
27.05.18

Raamatulliset liitot osa 3/3                                                                                                                          

Lähde: http://davidpawson.org/resources/resource/1344                                                                              

Haluan, että otatte toisen puolen esille kaaviosta, jonka annoin teille. Haluan, että havaitsette toisen asian
siinä. Kyseessä on symmetria. Nooan liitto ei ole kansallinen liitto vaan ainoastaan kansainvälinen. 
Aabrahamin liitto on sekä kansallinen että kansainvälinen liitto. Mooseksen liitto on vain kansallinen. 
Daavidin liitto on kansallinen ja kansainvälinen jälleen. Uusi liitto on kansainvälinen. Joten olemme 
kulkeneet kansainvälisestä kansainväliseen. Siinä on näkyvillä todellinen kuvio. 

Mutta seuraavaksi tarkastelemme jokaisen liiton tarkoitusta. Eloonjääminen oli ensimmäisen liiton 
juuritarkoitus. Valinta oli seuraavan juuri. Turvallisuus oli kolmannen teema. Ylivertaisuus oli neljännen 
teema. Ja viidennen ja viimeisen liiton tarkoitus on pelastus. Yksikään aikaisemmista liitoista ei ollut 
pelastuksen liitto. Niissä kaikissa edellisissä liitoissa oli perimmäinen tarkoitus. Ja tuo tarkoitus oli 
valmistella jumalan ihmisiä viimeistä liittoa varten - pelastuksen liittoa varten. Jonka me tunnemme nyt. 
Ja minä todellakin haluan aloittaa kysymyksellä: "Mitä tapahtui kaikille edellisille liitoille, nyt kun Uusi 
liitto on tullut?" 

Mutta vielä ennen vastausta siihen, haluan teidän kääntävän edessänne olevan lomakkeen ja 
tarkastelevan sitä, miten uusi liitto tuli voimaan Uudessa Testamentissa. Tarkastelimme tänä aamuna sitä,
miten se julistettiin Vanhassa Testamentissa, mutta nyt tarkastelemme sitä, miten se tuli voimaan 
Uudessa Testamentissa. Ja sen asetti voimaan, Herra, Jeesus Kristus. Hän teki kaksi asiaa puolestamme. 
Kuolemallaan hän sovitti syntimme ja vei ne pois. Ja ylösnousemuksessaan hän meni taivaaseen 
täyttääkseen meidät Pyhällä Hengellään. Hän puhui paljon Pyhästä Hengestä ollessaan maassa. Kukaan 
ei vastaanottanut Pyhää Henkeä, kun hän oli maassa. Hänen ylösnousemukseensa asti kukaan ei ollut 
vastaanottanut Pyhää Henkeä. Pyhä Henki oli ollut ihmisten joukossa, mutta ei heidän sisällään. Se on 
merkittävä ero. 

Hän oli lähettänyt opetuslapset, 70 heistä, pareittain karkottamaan pahoja henkiä ja parantamaan sairaat. 
Eikä ollut epätietoisuutta siitä, etteikö Pyhä Henki olisi ollut heidän kanssaan. Koska he eivät olisi 
kyenneet tekemään mitään edellä mainituista ilman sitä. Mutta jos Pyhä Henki on ihmisen kanssa on eri 
asia kuin että Pyhä Henki on ihmisen sisällä. Ja se oli iso ero, joka tapahtui helluntaina. Ja Jeesus kertoi 
päivää ennen kuolemaansa, että Pyhä Henki on ollut kanssanne. Mutta se, Pyhä Henki, tulee sisällenne. 
Ja tuo on ero, joka jokaisen kristityn on koettava. Minä olin evankeliumin julistaja ja saarnasin jo ennen 
kuin Pyhä Henki oli sisälläni. Hän oli varmasti mukanani ja käytti palvelutyötäni voimakkaasti. Mutta 
Hän ei ollut vielä sisälläni. En ollut, Uuden Testamentin mukaisesti, vielä vastaanottanut Häntä. Olin 
uskonut Jeesukseen Kristukseen ja Pyhä Henki oli kanssani, mutta en ollut vielä henkilökohtaisesti 
kokenut ottaneeni vastaan Pyhää Henkeä. 

Tai kuten Uusi Testamentti kuvailee asian: Pyhän Hengen kaste. Tässä kohdassa kieltä käytetään tarkasti.
Kun vastaanotetaan Pyhä Henki, se tarkoittaa kastetta Pyhässä Hengessä. Silloin täytytään Pyhästä 
Hengestä. Silloin Pyhä Henki laskeutuu sinuun. Se tarkoittaa, että Pyhä Henki kaadetaan sinuun. Ja se 
tapahtui sen jälkeen, kun olin aloittanut palvelutyöni. Se olisi voinut ja sen olisi pitänyt tapahtua paljon 
ennen sitä, mutta kukaan ei ollut kertonut siitä minulle. Joten Pyhän Hengen vastaanottaminen on eri 
asia kuin uskominen Jeesukseen. Siitä hetkestä eteenpäin, ja jopa ennen sitä, kun alat uskomaan 
Jeesukseen, Pyhä Henki on kassasi. Hän saa sinut vakuuttuneeksi synnistä, vanhurskaudesta (oikeassa 
oleminen Jumalassa), tuomiosta ja tuo sinut Pelastajasi luokse. Pyhä Henki auttaa sinua ymmärtämään, 
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että olet syntinen. Pyhä Henki tekee kaikkea tuota jo ennen kuin tulet Jeesuksen luokse. Mutta sinä et 
edes tiedä sitä vielä silloin. 

Mutta kun vastaanotat Jeesuksen. No, minun ei olisi pitänyt sanoa tuota. Uusi Testamentti ei puhu 
Jeesuksen vastaanottamisesta. Paljon siitä sanastosta, jota käytämme evankelioimisessa, ei ole 
raamatullista. Näin ollen se on harhaanjohtavaa. Kuinka me kuvailemme henkilöä, josta on tullut 
kristitty? -Hän on tehnyt sitoumuksen. -He ovat omistaneet elämänsä Jeesukselle. -He ovat avanneet 
sydämensä Jeesukselle. Tuollainen kieli ei ole raamatullista, ettekä löydä yhdenkään apostolin puhuvan 
sillä tavalla. He puhuvat syntien katumisesta, uskomisesta Jeesukseen, vesikasteesta ja Pyhän Hengen 
vastaanottamisesta. Ja Uudessa Testamentissa Jeesukseen uskominen ja Pyhän Hengen vastaanottaminen
ovat hyvin eri asioita. 

Samariassa oli ihmisiä, jotka uskoivat Jeesukseen ja katuivat syntejään. He iloitsivat - he olivat täynnä 
iloa. Mutta kukaan heistä ei ollut vastaanottanut Pyhää Henkeä, joten Pietari ja Johannes riensivät 
kiireesti Jerusalemista rukoilemaan heidän puolestaan. Jotta he voisivat vastaanottaa Pyhän Hengen. Ja 
kun heille rukoiltiin ja kädet asetettiin heidän päälleen, he vastaanottivat Pyhän Hengen. Vastaavasti 
Efesoksessa oli joukko opetuslapsia, jotka uskoivat Jeesukseen tai Paavali näki, että he uskoivat. Ja hän 
kysyi hyvin tärkeän kysymyksen: "Vastaanotitteko Pyhän Hengen, kun uskoitte?" Jotkut kääntävät sen: 
"Vastaanotitteko Pyhän Hengen sen jälkeen, kun aloitte uskomaan?" Sillä ei ole väliä. Mutta siinä 
kysytään, onko kaksi asiaa tapahtunut. Uskovatko he Jeesukseen ja ovatko he vastaanottaneet Pyhän 
Hengen. Ja Uudessa Testamentissa Pyhän Hengen vastaanottaminen, kaste Pyhässä Hengessä, 
täyttyminen Pyhällä Hengellä, Pyhä Henki kaadettiin sinuun, kaikki tämä puhe, ei viittaa Jeesukseen 
uskomiseen, vaan Pyhän Hengen vastaanottamiseen. Tulen siihen myöhemmin, mutta uskon, että teillä 
saattaa olla joitain kysymyksiä tuohon liittyen. Se on noin kello viiden aikaan ja olette enemmän kuin 
tervetulleita sinne.

Noiden edellä mainittujen kysymysten keskellä, kun ajattelet niitä, voit ottaa ne esille myöhemmin. 
Koska me olemme keskustelleet siinä isosta alueesta ja helposti unohdamme suuren osan siitä. Jos ne 
ovat hyvin tärkeitä teille. Mutta minä vain tuon sen tässä esille. Herra, Jeesus Kristus, teki sen 
mahdolliseksi meille (achieved englanniksi), mutta Pyhä Henki tuo sen luoksemme. Pyhä Henki on 
toteuttaja Uudessa Liitossa. Jeesus perusti sen kuolemallaan ja ristin sovituksessa. Ja ylösnousemus tulee
hänen sovitustyönsä ja taivaaseen ottamisen väliin. Ja hän ei olisi kyennyt auttamaan ketään 
vastaanottamaan Pyhää Henkeä, ellei Hän olisi noussut taivaaseen. Siksi hän sanoi, että hänen täytyy 
mennä takaisin taivaaseen ja tulee uudelleen maahan Pyhän Hengen muodossa. Joka on samanlainen 
lohduttaja aivan kuten minä. Joka tekee samoja asioita kuin minä olen tehnyt ollessani maan päällä. 

Joten Jeesusta ei voida vastaanottaa nyt vaan häneen voidaan uskoa. Mutta häntä ei voi vastaanottaa. Ja 
kuitenkin kuinka moni evankelista ja saarnaaja vetoaa ihmisiin vastaanottamaan Jeesuksen. Ja samaan 
aikaan tehdään oletus, että siinä samalla vastaanotetaan Pyhä Henki. Siitä hetkestä lähtien kun Jeesus 
nousi ylös taivaaseen ja taivas vastaanotti hänet, ja hän katosi heidän näkyvistään, tuosta päivästä 
eteenpäin verbiä vastaanottaa käytettiin yksinomaan viittaamaan Pyhän kolminaisuuden kolmanteen 
osapuoleen - Pyhään Henkeen. Ja näin ollen ketään ei neuvottu vastaanottamaan Jeesusta. Vaan heille 
kerrottiin, että uskokaan Jeesukseen ja vastaanottakaa Pyhä Henki. Se on ero, jonka monet evankelistat 
tänä päivänä ovat kokonaan unohtaneet. Ja näin ollen siinä uskotaan, että vastaanotat kolminaisuuden 
toisen ja kolmannen persoonan automaattisesti samaan aikaan. Se on syy siihen, miksi monet eivät puhu 
Pyhästä Hengestä todistuksessaan, koska he eivät tunne Häntä vielä henkilökohtaisesti. 
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Se tapahtui vasta helluntaina, kun opetuslapset olivat vastaanottaneet Pyhän Hengen, joka oli nyt heidän 
sisällään, kun he alkoivat puhumaan Pyhästä Hengestä toisille. Ja monet evankeliset kristityt puhuvat 
Isästä, Jeesuksesta, mutta he eivät puhu todistuksessaan Pyhästä Hengestä ja heidän todistuksensa on 
kaksinainen. Sen sijaan että se olisi kolminainen. Ja he puhuvat ensimmäisestä ja toisesta persoonasta, 
jotka he ovat oppineet tuntemaan läheisesti, melko vapaasti. Mutta he eivät halua puhua kolminaisuuden 
kolmannesta persoonasta. Koska vaikka Hän on heidän kanssaan, he eivät ole vielä vastaanottaneet sitä. 
Hän ei ole vielä heidän sisällään, joten heillä ei ole vielä suoraa yhteyttä Häneen. Ja siksi heidän on 
vastaanotettava Pyhä Henki ja uskottava Jeesukseen. 

