UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 10ms

DAVID PAWSONIN PELASTUSOPPI
1. Pelastuksen menettäminen on mahdollista.
2. Kadotettua pelastusta ei voi saada takaisin.
3. ENNALTAMÄÄRÄÄMINEN vaatii jatkuvaa yhteistyötä. Ei se ole automaattista. Mies heittää
hukkuvalle köyden ja sanoo: ”Tartu ja pidä kiinni, kunnes saan sinut rantaan.” –Sanoisiko näin
pelastettu, että hän itse pelasti itsensä? Ei koskaan! Hän sanoisi, että köyden heittänyt pelasti
hänet. Emme pelasta itseämme pitämällä kiinni.
Toinen Pietarin kirje puhuu tästä asiasta:
”Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä
jos sen teette, ette koskaan lankea” (2. Piet.1:10). ”Tee valinnastasi varma. Jumala on valinnut
sinut, varmista se jatkamalla maaliin. Näin saat runsaan tervetulotoivotuksen. Jos sen haluatte,
tehkää valitsemisestanne varma.
Ennaltamäärääminen on totta, Jumala valitsi minut pojakseen. Hän valitsi minut kauan ennen kuin
minä kaipasin häntä. Silti minun on tehtävä siitä valinnasta varma pitämällä kiinni köydestä
kunnes olen turvassa rannalla. Hän minut pelastaa, ei köysi eikä minun siinä roikkuminen. Hän
se on, joka meidät pelastaa. Hän sanoo: pidä tästä kiinni niin vedän sinut turvaan.
Aion käyttää sanaa ”turvassa” vasta kun olen taivaassa. Niillä kullatuilla kaduilla vasta huudan:
OLEN TURVASSA! Silloin voin myös sanoa: OLEN PELASTETTU! Hän on jatkanut ja saattanut
päätökseen aloittamansa työn.”
”Monet haluavat anteeksiannon, mutta eivät pyhyyttä. He haluavat onnea Jeesukselta nyt ja
pyhyyttä kuoltuaan. Raamattu sanoo: Pyhyyttä nyt, vaikkei se toisi onnea. Onnea kuoleman
jälkeisessä elämässä. Hedonisteina haluamme vain mielihyvää ilman kipua. Jumala on valmis
kurittamaan meitä pyhyyteen, Hbr.12.”
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä
halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa
huomaansa".
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä
ei kurita?
8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä
ettekä lapsia.
9. Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa
ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta
tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se
antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. (Hebr.12:5-11).
HÄIHIN ILMAN HÄÄPUKUA

”Sekä anteeksianto että pyhyys ovat armon lahjoja. Molemmat tarjotaan uskon perusteella.”
Tästä kertoo Raamatun kaksi häävertausta:
LUUKKAALLA (14:16-24) on vain hääkutsu. Luukas kirjoittaa epäuskoisille (evankeliointia).
MATTEUS (22:2-14) kirjoittaa uskoville. Tämä kertomus ei pysähdy kutsuun. Eräällä miehellä ei
ollut hääpukua:
11. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu
häävaatteisiin.
12. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole
häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.
13. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos
pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
14. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." (Matt.22:11-14).
”Uskoville tarkoitetussa Matteuksen evankeliumissa tarina ei pääty siihen. Hääjuhlan aika tuli ja
kutsun vastaanottaneet tulivat juhlaan. Eräällä miehellä ei ollut hääpukua. Kuningas kysyy
ystävällisesti: Miksi et vaihtanut vaatteita? - Mies oli sanaton, koska hän olisi voinut vaihtaa
vaatteet, mutta hän tuli kuninkaan pojan häihin likaisissa vaatteissa.
Kuningas suuttui. Otit kutsun vastaan, mutta et pukeutunut. Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja
heittäkää hänet ulos pimeyteen, jossa on oleva itku ja hammasten kiristys.
Epäuskoisille puhuttaessa sanotaan: Tule juhlaan! Kutsun vastaanottaneille: Vaihda vaatteesi!
Kuninkaalle on loukkaus, että et ole muuttanut elämäntapaasi…Matteusta on saarnattava
kristityille. ..Pukeudu valkoiseen pellavaan, se on pyhien vaate.”
MAAN MÄ TIEDÄN IKI-IHANAN, OI KUIN KAUNIS KAUPUNKI ON TAIVAAN! LUNASTETTU SIELLÄ
MORSIAN KIRKKAUTTA SÄDEHTIIPI AIVAN. TUSKAT POIS SIELLÄ JÄÄ, EIKÄ MURHE MIELTÄ PAINA.
TAIVAAN MAASSA KYYNELTÄ EI NÄÄ, EI VAAN RIEMU SIELLÄ KESTÄÄ AINA.
MUT EI SINNE KUKAAN TULLA SAA, SYNNISTÄÄN KEN EI OO PUHDISTETTU. SANO, SAATKO NÄHDÄ
KARITSAA, OOTKO HÄITÄ VARTEN VAATETETTU? TUSKAT POIS SIELLÄ JÄÄ, EIKÄ MURHE MIELTÄ
PAINA. TAIVAAN MAASSA KYYNELTÄ EI NÄÄ, EI VAAN RIEMU SIELLÄ KESTÄÄ AINA. (HLV 532:1,2)
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