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Olohuonekeskustelu - Pelastus...Miten minusta tulee kristitty?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7hIxFFmwak4

Kun Jumala lähetti Poikansa tähän maailmaan, hän tuli pelastamaan meidät. Ja siksi häntä kutsutaan
Jeesukseksi, mikä tarkoittaa, että hän pelastaa omansa synneiltään. Joten, minä haluan tarkastella 
tätä sanaa "pelastaa" ja mitä se tarkoittaa. Muistan nähneeni julisteen rautatiellä, jossa sanottiin: 
"Jeesus pelastaa." Joku kristitty on varmasti kiinnittänyt sen siihen ja joku toinen oli kirjoittanut sen
alle: "[mitä?]" Mutta, mitä "pelastaa" tarkoittaa? 

Ja on olemassa kaksi isoa kysymystä, jotka kysyvät: 1) Miksi meidät täytyy pelastaa? 2) Miksi 
Jumala pelastaa meidät? Mitä Hänellä oli mielessään? Ja ensimmäinen perusongelma on: pelastaa 
miltä? Tuliko Hän pelastamaan meidät pelolta? Masennukselta? Käyttökelvottomuudelta? Miltä? Ja 
vastaus on erittäin tarkka Raamatussa. Hän tuli pelastamaan meidät synneiltämme. Ja niin kauan 
kun emme ymmärrä, mitä synti on, me emme ymmärrä, mitä otsikko "Pelastaa" tarkoittaa. Mennään
suoraan sen sydämeen.

Jumala on hyljännyt tämän maailman. Me olemme sotkeneet sen niin pahasti. Me olemme sotkeneet
ihmisten väliset suhteet...ympäristömme. Maailma on sotkuinen paikka ja jokainen, joka ei ole 
samaa mieltä asiasta, elää silmät kiinni. Joten, Jumala on todellisuudessa päättänyt tehdä upouuden 
ulkoavaruuden ja maa-planeetan. Ja Hän haluaa laittaa ihmisiä sinne - aivan kuten hän halusi laittaa 
ihmisiä tännekin. Mutta, jos Hän laittaa meidät sinne uuteen maailmaan tällaisenaan, me 
saastutamme sen silmänräpäyksessä. Joten, syy, miksi Hän haluaa meidät pelastaa, on valmistaa 
meidät sitä uutta maailmaa varten. 

Ja suoraan sanottuna, se tarkoittaa enemmän kuin vain meidän pelastamista synneiltämme. Se 
tarkoittaa meidän pelastamista itseltämme. Ja sen kaltaisen uuden ihmisen rakentamista, että 
voimme mennä siihen uuteen maailmaan ilman, että pilaisimme sitä. Ja juuri siksi pelastuminen on 
prosessi. Se ei tapahdu hetkessä aivan tuosta noin vain. Se vie ihmisen eliniän ja enemmän. Ja 
Jumala todellisuudessa alkaa pelastamaan meitä, kun käännyimme synneistämme Hänen puoleensa 
uskossa. Ja se on sitä, mistä kaikki alkaa.

Mutta se on vain alku. Se on vain aloitus. Ja loppu on siinä, kun me olemme ehdottoman täydellisiä 
ja valmiina silloin uuttaa maailmaa varten. Ja se on syy, miksi Jumala on tullut tai lähettänyt 
Poikansa pelastamaan meidät. Minun vaimollani on valtava usko, mutta on eräs asia, jota opetan ja 
jonka kanssa hänellä on todellisia vaikeuksia uskoa sitä. Ja se on siinä, kun kerron hänelle, että 
eräänä päivänä hänen aviomiehensä tulee olemaan täydellinen. Hänellä on todellisia vaikeuksia 
tuon asian kanssa. Itse asiassa hän sanoi, että jos rakentaisin uskoni kokemusteni varaan, en pystyisi
sitä uskomaan. Mutta hän sanoi, että yritän perustaa sen Jumalan lupauksille. 
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Jumala ei ole lopettanut kanssani vielä. Se on asian loppu, kun olemme pelastuneet. Se tarkoittaa, 
että olemme täydellisesti palautettu sellaisiksi, mitä Jumala tarkoitti meidän olevan, kun Hän teki 
meidät. Se on: täydellisesti palautettu Hänen kuvakseen. Tai Hänen Poikansa kuvaksi. Täydellisesti 
aivan kuten Jeesus. Siinä on melkoinen tavoite, mutta se on Jumalan tavoite ja siksi Hän aloittaa 
pelastamaan meitä juuri nyt. Ja sitten minun uskottava, että eräänä päivänä vaimoni on täydellinen. 
Se on melkoisesti helpompaa minulle mitä se on hänelle uskoa, että minäkin tule olemaan 
täydellinen. 

