Tämä Jyväskylän helluntaiseurakunnan
julkaisema esite on tarkoitettu niille,
jotka haluavat aloittaa matkan
kohti eheämpää elämää.

Kuva: futureimagebank.com

Matkan perustana on aito ja
alkuperäinen kristinusko.

eheämpään
elämään

Itse määritelty vapaus
ei anna sisäistä rauhaa
MATKA KOHTI EHEÄMPÄÄ ELÄMÄÄ alkaa tosiasioiden tun-

nustamisella. Ihmisellä on vapaus ajatella eri asioista niin kuin
hän itse haluaa. Elämä itsessään on arvokasta. Se tarjoaa paljon
nauttimisen arvoisia asioita. Koulutus, työ, perhe, ihmissuhteet
ja erilaiset harrastukset antavat vuorokausiin mielekästä sisältöä.
AJAN MYÖTÄ voi käydä kuitenkin niin, että ihminen väsyy

elämän tarjoamiin nautintoihin. Samat asiat toistuvat vuodesta
toiseen, eikä mikään tunnu enää miltään, vaikka kaikki näyttäisi
olevan ulkoisesti kunnossa.
JONKUN TOISEN ELÄMÄSSÄ voi olla taas paljonkin ongelmia.
Alati muuttuva ja kiivastahtinen elämäntyyli rahahuolineen ja
ihmissuhdejännitteineen aiheuttaa jatkuvasti päänvaivaa.
IHMINEN ALKAA ETSIÄ elämälleen syvempää tarkoitusta. Miksi
minulla ei ole sisäistä rauhaa, vaikka minulla on vapaus ajatella
eri asioista niin kuin haluan? Eikö itse määritelty vapaus olekaan
vapautta? Miten tämä elämä pitäisi oikein elää, jotta se tuntuisi
mielekkäältä?

”Levoton on sydämemme,
kunnes se löytää levon Sinussa.”
Kirkkoisä Aurelius Augustinus (354–430)

Totuus vapauttaa
MONISTA VOI TUNTUA hieman erikoiselta ajatus siitä, että kris-

tinuskon Jumala voisi olla vapauden perusta. Mitä vapautta se on,
että Raamattu määrittelee ihmisen maailmankuvan? Maailmassa
elää kuitenkin satoja miljoonia kristittyjä, jotka ovat valinneet
vapaaehtoisesti Jeesuksen elämänsä Herraksi ja saaneet kokea sen
myötä Jumalan vapauttavan voiman.
VAPAUDEN LÖYTYMISEEN liittyy läheisesti myös totuuden löy-

tyminen. Jeesus opettaa Raamatussa, että Hän itse on tie, totuus
ja elämä (Joh.14:6). Tänä päivänä monet ajattelevat, että kullakin
on oma totuutensa tai ettei ehdotonta totuutta voida edes löytää.
Kristinuskon näkemys on päinvastainen: ehdoton totuus on olemassa, ja se voidaan löytää.
TOTUUDEN PERUSTANA on Jeesuksen persoona. Millainen Jee-

sus on, sellainen on myös Jumala. Jeesukseen tutustumalla ihminen voi ymmärtää, mistä elämässä on kysymys.
Jeesuksen luonteenpiirteitä
uskollinen

rakastava

luja

itsensä uhraava

oikeudenmukainen

anteeksiantava

vääryyttä vihaava

kärsivällinen

viisas

lempeä

JEESUS EDUSTAA täydellisen eheää ihmistä. Kukaan ihminen ei

ole yhtä hyvä kuin Jeesus, vaan kaikki voivat huomata itsessään
pahuuden (esim. itsekkyys, ylpeys, kateus, valhe ja viha). Pahuuden myöntäminen ei välttämättä tunnu miellyttävältä, mutta se
on edellytys eheämmän elämän rakentamiselle. Jeesus, Jumalan
Poika, lupaa, että totuus vapauttaa.
”Jos Poika vapauttaa teidät,
te olette todella vapaita.” (Joh. 8:36)

Rakkaus ei pakota,
vaan antaa mahdollisuuden
VAPAHTAJA JEESUS* rakastaa jokaista ihmistä. Hän haluaa olla

mukana epätäydellisen ihmisen arjessa ja palauttaa tämän luonnolliseen yhteyteen Luojansa kanssa.
LUONNOLLINEN YHTEYS perustuu Jeesuksen sovitustyöhön.

Jeesus kärsi ja kuoli ristillä ihmiskunnan pahuuden vuoksi, muttei jäänyt hautaan, vaan nousi ylös kuolleista. Jeesus elää ja Hänet
voidaan kohdata tänäkin päivänä Pyhän Hengen välityksellä.
JUMALA ON RAKKAUS, eikä rakkauteen kuulu pakottaminen.
Jeesus tarjoaa vapautta lahjana, etuoikeutena ja mahdollisuutena,
mutta kunnioittaa myös ihmisen vapaata tahtoa.
”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni,
hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä
ja seuratkoon minua.” (Luuk. 9:23)
ITSEKESKEISEN ELÄMÄNTYYLIN hylkääminen saattaa tuntua
kovalta ja ehdottomalta ratkaisulta. Voisiko Jeesus olla elämäni
hallitsija? Mitä ystävätkin siihen sanoisivat? Myönteistä päätöstä
seuraa kuitenkin positiivinen muutos. Jeesuksen Kristuksen uudistava voima muuttaa koko elämän.
”Jokainen, joka on Kristuksessa,
on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut,
uusi on tullut tilalle!” (2. Kor. 5:17)

* Isä, Poika Jeesus ja Pyhä Henki ovat yhdessä kolmiyhteinen Jumala.

”Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki
– Kristuksen sisäinen tunteminen.”
Seppä Jaakko Högman (1750–1806)
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Uusi eheämpi elämä
alkaa päätöksestä
JOS IHMINEN ON VALMIS tekemään päätöksen Jeesuksen seu-

raamisesta, hän voi lähestyä Jumalaa rukouksessa esimerkiksi
seuraavin sanoin:
Taivaallinen Isä.
Tunnustan että olen syntinen ihminen.
Anna minulle anteeksi. Haluan muuttua Sinun avullasi.
Kiitos Jeesus, että kuolit ristillä minun pahojen
tekojeni vuoksi ja pelastit minut kadotukselta.
Minä uskon, että Sinä nousit kuolleista
ja elät tänäkin päivänä.
Annan nyt elämäni Sinulle, Jeesus. Ole minun Herrani
ja Vapahtajani. Haluan seurata Sinua joka päivä.
Kiitos Jeesus, että voin luottaa Sinuun nyt ja aina.
SUUREN PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN kaikki saattaa tuntua uudelta ja

ihmeelliseltä, koska elämän lähtökohta on muuttunut. Ihmisestä
on tullut Jumalan lapsi eli uudestisyntynyt kristitty. Miten tästä
eteenpäin?
YHTEYDENPITO JUMALAAN rukoillen ja Raamattua lukien on

tärkeä kulmakivi uuden elämän opettelussa. Raamatun lukemisen voi aloittaa vaikkapa Johanneksen evankeliumista. Kristittynä
kasvamista tukevat myös hyvät kristilliset opetuskirjat*.
* Opetuskirjallisuutta: www.jklhelluntaisrk.fi/kirjallisuutta

Seurakunta on Jumalan perhe
RAAMATUN LUKEMISEN ja rukouksen lisäksi Jumalan lapsi

tarvitsee elävän seurakuntayhteyden. Kristityn ei pidä jäädä yksin
uskonsa kanssa, vaan hänen etuoikeutensa on liittyä paikalliseen
seurakuntaan.
SEURAKUNTAAN LIITYTÄÄN uskovien kasteen kautta. Upotus-

kasteenakin tunnettu kastetoimitus merkitsee tunnustautumista
Jeesuksen seuraajaksi.
SEURAKUNTAAN KUULUMINEN on tärkeää, koska seurakunta

on Jumalan perhe. Siellä kristityt oppivat rakastamaan toisiaan ja
palvelemaan yhdessä Jumalaa.
JUMALAN KANSSA VAELTAMINEN on elämän mittainen mat-

ka. Jokaisen ihmisen elämä on yksilöllistä, ja matkaan kuuluu
tunteita laidasta laitaan. Jumalaan voi kuitenkin turvata kaikissa
elämäntilanteissa.
MATKA KOHTI EHEÄMPÄÄ ELÄMÄÄ johtaa lopulta taivaan

täydellisyyteen. Jumala tekee kaiken uudeksi, eikä itkua, kipua ja
kuolemaa enää ole. Jumalan lapsi saa elää ikuisesti täysin eheää
elämää!
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TORIN KULMASSA sijaitseva Jyväskylän helluntaiseurakunta toivottaa
sinut tervetulleeksi tilaisuuksiinsa, olitpa uskossa tai et. Voit tulla esimer
kiksi seuraaviin viikoittain toistuviin kokouksiin:
SU klo 11 JUMALANPALVELUS
Kaikenikäisille tarkoitettu tilaisuus. Raamatunopetusta, ylistystä ja Juma
lan kohtaamista rukouksessa. Interpretation in English. Also Jyväskylä
International Christian Fellowship on Sundays at 3 p.m.
TI klo 19 PYHÄN HENGEN ILTA
Kaikenikäisille tarkoitettu tilaisuus, jossa ollaan yhteydessä Jumalaan.
Rukousta, rukouspalvelua, ylistystä ja raamatunopetusta. Rukousiltaan voi
jättää henkilökohtaiseen elämään liittyviä rukouspyyntöjä.
KE klo 19 TUKIKOHTA
Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua käytännönläheistä raamatun
opetusta, tunnelmallista ylistysmusiikkia ja Jumalan hyvyyden kokemista.
Myös vanhemmat ihmiset ovat tervetulleita. Interpretation in English.

Jumalanpalvelus ja Tukikohta ovat
katsottavissa suorina lähetyksinä
tai tallenteina osoitteessa:
www.jklhelluntaisrk.fi/live
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PALOKKA:
Toivonkulma
Olavintie 1
Puh. 050 4099 175
toivonkulma@jklhelluntaisrk.fi

KESKUSTA:
Siiontemppeli
Lyseonkatu 3
Puh. 050 4099 170
toimisto@jklhelluntaisrk.fi
www.facebook.com/jklhelluntaisrk
International Fellowship: www.jicf.fi

KORPILAHTI:
Korpikeidas
Martinpolku 15
Puh. 050 0649 414
korpikeidas@jklhelluntaisrk.fi