Joidenkin ihmisten kohdalla kaikki se tapahtuu samaan aikaan. Mutta ei aina ja ehkäpä ei niin monen 
kohdalla. Mainitsen surullisena, että minun kohdallani vei 17 vuotta vastaanottaa neljä osaa, jotka 
kuuluvat uuteen syntymään. Katua, uskoa, kastaa ja vastaanottaa. Ja se vei minulta 17 vuotta. Jos joku 
olisi konsultoinut (opettanut) minua oikein, se olisi vienyt vain 17 tuntia. Ja luulenpa, että se onnistuu 
jopa 17 minuutissa. Koska aikaa vievin osa on katumus. Ja sen saaminen kohdalleen. Ja se on kaikkein 
vähiten huomioitu osa evankelisessa konsultoinnissa. Ja siksi vasta paljon myöhemmin, monet kristityt 
alkavat todella katumaan. Niin tapahtuu esimerkiksi kun herätys tulee. Ja kristityt alkavat katumaan sitä, 
mitä heidän olisi pitänyt katua jo alusta lähtien. Mutta sitä ei ole koskaan näytetty heille. Heitä ei ole 
koskaan opetettu katumaan. Heille on sanottu, että vastaanottakaa Jeesus - ja siinäpä se! 

Siksi kirjoitin ensimmäisen kirjani otsikolla "normaali kristitty syntymä". Siinä sanotaan yksinkertaisesti
se, että syntyäksesi oikein kuningaskuntaan tarvitset neljä asiaa. Sinun pitää katua syntejäsi Isä Jumalaa 
kohtaan. Sinun pitää uskoa Jumalan Poikaan, Jeesukseen, pelastajanasi. Sinut pitää kastaa veteen. Ja 
sinun pitää vastaanottaa Pyhä Henki. Mainitsen asiat tuossa järjestyksessä, koska se on normaali 
järjestys tai paremminkin keskivertojärjestys Uudessa Testamentissa. Silloin tällöin joku vastaanotti 
Pyhän Hengen ennen kuin heidät oli kastettu veteen. Kornelius oli yksi niistä miehistä. Mutta se oli 
epänormaali tapa eikä keskivertotapa Uudessa Testamentissa sille, kuinka ihmiset tulivat Jeesuksen 
luokse. Ja minä vetoan teihin, kun opetatte jotain henkilöä kristityn elämän alussa, että he käyvät läpi 
kaikki neljä askelta. Ja varmistutaan, että heillä on käytössään kaikki neljä sylinteriä. Silloin he kasvavat 
ja kehittyvät todella nopeasti. 

Olen havainnut vuosien varrella, että kun kristityt tulevat luokseni kysymään apua, minä olen oppinut 
sanomaan, ettei tarkastella itse ongelmaa vielä vaan kerro minulle kääntymyksestäsi. Kerro minulle 
kuinka se alkoi. Ja poikkeuksetta yksi noista neljästä askeleesta puuttuu. On olemassa jotain, jota he 
eivät ole koskaan katuneet. Heitä ei ole kastettu. Tai sitten he ovat kyllä uskoneet Jeesukseen, mutta he 
eivät ole vastaanottaneet. Niin kuin ihmiset Efesoksessa, jotka Paavali löysi. Joten sanon aina, että 
lasketaan perustus oikein. Laitetaan neljäosainen perustus kuntoon. Ja sitten myös yllättäviä asioita voi 
tapahtua. Ensiksikin ongelma saattaa kadota kokonaan. Koska kyseessä oli puuttuvan osan perintö 
kääntymyksessäsi. Tai toiseksi ongelma muuttuu kooltaan niin pieneksi, että voit käsitellä sitä itse. Ja 
kaikki vaan sen seurausta, että perustus on kunnossa. Että he ovat oikein syntyneet. 

Minä jopa vierailin paikallisen kätilön luona ja kysyin, että kerro minulle syntymästä. Mitä kaikkea 
siihen tarvitaan? Minulla oli tapana ajatella, kun lapsi tulee maailmaan, hän vain ponnahtaa sieltä. Ja että
se on kaikki, mitä sinun on tehtävä - odota vain sitä. Ja hän tuli takaisin mukanaan neljä täyttä sivua 
tekstiä. En minä tiennyt, että kätilön on tehtävä niin paljon lapsen puolesta. Ja kun luin sen, mitä kätilö 
kertoi, että tarvitaan lapsen syntymiseen, fyysisen lapsen, lähes jokaiselle asialle, jonka hän oli 
kirjoittanut, löytyi hengellinen vastaavuus. Kun johdatetaan joku ihminen uuteen syntymään. 
Esimerkiksi napanuora täytyy katkaista. Se on katumus. Siinä sinut leikataan irti aikaisemmasta. 
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Paholaisella on ote sinusta, katkaise napanuora paholaiseen. Se on katumus. Usko on päivänselvää, 
mutta lapsi pitää pestä. On erittäin tärkeää, että vastasyntynyt lapsi pestään. Hän tulee sotkuiseen 
maailmaan ja hänet on pestävä puhtaaksi. Kaste on pesu. En sanonut, että kaste on symboli pesulle vaan 
se on pesu. 

Uusi Testamentti käsittelee kastetta tehokkaana tapahtumana. Itse asiassa kaste kuvaillaan kaksiosaisena.
Ensiksi se on likaisen ihmisen kylpy ja toiseksi se on kuolleen ihmisen hautaustapahtuma. Ja kaste 
yhdistää kylvyn ja hautaamisen ihmeellisessä symbolismissa. Mutta se on juuri sitä, mitä todellisuudessa
tapahtuu. Kastehetkellä. Koska kun Pietarilta kysyttiin, mitä pitää tehdä, hän vastasi, että katukaa ja 
ottakaa kaste syntienne anteeksi antamiseksi. Ja kuitenkin monet saarnaavat katumusta täysin tuosta 
irrallaan. Tai sinulta kysytään erittäin oleellinen kysymys: "Uskotko, että kaste on oleellinen osa 
pelastusta?" -Minä uskon. Minäpä kerron miksi. Kun käymme nyt tänä iltapäivänä läpi Uuden Liiton 
asioita. 

Joten Herra, Jeesus Kristus, perusti uuden liiton kuolemallaan ja taivaaseen ottamisellaan, jossa 
ylösnousemus yhdistää nuo kaksi. Pyhä Henki soveltaa Uutta liittoa. Ja meidät täytyy kastaa Pyhään 
Henkeen yhden kerran. Ja sitten vain jatkamme täynnä Pyhää Henkeä jatkuvasti. Pyhän Hengen 
vastaanottaminen tapahtuu kerran, eikä sitä tarvitse tehdä toista kertaa, mutta sinun täytyy täyttyä 
uudelleen. Aivan kuten D.L. Moody sanoi osuvasti: "Minä vuodan ja minun täytyy täyttää itseni 
uudelleen." Ja yksi täyttyminen ei ole riittävästi kristityssä elämässä. Se on ensimmäinen täyttyminen, 
mutta sitä täytyy seurata toisia, koska sinä vuodat. Ne ovat toistuvia täyttymisiä. Täyttyminen Pyhästä 
Hengestä toistuu jatkuvasti Uudessa Testamentissa. Mutta Pyhän Hengen kaste ei ole toistuvasti esillä. 
Se on ensimmäinen kerta, kun täytyt ylitsevuotavasti. Kaikki tämä on hyvin tärkeää ja opetan siitä lisää 
hieman myöhemmin.

Pyhä Henki kastaa sinut itsessään kerran ja sinä täytyt Pyhästä Hengestä toistuvasti. Ja se on Uuden 
liiton soveltamista elämässäsi. Kolmas asia on hyvin tärkeä. On liian paljon kristittyä tänä päivänä, jotka
sanovat kyllästyneensä kirkkoonsa ja olevansa näköalattomia kirkossaan. Niinpä he yrittävät olla 
kristittyjä omissa oloissaan ja perustaa oman juttunsa ja pienen yhteisönsä. He eivät ole havainneet, että 
vaikka Uusi Liitto koskee yksittäisiä ihmisiä, se on tarkoitettu Uuden Liiton ihmisille. Se on Uuden 
Liiton yhteisö, joukko ihmisiä, jotka elävät yhdessä. Sinä et voi olla kokonainen kristitty ilman kirkkoa. 
Jälleen kerran tulemme tähän asiaan myöhemmin ja kerron siitä paljon enemmän. Pahoin pelkään, että 
tapaan jatkuvasti satoja ihmisiä, jotka yrittävät elää kristittyä elämää omissa oloissaan. Eikä sieltä löydy 
sijaa kirkolle. Se on tragedia. He ovat ymmärtäneet väärin Uuden Liiton, jonka Jeesus antoi meille. Juuri
Jeesus sanoi, että minä rakennan kirkkoni eikä se ole ihmisen ajatus. Ihmiset ovat pilanneet ajatuksen ja 
tuoneet oman ajatuksensa ja rakennelmansa. Mutta se ei ole tekosyy. Jeesus tuli rakentamaan kirkon. 

