Kenet Jeesus pelastaa?
Vaihtoehto 1: Koko maailman
Seuraavassa on joitakin Raamatunjakeita, joissa todetaan
Jeesuksen olevan koko maailman vapahtaja.
”Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt
Poikansa maailman Vapahtajaksi. (1 Joh 4:14)
”Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja
sanoi: “Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman
synnin! (Joh 1:29).
”Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän,
vaan myös koko maailman syntien”. (1 Joh 2:2)
”joka [Jumala] tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja
tulisivat tuntemaan totuuden”. (1 Tim. 2:3-4).
”ja he sanoivat naiselle: “Emme enää usko sinun puheesi
tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä
totisesti on maailman Vapahtaja.” (Joh 4:42).
1 Tim. 4:10 Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme,
että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on
kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.
Em. jakeen 4:10 mukaan Jumala on kaikkien ihmisten pelastaja,
erityisesti uskovien.
Pelastaako Jeesus siis todellakin
kaikki ihmiset vaikka kuinka syntisiä olisivat? Jakeen voi
tulkita myös niin, että uskovat ilman muuta saavat pelastuksen
ja kaikilla maailman ihmisillä on sama mahdollisuus (jos he
vain uskovat).
Jeesus on uskovien vapahtaja, se on selvä. Ettäkö Hän olisi
KAIKKIEN ihmisten vapahtaja? Siis kaikkien! Kyllähän Jumala
sanoo tahtovansa, että kaikki pelastuisivat, mutta voisiko
olla mahdollista, että kaikki, ihan jokainen ihminen, saisi
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synneistään
–
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1.
Korinttolaiskirjeessä puhutaan puhdistavasta tulesta, joka tuo
pelastuksen. Ei kaikille, vaan niille, jotka ovat rakentaneet
‘taloaan’ ainakin jossain määrin Kristuksen perustalle.
Tiit 1:10 Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja
eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa;
Siis, tällaisia on kaikenlaisten ihmisten joukossa, mutta
varsinkin… Jos tätä vertaa
1 Tim 4:9-10, jossa puhutaan
Jumalan pelastuksesta ja nimenomaan siitä, koskeeko se kaikkia
(ihan kaikkia), vaiko varsinkin uskovia, mutta myös muita. On
kolme mahdollista tulkintaa: 1) Pelastus koskee vain uskovia
2) Pelastus koskee erityisesti uskovia, mutta yhtä lailla
muitakin 3) Pelastus koskee ilman muuta uskovia, mutta myös
muita ”tietyin edellytyksin”.
Itse kallistun kolmannen vaihtoehdon puoleen. Katson sen
tarkoittavan tätä: Pelastus koskee kaikkia ihmisiä, jotka ovat
ainakin jossain elämänsä vaiheessa rakentaneet uskoaan
Kristuksen varaan, mutta erityisesti uskovia. Tämä sillä
varauksella, että kyseisille ihmisille on riittävän kattavasti
tiedotettu evankeliumin sisältö. Silloin vastuu pelastuksesta
siirtyy hänelle. Hän voi uskoa tai jättää uskomatta.
Sellainenkin ihminen voi pelastua, joka ei ole koskaan edes
kuullut Kristuksesta, kunhan vain lain teot ovat hänen
sydämessään. Room 2:14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole,
luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä
ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki 15 ja osoittavat, että
lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän
omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään
syyttävät tai myös puolustavat heitä – 16 sinä päivänä, jona
Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen
kautta, minun evankeliumini mukaan.
Entä jos ihmiset eivät usko Jumalan tahtovan pelastaa heidät?
Jospa ihmiset eivät ole koskaan kuulleetkaan Jumalastamme

