
1. Kuljettaja 
Poliisi  pysäytti  kerran  erään  kuljettajan.  Hän  oli 
hyvä  kuljettaja  joka  ei  tietääkseen  ollut  tehnyt 
mitään väärää. 
 
Poliisi sanoi: ”Otin teidät puhutteluun, koska ajoitte 
koulualueella    kuuttakymppiä.  Matkalla  on  ollut 
kymmenen liikennemerkkiä ajonopeudesta 15  ja te 
jätitte huomioimatta ne kaikki.” 
 
Kuten  kuljettajallakin  oli  kymmenen 
varoitusmerkkiä,  Jumala  on  antanut  meille 
kymmenen  selkeää  varoitusmerkkiä  raamatussa. 
Niitä sanotaan Kymmeneksi käskyksi. 
 
Oletko  milloinkaan  sanonut  valhetta,  varastanut 
jotakin  tai  käyttänyt  Jumalan  nimeä  kirosanana? 
Jos olet kuten minä niin vastaat ”kyllä”. 
 
Kuuntele mitä Raamattu sanoo: 
 
‐ Sillä se,  joka muuten kaikessa noudattaa  lakia 

mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää 
kaikilta kohdin.  Jaakob 2:10 
 

Jumala  sanoo,  että  kun  rikomme  yhden  käskyn, 
olemme  tehneet  syntiä  ja  meitä  pidetään 
vastuullisina  muidenkin  käskyjen  rikkomisesta 
myös aviorikoksen ja murhan osalta. 

 
‐ Synnin palkka on kuolema. (Karkotus helvettiin 

koska Hän ei salli syntiä läsnäolossaan).   
Room 6:23a 

 
Jos tarina päättyisi tähän, meillä ei olisi toivoa... 

 
 
 
 
 
 

2. Tuomittu 
 

Viaton  mies  lähestyi  tuomaria  ja  ilmoittautui 
teloitettavaksi  murhasta  tuomitun  puolesta. 
Tuomari  suostui.  Seuraavana  päivänä  tuomari 
ilmoitti syytetylle että hänen tulisi tehdä päätös. 
 

Viaton  mies  on  tuomittu  kuolemaan  sinun 
sijastasi.  Jos  hyväksyt  hänen  lunastuksensa 
rikoksestasi,  olet  vapaa  lähtemään.  Jos  et  halua 
vastaanottaa  hänen  sovitustaan  sinut  itsesi 
teloitetaan rikoksistasi. Kumman valitset? 
 

Jeesus Kristus,  Jumalan Poika, oli  synnitön mutta 
antoi  vapaaehtoisesti  elämänsä  maksaakseen 
sinun  ja  minun  syntini.  (Jumalan  tuomio 
synneistämme  on  kuolema).  Kolme  päivää 
myöhemmin Hän nousi kuolleista. 
 

‐ Jumala  osoittaa  rakkautensa meitä  kohtaan 
siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, 
kun vielä olimme syntisiä.  Room 5:8 
 

‐ Jumalan  armolahja  on  iankaikkinen  elämä 
Kristuksessa  Jeesuksessa,  meidän 
Herrassamme.  Room 6:23b 

 

Seurauksena  siitä,  että  Jeesus  kuoli  puolestasi, 
sinulla on kaksi vaihtoehtoa: 
 

Otat  vastaan  sekä  Jumalan  anteeksiannon 
synneistäsi  että  ikuisen  elämän  katumuksen 
kautta  (tunnustat  syntisi  ja  halun  kääntyä  pois 
siitä)  ja  käännät  luottamuksesi  Herraan 
Jeesukseen.  (Apt 20:21) 
 

tai 
 

Hylkäät    sekä  Jumalan anteeksiannon  synneistäsi 
että  ikuisen elämän  ja    luotat keneen tahansa tai 
mihin  tahansa  muuhun  kuin  Jeesukseen 
saadaksesi  Jumalan  hyväksynnän  ja  näin  kannat 
itse rangaistuksen Jumalan lain rikkomisesta. 
 

‐ Sillä,  joka  uskoo  Poikaan,  on  ikuinen  elämä, 
mutta  joka  ei  tottele  Poikaa,  se  ei  pääse 
näkemään elämää, vaan  Jumalan viha pysyy 
hänen yllään.  Joh 3:36 
 

Jeesuksesta  tietäminen  ei  tarkoita  että  uskot 
Jeesukseen... 