Jos aiomme seurata Jeesusta, meidän tulee olla mukana kirkonrakennusbisneksessä. Me olemme mukana
rakentamassa sitä kirkkoa. Ja hän käytti sanaa kirkko kahdessa eri merkityksessä. Toinen oli se, että hän 
piti sitä universaalina, yleismaailmallisena kirkkona, johon jokainen uskova kuuluu. Ja toiseksi hän 
käsitti sen paikallisena kirkkona, johon jokainen uskova kuuluu myös. Joten kirkolla on kaksi merkitystä
Uudessa liitossa. Ja ne molemmat viittaavat Uuden liiton ihmisiin. Kyseessä on ristiriita, jos sanot 
olevasi sotilas, mutta et kuuluu mihinkään pataljoonaan. Tai jos sanot olevasi merimies, mutta et astu 
jalallasi laivaan. Kyseessä on yhteistyö, joka meidän pitää muistaa. Uuden liiton ihmiset muodostavat 
Kristuksen kehon ja Hengen yhteyden. Ja olisin voinut lisätä Jumalan ihmiset muodostavat Jumalan 
temppelin. Olemme kolminaisuuskristittyjä. Emme kaksinaisuus tai yksinäisyys. Kumpikaan niistä ei ole
Jumalan tahto. 
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Varsinkin Amerikassa on yksinäisiä kristittyjä, jotka uskovat Isään Jumalaan, mutta ei eivät usko 
Jeesuksen jumaluuteen tai Pyhän Hengen persoonaan. He eivät ole Uuden Testamentin kristittyjä. Uuden
Testamentin kristityt ovat kastettuja nimeen, yhteen nimeen, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Koska 
he ovat kolminaisuus. Ja ellei meillä ole yhteyttä Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, me emme vielä ole 
Uuden Testamentin kristittyjä. Siitä puuttuu silloin yksi ulottuvuus. Ja sen suhteen on tehtävä jotain. Ja 
eräs asia, mikä osuu silmääni Uudessa Testamentissa, jos joltakulta puuttui yksikin noista asioista, 
apostolit ottivat asian huolehdittavaksi välittömästi, jotta asia saadaan kuntoon. Jotta se saadaan 
kohdalleen. Pietari ja Johannes kiirehtivät Samariaan, jotta ihmiset siellä vastaanottaisivat Pyhän 
Hengen, koska he varmasti katuivat syntejään ja he varmasti uskoivat Jeesukseen ja heidät oli varmasti 
kastettu. He iloitsivat asiasta ja monet ihmiset sanoisivat, että herätys on tullut. Mutta viisaat ihmiset 
sanoivat, että jokin puuttuu. Ja Pietari ja Johannes tulivat sinne asettamaan asiat kohdalleen. 

Joten jos havaitset joltakin ihmiseltä puuttuvan jonkin noista neljästä asiasta, on kristityn velvollisuus 
yrittää auttaa heitä saamaan se. Ja näin saadaan henkilön kristillinen usko perustettua kokonaisuudessaan
neljälle tukipilarille. Olen mennyt hieman asioiden edelle, joten mennään takaisin lomakkeeseen, joka on
sen jälkeen valmis. Seuraava kysymys kuuluu: "Mitä muille liitoille tapahtuu?" Sitten kun Uusi liitto on 
keksitty. Onko se kaikki, mitä tarvitsemme. Ja vielä kerran, on olemassa kristittyjä, jotka ajattelevat, 
etteivät he tarvitse Vanhaa Testamenttia. Koska he ajattelevat, että se on kokonaan Vanhaa liittoa. Ja 
tapaan paljon kristittyjä, jotka lukevat Uutta Testamenttia, mutta eivät vaivaudu opiskelemaan Vanhaa 
Testamenttia. Tiedän, että se on iso - kolme kertaa suurempi. Ja sen opiskelu vie enemmän aikaa. Mutta 
on   elintärkeää   opiskella Vanhaa Testamenttia.   

Jos haluat oppia tuntemaan Jeesuksen ja Pyhän Hengen, opiskelet Uutta Testamenttia. Mutta jos haluat 
oppia tuntemaan Isä Jumalan, sinun on paras kaivaa esille Vanha Testamenttisi. Koska silloin sinulla on 
tasapainoinen kuva Jumalasta, jonka tarvitset. Minä vain mainitsen Manetsen, vuosisatojen takaisen 
toisinajattelijan. Hän sanoi, että Vanhan Testamentin Jumala ja Uuden Testamentin Jumala ovat eri 
jumalia. Ja hän sanoi, että Vanhan Testamentin Jumala on karu, ankara kun taas Uuden Testamentin 
Jumala on hellä, rakastava ja myötätuntoinen. Ja siksi kristittyjen pitäisi vain lukea Uutta Testamenttia. 
Ongelmaksi muodostui se, että opiskeltuaan Uutta Testamenttia, hän löysi sieltä liian paljon Vanhan 
Testamentin Jumalaa. Ja hän löysi liian paljon Vanhan Testamentin Jumalaa Ilmestyskirjasta, joten hän 
leikkasi sen sieltä pois. Ja hyvin pian hän oli ottamassa pois paloja Uudesta Testamentista - kaikkialta 
sieltä. Tuo harhaoppisuus, jota kutsuttiin Marinismiksi, on nyt heräämässä uudelleen eloon. Ja on 
nousussa kristityissä piireissä tänä päivänä. 

Ja jälleen kerran koko merkitys sille, että luetaan koko Raamattu, se että saatetaan Vanha ja Uusi 
Testamentti yhteen, saat silloin tasapainoisen kuvan Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Minä harhailen, 
niin usein. Minä menen tarinan kertomisessa niin helposti sivuraiteille - teidän täytyy huomauttaa, kun 
niin käy. Muut liitot, mikä jatkuu? Olemme havainneet kuvion, että osa niistä on kansainvälisiä. Yksi oli 
tiukasti kansallinen. Ja kaksi liittoa niiden välissä, olivat niitä molempia. Nooan liitto on jatkunut. Ja 
hyödymme siitä tänä päivänä tälläkin hetkellä. Jeesus sanoi asian tällä tavalla vuorisaarnassaan. Jumala 
lähettää aurinkonsa sekä pahoille että hyville. Ja sateensa. Ja nuo kaksi asiaa ovat Nooan liiton 
täyttymyksiä. Joten Jumala huolehtii meistä yhä tänäänkin. Hän yhä antaa vuodenajat. Hän yhä antaa 
sateen. Minua muistutetaan hauskasta pienestä runosta. Sade sataa sekä oikeudenmukaisille että 
varkaille, mutta vanhurskas saa enemmän sadetta osakseen, koska varkaalla on hänen sateenvarjonsa. Se
on yhä siis Nooan liittoa. Ja sen täyttymistä.
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Joka kerralla kun aurinko paistaa ja sataa samaan aikaan näemme sateenkaaren. Se on Nooan liitto tänä 
päivänä, joka ei ole koskaan keskeytynyt. Eikä se keskeydy niin kauan kuin maa on olemassa. Se liitto 
on voimassa. Aabrahamin liitto jatkuu hyvin selvästi yhdessä Uuden liiton kanssa. Jeesuksen syntymässä
tehty julistus on Uuden liiton julistus. Ylistäkää Jumalaa, että hän yhä muistaa liittonsa Aabrahamin 
kanssa. Maria, jota laulussa kutsumme upeaksi, joka ylistää Jumalaa ja antaa laajemman kuvan 
Jumalasta. Se on Jumalan ylistyksen merkitys. Hän ylisti Jumalaa siitä, että oli muistanut tekemänsä 
liiton Aabrahamin kanssa ja että se toteutuu koko ajan. Simeon teki samoin. Heprealaiskirje 6 on 
avainjae tässä asiassa. Siinä painotetaan totuutta, että Jumala vannoi valan Aabrahamin kanssa ja näin 
ollen sitä ei koskaan lakkauteta, syrjäytetä tai se ei koskaan vanhene. 

Niinpä Uudessa Testamentissa on yhtä paljon Aabrahamin liittoa kuin Vanhassa Testamentissa on. 
Aabrahamin liitto on toiminnassa tänä päivänä. Daavidin liitto on selvästi toiminnassa Uudessa 
Testamentissa. Minä olen etsinyt teille joitain tekstejä, jotka ohjaavat teidät tuntemaan Daavidin liiton 
kokonaisuudessaan Uudessa liitossa. Sehän on keskittynyt Daavidin poikaan. Minä jätän tämän teidän 
omalle kontollenne - voitte tutkia kirjoituksia itse. Eräs liitto joka on peruttu ja joka on vanhentunut ja 
joka on ajastaan jäljessä tänä päivänä, on Mooseksen liitto. Se on ainoa, jota kutsutaan vanhaksi. Se on 
ainoa, joka on vanhentunut. Ja niin usein Uusi liitto esitetään Vanhan liiton vastakohtana. Messiaaninen 
esitetään erilaisena verrattuna Mooseksen liittoon. Roomalaiskirjeessä seitsemän sanotaan, että Kristus 
kuoli laille. Koska laki saa sinut vain, kun olet elossa. Kristus kuoli laille. Ja Paavali jatkaa, että jos 
sinäkin olet Kristuksessa, sinäkin olet myös kuollut laille - viitaten Mooseksen lakiin. Kyseessä oli 
väliaikainen liitto kuten galatalaiskirjeessä sanotaan. Kyseessä on ainoa liitto, jonka oli tarkoitus olla 
väliaikainen. Kaikki muut liitot oli tarkoitettu voimaan niin kauan kuin maa on olemassa tai ne on 
ikuisesti voimassa. Mutta tämä oli väliaikainen. Se tuli voimaan Aabrahamin liiton jälkeen - 320 vuotta 
myöhemmin. Ja se liitettiin Aabrahamin liittoon, mutta nyt se siis otettiin irti Aabrahamin liitosta. 

Kuitenkin, on erittäin suuri virhe olettaa, että kristityt ovat erossa laista. Jos oletamme, että kristittyjen ei
tarvitse noudattaa ehdottomia käskyjä. Muistutin teitä tänä aamuna, että juutalaisilla oli yli 613, mutta 
meillä on yli 1100 Uudessa liitossa. Me olemme lain alla, mutta me olemme kuninkaallisen lain alla - 
vapauden lain alla ja Kristuksen lain alla. Ja nyt kun meillä on uusi sydän, me ilolla haluamme pitää 
nämä uudet lait. Meillä on sisäisesti rakennettu halu siihen nyt [uusi sydän!!!]. Juuri siksi Jeesus sanoi: 
"Jos rakastatte minua, te pidätte käskyni. Niin kuin Isä rakastaa minua, koska minä olen pitänyt Hänen 
käskynsä." Emmekä pääse, kristittyinä, eroon käskyistä, koska olemme Uuden liiton alaisuudessa. 
Emmekä me edes halua eroon käskyistä, koska me haluamme elää oikein - me haluamme noudattaa 
niitä! Ja Jeesus lukee Vanhaa liittoa hyvin eri tavalla verrattuna juutalaisiin. 

