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Jeesus-nimi ota myötäs

Take The Name of Jesus With You

 By Dennis Huebshman, September 14, 2022 

Fil. 2:5-11: Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä 

olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti 

orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän

nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.  Sentähden onkin 

Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 

niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, 

että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää 

tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. 

Jakeessa 8 sanotaan, että hän oli kuuliainen ristinkuolemaan asti. Jeesus otti vapaaehtoisesti 

syntimme tuolle ristille (Joh. 10:18) ja hänen vuodattamansa vanhurskas, synnitön verensä oli niin 

puhdasta, että yksi pisara olisi peittänyt kaikki maailman synnit; menneet, nykyiset ja tulevat. 

Tietenkin hän vuodatti lähes jokaisen pisaran verta, mitä hänessä oli. Hän kärsi mitä 

hirvittävimmän ja tuskallisimman kuoleman, jotta sinä ja minä voisimme saada lahjaksi puhtaan 

tien olemaan ikuisesti Hänen kanssaan paratiisissa.

Ja kuten Paul Harvey'lla oli tapana sanoa: "Nyt tarinan loppuosa." Tässä kaikessa on juju. Jeesus 

antoi "lahjan" vapaaehtoisesti ja meidän on otettava se vastaan ja hyväksyttävä se. Meidän on 

tunnustettava, että olemme syntisiä, kuten Room. 3:10 ja Room. 3:23 sekä Room. 6:23 sanovat. 

Niiden, jotka uskovat, etteivät ole syntisiä, on luettava nämä jakeet useita kertoja. Ehdoton tosiasia

on, että tämän maan päällä on kävellyt vain yksi ihminen, joka ei kertaakaan tehnyt syntiä täällä 

ollessaan. Jos Jeesus olisi tehnyt syntiä vain kerran, hänen uhrinsa meidän puolestamme olisi ollut

mitätön. Meidän on luotettava ja uskottava, että Jeesus on Jumalan Poika ja että se on ainoa tapa,

jolla voimme koskaan saada paikan taivaassa.

Taivaallinen Isä on ehdottoman rakastava ja antelias, mutta Hän vaatii täydellisyyttä kaikilta 

uhreilta, joilla maksetaan syntiemme tähden. Jeesus oli tuo tarvittava täydellisyys. Hänen verensä 

ylsi luomakunnan alkuun ja yltää Vapahtajamme tuhatvuotisen hallinnan loppuun asti. Kaikki uhrit 

ennen Hänen kuolemaansa, hautaamistaan ja ylösnousemustaan olivat väliaikaisia osoittamaan 
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alistumista Jumalan tahtoon. Golgatalta tämän maailman loppuun asti mikään muu uhri kuin 

Vapahtajamme uhri ei voi lähellekään kattaa mitään syntiä, suurta tai pientä.

Hepr. 10:4, 11-12: ”Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä...Ja 

kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja 

uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien 

edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle.”

Jeesus vei syntimme tuolle hirvittävälle ristille ja kaikki, mitä hän pyytää vastineeksi, on, että 

otamme vastaan ja hyväksymme hänen lahjansa. Ilmeinen kysymys olisi, oletko valmis huutamaan

avuksi Häntä, pyytämään Häneltä anteeksi syntejäsi ja pyytämään Häntä tulemaan sydämeesi 

paimeneksi ja kuninkaaksi? Muista, että et voi koskaan tehdä mitään "tekoja", joilla voisit "ostaa" 

tämän lahjan. Ei ole mitään erityisiä seremonioita tai "renkaiden läpi hyppäämisen " taktiikoita, joita

pitäisi suorittaa.

Sinun tehtäväsi on noudattaa edellä esitettyjä ABC-ohjeita pelastuaksesi. A – myönnä (Admit) 

olevasi syntinen ja tunnusta se Herralle; B – usko (Believe), että Jeesus on Jumalan todellinen 

Poika ja siten itse Jumala (Joh. 10:30) ja että hän todella kuoli ja herätettiin haudasta voittaakseen 

synnin ja kuoleman puolestamme; ja lopuksi C (Call) - huuda avuksi Herran nimeä, niin pelastut 

(Room. 10:9-13).

Olet aloittamassa hyvin erikoisen suhteen, joka kestää ikuisesti. Jeesus itse valmistaa paikan 

kaikille, jotka luottavat ja uskovat Häneen (Joh. 14:1-3). Eikä toista tietä ole käytettävissä 

riippumatta siitä, mitä väärät profeetat julistavat tämän päivän saarnatuoleissa. Joh. 14:6 sanoo 

hyvin selvästi: “Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 

muutoin kuin minun kauttani.”

Oletko siis valmis "ottamaan Jeesus-nimen myötäs"? Mieti Lydia O. Baxter'in vuonna 1870 

julkaistun, samannimisen laulun sanoja.

1.) Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you; 

take it then where ‘ere you go.

Ref) Precious name, Oh how sweet. Hope of earth and joy of Heaven. Precious name, Oh how 

sweet; hope of earth and joy of Heaven.

2.) Take the name of Jesus ever, as a shield from every snare. If temptations ’round you gather, 

breathe that Holy name in prayer.



3.) Oh the precious name of Jesus; how it thrills our souls with joy. When His loving arms receive 

us, and His songs our tongues employ.

4.) At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet. King of Kings in Heaven we’ll crown 

Him, when our journey is complete.

Ottaen huomioon kaiken tämän, on vain yksi toinen vaihtoehto. Se olisi hyljätä lahja ja uskoa 

Saatanan valheet, että taivaaseen on monta muuta tietä kuin Jeesus. Tämän lopputulos annetaan 

jakeissa Ilm. 19:20, antikristuksen ja väärän profeetan lopullinen määränpää; Ilm. 20:10, Saatanan 

lopullinen määränpää; Ilm. 20:11-15, kaikkien niiden lopullinen määränpää, jotka hylkäävät 

Vapahtajan uhrin ja kieltäytyvät huutamasta Häntä avuksi pelastuakseen.

Lopullisen määränpään valinta on täysin jokaisen oma asia. Kukaan muu ei voi valita ikuisuutta 

toisen puolesta, eikä Jumala pakota ketään hyväksymään ikuisuutta Hänen kanssaan. Ne, jotka 

valitsevat Jeesuksen ja "ottavat hänen nimensä", aivan kuten morsian ottaa sulhasen nimen, 

saavat ikuisen kodin hänen luonaan.

Vaikuttaa "selvältä kysymykseltä", mutta tämän päivän maailmassa vallitsee kuitenkin sellainen 

ilmapiiri, että monet ihmiset valitsevat Saatanan ja hänen valheensa Vapahtajan sijaan. Älä ole 

yksi heistä! Juuri nyt ei olisi liian aikaista kutsua Häntä, sillä Hän saattaa pian tulla "kokoamaan 

laumansa". Tämä on Tempaus, joka täyttää Jumalan lupauksen varjella kaikki todelliset uskovat 

tulevalta vihalta. Emme tiedä tarkalleen milloin se tapahtuu, mutta kaikki tämän aikakauden lopun 

merkit ovat nähtävissä juuri nyt. Se voi tapahtua minä hetkenä hyvänsä.

Toivottavasti nähdään kotona!
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