SINULLE,
JOKA OLET JEHOVANTODISTAJA
KRISTITTYJEN KREIKANKIELINEN RAAMATTU
Keitä varten se on kirjoitettu?

Sinäkin varmaan ajattelet, että on erittäin tärkeää tietää, keitä varten Raamattu,
Jumalan sana, on kirjoitettu.
Niin kuin tiedät, painokoneen keksimisestä lähtien Raamattu on joka vuosi ollun
maailman eniten myyty kirja. Sitä on tätä nykyä käännetty jo yli 1900 kielelle.
Tästäkin jo näkyy, että Jehovan tahto on, että kaikki ihmiset saisivat käsiinsä
Raamatun ja lukisivat sitä. Niin, Raamattu on kirja, jonka Jumala on antanut
koko ihmiskuntaa varten.
Mutta Vartiotorni-järjestö (Jehovantodistajat) sanoo, että Kristittyjen
kreikankielinen Raamattu (Uusi Testamentti) on kirjoitettu pää osin niille
144.000:lle, jotka odottavat pääsevänsä taivaalliseen elämään. Näin ollen
Raamatun monet ihanat lupaukset eivät koske muita kuin tähän ryhmään
kuuluvia. Esimerkkinä seuraavat Raamatun kohdat kuuluvat niihin:
"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät
ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta,
vaan Jumalasta." (Joh. 1:12-13)
"Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme
Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin
perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran
yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös
kirkastuisimme." (Room. 8:16-17)
"Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala
ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt
meidät
elävään
toivoon
Jeesuksen
Kristuksen
kuolleistanousemisen
kautta,
turmeltumattomaan
ja
saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on
säilytettynä teitä varten." (1 Piet. 1:3-4)
"Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä
on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut." (2 Kor. 5:17)
"Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan,
pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun

Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena,
hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa
kiitokseksi." (Ef. 1:13-14)
"Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on
pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa." (1 Piet.
2:9)
"Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän
tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta
alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa
totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän
evankeliumimme
kautta, omistamaan meidän
Herramme
Jeesuksen Kristuksen kirkkauden." (2 Tess. 2:13-14)
"Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne
Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on
painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän
sydämiimme." (2 Kor. 1:21-22)
"Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös
odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on
muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin
kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki
itsellensä alamaiseksi." (Fil. 3:20-21)
Yllä olevat kohdat eivät edusta kuin murto-osaa niistä Raamatun lupauksista,
jotka jehovantodistajien mukaan kuuluvat vain 144.000 ihmiselle. Muut miljardit
ihmiset eivät heidän mukaansa voi päästä kokemaan sitä, mitä kohdat
lupaavat. Samoin ehtoolliselle, jota Jeesus käski viettää muistokseen, saavat
osallistua vain nuo 144.000 ihmistä. Mutta onkohan tällainen opetus oikeaa ja
pitääköhän se yhtä Raamatun kanssa.
Raamattu puhuu vain kahdessa kohdassa noista 144.000 ihmisestä. Ne ovat
Ilmestyskirjan 7. ja 14. luvussa. Kummassakaan kohdassa ei sanota, että vain
noilla 144.000:lla olisi toivo taivaallisesta elämästä, eikä myöskään sitä, että
Uusi Testamentti koskisi pää osiltaan vain heitä. Raamatusta ei liioin löydy
mitään perustetta tulkita Jeesuksen opetuslapsilleen lausumia sanoja: "Sinä
piskuinen lauma" tarkoittamaan sitä, että vain rajoitettu joukko ihmisiä pääsee
taivaaseen. Jeesushan sanoo: "Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa."
Edellä luetelluissa Paavalin eri seurakunnille lähettämien kirjeitten kohdissakin
hän kohdistaa sanansa koko seurakunnalle käyttäessään sanaa "te". Paavali ei
sano "eräät teidän keskuudestanne" tai "osa teistä", vaan "te". Hän halusi
korostaa, että hän kirjoitti kunkin paikkakunnan seurakunnan kaikille jäsenille.
Jos Jumalan lupaukset olisivat koskeneet vain tiettyjä seurakuntien jäseniä,
Paavalin olisi myös täytynyt rajoittaa ne kuulumaan vain heille.
Jehovantodistajien itseriittoinen raamatuntulkinta tekee Jumalan sanan tyhjäksi
miljardien ihmisten osalta. He tekevät saman virheen kuin fariseukset:
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"Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka
olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette." (Mk.
7:13)
Matteuksen evankeliumin
jehovantodistajiin:

luvun

23

jae

13

soveltuu

sellaisenaan

"Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun
suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene
sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä."
Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus Kristus sanoi opetuslapsilleen: "Menkää
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille." (Mk. 16:15)
ja "...ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän
pitää." (Matt. 28:20) Evankeliumi ja evankeliumin lupaaman pelastuksen
siunaus kuuluu maailman kaikille ihmisille. Tämän pelastuksen valmistamiseksi
Jeesus vuodatti oman kalliin verensä. Emme missään tapauksessa saa antaa
ihmisten ajatusten kaventaa tätä suurta pelastusta.
Toivon sydämestäni, että lukisit Raamattusi uudelleen niin, että et jäisi Jumalan
siunausten ulkopuolelle.
"Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi,
sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin
ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen."
(Joh. 14:2-3)

VARTIOTORNI - Jumalan puhetorviko?
"Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta."
(Matt. 24:11)
Emmekö me Sinunkin mielestäsi elä lopun aikaa? Jeesus Kristus puhuu
selkeästi lopun ajan merkeistä Matteuksen evankeliumin 24. luvussa. Hän
mainitsee merkkeinä mm sotien lisääntymisen, nälänhädät, voimakkaat
maanjäristykset, laittomuuden pääsyn valtaan ja ihmisten rakkauden
kylmenemisen. Nämä merkit ovat selkeästi nähtävissä ja ne ilmenevät koko
maailman laajuisesti. On ilmeistä, että elämme tänään lopun aikaa. Etkö
Sinäkin ole vakuuttunut tästä? Mutta tiedätkö, että Kristus puhui vielä yhdestä
lopunajan merkistä? Se on väärien profeettojen ilmestyminen. Luukkaan
evankeliumissa lukee näin:
"Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni
sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta älkää menkö
heidän perässään." (21:8)
Tämä varoitus koskee juuri meitä, jotka elämme lopun ajassa. Siksi meille on
tärkeää, miten voimme erottaa toisistaan oikeat profeetat vääristä profeetoista.
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Raamattu antaa täkän kysymykseen selkeän vastauksen. Avatkaamme 5.
Mooseksen kirjan 18. luvun jakeet 22-22.
"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota
minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien
nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.' Ja jos sinä ajattelet
sydämessäsi: 'Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran
puhetta?' niin huomaa: kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun
se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa
Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä
pelkää häntä."
Tämä Raamatun sana on erittäin selkeää eikä ole vaaraa sen väärin
ymmärtämisestä. Yksilö tai yhteisö, joka puhuu sellaista, mikä ei toteudu, on
väärä profeetta. Miten on sitten Vartiotorni (Jehovan todistajat) nimisen noin
100-vuotiaan järjestön laita? Tämä järjestö itse väittää olevansa Jumalan
puhetorvi, Jumalan ainoa profeetta, jolle Jumala on uskonut sanansa. Mutta
kestääkö tämä väite, kun se koetellaan Raamatulla, totuuden mitalla. Niinkuin
tiedätte, Vartiotornilta on saatu sen perustamisesta lähtien monenlaisia
profetioita. Sikäli kuin Vartiotornin väitteet ovat totta, näiden profetioiden on
tietysti myös täytynyt toteutua. Elleivät ne ole toteutuneet, Vartiotorni on
osoittautunut vääräksi profeetaksi. Käykäämme siksi tutkimaan näitä profetioita.
1874:
1892:

(1) Jeesus Kristus tuli takaisin hengessä. (Studies in the
Scriptures, Series IV, p.621)
(2) Jumalan suuren päivän taistelu, Harmagedon, alkaa ja päättyy
vuonna 1914. (Zion's Watchtower, January 15, 1892, p.22)