Mutta se on loppu sille, että ollaan pelastettuja. Se tarkoittaa, että meidät on palautettu täydellisesti 
sellaiseksi, mitä Jumala tarkoitti meidän olevan, kun Hän teki meidät. Silloin meidät on täydellisesti
palautettu Hänen kuvakseen. Tai Hänen Poikansa kuvaksi. Se on melkoinen tavoite ja se on 
Jumalan tavoite. Ja siksi Jumala alkaa pelastamaan meitä juuri nyt. Hänen on aloitettava jostain. Ja 
jos annat Hänen, hän aloittaa sinusta juuri nyt. Se on upeat uutiset ja Hän aloittaa melko pahoista 
ihmisistä. Itse asiassa Hän ei välitä, mistä hän aloittaa niin kauan, kun annamme Hänen päättää 
työnsä. Se on toinen tarina.

Mutta se tarkoittaa, ettei pelastus ole automaattinen. Se tulee yhteistyöstä Jumalan kanssa alusta 
loppuun. Ja jos lopetamme tekemästä yhteistyötä Hänen kanssaan, johon meillä on täysi vapaus, 
niin silloin koko pelastumisen prosessi pysähtyy. Ja Jumala on turhautunut aloitettuaan hyvän 
työnsä meissä ja sitten me emme haluakaan jatkaa sitä. Joten, se on siinä. Niinpä minä en usko 
kliseeseen: "Kerran pelastettu aina pelastettu." Ei, sitten kun me olemme todella pelastuneita, mikä 
on minun kohdallani yhä tulevaisuutta, silloin voin sanoa: "Kerran pelastettu, aina pelastettu." 
Mutta, en ennen sitä.

Joten, miten se kaikki alkaa? Katsotaan sitä muutaman minuutin ajan. Se alkaa jostain sellaisesta, 
jota sanotaan parannuksen tekemiseksi. Se ei ole suosittu sana. Mutta se tarkoittaa hyvin 
yksinkertaisesti, että olet samaa mieltä Jumalan tuomion kanssa sinun elämääsi koskien. Se 
tarkoittaa sen uskomista, että Hän tuntee sinut paremmin kuin kukaan toinen. Ja Hän kutsuu jokaista
meistä syntiseksi. Koska me emme ole vain sitä, mitä Hän halusi meidän olevan. Me jäämme paljon
jälkeen siitä, mitä hän suunnitteli ideaaliksi meille. Ja hänen täytyy olla erittäin pettynyt moneen 
meistä. Hän tietää, mitä minä voisin olla tähän mennessä. Ja mitä minä en ole tällä hetkellä. 

Olenko minä todella tehnyt yhteistyötä Hänen kanssaan koko elämäni ajan? Ja tehnyt jokaisen 
päätökseni Hänen tahtonsa mukaan? Ja todella kuunnellut Häntä ja noudattanut Häntä. Minä olisin 
hyvin erilainen henkilö verrattuna siihen, mikä minä olen juuri nyt. Joten Hänen täytyy olla erittäin 
pettynyt. Kuitenkin, Hänellä on yhä toivoa. Ja Jumalalla on enemmän toivoa kuin minulla on. Mutta
minä jaan nyt Hänen toivonsa, että eräänä päivänä minä tulen olemaan täydellinen. Ja silloin olen 
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kykenevä menemään tuohon uuteen universumiin pilaamatta sitä. Joko itselleni, toisille tai Hänelle. 
Ja jos menisin sinne tällaisenaan, minä pilaisin sen. Hyvin nopeasti. Joten, minä olen pelastuksen 
prosessissa. Ja siksi sitä kutsutaan Raamatussa "pelastuksen tavaksi." Tai pelastuksen tieksi. Se on 
prosessi.