Juutalaiset lukevat, että älä murhaa. Se on seitsemännen käskyn todellinen merkitys. Se ei siis tarkoita, 
että "älä tapa" vaan "älä murhaa". Et saa ottaa oikeutta itsellesi siitä, että otat toisen ihmisen elämän 
[murhaat hänet]. Ne jotka väittävät, että "capital punishment" on murha [toim. huom. kuoleman-
rangaistus on murha], ovat sekaannuksen vallassa. Samassa kappaleessa, jossa Jumala sanoo, että et saa 
murhata ihmistä, sinun on otettava hengiltä murhaaja. Jumala ajattelee, että kuolemanrangaistus ei ole 
murha. Murha on sitä, kun yksilö ottaa itselleen oikeuden viedä toisen ihmisen hengen. 

Mitä Jeesus tekee Vanhalle liitolle? Hän peruuttaa osan siitä. Hän ottaa uudelleen esille osan siitä. Hän 
muuttaa osan siitä - radikaalisti! Hänellä on paljon ankarampi versio siitä. Vanha sanoo, että älä tapa. 
Minä sanon, että älä edes ajattele sitä! Älä edes kohtele epäkunnioittavasti toista henkilöä. Älä kutsu 
toista henkilöä idiootiksi. Tai sinä olet vaarassa joutua helvetin tuleen. Kyseessä on paljon ankarampi 
versio laista, joka juutalaisten on pidettävä. No, entäpä aviorikos. Juutalaiset sanovat, että ainoa asia, 
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mistä meidän on huolehdittava, että emme mene sänkyyn toisen naisen kanssa - ainoastaan vaimoni 
kanssa. Jeesuksen laki sanoo, ei, ei. Jos olet koskaan katsonut tai ajatellut sitä, olet jo tehnyt 
aviorikoksen. Paljon ankarampi. Vanha Toora sanoo, että voit ottaa avioeron ja mennä uudelleen 
avioliittoon - edellyttäen, että et mene takaisin edellisen miehesi luokse ja avioliittoon hänen kanssaan. 
Kyseessä on Mooseksen laki Deuteronomia 24:ssä. Jeesus tuli ja sanoi: "Ei avioeroja eikä uudelleen 
avioliittoon vihkimisiä." Ja syy siihen, miksi hän sanoi niin, on se, että Jumala ei havaitse eroa. Sinä olet 
yhä naimisissa ensimmäisen kumppanisi kanssa vaikkakin olet laillisesti eronnut hänestä. Olet yhä 
naimisissa ensimmäisen kumppanisi kanssa Jumalan näkökulmasta. Siksi jos olet sukupuoliyhteydessä 
toisessa avioliitossasi, sinä teet aviorikoksen. Se on Luukkaan evankeliumissa kappaleessa 16. 

Luukas tekee siinä hyvin selväksi, ettei avioero päätä avioliittoa Jumalan puolelta. Vain kuolema päättää 
sen. Ja Uusi liitto tekee hyvin selväksi, että jos kumppanisi kuolee, olet täysin vapaa uudelleen 
avioliittoon. Mutta entäpä avioeron jälkeen? Ei. Ja se on juuri sitä, minkä kirkko on lähes tyystin 
unohtanut tänä päivänä. Luojan kiitos kirkoille, jotka ovat pitäneet kiinni Jeesuksen opetuksesta. Ja juuri 
60-luvulla omassa maassani tapahtunut luopuminen siitä opetuksesta on johtanut kaikkeen 
sekaannukseen seksuaalisen käyttäytymisen ympärillä. Jeesus ei puhunut mitään abortista eikä 
homoseksuaalisuudesta. Mutta hän puhui paljon avioerosta ja uudelleen avioliittoon menemisestä. Ja jos 
unohdamme sen, olemme jo menettäneet moraalisen vallan, koskien oikeaa seksuaalista käyttäytymistä. 
Ja pahoin pelkään, että kaikki se keskustelu tänä päivänä homoavioliitoista - olemme hävinneet jutun. 
Olemme kokeneet tappion. Annoimme sille periksi jo 1960-luvulla. Ja olenkin sanonut ihmisille, että 
ennen kuin menemme takaisin sinne ja asetamme asiat oikein ja kadumme sitä, meillä ei ole oikeutta 
eikä valtaa puhua homoavioliitoista tai mistään muustakaan. 

Olemme jo menettäneet pelin. Enkä minä ole ainoa, joka sanoo näin. Piispa Desmond Tutu sanoi niin 
BBC:n haastattelussa. Jeesuksen lait ovat ankarampia kuin Mooseksen lait. Olemme vapaat Mooseksen 
laista, mutta olemme tulleet Kristuksen lakien alaisuuteen. Mutta me olemme iloisia, kun olemme Hänen
lakiensa alla. Olemme Hänen kuningaskuntansa alaisuudessa. Ja elämme Hänen mukaansa. Koska Uusi 
liitto on antanut meille ilon hänen lakiaan kohtaan. Olemme saaneet halun pitää Hänen lakinsa. Niinpä 
kristityt eivät halua pakoilla sitä - lakia. Päinvastoin. Jeesus ei tullut tuhoamaan lakeja vaan täyttämään 
ne. Ja Hän kirjoittaa nuo lakinsa meidän sisäämme Pyhän Henkensä kautta. Jos Pyhä Henki olisi ainoa 
asia minkä tarvitsemme, emmekä tarvitsisi Hänen lakejaan, niin rehellisesti sanottuna 3/4 Uudesta 
Testamentista olisi pelkkää paperin hukkaan heittämistä. Mutta Mooseksen laki ei ole paperin 
tuhlaamista vaan meidän on tunnettava se. Kuinka meidän tulisi elää? Ja kuinka Pyhä Henki haluaa 
meidän elävän. Kaikki tämä on hirvittävän tärkeää ja ajankohtaista täällä Singaporessa tänä päivänä, 
koska täällä on opettajia, jotka ovat kauhistuneita siitä, mitä olen teille tänään sanonut.

Tarkastellaan Uutta liittoa. Se on pelastuksen liitto. Ja haluan käyttää loput tästä iltapäivästä ja ehkä osan
huomisesta aamustakin siihen, mitä pelastus todella tarkoittaa. Haluan aloittaa osoittamalla, että yleinen 
käsitys pelastuksesta on vaakatasossa oleva viiva. Ja tämä on luultavasti enemmistön käsitys siitä jopa 
evankelistojen parissa. Toisella puolella viivaa ovat "unsaved" pelastumattomat ja menet viivan toiselle 
puolella ja nyt olet siis pelastunut. Ja kyseessä on vaakatasossa oleva viiva, jonka yli menet yhdessä 
hetkessä. Ja nyt siis et enää ole pelastumaton vaan olet pelastunut ja voit käyttää tuota sanaa menneessä 
aikamuodossa. Voit silloin sanoa ihmisille, että pelastuin Billy Grahamin ristiretkellä. Tai että pelastuin 
kuukausi sitten omassa kirkossani. Ja ihmiset käyttävät sitä todistuksissaan säännöllisesti. He eivät tiedä,
että sana pelastua on Uudessa Testamentissa kolmessa eri aikamuodossa. 
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Joissain tilanteissa Uusi Testamentti sanoo, että olimme pelastuneet (we were saved). Toisissa kohdissa 
se sanoo, että olemme pelastuneet tai jatkamme pelastuneena olemista (we are being saved). Ja toisissa 
kohdissa se sanoo, että tulemme pelastumaan (we will be saved). Mikä niistä on useimmiten käytetty 
Uudessa Testamentissa? Se on tulevaisuuden aikamuoto. Vastaus on tulevaisuus. Uusi Testamentti 
katsoo tulevaisuuteen pelastukseen. Paavali sanoo roomalaiskirjeessään, että olemme lähempänä 
pelastumistamme kuin silloin, kun uskoimme ensimmäisen kerran. Toistan sen. Olemme lähempänä 
pelastumistamme kuin silloin, kun ensimmäisen kerran uskoimme. Mutta enkö saanut pelastusta 
itselleni, kun uskoin ensimmäisen kerran? Et. Sinä aloitit pelastuneena olemisesi silloin. Sinä aloitit 
vaelluksesi, josta Uusi Testamentti sanoo "pelastuksen tie". Ja minäpä sanon saman asian eri tavalla - 
Uuden Testamentin tavalla. En ole vielä pelastunut. Olen matkalla pelastukseen ja odotan pelastumistani.
Mutta en ole pelastunut - vielä. 

Toisin sanoen, voinko sanoa asian tällä tavalla - ja tämä on hyvin tärkeä huomautus, jonka kerron teille - 
pelastus on pystysuuntainen viiva. Eikä siis vaakatasossa oleva viiva. Jos ajattelet termeillä, joita 
käytimme aikaisemminkin - pelastuneet ja pelastumattomat (saved and unsaved). Ja se tapahtuu hetkessä
ja ajattelu perustuu siihen, että sinä ylität sen viivan. Kummalle puolelle viivaa asettaisit kasteen? 
Nythän meidän on alettava ajattelemaan kasteesta eri tavalla. Pitääkö minut kastaa pelastuakseni? Jos 
ajattelet vaakatasossa olevan viivan tapaan pelastuksesta vastaus on ei. Se voi tulla myöhemmin. Itse 
asiassa, jos otamme vaakatasossa olevan viivan, sinä kadut ja uskot ennen kuin ylität viivan ja sinut 
kastetaan vedessä ja hengessä sen jälkeen. Se on ajattelutapa silloin. Mutta jos olemme pystysuorassa 
pelastuksen maailmassa ja ajattelemme kuten Uusi Testamentti ajattelee siitä, prosessina, jonka aloitat, 
mutta et saata sitä päätökseen. Ehkä jopa koko elämän ajan. Silloin näemme nuo neljä askelta, jotka 
mainitsin: katumus, usko, kaste ja hengen vastaanottaminen kaikki sen pystysuuntaisen viivan päällä. Ne
ovat neljä ensimmäistä asiaa tuolla viivalla. Silloin kaste on oleellinen osa pelastusta aivan kuten kaste 
hengessä (=Pyhän Hengen vastaanottaminen). 

Ne ovat oleellisia matkalla pelastukseen - tiellä pelastukseen käytettäessä modernia kieltä. Pelastuksen 
tie. Sinä olet pelastuksen tiellä ja nuo mainitut ovat neljä ensimmäistä askelta sillä tiellä. Ne ovat 
pelastuksen tien päällä etkä sinä silloin kysy itseltäsi, onko kaste välttämätön osa pelastusta - tottakai se 
on! Se on osa pelastuksen prosessia! Se on oleellinen osa prosessissa. Näettekö eron vaakatasossa olevan
ja pystytasossa olevan ajattelutavan välillä? Vaakatasossa sanotaan aina sen jälkeen, kun olet ylittänyt 
viivan, että minä pelastuin... He eivät koskaan sano, että minä tulen pelastumaan. Tai jopa minä olen 
pelastunut tai minä jatkan pelastuneena olemista. Se on aina menneessä aikamuodossa, kun he puhuvat. 
Ikään kuin kaikki on valmista ja kaikki on kohdallasi hyvin. Ja että sinulla on kaikki, mitä tarvitset, 
mennäksesi taivaaseen - olet ylittänyt viivan. Ja sinä olet saanut lippusi taivaaseen, kun olet ylittänyt. 
Sellaista ajattelua löytyy kaikkialta. Eikä se ole Uuden Testamentin mukaista ajattelua pelastuksesta. 

