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Kysymys elämästä tai kuolemasta …

Ilma oli täynnä jännitystä väkijoukkojen kokoontuessa mahtavien Niagaran putousten luo
tuona kesäkuun päivänä vuonna 1858. Huomio kiinnittyi 335 metrin pituiseen köyteen, joka
ulottui putousten Amerikan puoleisesta osasta aina Kanadan puolelle. Maailmankuulu
nuorallakävelijä Charles Blondin oli ylittänyt putoukset tuolla nuoralla.

Blondin kääntyi kohti katsojien paljoutta ja aloitti puheensa. Juhlallinen hiljaisuus valtasi
väkijoukon, kun he kuulivat hänen haasteensa. Hän halusi ylittää putoukset uudestaan, nyt
kantaen miehen selässään.

"Uskotko sinä, että pystyn kantamaan sinut toiselle rannalle?", hän kysyi eräältä katsojalta.
"Varmasti uskon", vastasi mies. "Annatko sitten minun myös tehdä sen?", Blondin tiedusteli.
"En ikinä!", tuli nopea vastaus.

Kääntyen toisen miehen puoleen Blondin asetti saman haasteen.
"Uskon, että voit kantaa minut ylitse", mies sanoi. "Itse asiassa en epäile sitä lainkaan".

"Luotatko minuun?", kysyi nuorallakävelijä. "Luotan", mies myönteli.
Henkeään pidätellen kansa katseli, kun kaksi miestä alkoi kävellä nuoralla. Askel

askeleelta he liikkuivat eteenpäin. Pian he saavuttivat keskikohdan. Ryöppyävä, kuohuva
vesi ei pystynyt peittämään näkyvistä alhaalla siintäviä synkän uhkaavia kallioita. Hitaasti
mutta varmasti, epäröimättä, he etenivät toiselle puolelle. Sitten he pysähtyivät. Köysi oli
alkanut purkautua ja huojui nyt pahaenteisesti.

Blondin puhui rauhallisesti, tosin kuolemanvakavaan sävyyn, olallaan istuvalle miehelle.
"Ette ole enää oma itsenne, herra Colcord. Olette osa minua. Jos horjahdan, horjahdatte
tekin. Älkää yrittäkö liikkua tai tasapainoilla omin voimin tai kuolemme molemmat.
Täydellinen luottamuksenne minuun on nyt elintärkeää".

He alkoivat liikkua jälleen kerran pitkin rajusti heiluvaa köyttä, ja lopulta he saavuttivat
toisen puolen. Katsojat riemuitsivat helpottuneina tilanteen laukeamisen takia. Selässä olleen
miehen täydellinen luottamus ja tottelevaisuus oli pelastanut molempien hengen.

On olemassa eräs toinenkin köysi, joka on vedetty kuilun yli, joka meidän kaikkien täytyy
ylittää. Siltana ajan ja ikuisuuden välillä on Kristuksen tuoman pelastuksen suurenmoinen
köysi. On vain yksi turvallinen tie tämän kuilun ylittämiseen, ja se tapahtuu täydellisen uskon
kautta Jeesukseen.

Varmasti olet kuullut tämän ennenkin. Kuten edellä mainittu mies, sinäkin varmaan tiedät,
että Jeesus Kristus on ainoa tie pelastukseen.

Mutta tieto ei riitä. Sinun täytyy myös panna täysi luottamuksesi ja uskosi siihen.
Saatat uskoa tekemättä ratkaisua. Mutta oletkohan sittenkään uskonut? Oikea usko ja

luottamus saa sinut liikkeelle ja toimintaan.
Älä nyt vaan erehdy. Pelastus löytyy vain Jeesuksessa Kristuksessa. Täydellinen

luottamuksesi Häneen on elintärkeää. Viivyttely voi olla vaarallista. "kuinka me voimme
päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta" (Heb. 2:3)

"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut" (Ap.t. 16:31).
Luota Häneen juuri nyt ja jätä elämäsi Hänen käsiinsä.