1878:

(3) Jeesuksen Kristuksen hallinta kuninkaana alkoi. (Studies in the
Scriptures, Series IV, p.579)

1914:

(4) Pakanoiden hallintavalta häviää, sen jälkeen epätäydellisten
ihmisten hallintavalta päättyy. (Studies in the Scriptures, Series II,
p.77)
(5) Sodan (ensimmäisen maailmansodan) tuhoaman järjestelmän
sijaan asetetaan Jumalan valtakunta, joka saavuttaa koko
maailman hallintavallan. (Studies in the Scriptures, Series II, p.77)
(6) Kristuksesta tulee maapallon uusi hallitsija, Hän kaataa
pakanain hallitukset ja toimeenpanee itse oikeudenmukaisen
hallituksen. (Studies in the Scriptures, Series II, p.77)

1916:

(7) Vuoden 1916 syyskuun 1. päivänä julkaistun Vartiotorni-lehden
mukaan juuri silloin oltiin Harmagedonin keskellä.

1918:

(8) Perinnäiset kristilliset kirkot hävitetään, niiden miljoonat jäsenet
kuolevat kaikki. (The Finished Mystery, 1917 Edition, p.485)

1925:

(9) Aabraham, Iisak, Jaakob ja muut Vanhan Testamentin pyhät
nousevat kuolleista täydellisinä ihmisinä ja ilmestyvät nähtävällä
tavalla. (Millions Now Living Will Never Die, p.89,90)
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1941:

(10) Muutaman kuukauden sisällä alkaa Harmagedon. (The
Watchtower, 9/15/41, p.288)

1975:

(11) Syksyllä on Harmagedon ja Jumalan tuhatvuotinen valtakunta
alkaa. Toisin sanoen, vuosi 1975 tapahtuu maailman loppu.
Harmagedonin on täytynyt päättyä. (The Watchtower, 8/15/68,
p.499)