Jehovasta? Jumala voisi, jos tahtoisi, saattaa itsensä ja
tahtonsa kaikkien ihmisten tietoon! Mutta vain pieni osa
miljardien ihmisten suuresta joukosta ylipäätään edes tuntee
kristittyjen Jumalan. Niistäkin, jotka tuntevat, pieni osa
tuntee Jumalan tahdon.
Mutta ihmiset eivät noudata Jumalan tahtoa! Jos ihminen uskoo
saavansa syntinsä anteeksi Jeesuksen lunastusuhrin perusteella
ja katuu pahoja tekojaan, hän pelastuu eikä joudu viimeisellä
tuomiolla kokemaan toista kuolemaa. Entä jos ihmiset eivät
edes ymmärrä tehneensä syntiä? Ihmisten, niin teologien kuin
sanan kuulijoidenkin mielestä on selvää, että katumaton
syntinen pahantekijä joutuu ikuiseen piinaan tulisessa
järvessä eli kokemaan nk. toisen kuoleman. Tämä on täysin
selvin sanoin sanottu Raamatussa ja vielä moneen kertaan. Vai
onko?
Pelastusta on haluttava. Ilm 22:17 ”Ja joka janoaa, tulkoon,
ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.”
Em. jakeesta käy ilmi, että kaikille tarjotaan pelastusta jos
vain … Pelastuminen ei edellytä paljon, mutta kuitenkin jotain
tärkeää; ihminen pelastuu jos vain hän haluaa ottaa ilmaiseksi
’elämän vettä’, tai ’astua ovesta’, joka on Kristus.
Pelastumiseksi on haluttava tulla. Jer 29:13 sanoo: ”Te
etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta
sydämestänne”. Täytyy siis tehdä jotain sen saavuttamiseksi.
Asian voi kääntää toisinkin päin; jos ei tee em. tavoin – astu
Kristuksen ovesta tai juo elämän vettä ilmaiseksi – ei
pelastu. Heb 11:6 ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla
otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa,
että Jumala on ja että hän palkitsee [ikuisella elämällä] ne,
jotka häntä etsivät.” Etsimistä vielä helpottaa, että Kristus
suorastaan vetää kaikkia puoleensa: Joh 12:32 ”Ja kun minut
ylennetään maasta [nousen kuolleista], niin minä vedän kaikki
tyköni.”
Vaihtoehto 2: Koko maailman kaikki uskovat

Joh 3:16 ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän
antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”.
Sen sijaan, että Jeesus ottaisi pois koko maailman ihmisten
synnit ja saattaisi heidät näin pelastukseen, Joh. 3:16
täsmentäen Jumalan lupausta: yksikään ihminen joka uskoo, ei
huku, vaan hän saa iankaikkisen elämän. Kun edellä oli
jakeita,
joiden
mukaan
koko
maailma
pelastuisi
(universalistisen tulkinnan mukaan: koko maailman kaikki
ihmiset), niin Joh 3:16 mukaan pelastuminen edellyttää, että
ihminen uskoo Jeesukseen!
Jos löytyykin jakeita, joiden perusteella voi tulkita koko
maailman tulevan pelastetuksi ja saavan ikuisen elämän, niin
vastaavasti on Raamatussa jakeita, jotka todistavat
pelastuksen olevan ehdollinen. Tällainen on eräs Raamatun
tunnetuimmista jakeista Joh 3:16: jokainen pelastuu, joka vain
uskoo Jeesukseen Kristukseen. Tarkistin vielä mitä Strong’s
sanoo: πιστεύω pisteúō; from G4102 to have faith (in, upon, or
with respect to, a person or thing), i.e. credit; by
implication, to entrust (especially one’s spiritual well-being
to Christ): —believe(-r), commit (to trust), put in trust
with.
Voisiko olla mahdollista, että Raamatussa on ristiriitaa,
jakeita, jotka ovat toisiaan vasten? Lähtökohtahan on, että
Raamattu ei voi olla itsensä kanssa ristiriitainen. Jos siis
on jakeita, jotka näyttävät olevan vastakkaisia, miten
ratkaisisimme tulkintaongelman? Kumpi tulkinta on oikea? Kuten
tässä tapauksessa: pelastaako Kristus todella kaikki maailman
ihmiset vai ainoastaan ne, jotka uskovat Häneen ja huutavat
Hänen nimeään avuksi? Tätä joudun vielä miettimään ja
tutkimaan kirjoitusteni edistymisen myötä. Nyt sanoisin esillä
olevasta esimerkistä, että ratkaisu löytyy vertaamalla jakeita
ja toteamalla kumpi on tulkintavapaampi.
Joh 3:16:ssa sanotaan … ”ettei yksikään, joka häneen uskoo,

