
Lyhyt raamatun tutkielma - 6 askelta pelastukseen 
(6 steps to salvation) 
 
1. Raamattu on jumalan sana: 
Toinen Pietarin kirje 1:20-21 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia 
ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin 
ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat 
Jumalalta.  
Toinen kirje Timoteukselle 3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen 
vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi 
vanhurskaudessa,  
Evankeliumi Johanneksen mukaan 20:30-31 Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole 
kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te 
uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen 
nimessänsä. 
Johanneksen ilmestys 22:18-19 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat 
kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, 
jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, 
niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista 
tässä kirjassa on kirjoitettu.  
 
2. Joka ihminen, voi löytää Jumalan, joka häntä koko sydämensä pohjasta 
hakee: 
Apostolien teot 17:26-31 (27) että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet 
löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;  
Viides mooseksen kirja 4:29-31 Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä 
löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Kun olet ahdistuksessa 
ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja 
kuulet hänen ääntänsä.Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä 
hukuta sinua; hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla 
vahvistanut.  
Jesaja 55:6-7 Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän 
läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin 
hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.  
 
3. Jumala hakee ihmisiä, jotka haluavat häneen (hänen sanaansa) uskoa ja hän 
palkitsee ne, jotka häntä hakevat ja haluavat hänen luoksensa tulla.  
Toinen aikakirja 16:9 Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti 
auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmästi, sillä tästä 
lähtien on sinulla yhä oleva sotia."  
Evankeliumi Johanneksen mukaan 4:23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat 
rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.  
Kirje heprealaisille 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan 
tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.  
 



4. Meidän täytyy uskoa Jeesus Kristukseen  
Kirje kolossalaisille 1:15-22 (15) Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen 
kaikkea luomakuntaa.  
Ensimmäinen kirje Timoteukselle 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja 
ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, 
Evankeliumi Johanneksen mukaan 7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin 
Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."  
 
5. Minkä tehtävän Jeesus antoi opetuslapsilleen, joille hän itse opetti, 
saarnatkaa?  
Jos Jumala pelasti ihmiset silloin Evankeeliumin kautta, niin sama Evankeelium 
voi myös meidät pelastaa!  
Evankeliumi Matteuksen mukaan 28:19-20 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä 
pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka 
päivä maailman loppuun asti."  
Evankeliumi Markuksen mukaan 16:15-19 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan 
ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei 
usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni 
he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin 
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." 
Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan 
oikealle puolelle.  
Evankeliumi Luukkaan mukaan 24:46-47 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus 
oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien 
anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.  
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 15:1-5 Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen 
evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös 
pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen 
teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, 
minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja 
että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ja että 
hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista.  
Kirje galatalaisille 1:8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, 
joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.  
Apostolien teot 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette 
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan 
ääriin saakka".  
Apostolien teot 4:12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta 
nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."  
Apostolien teot 17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee 
tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.  
Apostolien teot 2:38 Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä 
kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän 
Hengen lahjan.  
Apostolien teot 8:16 sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan 



kastetut Herran Jeesuksen nimeen.  
Apostolien teot 10:48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he 
pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.  
Evankeliumi Johanneksen mukaan 1:33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti 
minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, 
hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä'.  
Apostolien teot 2:2-4 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, 
ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat 
ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat 
puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.  
Apostolien teot 10:44-46 Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka 
puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin 
mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he 
kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:  
Apostolien teot 19:6 Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä 
Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.  
Apostolien teot 5:32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka 
Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."  
 
6. Pyyntö: Uskokaa Jumalan sanaan ja Evankeeliumiin? Jumalan pyytää, että 
antaisimme itsemme pelastaa, ennen kuin on liian myöhäistä.  
Evankeliumi Markuksen mukaan 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei 
usko, se tuomitaan kadotukseen.  
Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman 
kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.  
Toinen kirje tessalonikalaisille 1:6-10 (8) tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne 
Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 
 
 