Pelastus on prosessi, koska siinä pelastutaan synneistä. Se ei tarkoita pelastusta helvetistä. Se on bonus 
lopussa. Mutta se ei ole syy, miksi Jumala pelasti sinut. Jeesus ei tullut pelastamaan ihmisiä helvetiltä 
vaikka se on yksi seuraus siitä. Häntä kutsutaan Jeesukseksi, koska hän tuli pelastamaan ihmisiä 
synneistään. Kaikilta niiltä! Hän tuli palauttamaan meidät täydelliseksi Jumalan kuvaksi. Hän tuli 
tekemään meistä sellaisia ihmisiä, jollaisiksi Jumala alunperin ihmisen loi. Hän tuli pelastamaan meidät 
kaikilta synnin jäljiltä. Näin ollen, jos minä kuljen ympäriinsä sanoen: "Olen pelastunut." Se kuulostaa 
siltä, että olen täydellinen. Tai vakavammin, minä kuljen ympäriinsä sanoen: "Minä olen valmis 
taivaaseen." Tai paremminkin olen valmis uutta taivasta ja uutta maata varten. 
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Kysy itseltäsi kaikkein tärkein kysymys: "Miksi Jumala pelasti minut?" Joku vastaa, että koska Hän 
rakastaa sinua niin paljon. Se ei ole syy. Jumala on kirjoittanut tästä maailmasta, että se on nyt liian 
korruptoitunut hänen tarkoitustaan varten. Se on ollut Saatanan käsissä vuosisatoja ja yhä on. Hänellä on
siihen Jumalalta saatu lupa. Jumala aikoo tehdä täysin uuden avaruuden ja täysin uuden planeetan - 
maan. Olemme pilanneet tämän maailman. Synti on tuhonnut tämän maailman tarkoituksen. Siksi hänen 
tarkoituksensa on tehdä uusi taivas ja uusi maa. Se löytyy parilta viimeiseltä sivulta Raamatustasi. 
Jumalan suunnitelma tulevaisuudessa on täysin uusi universumi. Ja hän pelastaa ihmisiä, jotta he 
pääsisivät osaksi tuota universumia. Jotta hänellä olisi ihmisiä siellä. Ja mikä tärkeintä nuo ihmiset eivät 
ole kykeneviä saastuttamaan sitä tai tuhoamaan sitä. He ovat täydellisiä ihmisiä. Ja silloin he ovat 
valmiita uuteen taivaaseen ja uuteen maailmaan ja vasta silloin. Jos sinä ja minä menisimme uuteen 
taivaasen ja uuteen maahan nyt, me pilisimme sen alta aikayksikön. Itseltämme, toisilta ihmisiltä ja 
Häneltä. 

Joten hän on omistanut kaiken, mitä hänellä on taivaassa siihen, että meistä tulisi sopivia uuteen, 
täydelliseen, synnittömään maailmaan. Maailmaan, jossa ei ole kipua eikä kärsimystä. Koska se on 
maailma, jossa ei ole houkutuksia. Ajattele maailma, jossa ei ole houkutuksia. Sitä on vaikea edes 
kuvitella. Mutta sellainen se tulee olemaan. Joten hänellä on käynnissä prosessi, jossa hän pelastaa 
ihmisiä siihen uuteen maailmaan. Ja tämä on huomautus, jonka olen kuullut vain harvoin 
puhujakorokkeelta. Siksi me jatkamme pelastuneena olemistamme. Me aloitimme pelastuksen tiellä ja 
jatkamme kunnes olemme valmiit uuteen maailmaan. Toisin sanoen kun meidät on täysin palautettu 
Jumalan kuvaksi. Kunnes John David Pawson on se henkilö, joksi Jumala hänet tarkoittikin ja joka ei 
pilaa hänen uutta universumiaan mistään syystä. Olen matkalla pelastukseen. Odotan pelastumistani. 
Vaimollani on valtava usko verrattuna omaani. Hänellä on yksinkertaisempi usko kuin minulla on. Mutta
on eräs asia, jonka hän on kuullut minun sanovan ja joka on hänestä erittäin vaikea uskoa. Ja hän on 
tunnustanut, että se on vienyt hänet aivan epäilyksen rajamaille.

Ja se on tämä. Olen kertonut hänelle, että eräänä päivänä hänellä on aviomies, joka on täydellinen. En 
tiedä, miksi se on hänestä niin vaikeaa uskoa. Mutta hän kertoi sen minulle. Minä sanoin, että miksi se 
on sinusta niin vaikeaa uskoa. Hän sanoi, että jos perustaa oman uskonsa kokemuksiinsa, hän ei voi 
uskoa sitä. Yritän perustaa uskoni Jumalan lupauksille. Ja Raamatussa on lupauksia, että hän joka aloitti 
hyvän työnsä sinussa, on kykenevä myös saattamaan sen työn päätökseen. Jumala ei jätä työtään kesken.
Kun hän aloittaa työn, hän myös saattaa sen päätökseen. Tai hän haluaa tehdä niin. Palaan myöhemmin 
kysymyksen siitä, voimmeko me pysäyttää hänen prosessinsa ennen kuin se on saatettu loppuun. Ja 
vastaus on, valitettavasti, minun Uudessa Testamentissani, että kyllä me voimme. Me voimme asettaa 
sen taukotilaan. Ja pysäyttää sen jatkumisen. Puhun siitä enemmän myöhemmin. Uskon, että "kerran 
pelastettu aina pelastettu" on klisee, jota ei löydy Uudesta Testamentista. Eikä edes sen tapaista ajatusta 
löydy sieltä. Se on hyvin vaarallinen ajatus, joka jättää kristityt omahyväisyyden tilaan ja he voivat 
tyytyväisenä jatkaa synnillistä elämäänsä. Ja jälleen kerran se on hyvin vaarallista opetusta. Ja annan 
teille kirjoituksiin perustuvaa opetusta, miksi en voi uskoa siihen. 

Mutta annetaan sen olla hetkeksi. Puhun pelastuksen prosessista. Sanotaan asia teologisilla termeillä. 
Pelastuksessa on kolme vaihetta. Kun meidät oikeutetaan, pyhitetään ja kirkastetaan. Tämä on 
pelastuksen prosessi Uudessa Testamentissa. Kun meidät oikeutetaan, meistä tulee vapaita synnin 
rangaistuksesta. Kun meidät pyhitetään, meidät vapautetaan synnin voimasta. Kun meidät kirkastetaan, 
meidät vapautetaan synnin läsnäolosta. Ne kaikki kuuluvat siihen, kun meidät lunastetaan synnistä. Ja 
kyseessä on prosessi, joka ei ole vielä valmis. Täällä on varmasti joku, joka ajattelee, että se on heidän 
kohdallaan loppuun saatettu. He ajattelevat, että he ovat täydellisiä nyt ja ettei heissä ole jälkeäkään 
synnistä. Jos niin on, te olette vapaita sanomaan niin. Silloin te voitte sanoa, että "olen pelastettu". Mutta
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minä olen vastahakoinen sanoakseni niin. Ei sen takia, ettei niin sanottaisi kirjoituksissa. Se löytyy 
sieltä. Se on osa totuutta. Mutta niin monet ihmiset sanovat vain tuon. Eivätkä he odota sitä hetkeä, kun 
he ovat pelastettuja - sitä hetkeä kun työ on saatettu loppuun. Kun minä olen eräänä päivänä täysin 
vapautettu kaikista synnin jäljistä, kun minut on palautettu ja kirkastettu Jumalan läsnäoloon ja heijastan 
Jeesusta Kristusta, ja se tulee varmasti tapahtumaan, kun näen Hänet sellaisena kuin Hän on. Ja minä 
tulen olemaan Hänen kaltaisensa ja näen Hänet sellaisena kuin Hän on. Kun se tapahtuu, minä huudan 
niin lujaa kuin kykenen: "Kerran pelastettu, aina pelastettu!" Lopultakin minä voin sanoa tuon kliseen! 
Mutta en ennen sitä.

Minä olen matkalla [pelastukseen] ja Jumalan armosta voin jatkaa matkaani kunnes Hän kykenee 
saattamaan työn loppuun. Ja esittelee minut täydellisenä Hänen kirkkautensa valtaistuimen edessä. Hän 
kykenee siihen. Kaikki tekstit, jotka puhuvat tulevaisuuden täydellisyydestä koskien kristittyjä, liittyvät 
sanaan "kykenee". Hän joka kykenee esittelemään sinut virheettömänä kirkkautensa valtaistuimen 
edessä. Hän kykenee saattamaan loppuun sen, minkä on aloittanut. Hän kykenee esittelemään sinut 
syyttömänä, virheettömänä, kirkkautensa valtaistuimen edessä ylitsevuotavassa ilossa. Hän on saattanut 
loppuun työnsä sinussa. Eikö olem ihmeellistä? Liian moni ihminen puhuu Kristuksen loppuun 
saatetusta työstä ristillä eivätkö he koskaan ole ymmärtäneet sitä, koska apostolien teot alkaa tällä 
lauseella. Jeesus jatkoi työtään eikä hän koskaan lopettanut sitä ristillä. Hän saattoi loppuun lunastuksen 
työnsä ristillä. Mutta hänen työnsä ihmisten parissa ei ollut saatettu loppuun. Kaukana siitä. Hän jatkoi 
työn tekemistä ja asioiden opettamista sanotaan apostolien teoissa. Ja edellisessä kirjassa sanotaan, että 
minä olen kertonut teille sen, mitä Jeesus aloitti tekemään ja opettamaan. Tältä se tarina näyttää ja se 
jatkuu yhä. 

