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Täällä me olemme omalla rannalla. Jos menemme rannalle uimaan tai aurinkoa ottamaan,
niin on tärkeää tietää onko luvallista tai soveliasta olla juuri sillä rannalla. Rannalla saattaa
olla opastuskylttejä, joita on hyvä lukea. Olimme perheen kanssa muutama vuosi sitten
Liettuassa lomamatkalla. Jos et tiennyt, niin Latviassa ja Liettuassa on aivan mielettömät
hiekkarannat, joille kalajoet ja yyterit kalpenee aivan kuusi nolla. Meidän lomamökkimme
oli aivan rannan tuntumassa. Lähdimme aamulla koko perheen voimin rannalle. Olimme
ihan ensimmäiset sillä kohtaa rantaa. Leiriydyimme yhden opastuskyltin kohdalle. En
kuitenkaan katsonut mitä kyltissä lukee enkä huomioinut myöskään kyltin kuvaa.
Hämmästys oli suuri, kun rannalle alkoi tulla muita ihmisiä, he riisuivat vaateensa pois.
Kun katsoin kylttiä tarkemmin, huomasin, että olimme paikallisella naisten nudistirannalla.
Nuorten evankeliumijuhla on otsikoitu yleisteemalla "Meidän rannalla". Täällä ei ole
kieltotauluja eikä muita erikoisuuksia. Tälle rannalle kutsutaan kaikkia. Tällä rannalla
kerrotaan viestiä joka on tarkoitettu kaikille.
Jeesus kulki aikoinaan Gennesaretinjärven rannoilla, hän sanoi järvellä kalastaneille
miehille: "Seuratkaa minua". Raamattu kertoo, että miehet jättivät kaiken ja lähtivät
seuraamaan Jeesusta. Jeesuksella on sama viesti sinulle tänään. Hän sanoo: "Älä pelkää,
tule ja seuraa minua"
Tämän illan suuri kysymys juuri sinulle on, tiedätkö sinä olevasi Jeesuksen seuraaja?
Tämä kysymys on tärkeä. Se on oikeastaan tärkeämpi kuin mikään muu kysymys. Se on
elämän ja kuoleman kysymys.
Mistä tiedät oletko Jeesuksen seuraaja? Mistä saat varmat merkit ja tarpeeksi vahvan
uskon. Merkkejä ei tarvitse hakea kaukaa. Sen tietää siitä, että uskooko Jeesukseen. Sen
tietää siitä, onko Jeesus saanut antaa syntisi anteeksi. Sen tietää siitä, oletko saanut ottaa
uskon lahjan vastaan. Jos vastaat näihin kysymyksiin kyllä, tilanne on parempi kuin hyvä.
Sillä ei ole väliä, miten sinusta on tullut Jeesuksen seuraaja. Olet saattanut kasvaa
uskovassa kodissa ja pikku hiljaa nämä asiat ovat tulleet henkilökohtaiseksi. Olet saattanut
tietää asioista ja rippikoululeirillä pikkuhiljaa huomasit, että tahdot seurata Jeesusta. Joku
taas on huomannut, että tarvitsee maailman melskeessä Jeesusta elämäänsä ja näin olet
tunnustanut syntisi ja elämäsi on saanut uuden suunnan, olet nyt Jeesuksen seuraaja.
Mitä Jumala meiltä odottaa, jotta meistä tulee Jeesuksen seuraajia? Moni ajattelee, että
suurta uskoa tai ihmetekoja. Jos luulet näin, niin olet onnellisesti väärässä. Jumala
odottaa, että saa ottaa meiltä syntimme pois ja Hän antaa tilalle anteeksiantamuksen eli
armon. Jumala odottaa, että saa antaa meille meidän pahat tekomme anteeksi.
Jeesus kärsi ja kuoli juuri syntiemme takia. Meidän pahuutemme, meidän syntiemme takia
tarvitsemme Jeesusta. Juuri syntiemme takia on tärkeää, että olemme Jeesuksen
seuraajia. Jos tiedät tänään uskovasi Jeesukseen, olet voittajan puolella. Sinä et tarvitse
mitään muuta. Jos olet mukana harrastuksen vuoksi, jos olet Eviksillä vain siksi, että täällä
on hyvä meno ja hyvää musiikkia, kavereita ja uusia kokemuksia, mutta et halua seurata
Jeesusta, silloin sinun kannattaa nyt oikeasti pysähtyä ja miettiä mitä Jeesuksella on
sinulle annettavaa. Hän sanoo "Tule ja seuraa minua. Kaikki on valmiiksi tehty." Jeesus

tahtoo ottaa pois sinun synti kuormasi ja hän antaa sinulle pahat tekosi anteeksi. Se on
suurin lahja mitä koskaan saat. Silloin omistat isoimman aarteen. Saat kulkea Jeesuksen
seuraajana.
Niin kulki Pietarikin, hän ei tiennyt aluksi paljoakaan, mutta hän tiesi tarpeeksi. Hän mokasi
pahasti ja kielsi Jeesuksen, mutta hän sai anteeksi. Jeesuksen ristintyön tähden sinäkin
saat anteeksi. Jeesuksen sanat "Älä pelkää" on totta joka päivä. Kuljetaan ystävät
Jeesuksen seuraajina. Eletään uskoa todeksi arjen kuvioissa. Pidetään Raamattu
rakkaana ja eletään yhdessä seurakunnassa, niin tie on selkeä ja se vie perille ja kerran
ollaan semmoisella rannalla missä juhlat ei lopu koskaan.

