamaan synneistään (ja helvetistä) ja saa uuden
elämän Jumalassa. Jumala ei ole puolueellinen. Häneen ei vaikuta - maa jossa asumme, kieli
jota puhumme, rikkaus tai köytyys, mies- tai naissukupuoli, nuoruus tai vanhuus, tai muut
fyysiset erot. Jokainen joka uskoo ja tunnustaa Jeesuksen tulee pelastetuksi. Seuraavassa
on rukous jota voit rukoilla jos päätät seurata Jeesusta:
Jumala taivaassa, kiitos siitä että lähetit ainoan Poikasi, Jeesuksen, kuolemaan
syntieni tähden jotta voin tulla pelastetuksi ja saada uuden elämän taivaasta. Teen
parannuksen tavoistani ja pyydän anteeksiantoa synneistöni. Uskon Jeesukseen ja
vastaanotan Hänet Herranani ja Vapahtajanani. Auta ja ohjaa minua elämään elämää joka
miellyttää Sinua tässä uudessa elämässä jonka Sinä annat minulle. Amen.
Jos olet rukoillut yllä olevan mukaisesti, kysy Jumalalta kirkkoa johon voit mennä. Keskustele
Jumalan kanssa säännöllisesti ja pyydä Jumalaa puhumaan sinulle. Kuuntele Jumalan ääntä.
Jumala tulee ohjaamaan sinua. Hän rakastaa sinua ja tulee pitämään huolta sinusta. Voit
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luottaa Häneen. Hän ei koskaan petä niiden luottamusta jotka luottavat Häneen. Jumala on
hyvä Jumala. Häneen voidaan luottaa. Voit luottaa Häneen koko elämäsi osalta. Tuo tarpeesi
Hänen eteensä. Hän välittää sinusta ja tulee siunaamaan sinua. Jumala sanoi 'en tule
koskaan jättämään tai hylkäämään sinua'. Luota Jumalaan. Ole siunattu Jeesuksessa.
Lue Raamattua säännöllisesti, alkaen Johanneksen Evankeliumista. Internet-resurssien osalta,
paina tätä.
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