Ja kun olet kerran päässyt sille tielle, se on mielenkiintoinen tie matkustaa. Mutta se on vaativa tie. 
Se on kapea tie kuten Jeesus sanoo. Mutta se johtaa elämään. Kun taas leveä tie, jolla useimmat 
ihmiset ovat, johtaa kuolemaan. Ja on parempi olla tiellä, joka johtaa elämään kuin tiellä, joka 
johtaa kuolemaan. No, mennään nyt takaisin alkuun. Se alkaa siitä, kun tarkastelen itseäni 
rehellisesti ja havaitsen, miten Jumala näkee minut. Ei siis sitä, miten muut ihmiset näkevät minut 
vaan, kuinka Hän näkee minut. Koska Hän tietää totuuden - koko totuuden Hänen valansa 
vannoneista. Me onnistuimme piilottelemaan aika paljon toisilta ihmisiltä ja meillä on rooli päällä. 
Ja me haluamme ihmisten ajattelevan, että olemme kivoja ja hyviä ja me vertaamme itseämme 
toisiin ihmisiin. Sen sijaan, että vertaisimme itseämme Jeesukseen.

Ja kun teet niin, sinä tunnet itsesi likaiseksi ja koet häpeää. Eräs Hänen ystävistään, Simon Pietari, 
sanoi: "Jatka matkaasi Herra, olen syntinen ihminen." Minä en ole tarpeeksi hyvä sinulle. Nyt, se on
kaiken alku, kun havaitset, ettet ole tarpeeksi hyvä Jumalalle. Sinä et ole riittävän hyvä päästäksesi 
siihen uuteen maailmankaikkeuteen. Et ole tarpeeksi hyvä mennäksesi taivaaseen. Kun havaitset 
sen, sinä teet parannuksen. Ja se ei tarkoita vain sitä, että sanot: "Olen pahoillani..." Se tarkoittaa 
kaiken sen hylkäämistä, minkä tiedät pilaavan sinun elämäsi Jumalalle. Ei siis sinulle itsellesi eikä 
toisille ihmisille vaan Hänelle. Ja sinä tarkoituksella lopetat tekemästä asioita, joista Hän ei pidä. Ja 
sinä jopa lopetat ajattelemasta sellaisia asioita, joista Hän ei pidä. Ja sinä jopa lopetat tuntemasta 
asioita, joista Hän ei pidä.

Sinä siis havaitset, että olet elänyt elämää, jonka ajattelit olevan oikein, mistä ajattelit: "Tämä on 
hyvää." Mutta, Hänen silmissä se ei vain ollut tarpeeksi hyvää. Ja sinä hylkäät sellaiset asiat. Ja 
käännyt Hänen suuntaan. Ja sinä sanot: "Herra, minä havaitsen, mitä minä olen. Minä havaitsen, 
minne se minut johtaa. Ellei jokin asia muutu. Auttaisitko minua nyt heti? Aloittaisitko minun 
pelastamisen juuri nyt?" Sitä on parannuksen tekeminen. Ja se voi olla melko vaikea asia tehtäväksi.
Se tarkoittaa, että joudut luopumaan tietyistä asioista, jotka ovat hyvin merkityksellisiä sinulle. 
Tämän sanottuani, se on aina askel numero yksi. 

Askel numero kaksi on uskoa Herraan. Ei siis vain Jumalaan vaan Hänen Poikaansa, Jeesukseen 
Kristukseen. Ja sinun pitää uskoa, että Hän on tehnyt kaiken sen, mikä tarvitaan meidän 
pelastamiseksi. Ja että Hän jatkossakin tekee kaiken, minkä kykenee. Edellyttäen, että teemme 
yhteistyötä Hänen kanssaan. Ja erityisesti, sinun tulee havaita, että Jeesus todellisuudessa joutui 
kokemaan rangaistuksen kaikista niistä asioista, jotka ovat vääryyttä. Ja, että Hän maksoi suuren 
hinnan meidän pelastuksesta. Niin me siitä puhumme. Ja Hän maksoi hinnan omalla verellään. Ja 
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kun teet havainnon, että joku todellisuudessa kuoli sinun puolestasi. Hän kuoli sinun paikallasi. Ja 
sitten nousi uudelleen antaakseen meille uuden elämän. Silloin tapahtuu joitain, mikä on todellinen 
vallankumous sinun elämässäsi.