hukkuisi…”
Tässä on selvä ehto ja vaatimus. Pelastus ja
ikuisen elämän saaminen edellyttää uskoa. Tämän mukaan kaikki
eivät suinkaan pelastu. Entä sitten Joh 2:2, jossa sanotaan:
”hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan
myös koko maailman syntien”. Tämänkin voisi tulkita niin, että
Jeesus on sovittanut koko maailman ihmisten synnit ja näin he
kaikki pelastuvat. Jakeen voi kuitenkin tulkita niin, että
Kristus on sovittanut kaikkien synnit ja he kaikki voivat
pelastua, jos vain uskovat, että Kristus on näin tehnyt heidän
puolestaan.
Toisen Raamatunlause-esimerkin mukaan ”Jumala tahtoo, että
kaikki ihmiset palastuvat”. Eikö siis Jumalan tahto
toteudukaan jos vain osa ihmisistä pelastuu? Tässä ei ole
kysymys siitä, että Jumala ei kykenisi pelastamaan joka ikistä
ihmistä, vaikka sitten väkisin niin kuin Paavalikin
käännytettiin. Uskon niin, että Jumala tekee pelastumisen
kaikille ihmisille mahdollisimman helpoksi. Maailmaa
koetellaan taivaasta lähetetyillä vitsauksilla ja jokaisella
ihmisellä on Herran vihan päivänä monta mahdollisuutta huutaa
vain yksi tarvittava sana pelastuakseen – Jeesus (tai Jehova).
Päästäkseni selvyyteen kumpi tulkinta on oikein, tutkin mitä
sanaa on käytetty kun Raamatussa puhutaan Jumalan
tahtomisesta. Sana on θέλω (thelō) Strong’s G2309 ja se
esiintyy 212 kertaa UT:ssa. Strong’s kuvailee sen merkitystä;
to be resolved or determined, to purpose, mutta myös; to
desire, to wish. Käännöstyön vaikeutta kuvaa se miten eri
tavoin esim. Raamatunjae 1 Tim 2:4 on käännetty. Onko koko
ihmiskunnan pelastuminen Jumalan vakaa tahto vai kuuluisiko se
kääntää “Jumalasta olisi kiva jos kaikki ihmiset
pelastuisivat”?
Kun tutkii em. 212 jaetta, on useimpien
kohdalla kyse todellisesta tahtomisesta. Esimerkiksi Luuk
13:31: “Just at that time some Pharisees approached, saying to
Him, “Go away, leave here, for Herod wants to kill You.”
–
Tottakai Herodes todella halusi tappaa Jeesuksen eikä vain
toivoisi sen tapahtuvan.

