
Jeesus nimi - Avain Jumalan yhteyteen

”Jumala ilmestyi Josefille ja sanoi: Maria synnyttää pojan jolle 

on annettava nimi Jeesus, sillä Hän on vapahtava kansansa heidän 

synneistänsä” (Matteus 1:21).

Jumala itse antoi lapselle nimen. Siinä myös kerrotaan tämän 

ihanan nimen salaisuus ja suuri siunaus. Jumalan suuri rakkaus 

tuli tämän ihanan nimen kautta koko ihmiskunnan osaksi.

Johannes 3:16 - tuo tunnettu jae sanoo: ”Sillä niin on Jumala 

maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 

yksikään joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen 

elämän.”

Usko Jeesus nimeen

Minä ja sinä emme aina ymmärrä kaikkea Jumalan suurta 

armoa meitä kohtaan. On kuitenkin jotain johon voimme 

uskossa tarttua ja luottaa. On yksi turvallinen asia johon voimme 

aina luottaa, meille on annettu yksi nimi - Jeesus.

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan 

alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi 

pelastuman”  (Apostolienteot 4: 12). 

”Sillä, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu” 

(Roomalaiskirje 10:13).  - Herran nimi on Jeesus.

Jeesus nimi - avain

Voit verrata tätä nimeä avaimeen. Avainhan avaa ovia. 

Monissa kaupungeissa annetaan tunnetuille ihmisille lahjana 

kaupungin avain, joka avaa heille pääsyn kaupungin 

nähtävyyksiin ja tilaisuuksiin.

Tai verrataan sitä vaikka auton avaimeen. Laitat sen 

virtalukkoon ja käännät sitä. Mitä kaikkea tapahtuukaan  

konepellin alla: starttimoottori alkaa toimia, virtapiireissä alkaa 

virta kiertää, pumput alkavat toimia. 

Ei voi ymmärtääkkään kaikkia niitä asioita, joita tämä avain 

saa liikkeelle. Tuloksena on kuitenkin, että auto käynnistyy ja voit 

ajaa sillä tarpeen mukaan. Tämän kaiken saa aikaan vain pieni 

kappale metallia ja muovia.

Jotain tällaista tapahtuu Jeesus nimen voimassa Jumalan 

valtakunnassa. Tämä nimi koskettaa Jumalan sydäntä ja se 

koskettaa Vapahtajan sydäntä, Hänen, joka kuoli puolestamme 

Golgatan ristillä. Hän sovitti syntimme, maksoi syntivelkamme 

Jumalalle. Hän vuodatti verensä syntiemme sovitukseksi. 

Jeesuksen nimi – Jumalan armo

Hän, Jeesus, joka istuu Jumalan oikealla puolella, kuulee 

rukoukset ja Hän kuulee heikommankin huokauksen, ”Jeesus 

armahda, Jeesus pelasta”. Hän kuulee huokauksen, joka lähtee 

sydämen uskosta.

Nimi Jeesus koskettaa taivasta. Sen armon ja siunauksen saa 

kokea syntinen sydämessään ja pelastuu. Hän saa synnit anteeksi 

ja uuden elämän. Emme ymmärrä kaikkia Jumalan asioita, mutta 

voimme täysin  uskoa sen mitä Hän lupaa sanassaan.

Kiitos Jumalalle, että Hän on tehnyt pelastuksen niin 

yksinkertaiseksi, ettei heikoimmankaan tarvitse hukkua eikä 

eksyä.

Käänny Jeesuksen puoleen

Näin Jumala on osoittanut armonsa runsautta, hyvyydessään 

meitä kohtaan, Jeesuksessa Kristuksessa. 
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”Sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette 

itsenne kautta - se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei 

kukaan kerskaisi” (Efessolaiskirje 2:8,9).

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, huuda avuksi Jeesus 

nimeä, niin sinä pelastut. Jumala rakastaa sinua ja haluaa 

nähdä sinut kerran Jeesuksen luona TAIVAASSA.

——–––——–——

Jos haluat ottaa Jeesuksen vastaan sydämeesi, voisit vaikka 

rukoilla näin:

Kiitos Jumala että saan ottaa armosta tämän lahjan vastaan. 

Tahdon ottaa Jeesuksen vastaan omaan sydämeeni. 

Anna anteeksi minun syntini ja pelasta minut. 

Tee minusta Jumalan lapsi. Tule minun sydämeeni Jeesus ja auta 

minua oppimaan tuntemaan Sinut. 

Kiitos että teet sen Jumala ja että kuulun sinulle tästä eteenpäin, 

Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus! Aamen.

Kiitos Jumalalle Hänen suuresta ARMOSTAAN.

Avain Jumalan 

yhteyteen

Copyright © 2017 traktat.nu - www.traktat.nu - traktat@crossmail.se

Haluatko tietää lisää?


