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Tässä kirjassa kerrotaan, miten voit tulla uskoon. Kun 
tulet uskoon, saat puhtaan sydämen ja varmuuden 
siitä, että pääset kerran taivaaseen.

Voit käyttää tätä kirjaa myös kertoaksesi kavereil-
lesi Jeesuksesta.

HEI!
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Jumala rakastaa sinua
juuri sellaisena kuin olet

Minulla on sinulle hyvä uutinen, maailman paras uutinen! 
Tiedätkö: Jumala rakastaa sinua, eikä vain vähän vaan 
valtavan paljon! Jos sinusta joskus tuntuu siltä, ettei 
kukaan rakasta sinua, se ei ole totta. Jumala rakastaa 
kaikkia maailman ihmisiä: tuhmia ja kilttejä, ujoja ja 
arkoja, villejä ja riehuvia. Sinun ei tarvitse tulla yhtään 
paremmaksi, jotta Jumala rakastaisi sinua. Ehei. Sinä 
olet Jumalalle todella rakas juuri sellaisena kuin olet. 
Juuri meitä ärripurreja ja äksyilijöitä Jumala rakastaa. 
Aina Hän ei pidä siitä, mitä me teemme, mutta sitä, 
että Hän rakastaa meitä, ei voi kukaan kieltää.

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
elämän. Joh. 3:16

Voit lukea tutun raamatunjakeen niin, että laitat viivalle
oman nimesi:

Jumala on rakastanut    niin paljon, 
että antoi ainoan Poikansa, jottei       , 
joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.
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Sinä olet tehnyt syntiä

Musta sydän kuvaa syntiä. Synti on maailman kurjin 
ja inhottavin asia. Jumala loi ihmisen yhteyteensä, 
mutta jo ensimmäiset ihmiset tekivät syntiä ja joutuivat 
synnin takia pois paratiisista, eroon Jumalasta. Me 
emme ole yhtään parempia kuin Aadam ja Eeva, 
kaikki olemme tehneet syntiä, niin minä kuin sinäkin. 
Synnin tähden sydämesi on likainen. Jumala kyllä 
rakastaa sinua, mutta synnin vuoksi et voi kokea Hänen 
rakkauttaan todeksi omassa elämässäsi. Olet erossa 
Jumalasta. Tilanne ei ole murheellinen ainoastaan 
sinun kannaltasi, vaan se murehduttaa myös Jumalaa. 
Omalta puoleltaan Jumala onkin tehnyt kaikkensa, 
jotta tilanne korjautuisi.

Koska syntiesi kanssa et pääse koskaan taivaaseen, on 
tärkeä tietää, miten voit saada kaikki synnit anteeksi 
ja aivan puhtaan sydämen.

Kaikki ovat tehneet syntiä. Room. 3:23 

Minä olen tehnyt  .
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Jeesus kuoli ristillä
syntiesi tähden

Noin 2000 vuotta sitten Jumala lähetti Poikansa Jee-
suksen maailmaan. Jeesus syntyi ihmiseksi ja eli ihmi-
sen elämän, mutta Hän ei tehnyt koskaan syntiä. Vaikka 
Jeesuksen elämä on meille hyvä esimerkki, meidän 
kannaltamme vielä tärkeämpää on Hänen kuolemansa.

Kun Jeesus ristiinnaulittiin, hänen käsiensä ja jalkojensa 
läpi lyötiin isot naulat. Riippuessaan ristillä Jeesus kärsi 
todella paljon. Jeesus ei ainoastaan kärsinyt ruumiil-
lista kipua, vaan Jumala salli, että Jeesuksen päälle 
laitettiin kaikkien ihmisten kaikki synnit. Siksi Hänen 
kuolemansa on niin ainutlaatuinen. Vuodattaessaan 
verensä ristillä meidän syntiemme tähden Jeesus kärsi 
sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille.

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että vaikka olisit ollut 
ainoa ihminen maailmassa, Hän olisi antanut Jeesuksen 
kuolla sinun vuoksesi ristillä.

Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä,
että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä
olimme syntisiä. Room. 5:8

Jeesus kuoli       syntieni tähden.
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Taivas on ihana paikka!

Kultainen sydän kertoo taivaasta. Taivas on ihana paikka. 
Kaikilla on siellä hyvä olla: ketään ei kiusata, kukaan ei 
itke eikä ole murheellinen. Taivaassa ei ole minkäänlaista 
kipua eikä kärsimystä, kaikki ovat terveitä. Ketään ei hy-
lätä eikä jätetä yksin. Kukaan ei kuole vaan kaikki elävät 
onnellisina ikuisesti. Yötä ei ole, kukaan ei siellä väsy. 
Taivaassa ei ole ollenkaan syntiä, kaikilla siellä olevilla 
on puhdas sydän.

Taivaassa voimme kulkea läpi helmiporttien, kävellä 
pitkin kultaista katua ja nähdä paljon enkeleitä. Voimme 
syödä elämän puun hedelmiä ja juoda vettä elämän 
veden virrasta. Taivaassa on suuri joukko ihmisiä kaikista 
kielistä, kansoista ja kansanheimoista. Heillä kaikilla on 
yksi ja sama ilonaihe: Jeesus vuodatti ristillä verensä 
heidän syntiensä tähden. Kaikkein ihaninta taivaassa 
onkin Jeesus. Jeesuksella on aikaa ottaa kaikki lapset 
syliinsä. Saamme aina olla Hänen kanssaan. Varmasti 
tahtoisimme päästä kerran taivaaseen!