Minä mieluummin [mitä?], mutta tämä on niin tärkeä asia pystysuuntaisessa pelastuksessa. Kaikki 
mainitut asiat ovat elintärkeitä pystysuuntaisessa pelastuksessa. Kasteesta tulee osa sitä. Pyhän Hengen 
vastaanottaminen on osa sitä. Ennen ja jällkeen - se on sitä, mitä ajattelemme pelastusksesta, jos 
puhumme vain menneessä aikamuodossa. Ennen ja jälkeen. Ja ajattelemme, että täydellinen pelastus 
tulee jo silloin, kun meidät on oikeutettu[oikeutettu]. Sen vuoksi ihmiset ovat sanoneet minulle, että he 
eivät ajattele kasteen olevan oleellista pelastuksessa. Kun tulin Kristuksen luokse, sain pelastukseni - 
kokonaisen ja täydellisen. Minä olen pelastettu. Jos hän haluaa kasteen, mikä voin mennä veteen ja tehdä
sen. Mutta se ei ole kaste. Se ei ole sen tarkoitus. Jos luet kaikki 30 jaetta kasteesta kirjoituksista, 30 tai 
itse asiassa ajattelen, että niitä on 31. Jos luet ne kaikki, sinulla menee kokonainen kuukausi, jos luet 
yhden päivässä. Jos teet sen, havaitset, että reilu puolet niistä liittyy anteeksi antamiseen ja pelastukseen.
Esimerkiksi Pietari sanoo kirjeessään, että kaste pelastaa sinut nyt. Helluntaina Pietarilta kysyttiin, että 
mitä heidän on tehtävä. Hän sanoi, että katukaa ja ottakaa kaste syntien anteeksi antamiseksi. Kun 
Paavali kastettiin, hänelle kerrottiin, että mitä sinä vielä odotat. Nouse ja ota kaste syntiesi pois 
pesemiseksi. Kaikki edelliset sanovat, että kaste on tärkeää. Kaste on tärkeä. Ei siksi, että se edustaa 
jotain, joka on jo tapahtunut. Tai lapsien kohdalla edustaa jotain, joka tulee tapahtumaan. Kaste edustaa 
jotain, joka tapahtuu tekohetkellä. 

Se on tapahtuma. Minä vain hieman kevennän mielenne päällä olevaa taakkaa. Kaupungissa, jossa 
asumme, oli nuori mies, joka oli Helvetin enkeli. Ja hän oli melko hurja nuori veikko, joka joutui suuriin
vaikeuksiin. Ja hän oli mukana huumeissa, moottoripyörissä - paljon. Ja hänellä oli tatuointeja 
kehossaan. Eräs tautoinneista oli Paholaisen kuva - sarvineen. Kehossaan. Hän tuli Kristuksen luokse ja 
sanoi minulle, että uskoo Herraan. Ja hän tiesi, että hänet pitäisi kastaa, jotta hänen menneisyytensä 
voidaan pestä pois. Hän tiesi sen. Mutta hän ei halunnut kastetta, koska tiesi, että t-paita muuttuu 
läpinäkyväksi vedessä. Hän sanoi, ettei halua ihmisten näkevän paholaista kehossaan - märän paidan 
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läpi. Niinpä hän meni paikalliseen sairaalaan plastiikkakirurgian osastolle. Ja hän kysyi, että voitteko 
ottaa tämän tatuoinnin pois kehostani. Kirurgi sanoi, että kyllä voimme tehdä sen. Siihen on kaksi tapaa. 
Ensimmäinen on se, että voimme polttaa sen pois. Mutta siihen jää paha arpi. Tai me voimme ottaa ihoa 
jalastasi ja asettaa sen tatuoinnin tilalle. Eikä se näytä lähellekään niin pahalta. Mutta sitä ei voi tehdä 
kansallisen terveyspalvelun kautta vaan se on maksettava itse. Ja se maksaa paljon rahaa. Ja se vie pitkän
ajan. Ja poika sanoi, ettei hänellä ole sellaisia rahoja. 

Niinpä hän otti yhteyttä ystävääni, joka kastoi hänet. Kyseessä oli uima-allas takapihalla ja ympärillä oli 
ihmisiä katsomassa. Hän meni uima-altaaseen pestäkseen syntinsä pois. Ja hän tuli ylös vedestä ilman 
Paholaisen tatuointia. Vesi pesi Paholaisen pois hänen kehostaan. Se on sitä, mistä kasteessa on 
kysymys. Jos kerrot kyseiselle henkilölle, että kaste on vain symbolinen ele, hän nauraa sinulle. Se ei 
ollut symbolinen teko minulle vaan se pesi Paholaisen pois minusta! Se on sitä, mitä kaste on. Se on 
tapahtuma. Jeesus e iajatellut, että mitä hän voisi tehdä koetellakseen ihmisten kuuliaisuutta. Nyt tiedän, 
jos he ovat valmiita kastautumaan läpi märäksi kaikkien silmien edessä. Se olisi hyvä testi heidän 
kuuliaisuudelleen. Roskaa. Hän kertoo vain sitä, mikä meidän on tehtävä. Onko selvää!? Ja siksi 
Uudessa Testamentissa kasteesta kerrotaan paljon parempaan sävyyn. Eikä se ole vain märkä todiste. 
Koko kaste Uudessa Testamentissa ei ole sitä, mitä sinä teet Herralle vaan kyse on siitä, mitä Hän tekee 
sinulle kasteessa. Hän antaa sinulle puhtaan alun. 

Kerroin teille aikaisemmin Cliff Richardista, joka kirjoitti omaelämänkerrassaan, että David Pawson pesi
minut, huuhteli minut ja nosti minut kuivumaan. Ja hän kertoo, että ensimmäisen kerran elämässään hän 
oli tuntenut olonsa todella puhtaaksi. Se on ihana todistus kasteesta. Kerron tämän kaiken teille, koska 
pystysuuntaisessa tasossa kasteesta tulee osa pelastusta. Se on osa prosessia. Se on elintärkeä osa 
prosessia, koska Jeesus käski tekemään niin. Se on eräs hänen uusista laeistaan meille. Menkää 
kaikkialle maailmaan ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsiani kastaen heidät ja sitten opettakaa heitä 
pitämään kiinni kaikesta siitä, mitä olen käskenyt teidän tehdä. Eikö ole mielenkiintoista, että eräät 
ihmiset eivät ole koskaan havainneet tätä? Sillä tavalla sinusta tulee opetuslapsi, kun sinut kastetaan ja 
sinulle opetetaan pitämään kiinni kaikesta siitä, mitä Jeesus on käskenyt. Kaikesta siitä, mitä Uusi liitto 
vaatii. Se on sitä, mitä se tarkoittaa. Tämä on täysin uusi näkökulma pelastukseen. Sen sijaan että ihmiset
tulevat esiin ja allekirjoittavat päätöksen, he löytävät tien, joka johtaa pelastukseen. He ovat matkalla 
pelastukseen. He aloittivat pelastuneena olemisen. Kun joku sanoo minulle, että hän pelastui kmmenen 
vuotta sitten, minä vastaan, että ei, sinä aloitit pelastuneena olemisen silloin. Ja sinä et ole pelastunut 
vielä. Eräänä päivänä sinä tulet pelastumaan. Olet aloittanut matkasi pelastukseen. 

Heti kun ihmiset käyttävät sanontaa, että he ovat pelastuneet, tiedän, että he ajattelevat vaakatasossa 
olevaa viivaa. Ja kun olet ylittänyt viivan, olet pelastunut, olet ok, menet taivaaseen, sinulle on lippu. Ja 
se ei ole sitä, miten Uusi Testamentti puhuu asiasta. Tässä pääsemme erittäin tärkeään kysymykseen. 
Onko pelastuksen prosessi, joka ei ole vielä valmis, automaattinen, väistämätön ja varmistaako Jumala, 
että se jatkuu kunnes se on valmis? Ja minun on vastattava, tutkittuani Uutta Testamenttia, että ei. Sinä 
voit pysäyttää prosessin. Sinä voit hidastaa prosessia puuhastelemalla omassa elämässäsi. Sinä voit 
pysäyttää prosessin täysin. Uudessa Testamentissa on 90 jaetta, jokaisen kirjoittajan huulilta kuultuna, 
että olemme vaarassa menettää pelastuksemme. Siellä on 80+ jaetta, mikä on riittävä määrä minulle. Jos 
valitset jakeita kirjoituksista, voit todistaa mitä tahansa. Jos otat tekstin pätkän sieltä ja tekstin pätkän 
täältä, voit todistaa lauseen: "Kerran pelastettu aina pelastettu." Mutta jos otat koko Uuden Testamentin 
ja minä vetoan ihmisiin, että perustakaa uskonne KOKO Raamattuun. Ja kristityn uskonne KOKO 
Uuteen Testamenttiin. Toisin sanoen, jos haluat ymmärtää kastetta, sinun on ymmärrettävä 31 jaetta. 
Silloin sinulla on KOKO totuus kasteesta. 
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Sinä voit kyllä ottaa esiin muutaman tekstin pätkän kasteesta, jotka eivät ole oleellisia. Mutta et voi 
tehdä niin koko Uuden Testamentin opetukselle kasteesta. Voit poimia jakeita, jotka todistavat, että kun 
olet pelastunut sinä olet turvassa. Turvassa. Pahoin pelkään, että se on sitä, mitä ihmiset haluavat. He 
eivät halua pelastua vaan he haluavat olla turvassa. Ja viimeiseksi on olemassa evankelistoja, jotka 
sanovat, että rukoiltuanne 30 sekunnin rukouksen, te olette turvassa ikuisesti. Mikä häpeä se onkaan, 
koska niin sanotaan laajalla alueella. Lausukaa vain tämä rukous perässäni ja olette turvassa ja jos 
kuolette tänään, te menette taivaaseen. Se ei ole tapa, jolla apostolit opettivat. Eikä se ole tapa, jota 
meidän tulisi käyttää. 

Tarkastellaan asiaa yksityiskohtaisemmin. Meillä on aikaa tarkastella 4:ää jaetta 80:stä Uudessa 
Testamentissa, jotka kertovat meille, mitä prosessin aikana voi tapahtua, ettei se mene päätökseen asti. 
Otetaan esiin itse Jeesuksen sanoma asia. Ja olen varma, että tunnette tämän. Minä olen todellinen 
viiniköynnös. Kestäkää minussa. Sana tarkoittaa, että pysykää minussa. Asukaa minussa. Olkaa 
kotonane minussa. Säilykää minussa. Jos te ette pysy minussa, te ette ole viiniköynnös vaan oksa ja 
oksissa ei ole elämää itsessään vaan ne saavat elämänsä viiniköynnöksestä. Kuunnelkaa, kun teistä tuli 
kristittyjä, teillä ei ole ikuista elämää. Se ei ole teidän omistuksessanne. Teillä on se Kristuksessa. Ja niin
kauan kuin pysytte Hänessa, teillä on ikuinen elämä. Hän ei antanut teille pakettia ja sanonut, että nyt 
sinulla on ikuinen elämän, se on sinun nyt. Hän sanoi, että pysykää minussa. Oksan täytyy pysyä kiinni 
köynnöksessä. Jos te ette pysy viiniköynnöksessä, teistä tulee hedelmätön, te kuivutte ja teidät leikataan 
irti ja heitetään tuleen. Se on sitä, mitä Jeesus sanoi aiheesta. Se on tarpeeksi selvästi sanottu. 

