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Jumala kutsuu. 
Miksi? Miten?



2

Alussa Jumala loi...
 Jumala loi ihmisen rakkautensa kohteeksi
 Paratiisissa Jumala ja ihminen olivat 

yhteydessä toisiinsa
− kaikki oli täydellistä

 ”Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja 
katso, se oli sangen hyvää.” [1.Moos 1:31]

− ihminen Jumalan rakkauden kohteena
 Jumalan rakkaus oli/on täydellistä

− ihmisellä vapaa tahto, ei pakkoa
− ihmisen vastarakkaus = totella Jumalaa
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Syntiinlankeemus
 Ihminen valitsi olla tottelematta Jumalaa

− Syntiinlankeemus rikkoi välit
− Jumala tuli varmasti hyvin surulliseksi

 Jumala on vanhurskas: tekee mitä lupaa
− ihmisen teon vuoksi koko luomakunta 

kirottiin
− vastaa kysymykseen: ”miksi Jumala sallii..”

 Heti lankeemuksen jälkeen lupaus 
pelastuksesta 

− ”...se [vaimon siemen] on polkeva rikki sinun 
pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 
[1.Moos 3:15]



4

Jumala rakastaa yhä
 Ihminen muuttuu ja muuttaa mieltään

− Jumala ei koskaan
 ”Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, 

eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän 
jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä 
täyttäisi?” [4.Moos 23:19]

 Jumala rakastaa yhä jokaista ihmistä, 
onhan hän luonut meidät kaikki

− jokainen on erikoislaatuinen ja tärkeä!
 ”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini 

kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, 
suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat 
sinun tekosi, minä tiedän sen.” [Ps. 139:13-14]
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Ihminen ei tajua...

 Ihminen ei luonnostaan tajua Jumalan 
rakkautta, mutta kaipaa  Jumalaa 
tiedostamattaan 

− ”Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, 
myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän 
sydämeensä” [Saarn. 3:11]

− "Ihminen, vaimosta syntynyt, elää vähän 
aikaa ja on täynnä levottomuutta” [Job 14:1] 
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Tee-se-itse-jumalasuhde
 Iankaikkisuuden kaipuu

− ”Mikä on elämän tarkoitus?”
− ”Miksi olen täällä?”
− ”Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?”
− ”On(ko) jotain minua suurempaa?”

 Jumalan korvaaminen: kaipuuta voi 
koittaa itse täyttää

− eri uskonnot, vääränlainen hengellisyys, 
kiinnostuminen yliluonnolliseen, extreme-
lajit, menestymisen pakko, ... (listaa voisi 
jatkaa loputtomiin)
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Jumalan kutsu. Perimmäinen 
syy sille MIKSI?

 Ihminen elää luonnostaan ilman Jumalaa
− luonnollinen ihminen ei voi tuntea Jumalaa 
− ihminen ei voi päästä Jumalan luo, siispä...

 Kädenojennuksen tapahduttava Jumalan 
puolelta (=> etsikkoaika)

− ei muuta mahdollisuutta, koska synti erottaa 
ihmisen Jumalasta

− Jumalan eteen ei pääse syntinen, vain 
täydellinen kelpaa
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Jeesus on suurin osoitus 
Jumalan rakkaudesta

 Jumala lähetti ainoan Poikansa kärsimään 
kaikkien ihmisten puolesta

 Jeesuksen Kristuksen uhri on suurin 
mahdollinen rakkaudenosoitus

− vapaaehtoinen kuolema kaikkien puolesta
 ”mutta hän on haavoitettu meidän 

rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain 
tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen 
päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen 
haavainsa kautta me olemme paratut.” [Jes 53:5]

 Hitler, paavi, naapurin herttainen rouva, ...
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Tie kotiin on auki
 Jumala teki Jeesuksessa KAIKEN valmiiksi

− Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus
 synti, kuolema, ja paholainen on voitettu
 tie kotiin on auki

 Ihmisen tehtävänä on haluta kulkea kotiin
 Jumalan rakkaus on yhä ihmistä kohtaan 

samanlainen kuin se oli paratiisissa
− täydellinen rakkaus (ei pakkoa)

 ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, 
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.” [Joh 3:16]
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Kysymyksiä. Keskustelua.

”...se [vaimon siemen] on polkeva rikki 
sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä 
kantapäähän." [1.Moos 3:15]

”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän 
meidän tähtemme teki synniksi, että 
me hänessä tulisimme Jumalan 
vanhurskaudeksi.” [2.Kor 5:21]