Douglas J. H. Mowat



Kuinka voin olla varma?

Epävarmuus voi olla hyvin stressaavaa – hengellisissä asioissa se voi olla hyvin
vaarallista.

   Elämässä on asioita, joiden suhteen meillä on varaa olla epävarmoja, mutta sielusi
pelastuminen ei ole yksi niistä. Olisi sanomattoman traagista, jos ihminen vain ajelehtisi läpi
elämän uskoen kaiken olevan kunnossa omalla kohdallaan, ja sitten saisikin loppujen lopuksi
huomata kadottaneensa elämänsä ikiajoiksi.

On kysymyksiä, jotka vaativat tarkkoja vastauksia. Olenko saanut syntini anteeksi?
Olenko saanut syntyä uudestaan? Olenko Jumalan lapsi? Pääsenkö taivaaseen tämän
elämän päätyttyä? Mielipiteet ja epämääräiset toiveet eivät riitä – minun täytyy tietää
varmuudella! Kuinka voin olla varma?

Jotkut ihmiset luottavat tunteisiinsa. Tänään he tuntevat olevansa sovussa Jumalan
kanssa, huomenna he saattavat tuntea toisin. Omiin tunteisiinsa luottaminen on kuin
rakentaisi talon juoksuhiekalle. Tunteet eivät voi toimia luotettavana oppaana. Toiset
luottavat tunneperäisiin kokemuksiinsa, uniinsa ja näkyihinsä. Mutta myös monet ihmiset,
jotka ehdottomasti eivät ole uskovia, kokevat näitä samoja asioita!

Raamatun mukaan pelastusvarmuus tulee kahdesta lähteestä: ensinnäkin, varmuus
tulee Jumalan Sanasta. Raamatussa kerrotaan selkeästi ja yksinkertaisesti mikä meidän
suhteemme on Jumalaan.

"Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se
ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä" (Joh. 3:36).

"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut" (Ap.t. 16:31).
"jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" (Room. 10:13).
Herran Jeesuksen kuolema ja ylösnouseminen ovat tehneet mahdolliseksi sen, että

Jumala vanhurskauttaa syylliset syntiset, jotka luottavat Jeesukseen. Jumalan Sanan
mukaan, kun syntinen katuu syntejään ja luottaa Herraan Jeesukseen, hän saa varmuuden
siitä, että Jumala on pelastanut hänet. Hän voi luottaa täysin Jumalan Sanaan. Toisin kuin
tunteet, Jumalan Sana ei muutu.

Onko sinulla tämä Jumalan Sanasta lähtöisin oleva pelastusvarmuus? Onko Jeesus
Kristus sinun Herrasi ja Vapahtajasi henkilökohtaisen uskon kautta? Jos asia on näin, silloin
voit turvallisin mielin luottaa Jumalan pettämättömään lupaukseen.

Mutta toiseksi, pelastusvarmuus saadaan Pyhältä Hengeltä. Raamattu sanoo: "Henki
itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia" (Room. 8:16).
Raamatun mukaan, kun joku luottaa Herraan Jeesukseen, hän saa siinä hetkessä Pyhän
Hengen. Pyhä Henki todistaa, että hänestä on tullut Jumalan lapsi.

Kuinka Pyhä Henki todistaa? Kielillä puhumisen kauttako? Ei alkuunkaan. Tiesitkö, että
on mahdollista "puhua kielillä" ilman Pyhää Henkeäkin? Ei-kristilliset uskonnot harjoittavat
"kielillä puhumista". Onko Pyhän Hengen todistus jonkinlainen epämääräinen tunne ihmisen
sisimmässä, jokin lämmin hehku, jota ei voi selittää? Ei.

