
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 11

AIHE: Herran paluun seuraukset
1) Kristuksen tuomioistuin
2) Ovi suljetaan niiltä, jotka olivat kieltäytyneet uskomasta ennen tätä

A)  Kristuksen tuomioistuin
LUE I)  2 Kor. 5:1, 6-10
1  Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on
asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.

6  Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona
tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta;
7  sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.
8  Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja
päästä kotiin Herran tykö.
9  Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi.
10  Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen
mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

Kun luemme tämän raamatunkohdan, havaitsemme että se on yhteenveto kirkastetun ruumiin
ihmeellisestä totuudesta - ruumiin, joka korvaa kuolevaisen, maallisen ruumiin ylösnousemuksessa.
Tämä on julistettu yksinkertaisella tavalla jakeessa 1.

Jäljempänä, jakeissa 6-10, Paavali ilmaisee halunsa miellyttää Herraa, koska tulevaisuudessa
taivaassa on tapahtuma, jota kutsutaan Kristuksen tuomioistuimeksi, jolloin palveluksemme uskovina
tullaan tarkastelemaan, ja se joko hyväksytään ja palkitaan, tai Herra tuomitsee sen. Tämä ei ole
yleinen, kaikkien ihmisten tuomio, vaan paremminkin uskovien elämän läpikäynti; yhtään
pelastumatonta ei tule olemaan tuolloin paikalla. Se tulee olemaan vakava hetki kristitylle; hänen
elämänsä tutkiskelu.
Kristittynä oleminen on hyvin vastuullinen etuoikeus ja meidän tulisi kantaa Hänen nimeään ja
todistustaan arvokkuudella.

On hyvin tärkeää havaita Paavalin asenne, jonka hän osoittaa kohdatessaan mahdollisen
kuoleman: “haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.”  Herra
Jeesus oli noussut taivaaseen, ja Paavalilla on se luottamus, että kuoltuaan hän olisi välittömästi Hänen
läsnäolossaan, ilman viiveitä, eikä hänen tarvitsisi läpikäydä mitään välitilaa, kuten kiirastuli, mitä
erheellisesti opetetaan roomalaiskatolisessa kirkossa. Tosiasiassa Raamattu ei missään kohdin edes
viittaa sellaiseen ajatukseen kuin kiirastuli. Syntejämme ei voi koskaan puhdistaa omilla
kärsimyksillämme; päinvastoin, Jumalan Sana vahvistaa Hebr. 1:3:ssa, koskien Vapahtajaa, Herraa
Jeesusta Kristusta, “ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen
kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle
korkeuksissa.”  Täysin selvästi, vain Kristuksen kärsimykset ristillä ovat voimalliset ottamaan pois
syntimme, ja ne ovat myös riittävät pyhittämään syntisen, joka uskoo Häneen, syntisen voimatta lisätä
yhtään mitään Hänen työhönsä. Kuuntelepa toista todistusta samasta kirjeestä heprealaisille, joka
julistaa seuraavasti: (Hebr. 10:10-14)
10  Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta
kaikkiaan.
11  Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina
samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12  mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan
oikealle puolelle,
13  ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14  Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
Olen lainannut tätä raamatunkohtaa laajalti osoittaakseni täydellisen selvästi Kristuksen uhrin
riittävyyden täydellisesti ottamaan pois uskovan synnin. Näin Hän pyhittää ihmisen, ja tekee hänet
soveliaaksi välittömästi astumaan Jumalan läsnäoloon. Tästä syystä apostoli Paavali puhuu sellaisella
varmuudella tuosta aiheesta, mitä hänelle tulisi tapahtumaan hänen kuolemansa jälkeen.

II) I Kor. 3:10-15



10  Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut
perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.
11  Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
12  Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta,
heinistä tai oljista,
13  niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli
on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
14  Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
15  mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin
ikäänkuin tulen läpi.
Apostolin tässä käsittelemä asia ei ole ihmisen pelastus tai tuomio, vaan paremminkin hänen
palveluksensa - miellyttääkö se Herraa vai ei.

Paavali puhuu itsestään sellaisena, joka oli istuttanut seurakunnan ja kysyy kuinka toiset olivat
osallistuneet sen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Hän kysyy, mitä materiaaleja oli käytetty ja vakuuttaa uskovia siitä, että heidän työnsä
tultaisiin koettelemaan tulella, joka on Herran läpitunkeva ja tutkiva silmä - töittemme ja
palveluksemme Tuomarin. Apostoli opettaa, että nuo työt tultaisiin joko hyväksymään tai
tuomitsemaan Herran kriteereiden perusteella, ja tästä syystä tultaisiin antamaan palkintoja perustuen
hyväksymisen tasoon. “mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on
pelastuva.”  Raamattu opettaa sitä täydellistä varmuutta iankaikkisesta pelastuksesta, mikä uskovalla
on Kristuksessa.

III) II Tim. 4:8
“Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari,

on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen
ilmestymistään rakastavat.”

Paavali puhuu kruunusta, jonka hän tulisi saamaan palkinnoksi tuona päivänä. Hän oli luottavainen sen
suhteen, että oli palvellut Herraa hyvin ja että se oli miellyttänyt Häntä. Suurella halulla hän odottaa
tuota päivää, jolloin hän tapaa Kristuksen.