Olisin voinut mainita lukuisia Jeesuksen opetuksia aiheesta, mutta tämä on riittävä opetus aiheesta. Ja 
sen viesti on selvä: meidän on jatkettava pysymistä kiinni Kristuksessa. Saamme ikuisen elämän 
Häneltä. Elämä on viiniköynnöksessä eikä oksissa. Meissä ei ole elämää vaan se on meissä Kristuksessa.
Ja Johanneksen evankeliumissa on monia viittauksia juuri tähän asiaan. Johannes sanoo, että ne jotka 
pysyvät Pojassa, Jumalan Pojassa, ja jotka pysyvät Hänessä ja asuvat Hänessä, heillä on ikuinen elämä. 
Tiedättekö, miksi Johannes kirjoitti evankeliuminsa? Hän sanoo evankeliminsa lopussa, että jos 
Jeesuksesta kirjoitettaisiin kaikki, mitä hän teki, koko maailmaan ei mahtuisi kaikki ne kirjat. Mutta 
nämä olen kirjoittanut, että te voitte jatkaa uskomistanne, että Jeesus on Jumalan Poika ja voitte jatkaa 
uskomistanne, että teillä on elämä. Siksi Johannes kirjoitti evankeliuminsa. Hän ei kirjoittanut ei-
uskoville vaan uskoville. Jotta he jatkaisivat uskomistaan. Se on kirjaimellinen käännös [keep on 
believing, go on believing] kreikan kielisistä verbeistä ja niiden aikamuodoista. Ne on kirjoitettu 
jatkuvassa preesensissä. Me emme kykene sanomaan sillä tavalla englannin kielessä. Esimerkiksi jos 
joku on kaatunut maahan onnettomuudessa ja sinä riennät paikalle ja ihmisiä on ympärillä ja joku sanoo:
"Hän hengitti." Sinä oletat, että hän hengitti kerran. Mutta jos sanotaan, että hän hengittää. Me 
oletamme, että hän hengittää jatkuvasti. Jopa englannin kielessä me voimme vaikuttaa asiaan 
vaihtamalla sanan viimeisen kirjaimen d:stä s:ksi [he breathed, he breathes]. Siitä tulee jatkuva vervbi. 
Kreikan kielessä asia on vielä selvempi. Ja Johanneksen evankeliumissa sana uskoa, on aina s-kirjain 
lopussa eikä d-kirjain. Se on aina jatkuvassa preesensissä. Ja se tekee Johannes 3:16 täysin uuden 
lauseen. 

Kaikki tuntevat Johanneksen 3:16. Nyt kuunnelkaa tarkkaavaisesti. Niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että antoi ainoan Poikansa, että jokainen joka uskoo Jeesukseen ei tuhoudu vaan saa ikuisen elämän. 
Siinä ei siis sanota, että jokainen joka uskoi Jeesukseen. Vaan siinä sanotaan, että jokainen joka jatkaa 
uskomistaan Jeesukseen. Toivon, että tämä selitys muuttaa tuon jakeen merkityksen mielessäsi. Se on 
vetoomus sen puolesta, että jatkamme uskomistamme Jeesukseen. Ja koko Johanneksen evankeliumi 
täynnä samaa ajattelutapaa. Joka ainoan kerran, kun sana uskoa tulee esille Johanneksen evankeliumissa,
siinä on lopussa s-kirjain eikä d-kirjain. Jos sanan loppuun laitettaisiin d-kirjain, siitä tulisi, että jokainen
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joka uskoi Jeesukseen, ei koskaan tuhoudu. Se tarkoittaa siis henkilöä, joka uskoi kerran. Ja se on sitä, 
mitä monet ihmiset sanovat, että tuo jae tarkoittaa. Ja se on siis voimakas väärinkäsitys. Koska se antaa 
katteettoman turvallisuuden tunteen ihmisille. Tai jopa väärän turvallisuuden tunteen. Prosessi voidaan 
siis pysäyttää ja olen ottanut neljä jaetta kahdeksastakymmenestä. 

Jos haluatte tarkastella kaikkia 80:tä, teidän on hankittava käsiinne kirjani: "Kerran pelastettu aina 
pelastettu?" Hankkikaa kopio siitä kirjakaupasta. Siinä käyn läpi kaikki jakeet Uudessa Testamentissa, 
jotka puhuvat aiheesta. Ne ovat jakeita, jotka monet saarnaajat jättävät huomiotta ja joista emme 
koskaan kuule saarnattavan. Kuunnellaan Paavalia. Otan esille hänen kirjeensä roomalaisille, jonon niin 
monet kristityt perustavat oman evankeliuminsa. Paavali puhuu siinä pakanauskoville juutalaisista. 
Puhun teille pakanauskovat, vaikka olen pakauskovien pariin lähetetty apostoli, minä olen tehnyt paljon 
palvelustta oman väkeni, juutalaisten, parissa, toivoen herättäväni heissä kateutta, jotta pelastaisin edes 
osan heistä. Jos osa oliivipuun oksista on katkaistu irti köynnöksestä, ja teidät villit oliivioksat on 
oksastettu muiden joukkoon, ja nyt nautitte virksitävästä jalon oliivijuuren mahlasta, älkää ylpeilkö 
niiden oksien edessä, jotka on leikattu irti. Jos niin teette, miettikää tätä. Te ette kannata juurta vaan juuri
kannattelee teitä. Toisin sanonen Israel tukee teitä. Ensimmäiset apostolit olivat kaikki juutalaisia. Jeesus
on juutalainen. Te olette velkaa pelastuksenne juutalaisille. Jeesus sanoi, että pelastus tulee juutalaisilta. 

Mutta sitten hän jatkaa, että oliiviköynnös karsitaan, jotta sinut voidaan oksastaa siihen. [Granted?] 
Heidät karsittiin epäuskonsa takia. Te seisotte uskonne takana. Älkää olko ylimielisiä vaan pelätkää. 
Koska jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, hän ei säästä myöskään teitä. Ajatelkaa sen sijaan 
Jumalan ystävällisyyttä ja liikkumatomuutta. Liikkumattomuutta niille, jotka lankesivat, mutta 
ystävällisyyttä teille edellyttäen, että jatkatte hänen ystävällisyydessään. Muussa tapauksessa myös teidät
leikataan irti. Mikään ei voisi olla selvempää kuin tämä. Yksinkertaista ja helppoa englannin kieltä. 
Jotkin juutalaiset leikattiin irti epäuskonsa vuoksi. Kokonainen sukupolvi leikattiin irti, lukuunottamatta 
kahta Joshuaa ja Galenia, autiomaassa epäuskonsa vuoksi. Eikä Jumala ole muuttunut vaan hän on sama 
Jumala ja näin ollen hän karsii kristittyjäkin. Se on niin, koska he eivät jatka uskomista häneen ja 
noudattamasta hänen käskyjään. Se on niin yksinkertaista. En ole koskaan kuullut saarnaajan opettavan 
näitä jakeita. Oletteko te? 

Olen kuullut paljon opetusta edellisen sivun jakeista. Minä uskon, ettei kuolema, elämä, enkelit, vallat, 
voimat, nykyiset asiat, tulevat asiat, ei korkeus, ei syvyys eikä mikään toinen luotu voi erottaa meitä 
Jumalan rakkaudesta Kristuksessa Jeesuksessa. Olette kuulleet tämän, eikö niin? Mutta miksi ette ole 
kuulleet jakeita seuraavalla sivulla? Koska se ei sovi siihen, eihän? Mutta kun palaamme takaisin siihen 
jakeeseen, jonka jokainen tuntee ja jota jokainen lainaa, siitä puuttuu yksi asia. Minä itse. Ei yksikään 
toinen luotu voi erottaa minua Jumalan rakkaudesta. Mutta minä voin. Näin ollen minua ei ole mainittu 
siinä listassa. Se on hyvin tärkeä havainto. Meillä on vapaus valita joko pysyä Kristuksessa tai ei pysyä 
Kristuksessa. Ja pahoin pelkään, että maailma on täynnä ihmisiä, jotka eivät ole pysyneet Kristuksessa. 
Jokainen kirkko voi nimetä henkilöitä, jotka kerran vaelsivat Herrassa, mutta eivät enää tee niin. Se on 
tragedia, mutta se on totuus. 

Ja nuo henkilöt, jotka eivät enää vaella Herrassa ja hänen ystävällisyydessään luottaen Häneen ja 
noudattaen Hänen käskyjään, ovat hyvin vaarallisessa tilanteessa. Kaikki takaperoinen kehitys on 
vaarallista. En voi esittää teille, missä vaiheessa he menettävät pelastuksensa. Jumala itse tietää sen 
kohdan. Minä vain sanon: "Älä edes ota sitä riskiä!" Älä mene jyrkänteen reunan lähelle vaan pysyttele 
etäällä siitä. Älä mene takaperoisen kehityksen mukana, älä ota sitä riskiä, että menet sen pisteen yli, 
jonka jälkeen ei enää ole paluuta. Sellainen piste on olemassa. Eräs rouva etsi lehtimainoksella kuskia. 
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Ja tehtävään hakeutui joukko miehiä. HÄn oli iäkäs rouva ja hän kysyi jokaiselta mieheltä, joiden piti 
ajaa rouvan Rolls Roycea, saman kysymyksen: "Miten lähelle jyrkänteen reunaa he uskaltaisivat ajaa 
ottamatta riskiä, että auto putoaa rotkoon?" Eräs vastasi, että voin ajaa sinut 6 jalan päähän reunasta. 
Toinen vastasi, että voin ajaa sinut kolmen jalan päähän reunasta ja olet yhä turvassa kanssani. Mutta 
eräs kuski sanoi, ettei hän ajaisi lähimaillekaan jyrkänteen reunaa, jos olisit auton kyydissä. Hyvin tehty!
Luulenpa, että hän oli oppinut läksynsä. Me emme mene lähellekään jyrkänteen reunaa! Älä ota sitä 
riskiä. Me emme voi leikkiä Jumalan kanssa. 

