
Uuden elämän alku

Muutos
Mitä ihmisessä muuttuu, kun hänestä tulee kristitty? 
Esimerkiksi Yoneko oli sairaalassa kerännyt unilääkevarastoa voidakseen tehdä it-
semurhan edellisen yrityksen, jonka hän oli tehnyt hyppäämällä junan eteen, epäon-
nistuttua. Siinä häneltä oli mennyt molemmat jalat ja toinen käsi. Mutta sitten hänel-
le tuotiin sairaalaan uutinen Jeesuksesta. Herra avasi hänen sydämensä ja hän sai 
kohdata Herran. Kun hän sen jälkeen katseli sairaalan ikkunasta ulos, hän ihasteli 
kukkien ja auringon kauneutta. Hänen sydämensä oli täynnä valoa. Hänestä kasvoi 
yksi Japanin valoisimpia evankelistoja.

Itse taas huusin epätoivoissani Jumalalle: ”Jos olet olemassa, auta minua!” Tuntia 
myöhemmin sydämeni täytti ennen kokematon rauha. Aamulla herättyäni ihmettelin, 
miten kaunis luonto voikaan olla. Tiesin nyt, miksi elän. Elän Jeesusta varten.

Kristityksi tuleminen
Mutta mitä sitten kristityksi tuleminen on? Se on sitä, että ihminen kohtaa Jeesus 
Kristus nimisen henkilön ja alkaa elää yhdessä Hänen kanssaan. Se on sitä, että ih-
minen rakastuu Jeesukseen ja haluaa olla niin lähellä Jeesusta kuin mahdollista. Se 
on sitä, että ihminen alkaa seurustella Jeesuksen kanssa. 

Seurustelu on keskustelua, kaiken jakamista Hänen kanssaan, kaikkein salatuim-
matkin sydämen syvyydet. Seurustelu on ajan viettämistä yhdessä Jeesuksen kans-
sa. Rukoillessa ja Raamatun ääressä aika ei tule pitkäksi. Jeesus puhuu Sanassa.

Tullessaan kristityksi ihminen jättäytyy kuin pieni lapsi turvallisesti Isän syliin, itkee 
siinä itkunsa ja purkaa kaiken Isälle. Samalla kristityksi tuleminen on sitä, että Jee-
suksesta tulee elämän Herra. Hän päättää minun asioistani, en enää minä. 

Kuka Jeesus on?
Kuka on tämä Jeesus? Hän on kaikkivaltias Jumala, taivaan, maan ja kaikkeuden 
Luoja. Hän on myös sinun Luojasi. Olet hänen mestariteoksensa, joka tosin on rikki, 
koska olet tehnyt syntiä ja elänyt erossa Jeesuksesta. Jeesus on pyhä, vanhurskas 
ja hyvä. Hän on valo ja rakkaus. Hän on kaiken ilon, voiman ja tyydytyksen lähde.

Miten se tapahtuu?
Miten sitten voin oppia tuntemaan Jeesuksen? Se ei  onnistu opiskelemalla  eikä 
suorittamalla  uskonnollisia  menoja.  Ongelmamme  on  se,  että  olemme  Hänestä 
erossa. Synnin olemus on, että olemme kääntäneet selkämme Jumalalle ja korotta-
neet  itsemme omaksi  herraksemme.  Synti  tekee  meidät  onnettomiksi  ja  syyttää 
meitä. Voimme oppia tuntemaan Jeesuksen vain siten, että Hän itse tulee meidän 
luoksemme. Meille oma yritys päästä Hänen luokseen on mahdoton.

Miten Jeesus tulee?
Miten sitten Jeesus tulee luoksemme? Ensinnäkin Hän ilmoittaa meille, millainen 
Hän ja Hänen Isänsä, Jumala on. Sitä varten Hän tuli tänne maailmaan, syntyi ihmi-
seksi ensimmäisenä jouluna ja osoitti meille totuuden. Hän osoitti, millainen Jumala 
on pyhyydessään ja kirkkaudessaan, millainen on meidän kauhea, kadotuksen alai-
nen tilamme syntiemme tähden. Hän kertoo totuuden meistä. Sen Hän tekee tä-
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nään Raamatun sanan välityksellä. Totuuden kohtaaminen voi olla meille kyllä tus-
kallista, mutta vain se jotka suostuvat sen alle, voi kohdata Jeesuksen.

Toiseksi Jeesus julistaa totuuteen taipuvalle kaikki  hänen syntinsä anteeksi.  Sen 
Hän  tekee  loukkaamatta  oikeudenmukaisuutta,  joka  vaatisi  meille  rangaistuksen 
synneistämme. Hän otti nimittäin itse kantaakseen meidän syntiemme tuomion ja 
rangaistuksen  Golgatan  ristillä  ja  maksoi  meidän  syntivelkamme.  Hän  lahjoittaa 
oman täydellisen elämänsä meille ja ottaa vastineeksi kantaakseen meidän synti-
sen elämämme seuraukset.

Kolmanneksi Jeesus vapauttaa meidät kuoleman vallasta. Hän valmisti sen nouse-
malla ruumiillisesti kuolleista. Kun Hän tulee elämäämme, Hän lahjoittaa oman elä-
mänsä, ylösnousemuselämän Pyhässä Hengessä. Uusi elämä Hänen kanssaan on 
suunnattoman suuri lahja. Lopulta kuljettuamme haudan kautta Jeesus antaa meil-
lekin samanlaisen ylösnousemusruumiin kuin Hänelläkin on.

Jeesus tulee meidän sisällemme, sydämeemme asti  asuakseen kanssamme Py-
hässä Hengessä. Hän itse tulee, mutta ei kuin väkisin. Hän edellyttää, että tarvit-
semme Hänet auttajaksemme ja pelastajaksemme. Hän ei voi tulla, jos kuvittelem-
me, että meillä olisi jokin muu mahdollisuus tai vaihtoehto. Annamme Hänelle luvan 
astua elämään, kun huudamme Häntä avuksemme. ”Jokainen, joka huutaa Herran 
avuksi nimeä, pelastuu.”

Uusi elämä alkaa
Kun annamme Jeesukselle luvan tulla sydämeemme, Hän itse tekee ihmeen: Me 
muutumme. Saamme syntimme anteeksi,  Jumalan rakkaus täyttää sydämemme, 
päämäärämme muuttuu ja saamme kulkea yhtä matkaa Jeesuksen kanssa kohti 
varsinaista taivaallista kotiamme.

Jeesus kutsuu:  ”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja 
avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän 
minun kanssani.” (Ilm. 3:20) 

Uusi elämä voi alkaa tänään sinunkin kohdallasi!
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