Nyt, jos uskot Kristukseen Pelastajanasi, salli minun kysyä sinulta,  “Veli, sisar, oletko
halukas voittamaan kruunun?” Jotkut sanovat väärällä vaatimattomuudella, ettei se ole tärkeää heille.
Mutta tuo ansaittu kruunu tulee olemaan merkki siitä, että olet antanut itsesi Herralle ja Hänen
asialleen; laskien Hänen Persoonansa ja todistuksensa arvolliseksi pyhitykseesi ja uhraukseesi.
Vastakohtana, se joka tulee olemaan Herran läsnäolossa ilman kruunua, näin osoittaa, ettei hän
rakastanut Herraa, ei Hänen paluutaan, ja oli elänyt enemmänkin omaksi mielihyväkseen. Tämänkö
haluat Herralle sanoa?

B) Suljettu ovi niille, jotka olivat kieltäytyneet uskomasta ennen tätä.

Mietitäänpä nyt hieman toista puolta Herran paluusta. Onko mitään, mistä voisimme tietää
sen, kuinka paljon aikaa sinulla on jäljellä pelastua?

Vastaus on, “Kyllä”: käytännöllisesti katsoen, Raamattu kertoo meille, että on kaksi tekijää tai
tapahtumaa, jotka asettavat rajan sille ajalle, jolloin on mahdollista pelastua:

i)  Ihmisen kuolema, ja…  ii)  Herran Jeesuksen paluu hakemaan omiaan

Aihetekstimme, Matt. 7:13-14, kertoo meille pelastuksen avoimesta ovesta, josta jokainen on
kutsuttu astumaan: “Menkää ahtaasta portista sisälle …” Mutta kysymys kuuluu, “tuleeko
tämä ovi olemaan auki loputtomasti?” Vastaus tähän on annettu Luukkaan evankeliumin vastaavassa
kohdassa.

Luuk. 13:22-30, erityisesti jae 24:
22  Ja hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti, kulkien Jerusalemia kohti.
23  Ja joku kysyi häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille:



24  "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä
sisälle, mutta eivät voi.
25  Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte seisomaan ulkona ja
kolkuttamaan ovea sanoen: ‘Herra, avaa meille’, vastaa hän ja sanoo teille: ‘En minä tunne teitä enkä
tiedä, mistä te olette’.
26  Silloin te rupeatte sanomaan: ‘Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme
sinä opetit’.
27  Mutta hän on lausuva: ‘Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni,
kaikki te vääryyden tekijät.’
28  Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja
kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos.
29  Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan
valtakunnassa.
30  Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi."

“Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat?”   Herran vastaus oli: ”Kilvoitelkaa päästäksenne
sisälle ahtaasta ovesta”  “Kilvoitelkaa” on voimakas sana, joka kuvaa sitä, ettei ihminen saisi antaa
minkään tai kenenkään estää häntä astumasta ahtaasta portista. Todiste tästä löytyy Matt. 5:29-30:ssä;
ja 18:8-9:ssä, missä Herra sanoo, että oli parempi vaikka repiä silmänsä tai leikata kätensä, jos kiusaus
syntiin niiden kautta oli este pelastumiselle.

MIKÄ ESTÄÄ SINUA USKOMASTA KRISTUKSEEN PELASTAJANASI?

“sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi” – niin, se on
tulevaisuudessa, mutta milloin? Vastaus kuuluu:

“Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven..”

Tämä viittaa Kristuksen, Yljän, paluun hetkeen, noutamaan morsiantaan, jolloin ne, jotka ovat
valmistautuneet, lähtevät (mitä kuvataan Matt. 25:1-13:ssa).

Silloin kaikki muutkin haluaisivat astua portista, kaikella vilpittömyydellä ja halulla, mutta he
eivät enää voi.

“EN TIEDÄ, MISTÄ TE OLETTE...”  Nämä ovat pelastumattomia, jotka kuten monet ovat
kuulleet kutsun ja pelastuksen hyvät uutiset, mutta olivat kieltäytyneet. Toivon ettet kuulu tuohon
joukkoon, jotka saavat kuulla seuraavan . . .

“Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.’Siellä on oleva itku ja hammasten
kiristys, kun näette ... itsenne heitetyiksi ulos.”

Ne ovat niitä, joilla oli suurimmat etuoikeudet, mutta jotka kieltäytyivät; heille on edessä
pahimmat tuomiot.

KUTSU Mutta sinulla on yhä aikaa, tänä kutsun ja armon päivänä, kun sinulla on vielä elämä
ruumiissasi täällä maan päällä, ja ennenkuin Herra palaa.

“Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin
te löydätte levon sielullenne.”  (Matt. 11:28-29).  Nämä ovat Vapahtajan ihania sanoja - Hänen joka
teki niin paljon puolestasi ristillä.

KYSYMYKSET 11    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)

1)  2 Kor. 5:1, 6-10:  Mitä uskovan ruumiille tapahtuu?
2)  Ketkä ovat läsnä “Kristuksen Tuomioistuimella”?
3)  1 Kor. 3:10-15:  Mitä Kristuksen Tuomioistuimella tuomitaan? Mitä asiaa ei käsitellä?
4)  2 Tim. 4:8:  Mitä on luvattu kaikille, jotka rakastavat Herran paluuta?
5)  Luuk. 13:22-30:  Mitä tahdotaan sanoa ilmaisulla, “Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta

ovesta?”
6)  Mitkä ovat ne kaksi tapahtumaa, jotka lopettavat mahdollisuuden pelastua?
7)  Matt. 11:28-29:  Mikä on Herran kutsu, vielä tänäänkin?


