Se aika on nyt
The Time is Here

By William Oldham

“…Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan
omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen
opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät
taruihin” (2.Tim. 4:3-4).

Raamattu loukkaa uskottomia, koska he ovat kapinassa
Jumalaa vastaan, eivätkä halua kuulla totuutta, että Jumala
tuomitsee heidän elämäntapansa. Minulle tulee mieleen
eräs Raamatun kertomus. Oli aika, jolloin Juudan kuningas
ja kansa harjoittivat epäjumalanpalvelusta ja elivät hyvin moraalitonta elämää; suullaan he
palvoivat Häntä, mutta heidän sydämensä oli kääntynyt täydellisesti pois Hänestä.

Jumala lähetti virkamiehille ja kuninkaalle kirjeen, jossa varoitti heitä lähestyvästä tuomiostaan,
joka tulisi olemaan tuhoisa; heidän kapinalliset tapansa tuhoaisivat heidät. Jumala kuitenkin rakasti
kansaansa ja halusi, että he kääntyisivät pois pahoilta teiltään ja palaisivat Hänen tykönsä.
Kapinointi Jumalaa vastaan tuo tuhoa ja kuolemaa; Hänen tottelemisensa tuo varjelusta ja
huolenpitoa - aina: Jumala ei muutu!

Kuninkaan vastaus Jumalan sydämestä lähtevään varoitukseen oli täydellinen halveksunta. Oli
talvi ja kuningas istui tulisijan ääressä. Kun virkamies luki kolme tai neljä riviä, kuningas otti
veitsen, leikkasi kyseisen osan kirjeestä irti ja heitti sen tuleen. Hän teki näin, kunnes koko kirje oli

leikattu irti ja palanut tulessa. Kuningas ja hänen palvelijansa eivät osoittaneet minkäänlaisia pelon
tai katumuksen merkkejä kuulemastaan. Jer. 36:22-25

On ymmärrettävää, että pakanat toimivat näin, mutta tämä kuningas oli yksi Jumalan valituista ja
hänen piti olla Jumalan kansan paimen. Hänet oli kutsuttu johtamaan heitä heidän Jumalansa,
Jahven, totuudessa, mutta hänen halveksuntansa Jumalan Sanaa kohtaan osoitti avoimesti hänen
sydämensä pahuuden. Hänen identiteettinsä oli ilmeinen: hän oli väärä paimen.

Tänä päivänä Jumalan seurakunnassa on monia saarnamiehiä, pastoreita ja opettajia, jotka
väittävät olevansa Jeesuksen lauman "paimenia", mutta ovatko he sitä todellisuudessa? Jeesus
itse on varoittanut meitä, että vääriä paimenia tulisi. "Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat
teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän
hedelmistään te tunnette heidät" (Mt. 7:15).

Apostoli Pietari varoittaa seurakuntaa: "... niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva
valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin,
joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon" (2.Piet. 2:1-2).

Kuinka voit tietää varmasti, että saarnaaja tai opettaja, jota kuuntelet ja seuraat, on oikea tai väärä
opettaja? Vastaus on kristallinkirkas.

Todellinen opettaja opettaa aina Raamatusta, sekä Vanhasta että Uudesta Testamentista; niistä
hän opettaa ja saarnaa Kristusta - AINA! Raamatusta he opettavat uskoa, toivoa ja rakkautta; he
opettavat kuuliaisuutta Jeesuksen Kristuksen käskyille. He opettavat tulevasta tuomiosta, taivaasta
pelastuneille ja helvetistä jumalattomille.

Todellinen opettaja julistaa, että Jeesus kuoli pelastaakseen syntiset ja että pelastuakseen on
synnyttävä uudesti; että kukaan ei voi tulla Isän luo muuten kuin Kristuksen kautta, sillä hän on tie,
totuus ja elämä. Hän johdattaa sinut sille kaidalle tielle, joka johtaa ikuiseen elämään.

Väärä opettaja näyttää hyvin puoleensavetävältä, hurmaavalta ja puhuu kauniita sanoja ja kaikki
tämä houkuttelee sinut pois pyhistä kirjoituksista ja siten pois Kristuksesta. Hän johdattaa sinut
petollisesti elämäntapaan, joka on tämän maailman mukainen ja johtaa sinua sitä laveaa tietä, joka
vie tuhoon.

Tässä on totuus: Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, pelastuu; joka ei usko Jeesuksen nimeen, on
tuomittu. He ovat tuomittuja, koska kieltäytyvät tulemasta Kristuksen tykö; he ovat synnin
pimeydessä ja rakastavat sitä, koska heidän tekonsa ovat pahoja. He vihaavat Raamatun valoa,
koska se paljastaa heidän pahat tiensä (Joh. 3:16-21).

Nyt on aika tulla Jeesuksen Kristuksen tykö!
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