Niinkuin ymmärrät Vartiotornin ennustamista asioista ei yksikään ole toteutunut.
Siksi meidän on pakko todeta, että he ovat vääriä profeettoja. Jehovantodistajat
todennäköisesti puolustavat näiden profetioiden toteutumattomuutta avaamalla
Sananlaskujen 4. luvun 18. jakeen ja selittämällä: "Niinkuin aamurusko
kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka, jehovantodistajien johtajienkin
ilmoitus oli alkuaikana valoltaan vähäisempää, mutta sitä mukaan kuin valo
lisääntyi, he huomasivat erehdyksensä ja korjasivat opetustaan." Eli kysymys
oli siitä, että ilmoituksen valon lisääntyessä havaittiin erehdykset.
Mutta eikö vähäinen valo tarkoita sitä, että nähdään vain vähän? Vaikka
nähdään vain vähän, silti tarkasteltavasta esineestä saadaan tiettyyn määrään
tietoa. Sikäli kuin silmissämme ei ole vikaa, tämä rajoitettukin tieto on kuitenkin
oikeaa. Samaa voidaan sanoa myös hengellisestä näkökyvystä. Jos meidän
hengelliset silmämme ovat terveet ja saamme Jumalan ilmoituksen valoa
osaksemme, niin riippumatta siitä onko valon määrä suuri tai pieni, voimme toki
saada oikeaa tietoa asiasta, jota katselemme hengellisin silmin. Kun sitten
ilmoituksen valo lisääntyy, saamme entistä enemmän oikeaa tietoa.
Mutta jehovantodistajien väitteen mukaan valon lisääntyessä aiempi tieto
osoittautuisi vääräksi. Mutta eihän asia voi mitenkään niin olla. Kysymys on
siitä, että heidän alussa saamansa ilmoituksen valo ei ollut Jumalasta.
Otetaanpa esimerkki. Oletetaan, että huoneessa on vain vähän valoa. Nurkan
suunnalla seisoo mies. Valon vähäisyyden vuoksi ei saa selvää mitä rotua hän
on, minkä ikäinen hän on ja mitä hänellä on päällä. Mutta silti hänestä
havaitsee, että on kysymys ihmisestä. Miten on, jos joku nähtyään hänet sanoo:
"Se on lehmä." Meidän on pakko päätellä, että kysymys on erittäin
huononäköisestä ihmisestä. Vika ei ole valon määrässä vaan silmissä.
Sanommattakin on selvää, että Vartiotorni-järjestön hengellinen näkökyky on
täysin olematon. Alussahan he sanovat "se on lehmä", mutta oikaisevat sitten
myöhemmin "se olikin ihminen". Jehovantodistajat lainaavat mielellään
Sananlaskujen 4. luvun jaetta 18, mutta jae 19 kertoo täsmällisesti heidän
hengellisen tilansa:
"Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin
kompastuvat."
Jehovantodistajien kirjassa "Puhu perustellen käyttämällä Raamattua
(Reasoning From the Scriprtures)" on kohta, jossa käsitellään vääriä
profeettoja. Sivulla 423 käsitellään kysymystä: "Evätkö Jehovan todistajat ole
tehneet erehdyksiä opetuksissaan?" He eivät käytä ilmaisua väärä profetia
vaan erehtyminen, mutta puolustukseksi siinä lukee näin: "Jehovantodistajat
eivät väitä olevansa henkeytettyjä profeettoja. He ovat tehneet erehdyksiä.
Heillä on Jeesuksen Kristuksen apostolien tavoin ollut toisinaan joitakin vääriä
odotuksia." Mutta tässä ei ole kysymys muusta kuin totuuden vääristelystä.
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Apostolien tekojen 1. luvun jakeen 6 mukaan Kristuksen opetuslapset odottivat
Jeesuksen palaavan hyvin pian Israelin kuninkaaksi, mutta he eivät suinkaan
ennustaneet siitä mitään. Asialla ei ole mitään tekemistä jehovantodistajien
kanssa. Nyt emme kysy sitä, onko heidän oppinsa oikea vai ei, vaan haluamme
vain tietää, ovatko heidän ennustuksensa toteutuneet. Opilliset virheet ja
ennustusten toteutumattomuus ovat kaksi eri kysymystä. Jehovantodistajat
haluavat sotkea nämä kaksi asiaa paetakseen vastuustaan.
Lauseella "jehovantodistajat eivät nimitä itseään hengen saaneiksi profeetoiksi"
he yrittävät vain selitellä. Toisaalta he väittävät olevansa Jumalan puhetorvi,
mutta toisaalta sanovat, että toisin kuin Vanhan Testamentin profeetoilla heillä
ei ole henkeä ja siksi on mahdollista, että heille sattuu erehdyksiä. Mutta voiko
olla olemassa profeettaa, jolla ei ole henkeä. Se, joka profetoi saamatta ilman
Jumalan henkeä, profetoi jonkin muun hengen voimalla ja on siis väärä
profeetta. Näin jehovantodistajat itse osoittavat olevansa vääriä profeettoja.
Tämän lisäksi jehovantodistajat väittävät, että he ovat rehellisiä, osoittavat
elämässään rakkautta, ovat uskollisia Raamatulle ja levittävät julkisesti
Raamatun totuutta. Siksi he eivät muka voi olla vääriä profeettoja. Mutta
tällaiset väitteet ovat heidän omia väitteitään itsestään. Väärän profeetan
erottamisessa oikeasta ratkaisevia ovat kiistattomat tosiasiat, toisin sanoen,
toteutuvatko ennustukset vai eivät. Aivan niinkuin 5. Mooseksenkirja sanoo.
Vaikka jehovantodistajat itse julistaisivat elävänsä mitä mallikelpoisinta elämää,
järjestö, joka ennustaa sellaista, mikä ei toteudu, on vääräprofeetta.
Jeesus Kristus varoitti, että lopun aikana tulisi ilmestymään monia vääriä
profeettoja. Jehovantodistajat on juuri lopun ajan järjestö, joka on 100 vuotta
ennustanut väärin. Herra Jeesus varoittaa seuraamasta tällaisia vääriä
profeettoja. (Luuk. 21:8) Miten on sinun laitasi. Seuraatko yhä jehovantodistajia,
vai seuraatko Jeesusta Kristusta?