3. Laskuvarjohyppääjä 
 

Laskuvarjohyppääjät  osoittavat  uskonsa 
laskuvarjoonsa hypätessään koneesta. 
 

Jeesuksen  seuraajat  osoittavat  uskonsa  Häneen, 
kun  Jumalan Henki muuttaa heidän ajatuksensa  ja 
toiveensa. 
 

‐ Jokainen,  joka  on  Kristuksessa,  on  siis  uusi 
luomus.  Vanha  on  kadonnut,  uusi  on  tullut 
tilalle!  2Kor 5:17 
 

‐ Jumala  sanoo,  minä  annan  teille  uuden 
sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen.  
Hes 36:26 

 

Aivan  kuten  autokorjaamoon  saapumisesi  ei  tee 
sinusta mekaanikkoa, kirkossakäynti ei  tee  sinusta 
kristittyä. 

 

Jos  haluat  vastaanottaa  Jumalan  anteeksiannon 
synneistäsi  sekä  iankaikkisen  elämän,  voit  rukoilla 
näin: 

 

”Jeesus,  uskon  että  olet  maksanut  rangaistuksen 
minun  synneistäni  kun  kuolit  ristillä  ja  nousit 
kuolleista.  Haluan  kääntyä  pois  synneistäni  ja 
haluan  luottaa  sinuun  Herranani.  Haluan  seurata 
sinua  koko  elämäni  ajan.  Kiitos  ikuisen  elämän 
lahjasta. Amen.” 

 

‐ Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, 
pelastuu.  Room 10:13 

Todellisen Jeesuksen seuraajan halu on että : 

‐ Eläisitte  Herralle  kunniaksi  ja  kaikessa  Hänen 
mielensä mukaan  ja että kantaisitte hedelmää 
tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan 
tuntemisessa.  Kol 1:10 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lue  raamattua  päivittäin  ja  osallistu  raamattua  opettavan 
seurakunnan toimintaan ole hyvä. 
 

Voit tulostaa tämän viestin ilmaiseksi osoitteessa: 
 

 www.tracts.com/Suomeksi.html 



Kuka on Jeesus? 
 

 
 

Hänet ennaltailmoitettiin 
 

Daniel 
 

Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan 
pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän 
saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin 
tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia 
ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja 
kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on 
iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen 
valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. 
Daniel 7:13-14 
 

Jesaja 
 

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille 
annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen 
nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä 
Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. 
Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton 
Daavidin valtaistuimella ja hänen 
valtakunnallansa; se perustetaan ja 
vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt 
ja iankaikkisesti.  Jesaja 9:6-7 
 

Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, 
minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka 
sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja 
synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi 
Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala 
meidän kanssamme.  Matteus 1:22-23 
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Häntä ylistivät 
 

Kolme viisasta miestä 
 

Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle; 
ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla 
nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli 
sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi 
siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen 
suuresti. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät 
lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he 
lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat 
aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja 
suitsuketta ja mirhaa.  Matteus 2:9-11 
 

Opetuslapset 
 

Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen 
ja sanoi hänelle: "Sinä vähäuskoinen, miksi 
epäilit?" Ja kun he olivat astuneet venheeseen, 
asettui tuuli. Niin venheessä-olijat kumarsivat 
häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan 
Poika".  Matteus 14:31-33 
 

Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan 
sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän 
mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he 
kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat 
epäilivät.  Matteus 28:16-17 
 

Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, 
ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, 
että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja 
hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat 
häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. 
Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. 
Luukas 24:50-53 
 

Naiset jotka näkivät hänet 
ristiinnaulittuna 

 

Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja 
suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa 
hänen opetuslapsillensa. Mutta katso, Jeesus 
tuli heitä vastaan ja sanoi: "Terve teille!" Ja he 
menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen 
jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. Silloin 
Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; menkää ja 
viekää sana minun veljilleni, että he menisivät 
Galileaan: siellä he saavat minut nähdä". 
Matteus 28:8-10 

Toteamuksia hänestä 
 

Vastustajat 
 

Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee 
yhäti työtä, ja minä myös teen työtä”. 
Sentähden juutalaiset vielä enemmän 
tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei 
ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös 
sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä 
Jumalan vertaiseksi.  Johannes 5:17-18 
 

Juutalaiset vastasivat hänelle (Pilatus): "Meillä 
on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, 
koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi". 
Johannes 19:7 
 