Tarkastellaan kolmatta jaetta. Se on heprealaiskirjeessä. En tiedä, kuka sen kirjoitti, koska hän ei 
mainitse nimeään kirjeen lopussa, mutta selvästikin hän oli saanut innoituksen joltakin apostolilta. Tämä 
on sitä, mitä hän sanoo kappaleessa 10. Jos me tarkoituksella jatkamme syntistä elämää tultuamme 
totuuden tuntoon, ei ole olemassa uhria synnin puhdistamiseksi. Vaan jäljelle jää vain kauhistuttava 
Jumalan tuomion odotus ja Hänen raivonsa tuli, joka kuluttaa Jumalan viholliset. Jokainen joka hylkäsi 
Mooseksen lain, kuoli armotta. Kahden tai kolmen silminnäkijän ollessa todistamassa. Kuinka paljon 
ankarammin pitää rangaista ihmistä, joka on polkenut Jumalan Pojan jalkojensa alle? Joka on käsitellyt 
liiton verta ikään kuin se olisi epäpyhä asia ja joka pyhitti hänet ja joka on loukannut armon henkeä. 
Sillä me tunnemme hänet, joka sanoo, että kosto on minun. Minä maksan takaisin. Jälleen kerran Herra 
tuomitsee omansa. Sillä on pelottava asia joutua elävän Jumalan käsiin. Siinä on kyse kristityistä. 
Kyseessä on kristitty kirje. 

Luen uudelleen ensimmäisen lauseen. Jos me jatkamme synnillistä elämäämme, kun olemme tulleet 
totuuden tuntoon, ei ole olemassa uhria syntien puhdistamiseksi. Risti itsessään ei ole hyödyllinen. Ei ole
olemassa uhria, jos tahallisesti jatkamme syntiä sen jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden. 
Ja lopuksi Pietarin kirje, koska olemme jo lainanneet Paavalia. Lainataan nyt Pietaria. Tämä on sitä, mitä
hän sanoo. Jos olemme päässeet pakoon maailman turmeltuneisuutta, tuntien Herramme ja pelastajamme
Jeesuksen Kristuksen, ja uudelleen kietoudumme siihen [maailmaan] kiinni, ja joudumme sen valtaan, 
meidän tilanteemme tulee olemaan huonompi lopussa verrattuna siihen, mikä oli tilanteemme alussa. 
Meidän kannalta olisi ollut parempi, jos emme olisi oppineet tunteneet vanhurskauden tietä, kuin että 
opimme sen tuntemaan ja käännämme sille sen jälkeen selkämme. Se on pyhitetty käsky, joka on meille 
annettu. Sellaisten ihmisten kohdalla sananlasku, jossa sanotaan, että koira palaa oksennukselleen, on 
totta. [Ja sour joka pestään, menee wallowing mutaan.] Tätä ei voi sanoa selvemmin. Jos pääsemme irti 
maailmasta ja kietoudumme siihen uudelleen kiinni, meidän käy huonommin. 

Ne jotka uskovat, että kerran pelastettu aina pelastettu, ajattelevat, että jos kristityt tekevät tahallaan 
syntiä jatkuvasti, ainoa asia minkä he menettävät on pieni osa palkinnosta taivaassa. He pääsevät 
taivaaseen kerrotaan meille, mutta he siis menettävät pienen osan palkinnosta. Rehellisesti sanottuna 
ihmisten reaktiot tuohon asiaan on sellainen, että jos pääsen taivaaseen se on ainoa asia, minkä tarvitsen. 
Pienen osan palkinnosta menettäminen ei tunnu liikuttavan ihmisiä kovin paljon. Mutta siinä ei siis 
sanota, että heidän käy lopussa huonommin. Sinulle voi käydä huonommin kuin niille, jotka eivät 
koskaan ole tunteneet vanhurskauden tietä. Jos et mene sinne lainkaan. Siinä puhuu siis Pietari. Ehkäpä 
vielä pieni katkelma Ilmestyskirjasta.

Eräs Jeesuksen lupauksista seitsemälle kirkolle on tämä: hänen nimeä, joka voittaa, ei pyyhitä pois 
elämän kirjasta. On mielenkiintoista, että elämän kirja on mainittu neljästi koko Raamatussa. Kolmessa 
niistä puhutaan siitä kuinka nimiä pyyhitään pois sieltä. Sana on oikeasti kaivertaa pois, koska he eivät 
voineet pyyhkiä kirjoitusta pois muinaisessa maailmassa. He käyttivät mustaa mustetta pergamentille tai 
nahalle. Ja tapa jolla sana poistettiin tehtiin veitsellä. Se on eräänlainen kynäveitsi, jolla mustetta 
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raaputettiin pois. Se on käännetty tahrata pois, joissakin uusissa käännöksissä. Sana tarkoittaa 
kirjaimellisesti nimen raaputtamista pois elämän kirjasta. Tuo edellinen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, 
että ne jotka eivät voita, heidän nimensä raaputetaan pois elämän kirjasta. Ja koko ilmestyskirja 
kirjoitettiin tarkoituksena, että sinun nimesi pidettäisiin siinä kirjassa. Koska suurena päivänä tuo kirja 
avataan. Ja on elintärkeää, että nimemme on yhä siinä kirjassa. Se kirjoitettiin sinne, kun tulit Kristuksen
luokse. Ja sen on pysyttävä siellä tai se voidaan raaputtaa pois sieltä. 

Olen nyt antanut teille neljä jaetta kahdeksastakymmenestä, jotka sisältävät vakavan varoituksen. On 
lukuisia jakeita, jota luottavat Jumalan kykyyn säilyttää meidät olettaen, että luotamme Häneen. Hän on 
kykenevä pitämään sen, johon me olemme sitoutuneet, sanoo Paavali. Hän on varma. Hän on kykenevä. 
Paavali sanoo, että minä olen säilyttänyt uskoni, joten olen varma, että hän on pitänyt minut. Pitämisessä
on aina kaksi puolta. Juden pienessä kirjeessä on kuuluisa jae, joka avunpyyntö, jota käytetään 
palveluksessa. Hän on kykenevä esittelemään meidät virheettöminä valtaistuimensa edessä 
ylitsevuotavassa ilossa. Paavali puhuu siitä, kuinka me olemme syyttömiä, kun Hän tulee. Hän on 
kykenevä tekemään sen. Ja aivan tuon jakeen edessä on toinen jae, jota ei käytetä avunpyynnössä. Ja 
siinä sanotaan, että säilyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa. Nämä kaksi puolta kulkevat aina käsi 
kädessä. Paavali sanoo, että minä olen pitänyt uskoni ja Hän on kykenevä pitämään sen, mihin minä olen
sitoutunut tuona päivänä. Toisaalta siinä sanotaan, että pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa. Ja toisaalta 
siinä sanotaan, että Hän on kykenevä esittelemään teidät virheettöminä. Kärsivällisyydessä on aina kaksi
näkökulmaa. Toinen on se, että Hän on kykenevä pitämään meidät ja toinen se, että meidän täytyy pitää 
itsemme. Ja ne kaksi ovat välttämättömiä lopulliseen lopputulokseen päästäksemme. 

Näin ollen minä en opeta, että pelastus tapahtuu töiden avulla - kuten joku on syyttänyt minua. Minä 
opetan, että pelastus on jatkuvan uskon tulos. Ja uskon täytyy olla jatkuvaa ollakseen uskoa. Jatkamme 
uskomista, jatkamme luottamista, jatkamme noudattamista. Jatkamme suhteessa, jonka aloitimme, kun 
tulimme Kristuksen luokse. Pysymme Hänessä ja siinä suhteessa. Pidämme itsemme siinä, koska hän on 
kykenevä säilyttämään meidät. Hän säilyttää ne, jotka pitävät itsensä uskossa. Pitämisessä on kaksi 
puolta. En minä pystyisi pitämään itseäni uskossa. Mutta jos teen niin, Hän pitää minut. Ymmärrättekö 
tätä? Siinähän on melkein ristiriita, mutta kokemukseni mukaan se ei ole ristiriita. Hän on kykenevä 
pitämään minut, jos minä jatkan luottamista, että Hän pitää minut. Mutta siinä on myös ehto, joka pitää 
täyttää. Ja se on se, että minun on luotettava. Te tulette havaitsemaan sen oman kokemuksenne kautta. 
Jos jatkatte uskoanne Kristukseen kuten teitte silloin, kun tulitte Hänen luokseen, Hän pitää teidät ja te 
jatkatte matkaanne. Kunnes näette toisenne kasvoista kasvoihin. Ja kun näet hänet, olet kuin hän. Ja 
pelastus on täydellinen lopultakin. 

Pietari puhuu ensimmäisessä kirjeessään, että pelastus odotaa ilmestystään viimeisen kerran niille, joiden
usko on kuin kultaa. Yhä uudelleen ja uudelleen Uusi Testamentti sanoo, että Hän on kykenevä 
pitämään, jos jatkat uskomista. Ne kaksi ovat saman kolikon kaksi eri puolta. NÄin ollen sanonta, kerran
pelastettu aina pelastettu ei ole totta. Se tarkoittaa, ettet ole edes yhtä kertaa pelastunut, kun tulit 
Kristuksen luokse. Sinä aloitit pelastuneena olemisen. En ole edes kerran pelastettu. Saati sitten aina 
pelastettu. Mutta eräänä päivänä olen pelastunut ja se on täydellinen. Ja Hän voi esitellä minut 
virheettömänä valtaistuimensa edessä ylitsevuotavassa ilossa. Ainoalle viisaalle Jumalalle meidän 
Pelastajallemme. Tämä on ihmeellinen teksti asiasta. Älkää salliko minun jättää teitä epävarmaksi 
uskostanne niin, että mietitte: "Mahdanko päästä sinne? Onkohan minusta siihen?" Jatkakaa 
uskomistanne ja te pääsette sinne! Mutta sitten ihmiset sanovat, että kuinka sinä voit olla siitä niin 
varma? Minulla on täysi varmuus asiasta niin kauan kuin vaellan pelastuksen tietä, Pyhä Henki on 
varmuuteni lähde. Hän todistaa, että minä olen Jumalan lapsi. Hän todistaa, että olen tiellä, joka johtaa 
minut taivaaseen. 
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Hän todistaa niistä asioista. Mutta jos minä poikkean siltä tieltä, poikkean polulta, niin ensimmäinen 
asia, jonka minä menetän, on varmuuteni. Voin toditaa sen kokemukseni perusteella. Ensimmäinen asia, 
minkä menetät on varmuutesi Jumalan kanssa. Niin kauan kuin vaellat hengessä, vaellat vanhurskauden 
tietä pitkin, sinulla on varmuus sydämessäsi - eikä se ole mikään kirjoitusten lupaus - vaan Pyhä Henki 
sisälläsi. Liian monet ihmiset yrittävä löytää varmuuden kirjoituksista. Se ei ole oikea tapa vaan Hän 
antoi meille Pyhän Hengen, joka todistaa yhdessä henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia - 
poikia ja tyttäriä. Se on lähde, mistä varmuus tulee. 
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