RAKASTAAKO JEHOVA SINUA?
Rakastaako Jehova sinua? Ehkä kuulet ensi kertaa tällaisen kysymyksen.
Mutta kysymyksen merkitys on sinulle erittäin suuri. Niin kuin Raamatusta
luemme, Jehova on rakastava, armahtava ja laupias Jumala. Hän ei kohtele
yhtään ihmistä puolueellisesti, vaan osoittaa kaikkiin rotuihin ja kansoihin
kuuluvia kohtaan rakkautensa. Sinäkin varmaan tunnet rakkautta tätä Jumalaa
kohtaan, näet suurta vaivaa Jehovan ja Hänen valtakuntansa vuoksi sekä olet
innokas Hänen palvelemisessaan.
Mutta riittävätkö sinun palvelusi ja vaivannäkösi siihen, että saat osaksesi
Jehovan
rakkauden
ja
että
pääset
sisälle
Jehovan
uuteen
maailmanjärjestykseen. Oletko varma siitä, että olet kyllin arvokas
pelastuaksesi. Vai koetko ehkä levottomuutta ajatellessasi omia
mahdollisuuksiasi saada ikuinen elämä. Jos niin koet, etkö lukisi erään
Luukkaan evankeliumin kertomuksen yhdessä kanssani?
"Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli
mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas.
Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut
kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja
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nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli
kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja
sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun
pitää oleman sinun huoneessasi". Ja hän tuli nopeasti alas ja otti
hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen:
"Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan". Mutta Sakkeus
astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani
minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut,
niin annan nelinkertaisesti takaisin". Niin Jeesus sanoi hänestä:
"Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on
Aabrahamin poika; sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja
pelastamaan sitä, mikä kadonnut on". (Luuk. 19:1-10)
Tästä kertomuksesta voimme oppia monenlaista. Yksi asia on se, että Jeesus
Kristus rakasti ihmisiä otti heitä vastaan sellaisina kuin he olivat. Jeesus ei
ainoastaan osoittanut mielenkiintoa kaikkien inhoamaa ja halveksimaa
Sakkeusta kohtaan vaan meni niin pitkälle, että vieraili hänen kodissaan ja
halusi auttaa häntä. Tavallisten ihmisten mielestä Sakkeuksella ei olisi ollut
oikeutta saada vieraakseen niin suurenmoista henkilöä kuin Kristusta.
Sakkeushan oli hyvin syntinen mies. Mutta Jumalan rakkaus eroaa ihmisten
rakkaudesta. Se ottaa vastaan ja rakastaa ihmisiä asettamatta ehtoja. Eihän
Sakkeuskaan ottanut Kristusta vastaan tehtyään ensin yrityksiä parantaakseen
itseään edes hiukan. Hän tuli Kristuksen luo syntisenä. Ja niin Kristus pelasti
tämän syntisen. Jakeessa 9 sanotaan: "Tänään on pelastus tullut tälle
huoneelle."
Toiseksi voimme oppia tästä kertomuksesta, että Sakkeuksen kokema
todellinen pelastus ei ole vain pääsyä osalliseksi tietyistä eduista. Siinä oli
kysymys pääsemisestä sellaiseen yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa, että
hän sai uuden ilon ja hänen elämänsä muuttui. Sakkeus otti Kristuksen vastaan
ja kuunnellessaan Hänen puhettaan hän tajusi ja uskoi: "Tämä on maailman
Vapahtaja, Jumalan Poika Kristus." Sillä hetkellä tapahtui Sakkeuksen
sydämessä ihme. Hänen syntinsä annettiin anteeksi ja hän pelastui. Myös
hänen sydämensä muuttui. Epärehellisestä Sakkeuksesta tuli vilpitön. Siihen
asti hän oli ollut kiinnostunut vain itsestään, mutta nyt hän alkoi ajatella köyhiä