Raamatusta voit lukea lisää siitä, millaista on taivaassa
(Joh. 14:1-6, Ilm. 21, 22).

Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii hei-
dän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei
enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä 
kaikki entinen on kadonnut. Ilm. 21:3,4

Tahtoisin päästä kerran   .
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Jeesus kolkuttaa sydämesi ovella

Ajattele hetkisen, että joku soittaa kotisi ovikelloa. 
Miten hän pääsee sisälle? No, tietenkin niin, että 
avaat hänelle oven ja pyydät häntä tulemaan sisälle. 
Uskoontulo on yhtä yksinkertaista.

Kuvittele, että sydämessäsi on ovi. Jeesus kolkuttaa sy-
dämesi ovella. Hän tahtoisi tulla asumaan sydämeesi ja 
olla koko elämäsi johtaja ja hallitsija. Hän tahtoisi antaa 
sinulle kaikki synnit anteeksi ja ihan puhtaan sydämen. 
Jeesus ei tule sydämeesi, ellet itse sitä halua, mutta jos 
tahdot, Hän tulee sinne Pyhän Henkensä kautta. Eihän 
Hän sinne ison miehen kokoisena mahtuisikaan!

Tahtoisitko pyytää Jeesusta sydämeesi ja antaa koko 
elämäsi Hänelle? Mieti hetkinen. On kysymys vakavasta 
ratkaisusta. Tahtoisitko saada puhtaan sydämen ja olla 
Jeesuksen oma koko elämäsi ajan? Uskovan elämä ei 
ole aina helppoa, mutta Jeesus lupaa olla omiensa 
kanssa joka hetki ja viedä heidät perille taivaaseen. 
Uskoontulo on henkilökohtainen asia. Kukaan ei voi 
pakottaa sinua tulemaan uskoon, mutta jos sinä tahdot 
ottaa Jeesuksen vastaan, kukaan ei voi sinua estää.

Jos tahdot, että Jeesus tulee sydämeesi ja antaa kaik-
ki syntisi anteeksi, kerro se Hänelle omin sanoin. Jos 
rukoileminen tuntuu vaikealta, voit rukoilla seuraavan 
rukouksen. Lue se ensin. Jos sitten haluat, rukoile näin:

- Rakas Jeesus, tule sydämeeni. Anna minulle kaikki 
syntini anteeksi ja ihan puhdas sydän. Kiitos, että Sinä 
kuolit ristillä syntieni tähden. Minä annan koko elämäni 
Sinulle. Varjele minua Sinun omanasi taivaaseen asti. 
Aamen.

Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee mi-
nun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen.
Ilm. 3:20

   , tule sydämeeni.
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Jeesus antaa sinulle
puhtaan sydämen

Jos rukoilit tosissasi, saat olla varma siitä, että Jeesus tuli 
sydämeesi ja antoi sinulle puhtaan sydämen. Raamatus-
sa sanotaan, että kaikki syntisi ovat anteeksi annetut, 
koska uskot Jeesukseen (Ap.t. 10:43). Sinusta on tullut 
Jumalan lapsi otettuasi Jeesuksen vastaan (Joh. 1:12). 
Asia ei riipu yhtään siitä, miltä sinusta tuntuu.

Arvaa mitä? Taivaan enkelitkin iloitsevat, kun olet pyy-
tänyt Jeesuksen sydämeesi (Luuk. 15:10).

Uskoontulo on kuin lähtisit kulkemaan käsi kädessä 
Jeesuksen kanssa. Jeesus lupaa pitää sinusta huolta ja 
viedä sinut perille taivaaseen. Hän ei koskaan hylkää 
sinua eikä kukaan voi ryöstää sinua Hänen kädestään, 
jos vain itse tahdot kulkea Hänen kanssaan. Jeesuksen 
kanssa olet turvassa!

Jeesus sanoi: ”Sitä, joka luokseni tulee, minä en
aja pois.” Joh. 6:37 

Kuka sydämessäsi nyt asuu?
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Sinä olet nyt kuin pieni lapsi, joka on syntynyt Jumalan 
perheeseen. Niin kuin lapsi tarvitsee ruokaa kasvaak-
seen, niin tarvitset sinäkin. On neljä asiaa, jotka aut-
tavat sinua kasvamaan Jumalan lapsena ja löytämään 
oman tehtäväsi. Ne ovat: Raamatun lukeminen (joka 
kannattaa aloittaa Uudesta testamentista), rukoile-
minen, yhteys toisten uskovien kanssa ja Jeesuksesta 
kertominen. Näistä asioista kerrotaan kirjassa “Jippii, 
eteenpäin Jeesuksen kanssa”. Jos rukoilit, että Jeesus 
tulisi sydämeesi, kirjoita siitä meille. Lähetämme sinulle 
ilmaiseksi kirjan “Jippii, eteenpäin Jeesuksen kanssa”.

Iloista matkaa Jeesuksen seurassa!

Rakkain terveisin,

Outi

Jippiimissio ry, Finland
facebook.com/jippiimissio
www.jippiimissio.fi

Voit kasvaa
vahvaksi

http://www.jippiimissio.fi

