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Älä aina sano, että "vielä on aikaa" tai "ehkä ensi kerralla", koska on olemassa myös käsite "liian 
myöhäistä..." - Tuntematon.

Kenellekään meistä ei ole luvattu huomista. Jokainen päivä, jokainen minuutti, jokainen 
hengienveto on lahja. Olemassaolomme Luoja tietää, milloin hengitämme ensimmäisen kerran ja 
milloin viimeisen kerran tällä pallolla.

Emme ole viisaampia kuin Luojamme. Emme voi lisätä päiviämme. Mikään määrä teknologiaa tai 
lääketieteen kehitystä ei pidä meitä elossa päivääkään pidempään, kuin mitä Luoja on päättänyt.

Me hengitämme, koska Hän hengitti meihin elämän.

Sydämemme jatkaa sykkimistä... veri jatkaa kiertämistä Hänen ansiostaan.

Meillä on elämä Luojan ja kaiken elämän Herran ansiosta.

Jer. 1:5 sanoo: "Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin ja ennenkuin 
sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi". 

Lk. 12:6-7 sanoo: "Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä 
unhottanut. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette 
suurempiarvoiset kuin monta varpusta."

Jumala ei ainoastaan suunnitellut, luonut ja hengittänyt sinuun elämää, vaan Hänen rakkautensa 
sinua kohtaan on niin hämmästyttävän kaunis... käsityskyvyn ylittävä. Hänen suuri, ehdoton 
rakkautensa sai Hänet lähettämään oman Poikansa, ainoan ja kallisarvoisen Poikansa Jeesuksen, 
ristille.

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

Hänen rakkautensa toi ihmiskunnalle suurimman kaikista lahjoista. Hänen rakkauden tekonsa toi 
vapahduksen, lunastuksen ja pelastuksen. Meillä on toivoa hänen ansiostaan. Ilman Häntä ei ole 
mitään toivoa.

Kukaan eikä mikään muu Vapahtaja voi pelastaa... ei hallitus, ei ihminen, ei uskonto, ei rikkaus, ei 
maine, ei teknologia, ei hyvät työt, ei se, että olet hyvä ihminen. Vain se pelastaa, että uskot ja 
luotat Jeesukseen Kristukseen.

"Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin 
minun kauttani" (Joh. 14:6).

Jeesuksen kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus tarjoaa sinulle anteeksiannon kaikista 
synneistäsi ja sillan takaisin Jumalan luo. Se, että hyväksyt Jeesuksen sydämeesi 
henkilökohtaiseksi Herraksesi ja Vapahtajaksesi, tarkoittaa, että sinulla on uusi elämä Hänessä, 
saat kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen uhrin tähden ja olet pelastettu ja sinetöity. Se tarkoittaa 
myös, että eräänä päivänä vietät ikuisuutta Hänen kanssansa taivaassa. Se tarkoittaa, että kun 
vedät viimeisen henkäyksesi tässä elämässä, vedät ensimmäisen henkäyksesi taivaassa ja olet 
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ikuisesti sen Yhden kanssa, joka loi sinut, hengitti sinuun elämän, kuoli puolestasi ja pelasti sinut. 
Olet ikuisesti Luojasi, Vapahtajasi, kanssa!

Se alkaa siitä, että ymmärrät, mitä Jeesus teki puolestasi ja myönnät olevasi syntinen, joka 
tarvitsee Vapahtajaa. Usko, että Jeesuksen kuolema ristillä lunastaa sinut kuolemasta ja synnistä. 
Tee parannus synneistäsi ja pyydä Jumalalta anteeksiantoa. Ota vastaan hänen ilmainen 
pelastuksen lahjansa.

Ef. 2:8-9 sanoo: "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on 
Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi".

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

Room. 3:23: "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla".

Room. 6:23: "Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä 
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme".

Room. 10: 9-10: "Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että 
Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan 
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan".

Room. 5:1 "Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan 
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta".

Kukaan ei tiedä, mitä huominen voi tuoda tullessaan.

Eikä kenellekään ole luvattu huomista.

Elämä on lyhyt; elämä on kallisarvoinen.

Aika, joka sinulla on, on nyt, tämä sekunti.

Jos olet jo asettanut luottamuksesi Jeesukseen, niin lupaa tulla lähemmäksi Häntä ja tehdä 
enemmän Hänen hyväkseen sinä aikana, joka sinulla vielä on.

Jos et ole vielä tehnyt päätöstä tehdä Hänet elämäsi Herraksi, niin älä anna enää yhdenkään 
minuutin livahtaa ohi; älä viivyttele. Hänen pyytämisensä sydämeesi, elämääsi, on suurin päätös, 
jonka tulet koskaan tekemään. Se on päätös, joka vaikuttaa tähän päivään, huomiseen ja koko 
ikuisuuteesi.

Hän rakastaa sinua.

Muista: Älä aina sano: "Vielä on aikaa" tai "ehkä ensi kerralla", koska on olemassa myös käsite: 
"liian myöhäistä...".

Pyydän, älä anna sen olla liian myöhäistä sinulle.
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