Apostoli Pietari 
 

Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun 
olevan?" Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä 
olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Jeesus 
vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, 
Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole 
sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka 
on taivaissa.  Matteus 16:15-17 
 

Apostoli Tuomas 
 

Ja kahdeksan päivän perästä hänen 
opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja 
Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, 
ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän 
keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten hän 
sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja 
katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se 
minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan 
uskovainen". Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: 
"Minun Herrani ja minun Jumalani!" Jeesus 
sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä 
uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin 
uskovat!"  Johannes 20:26-29 
 

Jeesus itse 
 

Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet 
Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen 
sanotte, että minä olen".  Luukas 22:70 
 

“Minä ja Isä olemme yhtä."  Johannes 10:30 
 

“Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” 
Johannes 14:9 



1. The Driver 
 
   A driver was once stopped by a police 
officer. He was a good driver and as far as 
he knew he had done nothing wrong.  
 
   The police officer said, “I pulled you 
over because you were going 60 through 
a school zone. There were ten warning 
signs that the speed limit was 15 and you 
ignored them all.”  
 
   Just like the driver had ten warning 
signs, God has given us ten clear warning 
signs in the Bible. They are called the Ten 
Commandments. 
 
   Have you ever told a lie, stolen 
something or used God’s name as a curse 
word? If you’re like me the answer is ‘yes’. 
 
   Listen to what the Bible says: 
 Whoever keeps the whole law and yet 

stumbles at just one point is guilty of 
breaking all of it.   James 2:10  

 
   God is saying that by breaking one 
Commandment we have sinned and will 
be held accountable for breaking all of 
them, including adultery and murder. 
 
 God’s judgment for our sin is death. 

(Banishment to hell because He will 
not allow sin in His presence).            
Romans 6:23a 

 
   If the story ends here, there is no hope 
for us… 
 
 
 
 
 
 
 

2. The Convict 
 
   An innocent man approached a judge and 
volunteered to be executed in the place of a 
convicted murderer. The judge consented. The 
next day the judge told the convict he had a 
decision to make. 
 
   “An innocent man has been put to death in your 
place. If you will accept his payment for your 
crime, you are free to go. If you will not accept 
his payment, you will be executed for your crime. 
Which do you choose?” 
 
   Jesus Christ, the Son of God, was sinless but 
voluntarily gave his life to pay the penalty for 
your sins and mine. (God’s judgment for our sin 
is death). Three days later he rose from the dead. 
 
 God showed his great love for us by sending 

Jesus to die for us while we were still sinners.   
Romans 5:8 

 
 The gift of God is eternal life in Christ Jesus 

our Lord.   Romans 6:23b 
 
   As a result of Jesus’ death in your place, you 
have two choices: 
 
   Receive both God’s pardon for your sins and 
eternal life by repenting (sensing your sinfulness 
and desiring to turn from it) and placing your 
trust in the Lord Jesus.  

 
OR 

 
   Reject both God’s pardon for your sins and 
eternal life by trusting in anyone or anything 
other than Jesus to make you acceptable to God, 
thus bearing the penalty for breaking God’s law 
yourself. 
 
 Whoever believes in the Son has eternal life, 

but whoever rejects the Son of God will not 
see life, for God's wrath remains on him.  
John 3:36  

 
   Knowing about Jesus doesn’t mean you believe 
in Jesus… 

3. The Skydiver 
 
   Skydivers demonstrate their belief in 
their parachutes when they jump from the 
plane. 
 
   Followers of Jesus demonstrate their 
belief in Him when God’s Spirit changes 
their thoughts and desires.  
 

 If anyone is in Christ, he is a new 
creation; the old has gone, the new 
has come!   2 Corinthians 5:17 

 

 God says, “I will give you a new heart 
and put a new spirit in you.”  
Ezekiel 36:26 

 

   Just as entering a garage won’t make 
you a mechanic, attending a church won’t 
make you a Christian. 
 
   If you would like to receive God’s 
pardon for your sins and the gift of eternal 
life, consider a prayer like this: 
 
   “Jesus, I believe you paid the penalty for 
my sins when you died on the cross and 
rose from the dead. I want to turn from my 
sins and place my trust in you as my Lord. 
I am willing to follow you the rest of my 
life. Thank you for the gift of eternal life. 
Amen.”  
 