Jeesuksesta tulee sinun Pelastajasi ja Herrasi. Ja siitä hetkestä eteenpäin, Hänellä on valta. Ja siitä 
eteenpäin on kysymys Hänen tahdostaan. Kysymys on Hänen mallistaan sinun elämällesi. Ja sinä 
havaitset itsessäsi täydellisen muutoksen, mitä tulee kiinnostuksen kohteisiisi. Kysymys on siitä, 
mitä Hän haluaa sinun tekevän ja sinä tahdot tehdä sen juuri nyt. Se on askel numero kaksi. 

Mutta tietenkään, et kykene siihen omin voimin. Jos yrität olla niin hyvä kuin vain voit olla itse, 
tulet epäonnistumaan surkeasti. Me tarvitsemme apua. Ja tässä tulee kolmas, hämmästyttävä asia. 
Sinä tiedät nyt, että Jumala on Isäsi. Sinä tiedät, että Jeesus on Pelastajasi. Mutta, sinä tarvitset 
enemmän apua kuin nuo edelliset. Sinä tarvitset Pyhän Hengen. Ja Jeesus lupasi, päivää ennen 
kuolemaansa, Hän kertoi kahdelletoista ystävälleen, te tarvitsette jonkun, joka tukee teitä 
haasteissanne. Jonkun toisen, joka tulee teitä auttamaan. Ja hän on Pyhä Henki. Ja niin pian kuin 
pääsen Isäni luokse taivaaseen, minä rukoilen Häntä ja pyydän Häntä lähettämään teille saman 
voiman, joka minulla on ollut. 

Se on uskomaton lupaus yhtä paljon kuin uskomaton rukous. Se tarkoittaa, että sinulla voi olla sama
voima, joka Jeesuksella oli. Eikä se tarkoita vain ihmeiden tekemistä vaan voit olla sitä, mitä Hän 
oli. Voit olla sitä, mitä Jumala haluaa sinun olevan. Niinpä Hän lähettää Pyhän Henkensä sydämeesi
elääkseen sinussa. Jeesus on nyt taivaassa Jumalan oikean käden puolella. Ja sieltä käsin Hän 
hallinnoi kaikkea. Mutta sinä tarvitset apua täällä alhaalla. Ja juuri Pyhä Henki vastaa sitä, mitä 
Jeesus oli, kun hän oli maassa. Ja kuten Jeesus sanoi, että hän [Pyhä Henki] on toinen lohduttaja tai 
toinen tukija. Hän joku, joka voi olla kanssanne ja auttaa teitä tekemään, mitä minä olen auttanut 
teitä tekemään sinä aikana, kun olen ollut kanssanne.

No, mitä me teemme sitten? Vastaus on: sinä tarvitset kaksi kastetta. Toinen on veteen ja toinen on 
Pyhään Henkeen. Kaste veteen ei ole jotain, missä annetaan vauvalle nimi. Sillä ei ole mitään 
tekemistä sen kanssa. Kaste veteen on sitä, kun sinut upotetaan kokonaan veden alle, vesi kastelee 
sinut kokonaan, sinut haudataan veden alle. Sinä kylvet siinä. Ja todellisuudessa se on hautajaiset, 
jollekin, joka on nyt kuollut. Ja se on peseytyminen jollekin, joka on likainen. Se on puhdas alku. Ja
jo aivan alusta saakka ihmisistä on tullut kristittyjä kasteessa veteen. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 
nimessä. Se on oleellinen osa tätä pelastuksen prosessia. Se aloittaa asian kunnolla. Se antaa sinulle 
puhtaan alun. 

Muistan, kun kastoin Cliff Richardin ja hän sanoi myöhemmin elämäkerrassaan, että minä pesin 
hänet, huuhtelin hänet ja nostin hänet kuivumaan. Ja ettei hän koskaan ole tuntenut oloaan 
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puhtaammaksi kuin tuolla hetkellä. Hän koki kasteen sellaisena kuin sen kuuluu olla. Minä tunnen 
toisen nuoren miehen, jolla oli paholaisen kuva tatuoituna kehoon. Ja hänet kastettiin veteen 
uskovana. Ja kun hän nousi vedestä ylös, tatuointi oli peseytynyt pois. Siitä asiassa on kysymys: 
sinä saat puhtaan alun. Sinut vapautetaan siinä menneisyydestäsi. Mutta, se ei tee mitään 
tulevaisuutesi puolesta. Se puhdistaa menneisyytesi, mutta sinä tarvitset toisenlaisen kasteen 
tulevaisuuttasi ajatellen. 