Pyhä Henki todistaa seuraavalla tavalla: kun ihminen on todella uudestisyntynyt, hän
havaitsee muutoksen tapahtuneen elämässään. Hänellä on uusia mielihaluja, uusia asenteita
– nyt hän haluaa lukea Jumalan Sanaa; hän haluaa rukoilla; hän haluaa totella, mitä Jeesus
sanoo; hän haluaa elää Jeesusta eikä itseään varten; hänen asenteensa syntiä kohtaan on
muuttunut. Mistä nämä uudet asenteet ja mielihalut tulevat? Ne tulevat Jumalan Hengeltä.
Tällä tavoin Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.
Henkilö, joka on todella pelastunut, on tietoinen, että muutos on tapahtunut hänen
elämässään ja muutkin sen pian huomaavat.



Monet tänä päivänä tunnustavat olevansa pelastuneita, vaikka mitään muutosta ei ole
tapahtunutkaan heidän elämässään. Raamattu sanoo, että jos mitään muutosta ei ole
tapahtunut, ei ole myöskään tapahtunut pelastumista – kaikista näyistä, unista tai
tunneperäisistä kokemuksista huolimatta. Herra Jeesus sanoi: "Niin te siis tunnette heidät
heidän hedelmistään" (Matt. 7:20).

Rakas ystävä, Jumala haluaa sinun pelastuvan ja Hän haluaa sinun myös tietävän täysin
varmasti, että olet aito Jumalan lapsi. Johannes kirjoitti: "Tämän minä olen kirjoittanut teille,
jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä" (1 Joh.
5:13).

Oletko täysin varma, että olet aidosti pelastunut? Jos et ole varma, varmistu asiasta nyt
heti.

Kenelläkään ei ole varaa olla epävarma tässä asiassa.

Douglas J H Mowat

Ristin merkitys

"minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on
rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.
" (Gal. 2:20)

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman
synnin" (Joh. 1:29)

"Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden,
vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät
Jumalan tykö" ( 1 Piet. 3:18)

"Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden,
runneltu meidän pahain tekojemme tähden" (Jes.
53:5)

Douglas J H Mowat

Keitä me olemme?
Olemme uskovia, jotka kokoontuvat Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Me
uskomme,

!!!! että on olemassa vain yksi Jumala, joka on ollut olemassa ikuisesti kolmena selvästi
erottuvana persoonana: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.

!!!! että Jeesus Kristus oli Jumala ihmismuodossa; että Hän syntyi neitseestä; että Hän kuoli
antaen itsensä uhriksi syntisten edestä; että Hän nousi ruumiillisesti kuolleista ja astui
taivaisiin.

!!!! että syntiinlankeemuksen seurauksena ihmiskunta on synnin alaisuudessa ja että jokainen
ihminen on syntinen luonnoltaan ja teoiltaan.

!!!! että Jumala tarjoaa meille armossaan ja hyvyydessään täydellistä ja ilmaista pelastusta
Jeesuksessa Kristuksessa ja että tämä pelastus annetaan meille lahjaksi.



!!!! että henkilökohtaisen katumisen ja uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ihminen syntyy
uudesti, vastaanottaa Pyhän Hengen, julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä, saa ehdoitta
anteeksi kaikki syntinsä, saa ikuisen elämän ja muuttuu uudeksi luomukseksi Jeesuksessa
Kristuksessa.

!!!! että Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen voi tietää ja olla varma pelastuksestaan ja
että tämä ei koskaan joudu kadotukseen.

!!!! että uskovat tulisi kastaa upottamalla, joka on ulkoinen merkki uskovan sisällä
tapahtuneesta Jumalan puoleen kääntymisestä.

!!!! että tosi seurakunta, Kristuksen ruumis, koostuu kaikista tosi uskovista alkaen
ensimmäisestä helluntaista aina seurakunnan ylöstempaukseen asti.

!!!! että paikallisseurakunta koostuu tosi uskovista, jotka on kastettu ja jotka kokoontuvat
Herran Jeesuksen nimeen apostolien opetuksen mukaisesti.

!!!! että jokaisella uskovalla on Jumalan edessä papin tehtävä.

!!!! että Raamattu on Jumalan Sana ja että se on Hänen täydellinen ja lopullinen
ilmoituksensa.

Douglas J H Mowat


