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JEESUS - PORTTI PELASTUKSEEN

Kaksi tuhatta vuotta sitten nykyisen Israelin alueella syntyi, eli ja kuoli
mies, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa. Häntä nimitettiin mm.
Jeesus Nasaretilaiseksi. Eri uskontojen edustajat pitävät häntä, jotkut
esikuvallisena ihmisenä, toiset suurena Jumalan miehenä, opettajana ja
profeettana.
Kristityt tuntevat hänet ihmiseksi syntyneenä Jumalan Poikana, joka eli
runsaat kolmekymmentä vuotta maan päällä ihmisenä ihmisten
joukossa. Raamattu todistaa, että hän syyttömänä ihmisenä kärsi koko
ihmiskunnan rikosten rangaistuksen kuolemalla ristiin naulittuna. Hän
on sijaiskärsijä, joka näin lunasti vapauden ja iankaikkisen elämän
jokaiselle, joka haluaa ottaa tämän lahjan vastaan omalle kohdalleen.
Jeesus on Vapahtaja sekä Pelastaja kaikkia ihmisiä varten.
Pääsiäisen ilosanoman huipentuma on Jeesuksen ylösnousemus. Se merkitsi voittoa vihollisista
viimeisestä, kuolemasta. Ensimmäisen ihmisparin synnin seurauksena kuolema tuli koko ihmiskunnan osaksi. Vastaavasti Jeesus ylösnousemuksellaan voitti kuoleman ja toi takaisin iankaikkisen
elämän Jumalan yhteydessä jokaiselle, joka tahtoo tähän uskon kautta turvautua. Koska Jumala loi
ihmisen vapaaksi, Hän ei pakota ketään yhteyteensä. Pelastus on Jeesuksen lahja jokaista ihmistä
varten. Se on suurin lahja, minkä kukaan ihminen koskaan voi saada. Ja lahjan saa omakseen vain
suostumalla ottamaan sen vastaan!
Mitä se tarkoittaa? Jeesus itse opettaa: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje
pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani,
pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä ja hän löytää laitumen.
Jeesus sanoi: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin,
eikä yksikään, joka uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?
Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. (Joh. 8:12,
10:9, 11:25–26 ja 14:6)
Pelastuksen saa osakseen ottamalla vastaan Pelastajan, joka on Jeesus Kristus. Kun Hän saa tulla
minun Herrakseni, sydämeni kuninkaaksi, Hän lahjoittaa siinä yhteydessä myös iankaikkisen
elämän. Tästä Jumalan Sana todistaa: Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. (Joh. 1:12)
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