 Anyone who calls on the name of the 

Lord will be saved.   Romans 10:13 
 
   The desire of real followers of Jesus is to: 
 Live a life worthy of the Lord, pleasing 

Him in every way, bearing fruit in 
every good work, and growing in the 
knowledge of God.   Colossians 1:10 

_______________________________________________________________________ 
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Who is Jesus? 
 

 
 

Prophesied by: 
 

Daniel 
 

In my vision at night I looked, and there before 
me was one like a son of man, coming with the 
clouds of heaven. He approached the Ancient 
of Days and was led into his presence. He was 
given authority, glory and sovereign power; all 
peoples, nations and men of every language 
worshiped him. His dominion is an everlasting 
dominion that will not pass away, and his 
kingdom is one that will never be destroyed. 
Daniel 7:13-14 
 
 

Isaiah 
 

For to us a child is born, to us a son is given, 
and the government will be on his shoulders. 
And he will be called Wonderful Counselor, 
Mighty God, Everlasting Father, Prince of 
Peace.  Of the increase of his government and 
peace there will be no end. He will reign on 
David's throne and over his kingdom, 
establishing and upholding it with justice and 
righteousness from that time on and forever. 
Isaiah 9:6-7 

 
All this took place to fulfill what the Lord had 
said through the prophet Isaiah: "The virgin will 
be with child and will give birth to a son, and 
they will call him Immanuel" - which means, 
"God with us." Matthew 1:22-23 

 
 
 

Worshiped by: 
 

The Wise Men 
 

After they had heard the king, they went on their 
way, and the star they had seen in the east went 
ahead of them until it stopped over the place 
where the child was. When they saw the star, 
they were overjoyed. On coming to the house, 
they saw the child with his mother Mary, and 
they bowed down and worshiped him.  
Matthew 2:9-11 
 

His disciples 
 

Immediately Jesus reached out his hand and 
caught Peter. "You of little faith," he said, "why 
did you doubt?" And when they climbed into the 
boat, the wind died down. Then those who were 
in the boat worshiped him, saying, "Truly you 
are the Son of God." Matthew 14:31-33 
 
Then the eleven disciples went to Galilee, to the 
mountain where Jesus had told them to go. 
When they saw him, they worshiped him. 
Matthew 28:16-17 
 
When he had led them out to the vicinity of 
Bethany, he lifted up his hands and blessed 
them. While he was blessing them, he left them 
and was taken up into heaven. Then they 
worshiped him and returned to Jerusalem with 
great joy. Luke 24:50-53 

 
 

The women who saw him crucified 
 

The women hurried away from the tomb, afraid 
yet filled with joy, and ran to tell his disciples. 
Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. 
They came to him, clasped his feet and 
worshiped him. Then Jesus said to them, "Do 
not be afraid.” Matthew 28:8-10 

 
 

www.on-tract.com 

Statements by: 
 

Jesus’ adversaries 
 

Jesus said to the Jewish religious leaders, "My 
Father is always at his work to this very day, 
and I, too, am working." For this reason the 
Jews tried all the harder to kill him; not only 
was he breaking the Sabbath, but he was even 
calling God his own Father, making himself 
equal with God. John 5:17-18 
 
The Jews insisted to Pilate, "We have a law, 
and according to that law he must die, because 
he claimed to be the Son of God." John 19:7 

 
The Apostle Peter 

 

Jesus asked. "Who do you say I am?" Simon 
Peter answered, "You are the Christ, the Son of 
the living God." Jesus replied, "Blessed are 
you, Simon son of Jonah, for this was not 
revealed to you by man, but by my Father in 
heaven.” Matthew 16:15-17 

 
The Apostle Thomas 

 

Though the doors were locked, Jesus came 
and stood among them and said, "Peace be 
with you!"  Then he said to Thomas, "Put your 
finger here; see my hands. Reach out your 
hand and put it into my side. Stop doubting and 
believe." Thomas said to him, "My Lord and my 
God!" Then Jesus told him, "Because you have 
seen me, you have believed; blessed are those 
who have not seen and yet have believed." 
John 20:26-29 
 

Jesus Himself 
 

The Jewish religious leaders all asked, "Are 
you then the Son of God?" He replied, "You are 
right in saying I am." Luke 22:70 
 
“I and the Father are one.” John 10:30 
 
“Anyone who has seen me has seen the 
Father.” John 14:9 


