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Miksi olen tMiksi olen täääällll ää??

•• MistMistää tulen?tulen? •• Minne Minne 
menen?menen?

•• Kuka olen? Kuka olen? 

profeetallinen ilmoitus       Jumalan pelastavaprofeetallinen ilmoitus       Jumalan pelastava
= Raamattu                         toiminta= Raamattu                         toiminta

Tiedon 
lähde/  

perustus:                        



AlkuperAlkuperääinen inen 
todellisuus todellisuus (1.Moos.1(1.Moos.1--2)2)

•• Suhde Suhde 
JumalaanJumalaan

•• (Sapatti)(Sapatti)

•• Suhde Suhde 
itseeniitseeni

•• (kuolematon (kuolematon 
eleläämmää))

•• Suhde muihin Suhde muihin 
ihmisiin ja ihmisiin ja 
ympympääristristöööönn

•• (rakkaudesta (rakkaudesta 
kumpuava kumpuava 
vaikutus)vaikutus)

Jumala on Rakkaus:Jumala on Rakkaus:
Totuus, armo ja oikeudenmukaisuus.Totuus, armo ja oikeudenmukaisuus.

Todelli-
suuden

perustus:                        



Syntiinlankeemus:

MINMINÄÄ TIEDTIEDÄÄN   N   

PAREMMIN PAREMMIN 

KUIN  JUMALA!KUIN  JUMALA!



Nykyinen Nykyinen 
todellisuus todellisuus (1.Moos.3)(1.Moos.3)

•• Suhde Suhde 
Jumalaan =>Jumalaan =>

suunta  suunta  

poisppoispääinin •• Suhde Suhde 
itseeni =>itseeni =>

kuolema, kuolema, 
katoavaisuuskatoavaisuus

•• Suhde muihin Suhde muihin 
ihmisiin ja ihmisiin ja 
ympympääristristöööön n 
=> syyttely, => syyttely, 
itsekkyys, itsekkyys, 
vihaviha

MinMinää tiedtiedään & minusta tuntuu n & minusta tuntuu --asenne, tiedeasenne, tiede
Todelli-
suuden

perustus:                        



Jeesus Jeesus --
rikkoutuneen korjaaja ja rikkoutuneen korjaaja ja 

uudelleen luojauudelleen luoja

•• Suhde Suhde 
JumalaanJumalaan

•• Yhteys, Yhteys, 
SapattiSapatti

•• Jumala on Jumala on 
LuojaniLuojani

•• Suhde itseeniSuhde itseeni

•• Armahdettu Armahdettu 
syntinensyntinen

•• Jeesus on Jeesus on 
pelastajani ja pelastajani ja 
YlYl öösnousemussnousemus

•• Suhde muihin Suhde muihin 
ihmisiin ja ihmisiin ja 
ympympääristristöööönn

•• Kasvu J:n Kasvu J:n 
lapsena (PH),lapsena (PH),

•• Jeesuksen 2. Jeesuksen 2. 
tulemustulemus

Jumala on Rakkaus:Jumala on Rakkaus:
Jeesus on Tie, Totuus ja ElJeesus on Tie, Totuus ja Eläämmää..

Todelli-
suuden

perustus:                        



Toivo tähän päivään:
•• Olen lOlen läähthtööisin Jumalan kisin Jumalan käädestdestää; Jumala on Luojani.; Jumala on Luojani.
•• Jeesus kuoli syntisen kuoleman, nousi ylJeesus kuoli syntisen kuoleman, nousi ylöös kuolleista s kuolleista 

ja rukoilee tja rukoilee täännääään meidn meidään puolestamme.n puolestamme.
•• Jeesus on lJeesus on läähetthettäänyt Pyhnyt Pyhään Henkensn Henkensää voimakseni ja voimakseni ja 

oppaaksi.oppaaksi.
•• MaanpMaanpäääällinen elllinen eläämmää on von vääliaikainen. Jeesus tulee liaikainen. Jeesus tulee 

pian takaisin hakemaan omansa kotiin! pian takaisin hakemaan omansa kotiin! 
•• Uudessa maassa ei ole enUudessa maassa ei ole enääääkuolemaa, ei kipua eikkuolemaa, ei kipua eikää

minkminkäääänlaista knlaista käärsimystrsimystää. . 
•• Silloin koko maailmankaikkeus todistaa:             Silloin koko maailmankaikkeus todistaa:             

Jumala on rakkaus!Jumala on rakkaus!



Lähdekirjallisuutta

•• Tunnustuskirjana PyhTunnustuskirjana Pyhää Raamattu, Raamattu, 
Kirjatoimi 1994Kirjatoimi 1994

•• www.adventist.fiwww.adventist.fi (Suomen adventtikirkko)(Suomen adventtikirkko)

•• www.adventist.orgwww.adventist.org
((SeventhSeventh--DayDay AdventistAdventistChurch Church worldwideworldwide))


