UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 9ms
HEBREALAISKIRJE 2
KATSE JEESUKSEEN
11. luvun uskonsankarit odottavat meitä saapuviksi Herran lepoon hyvän kilvoituksen jälkeen.
Aabraham jätti mukavan kotinsa 80-vuotiaana ja lähti elämään telttaelämää – Jumalan lupauksen
varassa. Olemme Aabrahamille ja muille uskonsankareille paljon velassa, mutta katseemme ei tule
kohdistua heihin, vaan – JEESUKSEEN.
1. Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois
kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä
edessämme olevassa kilvoituksessa,
2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta
kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. (Hebr.12:1-2).
Jeesus on kilpaillut jalon kilpailun ja on nyt maalissa (samoin Paavali). Jeesus on ”uskomme alkaja
ja täyttäjä”. ”Pidä katseesi Jeesuksessa – ja juokse.” Uskoontulo ei ole maali. Se on
”starttilaukaus”; juoksu on vasta edessä. Kruunu ja laakeriseppele odottavat!
ONGELMAKOHTIA
On kahdenlaisia ongelmakohtia: 1. ”Se kun ei ymmärrä ja se kun ymmärtää mitä Raamatussa
sanotaan. Useimpien ongelma on se, mitä ymmärtävät. ONGELMAKOHTA EI SOVI YHTEEN
AIEMPIEN KÄSITYSTEMME KANSSA!”
KULKEUTUMINEN OHITSE
Aihe kulkee läpi koko kirjeen alkaen kappaleesta 2:
1. Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ETTEMME VAIN
KULKEUTUISI SEN OHITSE.
2. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai
oikeudenmukaisen palkkansa,
3. kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka
Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille.
(Hebr.2:1-3).
”Miten vältämme rangaistuksen, jos emme pidä arvossa suurta pelastusta.” Kuka on sanan ”me”?
Tässä puhutaan kristityistä ihmisistä, heprealaisista uskovista. Mistä ei välitetä, menee
hunningolle, vaikkapa auto tai talo. Tämä kaikki tapahtuu usein helposti – jopa huomaamatta.
Kappaleessa 10 sanotaan:
26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria
meidän syntiemme edestä,
27. vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
28. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen
nojalla kuoleman:

29. kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa
Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!
30. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä:
"Herra on tuomitseva kansansa".
31. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. (Hebr.10:26-31).
”Jos teet tahallasi syntiä sen jälkeen, kun olet jo saanut syntisi anteeksi, ei sille löydy uhria.”
Todella rankkaa tekstiä. Entä kun sanotaan: ”kerran pelastettu, aina pelastettu?” ”Vaarassa ovat
juuri ne, jotka ovat uudestisyntyneet.” He ovat saaneet valon, maistaneet taivaan lahjaa, tulleet
osallisiksi Pyhästä Hengestä, maistaneet Jumalan sanan hyvyyttä ja tulevan ajan voimia (6:4-5).
Pietari puhuu samasta asiasta, 1. Piet.2:1-2: 1:
”Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja
halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta
kasvaisitte pelastukseen.”
Uskovista Pietarikin puhuu. Pietari kirjoittaa uskoville. Vaikka he olivat uskossaan nuoria (lapsia),
he olivat silti uudestisyntyneitä. Vauvakin on elämästä osallinen.
KAKSI LUOPUMISEN VAIHETTA
1. Ei välitä, ajautuu pois.
2. Kieltäminen.
”Poisajautuminen on korjattavissa”, mutta jos tällä tiellä jatketaan, tullaan kerran tilaan, josta ei
ole paluuta. Tämän jälkeen pelastusta ei enää voida saada takaisin.
”Kappaleessa 6 ei enää pohdita, voiko pelastuksen menettää, vaan: voiko sen saada takaisin.
Vastaus on: EI!” Ihminen voi joutua liian kauaksi Jeesuksesta. ”Tiedättekö, että ristiinnaulitse
Jeesuksen uudelleen?”
PELASTUSVARMUUS
”Ei meidän joka aamu tarvitse miettiä olemmeko pelastetut. Uusi Testamentti puhuu
varmuudesta, joka tulee vaelluksesta Herran kanssa. Se ei perustu 20 vuotta sitten tekemääni
päätökseen, vaan tämänhetkiseen suhteeseeni Jeesuksen kanssa. Pyhä Henki todistaa jatkuvasti
minun henkeni kanssa, että olen Jumalan lapsi. Sinulla voi olla tämänhetkinen varmuus siitä, että
olet matkalla taivaaseen. Se ei ole takuu perille pääsystä, vaan siitä, että olet matkalla. Jos pysyt
uskossa Jeesukseen, pääset varmasti perille.”
”Ei tämä aiheuta neuroottisia ja epävarmoja kristittyjä. Mutta se tuottaa uskovia, jotka ottavat
Jumalan vakavasti. He eivät ajaudu pois, vaan jatkavat uskossa.” Oksat, jotka eivät pysy totisessa
viinipuussa, leikataan pois ja poltetaan:
1. "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa
hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.

3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se
pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan
yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. (Joh.15:1-6).
Juutalaisia, jotka eivät päässeet perille luvattuun maahan oli yli kaksi miljoonaa! Tästä samasta
vakavasta asiasta puhuvat 1. Kor.10; Hebr.4 ja Juudaan kirje.
BILLY GRAHAMILTA kysyttiin: ”Mitä ajattelet ensimmäiseksi, kun pääset taivaaseen?” – Salamana
Billy vastasi ”HELPOTUS!”
”Olen tällä hetkellä varma, että olen matkalla taivaaseen. Pyhä Henki sanoo, että olen oikealla
tiellä. Sen enempää en voi sanoa. Aion jatkaa juoksua” (Pawson).
”Tarjotessaan varmuutta tulevaisuudesta, Paavali sanoo: jos jatkatte uskossa. Pysykää lujina.
Jatkakaa eteenpäin.” Heprealaiskirje viestittää: ”Hän kykenee varjelemaan teitä. KOKO TAIVAS ON
PUOLELLANNE!”
Väinö Hotti / David Pawson

