
Jeesus vapauttaa synnin orjuudesta

"Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti 
vapaiksi." Joh. 8:36

Jumala antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Taivas 
antaa avun ihmiselle, joka tahtoo aloittaa puhtaalta pöydältä 
uuden elämän Hänen armossaan ja rakkaudessaan. Jumalalla on 
hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan.
”Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä 
syntisestä, joka tekee parannuksen.” Luukas 15:10.
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon 
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan 
valtakuntaa”.” Joh. 3:3. Uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä on 
yhtä kuin uskoon tuleminen. Siksi kehotamme sinua ottamaan 
vastaan Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi. Näin 
tulet uskoon, ja saat aloittaa uuden elämän Hänen yhteydessään.

Voit rukoilla näin: – Jeesus, taivaan Kuningas, auta minua 
näkemään todellisuus itsestäni ja sinusta, ja armahda minut! 
Tunnustan olevani syntinen. Ja pyydän: anna anteeksi. Puhdista 
ajatukseni, sanani ja tekoni. Opeta minua aidosti katumaan sekä 
tunnustamaan ja hylkäämään syntini. Tule elämäni Herraksi. Auta
minut irti kaikesta mikä ei ole hyvää ja oikeaa. Ja anna Pyhä 
Henkesi asumaan sydämeeni sekä johdattamaan minua, että saan 
kokea elämänyhteyttä Sinun kanssasi. En tahdo enää jatkaa 
syntielämääni...
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Uskon, että sinä, Jeesus, kärsit minulle kuuluvan tuomion ristillä, 
ja nousit kolmantena päivänä ylös kuolleista, niin kuin Raamattu 
sanoo pelastustyöstäsi: ”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.” Jesaja 53:5. 
Annan elämäni sinulle kokonaan ja ehdoitta. Tunnustan tästä 
lähtien sinut syntieni sovittajaksi ja elämäni Herraksi. Kiitos 
Jeesus, että kuulit rukoukseni. Aamen.

Rukoile edellinen rukous ääneen ja tosi tarkoituksella. ”Sillä 
jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.” 
Matteus 7:8. Ota sitten yhteyttä voidaksemme rukoilla myös 
yhdessä ja tullaksesi kastetuksi Jeesuksen Kristuksen nimeen 
Raamatun opettamalla tavalla. Apt. 2:38,41. Vain Jeesus voi 
katkaista synnin kahleet ja auttaa, että teet parannuksen ja uskot 
Jeesukseen kokosydämisesti.
“Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, 
sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi.” 
Luukas 13:24.
Psalmit 124:7-8 sanoo: ”Meidän sielumme pääsi kuin lintu 
pyydystäjäin paulasta: paula katkesi, ja me pääsimme pois. 
Meidän apumme on Herran nimi, hänen, joka on tehnyt taivaan 
ja maan.”
Jesaja 1:18: ”Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, 
sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne 
lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne 
villanvalkoisiksi.”

Katso sivustomme: www.Jeesus-on-Herra.com
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