Elämä Nyt
Jos luet tätä tekstiä, olet elossa. Useimmat meistä kuitenkin kysyvät miksi olemme
elossa ja täällä? Onko elämällä tarkoitus ja mitä tapahtuu, kun kuolemme? Vastauksia
näihin kysymyksiin ovat filosofit ja viisaat etsineet kautta historian, kuitenkin yleensä
tuloksetta. Kaikki ihmiset etsivät onnea ja tarkoitusta elämäänsä, mutta eivät näytä sitä
löytävän. Miksi? Siksi, että onnea ei voi löytää etsimällä onnea. Se on sivutuote (siunaus), jonka Jumala antaa niille, jotka elävät Hänen tahtonsa mukaan.
Löytääksemme vastauksen elämän peruskysymyksiin meidän on avattava Raamattu
sen ensimmäiseltä sivulta ja luettava kertomus siitä kuinka Jumala on luonut kaiken
olevaisen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun ensimmäinen lause sanoo: “Alussa Jumala loi taivaan ja maan”. Emme tulleet tänne maapallolle sattumalta
evoluution tuloksena. Jumala loi meidät tarkoituksiaan varten ja ilmoitti itsensä meille
sanassaan (Raamatussa) ja lähetti meille oman poikansa Jeesuksen kertomaan meille
Jumalasta rakastavana isänä, joka kutsuu meitä luokseen ja haluaa antaa meille yltäkylläisen ja tarkoituksenmukaisen elämän täällä maan päällä sekä iankaikkisen elämän ja
ilon taivaassa.
Jeesus tuli ilmoittamaan Jumalan tahdon syntiin langenneelle ihmiskunnalle, joka ilman
Jumalaa oli tuomittu kirouksen alle tässä elämässä ja kuoleman jälkeen iankaikkiseen
kadotukseen. Synnin seurauksena ihmiset elävät kärsimysten ja vaivan alla. Kuitenkin
Jeesus tuli pelastamaan meidät synnin seurauksilta.
Johanneksen evankeliumin 10:10 sanoo:
“Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että
heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys”.
Sielun vihollinen, Saatana, on kaikkien ihmisten vihollinen ja pitää heitä vallassaan tämän maailman herrana. Sen hän tekee houkuttelemalla ihmisiä elämään jumalatonta
elämää sekä vaeltamaan tämän maailman arvomaailman mukaan ja etsimään synnistä
lyhytaikaista nautintoa. Kuitenkin Raamattu sanoo, että “synnin palkka on kuolema,
mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.” (Roomalaiskirje 6: 23)
Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:15-16 sanoo: “Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä,
mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä
kaikki mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole
isästä, vaan maailmasta.”
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, tuntemaan Hänet ja iloitsemaan Hänen seurastaan ja siunauksistaan. Kuitenkin synti erottaa meidät Jumalasta, niin että kaikki ihmiset
syntyvät maailmaan hengellisesti kuolleina. Jos emme kuule Jumalan sanaa ja ota sitä
vastaan, emme voi syntyä uudesti eli tulla Jumalan lapseksi ja päästä elämään sisälle.
Niille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan Herrana ja vapahtajana, Jumala antaa Pyhän
Hengen todistukseksi siitä, että heillä on iankaikkinen elämä.

-2Johannes 3:16 “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen
elämä.”
Raamattu todistaa meille, että Jumala on korottanut Jeesuksen korkeaan asemaan taivaassa ja antanut Hänelle nimen, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi, niin että kaikki
taivaassa, maan päällä ja maan alla tulevat kerran tunnustamaan Jeesuksen Herraksi
(Filippiläiskirje 2:9-12).
Uskosta osattoman kannalta kysymys kuuluu: tahdotko tunnustaa Jeesuksen
Herraksesi nyt, kun vielä olet elossa, vai vasta sitten kun olet iankaikkisessa kadotuksessa?
Jos tunnustat Jeesuksen Herraksi nyt, tekee Hän sinusta Jumalan lapsen ja taivaan
kansalaisen, jolla on iankaikkinen elämä tässä ja nyt (Johannes 1:12). Kuolema on Jumalan lapselle siirtyminen taivaan iloon ja elämä maan päällä on iloa ja rauhaa vaikeuksien keskellä, sillä Jumalan antaa tarkoituksen ja siunauksen elämällesi. Jumala on
rakkaus ja Hänen hyvyytensä on kuin aurinko elämäsi yllä. Jeesuksen ristinkuolema ja
hänen verensä ovat sovittaneet sinut Jumalasi kanssa. Kuitenkin tämä sovitus tulee todeksi sinulle vasta silloin, kun teet Jeesuksen elämäsi Herraksi.
Viides Mooseksen kirja 30:19 sanoo: “Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja
kirouksen. Niin valitsen siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.”
Roomalaiskirje 10: 9-10 sanoo: “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.”
Tahdotko antaa elämäsi Jeesukselle? Hän rakastaa sinua ja kutsuu sinua elämään! Jos
kuulet Hänen kutsunsa, älä aikaile, vaan tartu nyt heti kiinni iankaikkiseen elämään. Ala
lukea Raamattua. Lue ensin vaikkapa Johanneksen kirjeet ja sen jälkeen Johanneksen
evankeliumi. Etsi kirkko, jossa pastori on uskossa ja jossa pyhien seurakunta kokoontuu. Ala elää taivaan kansalaisen elämää. Jumalan lapsena sinulle kuuluvat kaikki Raamatun lupaukset. Lupaukset Jumalan huolenpidosta, varjeluksesta ja johdatuksesta.
Jeremia 29:11 sanoo: “Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”
Herra Jeesus anna minun syntini anteeksi ja tee minut lapseksesi. Tule minun elämäni
Herraksi. Tahdon noudattaa sinun tahtoasi ja etsiä sinun teitäsi. Kiitos, että olen nyt
sinun!
Päiväys ja allekirjoitus …………………………….