ihmisiä. Hän lupasi antaa omaisuudestaan puolet köyhille. Oli kysymys mistä
aikakaudesta tai mistä maasta tahansa, aina kun ihminen kohtaa Jeesuksen
Kristuksen, hän muuttuu aivan kuin eri ihmiseksi. Kun ihminen ottaa vastaan
Jeesuksen Kristuksen, tapahtuu sama ihme kuin Sakkeuksellekin.
Menneisyyden synnit annetaan anteeksi ja sydän muuttuu kokonaan uudeksi.
"Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä
on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut." (2 Kor. 5:17)
Sakkeuksen kertomuksesta ilmenee selvästi, että pelastus ei ole palkkio hyvistä
teoista vaan uuden elämän alku. Tämä uusi iloon ja palvelukseen vievä elämä
seuraa siitä, että ihminen pääsee kosketukseen Jeesuksen Kristuksen kanssa.
Sakkeus ei palauttanut petoksella riistämäänsä ja antanut omaisuuttaan
köyhille saavuttaakseen pelastuksen. Hän alkoi toimia niin vasta sen jälkeen,
kun hän oli kohdannut Jeesuksen, pelastunut ja hänen sydämensä oli
muuttunut.
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Ethän sinä vain ole erehtynyt järjestyksessä? Sinähän pyrit tekemään kaikkesi,
jotta saisit osaksesi Jehovan rakkauden ja kelpaisit pelastuvien joukkoon. Mutta
eikö sinun ensin pitäisi kokea sama pelastus ja sydämen muutos, jonka
Sakkeus koki. Yrityksemme omin voimin muuttaa itsemme ovat turhia ja vain
uuvuttavat meidät. Mutta Raamatun ihana sanoma on, että Jeesus Kristus ottaa
sinut vastaan ja rakastaa sinua sellaisena kuin olet. Hän pelastaa sinut ja
muuttaa sydämesi.
"Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi."
(Ef. 2:8-9)
Tämän sanan mukaisesti pelastus on Jumalan suuresta rakkaudestaan antama
lahja. Eihän lahjaa ansaita omilla ponnistuksilla. Vaivalla hankittu on ansio eikä
lahja.
Tarkoittaako tämä sitten sitä, etteivät teot olisikaan tärkeitä. Siitä ei ole
kysymys. Katso, mitä Efesolaiskirjeen 2. luvun jae 10 sanoo:
"Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa
hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me
niissä vaeltaisimme."
Mutta huomaa, että Paavali kirjoittaa tämän ihmisille, jotka ovat jo kokeneet
pelastuksen. "...te olette pelastetut..." (jae 8). Teot eivät ole keino saavuttaa
pelastus, vaan seurausta pelastuksesta. Kristitty ei tee hyviä tekoja
pelastuakseen, vaan siksi, että hän on pelastettu. He julistavat evankeliumia,
palvelevat seurakunnassa ja noudattavat Jeesuksen käskyjä ilmaistakseen
kiitollisuutensa ja ilonsa pelastuksestaan sekä todistaakseen ympärillä oleville
ihmisille pelastuksestaan.
Sinä näet vaivaa pelastuaksesi eräänä päivänä, mutta Raamattu kertoo: "Nyt
on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä." (2 Kor. 7:2) Edelleen Paavali
käyttää mennyttä aikamuotoa imperfektiä puhuessaan pelastuksesta.
"Jumala pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen
ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja
Pyhän Hengen uudistuksen kautta,..." (Tiit. 3:5)
"Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei
meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa
mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen
ikuisia aikoja." (2 Tim. 1:9)
Jumalan valmistama pelastus on koettavissa nyt. Ottamalla vastaan tämän
pelastuksen saat ikuisen elämän ja pääset lopulta omistamaan kaiken sen
siunauksen, jonka Jumala on valmistanut meille valtakunnassaan.
Sinua rakastetaan. Etkö sinäkin vastaisi Jeesuksen rakastavaan kutsuun.
"Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan
teille levon." (Matt. 11:28)
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