Toinen esimerkki: Luuk 18:41, jossa sokea anoi Jeesukselta
apua ja Jeesus vastasi: “What do you want me to do for you?”
And he [sokea] said, “Lord, I want to regain my sight!” – Kuka
epäilee, etteikö sokea todella tahtonut saada näkönsä
takaisin?
Mitä tapahtuu kun Jumala tahtoo? Jesaja vastaa: 46:10-11 ”Minä
ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen,
mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy,
kaiken, mitä tahdon, minä teen. … Minkä olen puhunut, sen minä
myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen”. –
Jos Jumala kerran vakuuttaa, että Hän tulee tekemään tahtonsa
mukaisesti eli pelastamaan kaikki ihmiset, niin kysymys
kuuluu: miten se voi tapahtua kun Raamatussa edellytetään
uskoa, jotta ihminen pelastuisi? No, ne ihmiset, jotka
uskovat, pelastuvat uskonsa vuoksi (Jumalan tulen puhdistettua
heidät) ja ei-uskovat pelastuvat, koska Jumala pakottaa heidät
tuntemaan synnilliset tekonsa ja katumaan niitä (kuten
tapahtui Saulille eli Paavalille). Jälkimmäisen joukon tuli
voi olla paljon ankarampaa ja pidempikestoista kuin
ensimmäisen joukon. Saatan kuvitella kuinka A. Hitler ja J.
Stalin pitävät toisiaan kädestä kiinni ja parkuvat rukoillen
armoa Jumalan tulen korventaessa heitä henkisesti.
Pelastuminen on ihmisten osalta tärkein tapahtuma, vaikka
kovin harva sitä ajattelee elämänsä aikana. Toki Jumalakin
suhtautuu tähän kysymykseen täydellä vakavuudella, joten
kysymyksessä on todellinen tahtominen ei pelkästään, että
Jumala toivoo, ”desires”.
Raamatun mukaan viimeisellä tuomiolla tuomiolle joutuvat
jaetaan kahteen ryhmään; ne, joiden nimet ovat kirjoitetut
elämän kirjaan, saavat suoralta kädeltä elämän, kun taas
toiset, joiden nimiä ei ole elämän kirjassa, joutuvat
kärsimään tuomion. Mahdollisesti on erilaisia tuomioita, eri
pituisia rangaistuksia ”tulisessa järvessä”. Viimeisessä
luvussa pohdin tulisen järven rangaistusta. Onko se pelkästään
ikuinen rangaistus ja onko tulinen järvi konkreettinen vai

kuvaannollinen ilmaus. Onko siihen
pelastuminen lopullisesti menetetty?

joutuvien

osalta

Room 8:20-21 ”Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden
alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon
varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi
turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen”.
Jumala tässä ilmoittaa, että [koko] luomakunta on vastoin omaa
tahtoaan alistettu katoavaisuuden alle, mutta tulee
vapautetuksi turmeluksen eli synnin orjuudesta (KJV bondage of
corruption) Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Mutta, eikö
suurimman osan luomakuntaa kuulukaan saada kadotustuomiota
syntiensä vuoksi ja joutua kitumaan rangaistukseksi tulisessa
järvessä ikuisesti? Roomalaiskirje lupaa luomakunnalle toivoa,
mutta monissa paikoin Raamattua toivon sijaan luvataan
kadotusta, itkua ja hammasten kiristystä, ikuista eroa Jumalan
kirkkaudesta jne.
Jumala siis loi ihmiset ja Hän alisti heidät ’katoavaisuuden’
alle. Vanhemmat englanninkieliset käännökset kuten KJV
käyttävät sanaa vanity, jota voisi luonnehtia paitsi
turhamaisuudella, myös oman edun tavoittelulla, elämisellä
tämän maailman menon mukaan. Jumala myös varmisti, että
ihmisten joukossa
valittujaan.
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Tästä tulenkin tärkeään päätelmään; Jumala teki omassa
viisaudessaan tärkeän kahtiajaon luomakuntansa suhteen. Olemme
myös lukeneet kuinka Jumala antoi uskoa kullekin oman
harkintansa mukaisen määrän. Pelastusta ajatellen ihmiset
lähtevät eri viivalta kilvoittelemaan ikuisen elämän
palkinnosta. Pakostakin tulen siihen loppupäätelmään, että
Jumala korjaa tilanteen viimeisen tuomion yhteydessä ja
tarjoaa pelastuksen saamisen helpoksi. Raamatusta tiedämme jo,
että pelastumiseen riittää kun huutaa yhden sanan: Jeesus!
Voisivatko kaikki ihmiset pelastua?

