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USKO ?

 Mitä on usko ? = jonkin asian totena pitämistä

 ”Ihanko totta ?” on savoksi ”Älä valehtele?”
 Mihin uskoa tarvitaan ? Elämään ja varsinkin kuolemaan
 Elämässä usko on tarpeellista
 Kuolemassa usko ratkaisevan tärkeää (usko/epäusko)

Mihin uskon ?
 Jumala on luonut ihmisen sisimpään (sydämeen) ”tilan”
itseänsä varten.
 Ihminen etsii rauhaa sydämeensä
 Vain Jumala voi antaa sen rauhan, jota ihminen etsii
 Monesti etsitään rauhaa sieltä mistä ei tule rauhaa:
 Usein vasta viimeisenä tullaan Rauhanrutinaan, Jeesuksen
Kristuksen luokse, joka sanoo: Rauhan minä jätän teille:
minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niin
kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen
älköönkä peljätkö. (Joh. 14:27 )
 Todistukset Se löytyy –kirjassa vakuuttavat sen todeksi
 HUOM. Usko on eri asia kuin uskonto

Usko vs. uskonto
 Usko on eri asia kuin uskonto
 Usko on henkilökohtainen suhde
Jumalaan/Jeesukseen
 Uskonto on ”valtarakenne” tai ihmisen oma
yritys lepyttää palvonnan kohdetta omilla
uhreillaan ja rituaaleillaan, joka ei tuo
sisäistä ihmisen etsimää rauhaa

jumalia …Jumala
Millä yritämme täyttää Jumalan itsellensä varatun
tilan, kun sydämessämme ei ole rauhaa?
 Kultainen vasikka …. 2.Ms: 32
 Aurinko, kuu, tähtikuviot(horoskoopi), ym.
astrologia…, uushenkisyys, newage….
 Kiviä, puupaaluja, variksenpelättimiä
 Mammonaa, rahaa, ihmis-idoleja

 Viimein ehkä elävä kaikkivaltias Jumala, joka on
luonut koko maailman

Löytyykö minulta uskoa Jeesukseen?
 Lämpömittari
Mistä saan tiedon lämpötilasta – lämpömittarista
Ulos mentyä myös miltä tuntuu
 Raamattu
Mistä saan tiedon Jumalasta – Raamatustako? kyllä
Mutta elämällä Jumalan yhteydessä vielä paljon lisää.
Olenko enemmän lämpömittari- kuin Jeesus uskossa?
Olenko valmis menemään ikuisuuden portille ilman, että olisin
ottanut selvää Jeesuksesta ja hyljännyt Hänet tutkimatta asiaa?
Olenko ollut rehellinen itselleni?
Konkreettinen vs. abstrakti tai fyysinen / hengellinen elämä

Miten tullaan Jeesus uskoon ?
Uskotaan mitä Raamattu kertoo.
 Jumalan rakastaa sinua ja minua. Elämämme erossa Jumalasta
murehduttaa Häntä ja sitä kutsutaan synniksi Rm. 3:22-23
 Jumala rakkaudessaan lähetti Poikansa, Jeesuksen
vapauttamaan meidät syntiemme seurauksista, kun Hän kuoli
ristillä sinun ja minunkin puolestani Joh.3:16. Hän nousi myös
kuolleista.
 Uskomalla tämän omalle kohdallenikin ilmaisena lahjana, ilman
omaa ansiotani, saan ikuisen elämän taivaassa tämän ajallisen
elämän jälkeen. Lisäksi Jeesus antaa Pyhän Hengen asumaan
sydämeemme myös jo tässä maallisessa elämässämme.

Oman uskoni synty








Kotitaustani
Kiinnostus tähtitieteeseen - avaruus ”räjäytti” aivot
Kuka olen? - Mistä olen tullut? - Mihin olen menossa?
Oma päätökseni oli: ”minusta ei koskaan tule uskovaista !”
Jumala mursi panssarini ympäriltäni ja tuli sydämeeni 1973
Menin ”lain alle”, kunnes opin tuntemaan Jeesuksen
Sain kasvaa elävässä opiskelijaseurakunnassa 5 vuotta

 Useimpien ihmisten uskoontulo on Jumalan ”räätälöimää”
yksilöllistä huipputarkkaa suunnittelua.
 Jumala kutsuu muutamia kertoja jokaista ihmistä erityisen
voimallisesti elämämme aikana.

Armon evankeliumi
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.17. Ei Jumala
lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä
varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. (Joh.3:16-17)
Mikä on kadotus? Ainainen ero Jumalasta.
Mikä vie meidät eroon Jumalasta ? Synti vie meidät eroon
Jumalasta tässä ajassa ja kadotukseen iankaikkisuudessa ajallisen
elämän jälkeen.
Muistetaan, että ihminen on iankaikkisuusolento – elämä jatkuu
kun ruumiimme kuolee täällä ajallisen elämän päättyessä.
Ikuisuutemme riippuu valinnastamme täällä ajallisessa elämässä.
Jeesus on ristinkuolemallaan kuitenkin sovittanut syntimme ja
lunastanut meille mahdollisuuden päästä taivaaseen, taivaallisen
Isän kotiin.
Oma valintamme on henkilökohtainen.

Mitä Jeesuksen sovitustyö
merkitsee?
1. Me kaikki olemme erehtyväisiä ja syntisiä.
2. Mutta Jeesus on tehnyt kuitenkin tehottomaksi synnin vallan.
Olemme armahdettuja ja syntimme on pyyhitty pois taivaan kirjasta.
3. Olemme Jumalan omaisuutta, omaa perheväkeä.
4. Jeesus asuu omissaan Pyhän Henkensä kautta jo nyt.
5. Tämän elämän jälkeen ruumis kuolee ja tulee maaksi, mutta
henki on iankaikkinen ja on taivaskelpoinen eikä joudu kadotukseen.
6. Jumalan yhteydessä eläessämme voimme löytää elämällemme
tarkoituksen, jonka Jumala on luonut juuri meille 1.Joh. 4:16

Mitä Jeesus sanoo omilleen?
 Jeesus sanoo: Minä olen elämän leipä. Joka uskoo sillä on
iankaikkinen elämä Joh. 7:47-48
 "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei
pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".
Joh.8:12
 Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän
pelastuu. Joh.10:9
 Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani, ja minun omani
tuntevat minut, Joh.10:14
 Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne, ja ne
seuraavat minua.28. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He
eivät ikinä joudu hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä minun
kädestäni.29. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkia
muita suurempi, eikä kukaan voi ryöstää heitä Isäni
kädestä.30. Minä ja Isä olemme yhtä.” Joh.10:27-30

Miten elää Jumalan yhteydessä
 1. Lue raamattua päivittäin ja opi lisää
rakastavasta Jumalasta. Aloita UT:sta ,
evankelistat Joh., Apt, Paavalin kirjeet Rm.
 2. Opettele keskustelemaan Herran kanssa
 3. Hakeudu Jeesuksen omien seuraan, jossa
koet uskovien yhteyttä ja pääset kasvamaan ja
käyttämään Jumalan sinulle antamia lahjojasi
 4. Jeesus ei pakota – rentoudu -- äläkä pelkää

Nyt se on löytynyt

