UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 65ms
APOSTOLIEN TEOT 2 (jatk.)
B. EKSISTENTIAALINEN (jatk.)
----------------------------HEPREALAISKIRJEEN 6. LUVUN SANOMAA (VH; jatk.)
MITÄ ON PALAAMINEN? (VH)
1) SYNTIELÄMÄÄN PALAAMINEN
Israelilaisille se olisi merkinnyt palaamista Egyptiin, sen orjuuteen ja sen lihapatojen ääreen. Aivan
ilmeisesti heprealaisia väijyi sama vaara. Kirjoittaja antaa ymmärtää, että Egyptin lihapadat
merkitsisivät heprealaisille uskoville tässä vaiheessa synnin Pyhää Henkeä vastaan. Hän haluaa
päättävästi sulkea tämän vaihtoehdon pois heprealaisten silmistä. Kirjoittaja joutui varoittamaan:
4. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä
Hengestä osallisiksi tulleet
5. ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,
6. ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat
Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. (6:4-6).
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!
(10:26-29).
2) ALKEISIIN PALAAMINEN
Tämä on kohtalokasta kahdessakin merkityksessä. Ensiksi siihen liittyvä pysähtyminen vie helposti
myös entiseen syntielämään – ja Pyhän Hengen pilkaan. Toiseksi se merkitsee uskonkilvoituksen
keskeytymistä. Uskova jää kuten Israelin kansa erämaataipaleelle, eikä koskaan saavuta
päämäärää, Luvattua maata.
Luvun alussa varoitetaan alkeisiin palaamisesta, ja pian sen jälkeen luopumisesta ja Pyhän Hengen
pilkasta. PALAAMINEN ON KUOLEMAN VAKAVA ASIA!
MIKSI EI SAA PALATA?

Uskova on kutsuttu ”uskon jaloon kilpailuun”. Vanha sanonta ”Eteenpäin elävän mieli” sisältää
myös syvän kristillisen totuuden! Pysähtynyt uskova on kuoleman voimien rautaisessa
kurimuksessa. Uudestisyntyminen merkitsee syntymistä kilparadalle. Usko on olemukseltaan
liikkuvaa!
1) Uskova on kutsuttu kilparadalle. Jos kilpailija lähtölaukauksen jälkeen oma-aloitteisesti palaa
lähtötelineisiin, kaikki ei ole kunnossa. Hän on sairas, vähäjärkinen tai – pelle. Lähtölaukaus
ammuttiin uudestisyntymisessä. Sen jälkeen jokainen askel vie kauemmaksi lähtötelineestä.
PALUUTA EI OLE!
2) Perusasioiden toistuva vatvominen on ajanhukkaa. Matkan teko unohtuu, kilvoitus jää.
3) Pyrkikää eteenpäin. Olkaa jatkuvasti liikkeellä. Pyrkikää pyhitykseen: ”Pyrkikää rauhaan kaikkien
kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa” (12:14).
4) Perusasiat olivat lähtölaukaus jaloon uskon kilpailuun. Älä jää steppaamaan lähtötelineisiin.
5) Kaksi ruuhkapaikkaa: ahtaan portin edessä moni steppaa ja miettii, mennäkö sisälle vai ei.
Ahtaan portin toisella puolella on jälleen paljon miettijöitä, lähteäkö kilparadalle vai eikö.
6) Saatana sallii ratkaisun teon, kunhan se vain saa estetyksi uskon kilparadalle lähdön.
7) Tarkkaa, pyöritkö vielä alkuasetelmissa. Jos näin on, tee pikainen parannus ja lähde liikkeelle –
sielusi autuuden tähden.
8) Pyri täydellisyyteen (6:1). Älä tyydy alkeisiin, äläkä edes keskinkertaisuuteen!
9) Uskovan suurin vaara on juuttua perusasioihin (vanhurskauttamiseen, kasteeseen ym.) – se on
kuitenkin kohtalokasta.
10) Uskova on ammattiurheilija, juoksija: Jeesus oli ”edeltäjuoksija” (6:20), Johannes Kastaja oli
juoksija (Apt.13:25), Paavali oli juoksija (Apt.20:24; Fil.3:14; 2. Tim.4:7).
11) Ei ole olemassa yhtään uskovaa, joka olisi saanut ”nappilähdön”. Yksi harha on tukeutua
uskoontulon, parannuksen teon, kasteen tms. täydellisyyteen. Sinä, joka tähtäät maaliin ja
voittopalkintoon, et voi takertua lähtöhässäkkään – oli se sitten sitä tai tätä! Nyt on aika keskittyä
matkantekoon, juoksuun ja kilvoitukseen.
12) Lähtötelineiltä ei ole oikotietä taivaaseen.
13) Uskoontulolla ei ole itseisarvoa, vaan sillä on arvoa ainoastaan sikäli, jos se johtaa kilparadalle.
14) Kilparadalle pääsy uskoon tulon jälkeen on elämän ja kuoleman kysymys. Kielteisessä
tapauksessa ihminen jämähtää paikalleen ja ”kuolee pystyyn”. Palaa mahdollisesti takaisin
syntielämään.
15) Paluu alkuun olisi verrattavissa Israelin paluuseen Egyptiin vaivalloisen lähdön jälkeen. Mitä
me ajatelisimme, jos Mooses olisi päiviä lähdön jälkeen sanonut: ”Otetaanpa lähtö uusiksi!”
ÄLÄ JÄÄ VATVOMAAN
1) Olenko oikein tullut uskoon?
2) Olenko tehnyt oikean parannuksen?
3) Olenko katunut riittävästi?
4) Olenko saanut oikean kasteen?
5) Olinko totisessa uskossa kastettaessa?
6) Olivatko kastajani totisia kristittyjä?
7) Olinko oikeassa seurakunnassa?
8) Olivatko ne oikeassa uskossa, jotka laittoivat kätensä päälleni?
TÄMÄ KAIKKI MERKITSEE ITSEENSÄ JA IHMISEEN KATSOMISTA!