Ja sitä me sanomme kasteeksi Pyhässä Hengessä. Ja se tarkoittaa sitä, että olet niin täynnä Henkeä, 
että vuodat yli. Ja sillä tavalla myös autosi bensatankki ilmoittaa, kun se on täysi. Ylivuotaa. Se 
tulee ulos tankista. Ja sinulla on ylivuoto aivan nenäsi alapuolella. Se on täällä [osoittaa suutaan]. Ja
kun olet täynnä aivan mitä tahansa, se tulee ulos suustasi. Jos olet täynnä onnea, sinä naurat. Jos 
olet täynnä vihaa, sinä huudat. Jos olet täynnä pelkoa, sinä kiljut. Mitä tahansa olet täynnä. Jeesus 
sanoi tämän. Mitä tahansa sydämesi on täynnä, se tulee ulos suustasi. Näin ollen, kun ihmiset 
kastetaan Pyhään Henkeen, he tulevat niin täyteen Henkeä, että heidän suu avautuu ja jotain tulee 
ulos. 

Se voi olla ylistystä. Se voi olla kieli, jota et ole koskaan oppinut. Oletko koskaan kuullut 
puhuttavan kielistä. Se siis tarkoittaa yksinkertaisesti vierasta kieltä. Se ei ole hassu sana. Se 
tarkoittaa vain sitä, että sinulle annetaan kieli, jota et ole koskaan opiskellut koulussa. Ja sinä 
kykenet puhumaan sujuvasti tuolla kielellä Jumalalle. Se on uusi kokemus rukouksessa niin kuin 
myös ylistyksessä. Kun mainitut neljä asiaa: parannuksen tekeminen, usko Jeesukseen, joka kuoli ja
nousi uudelleen, kaste veteen ja kaste Hengessä. Nuo ovat neljä askelta, jotka minä tiedän, vievät 
sinut Jumalan kuningaskuntaan. Ja sinä tulet Hänen hallintansa alaisuuteen. Ja alat elämään Hänen 
sääntöjen mukaan. Sitä se tarkoittaa. Kuningaskunta tarkoittaa, että Hän hallitsee ja johtaa (reigns 
and rules). 

Se ei vastaa perustuslaillista monarkiaa, sellaista kuin meidän kuningattaremme, vaan henkilöä, 
joka todellisuudessa johtaa niin kuin hallitseekin. Ja sitä Jumala tekee. Ja sitä me tarkoitamme 
puhuessamme Jumalan kuningaskunnasta. Niinpä, mainituilla neljällä tavalla sinä olet päässyt 
sisälle Jumalan kuningaskuntaan. Sinä olet aloittanut pelastuksen matkasi. Ja jos jatkat matkaasi 
tuolla tiellä, sinä et koskaan pysähdy ennen kuin saavut upouuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Se 
on uusi maa, joka on ihmeellisempi kuin tämä maa. Eikä siellä ole yhtäkään vaaraa, onnettomuutta 
tai sairautta, joita tässä maailmassa on. Se on jotain, jota mielellään odotetaan. Ja se on unelma, 
josta eräänä päivänä tulee todellisuutta. 

No niin, se oli sitä, mitä minä karkeasti puhuttuna ymmärrän pelastuksesta. Se on jotain melko 
suurta. Ja sitä ei ole tarkoitettu vain sinulle ja minulle vaan koko maailmalle. Se on tarkoitettu koko 
luomakunnalle. Jopa luonto ei ole sitä, mitä Jumala tarkoitti sen olevan. Hän jätti ihmiselle jotain, 
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mikä on erittäin hyvää. Asiat ovat menneet pieleen. Pahasti pieleen. Mutta Hän haluaa korjata 
kaiken. Ja se on niin yksinkertaista. Pelastus tarkoittaa, että Jumala korjaa tilanteen.
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