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.
(12:1,2).
HEPREALAISKIRJE PÄHKINÄNKUORESSA
Kielteisesti: älä pysähdy! älä katso taaksesi! älä palaa takaisin! älä väsy!
Myönteisesti: eteenpäin! juokse! kilvoittele! riennä! kiiruhda! taistele! ahkeroi! katso Jeesukseen!
OIKEA KASTE
Kaste kuuluu pelastukseen.
"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän
pitää"(Matt. 28:19-20).
"Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen" (Biblia ja myös Agricola).
"Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen"
(Mark. 16:16).
"He that believeth and is baptized shall be saved" (King James Version).
"Uskova ja kastettu pelastuu" (Novum).
- Markuksen kastekäsky kuuluu kreikaksi: "Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu". Aoristit
"pisteusas kai baptistheis" merkitsevät kertakaikkista ja ehdotonta asennetta. Niinpä kysymys on
siitä, että "on uskossa" ja passiivin menneessä aikamuodossa "theis"-liitteet sitä, että "on
kastettu". Ei siinä ole marssijärjestystä (Risto Santala).
LAPSIAKAAN EI OLE SULJETTU ULKOPUOLELLE
1) Alkuseurakunnassa oli tunnettu perhekuntakaste. Aivan ilmeisesti perheeseen kuului myös
lapsia.
2) Jeesus rakasti lapsia.
3) Raamatusta ei löydy lasten kastekieltoa.
4) Ympärileikkaus suoritettiin ”vauvalle” (8 päivän ikäisenä). Kaste on ”Kristuksen ympärileikkaus”,
Kol.2.11.
5) Lapsetkin kuuluvat ”kaikkeen kansaan”.
PÄTEVÄ KASTE

Mielestäni Raamattu jättää kasteasiassa varsin ”väljät raamit”; ja Raamatun raameihinhan meidän
tulisi pitäytyä. Toisaalta, kun tavoitellaan uskovien yhteyttä, on välttämätöntä, että meillä on
Raamatun raamit (eikä ihmisten raameja, jotka luovat kuppikuntia). Alkuseurakunnassa kaste
yhdisti; se yhdistää tänäänkin, jos me pitäydymme Raamattuun!
1. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne
kutsumuksen arvo vaatii,
2. kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne
rakkaudessa
3. ja PYRKIEN SÄILYTTÄMÄÄN HENGEN YHTEYDEN RAUHAN YHDYSSITEELLÄ:
4. yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te
kutsumuksessanne saitte;
5. yksi Herra, yksi usko, YKSI KASTE;
6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. (Ef.4:1-6).
VAIN KAKSI EHTOA
1. KASTE ISÄN, POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN (Matt.28:18-20).
13. Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te
kastetut PAAVALIN NIMEEN?
14. Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen,
15. niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette MINUN NIMEENI KASTETUT. (1. Kor.1:13-15).
2. KASTE KRISTUKSEEN
”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka OLEMME KASTETUT KRISTUKSEEN JEESUKSEEN, olemme
hänen kuolemaansa kastetut?” (Room.6:3).27. Sillä kaikki te, jotka OLETTE KRISTUKSEEN
KASTETUT, olette Kristuksen päällenne pukeneet” (Gal.3:27).
Väinö Hotti
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