
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 1

AIHE: Johdanto; otsikko ja rakenne

Lue: Matt. 7:13-14 (pääaiheen teksti): "Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie
lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;  mutta se portti on ahdas ja tie
kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät."

A. Johdanto Käy päivä päivältä vaikeammaksi saarnata evankeliumia, pelastuksen hyvää sanomaa,
koska on yhä vähemmän niitä, jotka uskovat Jumalaan. Tai, jos he sanovat uskovansa, heillä ei silti ole
selvää tietämystä tai hengellisiä vakaumuksia. Yleisesti ottaen, he eivät välitä Raamatun sisällöstä, tai
heidän käsityskykynsä on pintapuolinen. Samaan aikaan, kärsimyksen, tyytymättömyyden ja
huonovointisuuden määrä heidän elämässään kasvaa lakkaamatta. Ihmistä ei koskaan luotu olemaan
itsenäisesti erossa Luojastaan, ja ilman Jumalaa he eivät ainoastaan aiheuta itsetuhoa tässä elämässä,
vaan vielä kauheampaa - hukkuvat ikuisesti. Sittenkin, totuus on, että Hän rakastaa meitä, ja Hänen
tarkoituksensa ja Sanansa ovat tarkoitettu meidän parhaaksemme, hyvinvoinniksi ja siunaukseksi. Kun
ihminen kääntää selkänsä Jumalalle ja kieltäytyy Hänen tuntemisestaan, lopputuloksena voi olla
ainoastaan rappio, taantuminen ja turmeltuminen joka tasolla: niin yksilön, perheen kuin
yhteiskunnankin yleisesti. Jos he vain palaisivat Hänen tykönsä, etsiäkseen Hänen viisauttaan
Kirjoituksista, ja pelastusta Hänen Pojassaan, he kokisivat elämän siunausta sovussa Jumalansa kanssa.

B. Matt. 7:11   JUMALA ON HYVÄ
"Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän
Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!"  Tämä on
Vapahtajan huulilta tulleen korvaamattoman suosituksen sisältö, jonka luimme jo Matt. 7:13-14:ssa.
Hänen sanansa toimivat kuin tiekarttana; ei maantieteellisenä vaan hengellisenä, koskien

ASEMAA, KULKUSUUNTAA ja IANKAIKKISTA MÄÄRÄNPÄÄTÄ

jokaiselle, jokaikiselle ihmiselle. Ne tarjoavat vastaukset suuriin tuntemattomiin:
Missä sinä olet Jumalan suhteen? Minne olet matkalla? Mikä tulee olemaan sinun iankaikkinen
päämääräsi?

Kutsun sinut kohtaamaan nämä kysymykset rehellisesti: ne ovet ne kysymykset, jotka meillä kaikilla
on, mutta vain kovin harvalla on rohkeutta kohdata ne. Mutta rohkaisen sinua tekemään niin, koska
Jumala rakastaa sinua, ja Hänen Sanansa, Raamattu, on se suuri, nämä ikuiset totuudet paljastava kirja.
Yhdessä tulemme näkemään raamatulliset vastaukset näihin kysymyksiin, ja mikä vielä parempaa,
löytämään asianmukaiset ohjeet jotka Jumala antaa siitä, kuinka voit pelastua ja varmasti tietää, että
määränpääsi on taivaassa Herran luona.

C. Kaavion selitys: Katso kaaviota havaitaksesi jaotuksen joka on merkitty yläreunaan ja myös
oikean puoleiseen reunaan.

i) Kronologia (jota yläreunalla esitetään)-

Tämä aika: pitää sisällään meidän aikamme, siihen luvattuun hetkeen saakka, jolloin Kristus
tulee hakemaan uskovansa, sisältäen myös tässä seurakunnan ajassa uskossa kuolleiden
ylösnousemisen.
Tuonpuoleinen: Kristuksen paluusta hakemaan seurakuntaansa, iankaikkisuuteen saakka.

ii) Vaikutusalueet (joita oikean puoleinen reuna esittää)
Taivaallinen tapahtumat taivaassa
Maallinen tapahtumat maan päällä
Helvetilliset tapahtumat helvetillisissä paikoissa

D.  Palatessamme aihetekstiin, Matt. 7:13-14:ssa, havaitsemme että se kiinnittää huomiomme neljään
asiaan. Nämä parit määrittelevät tarkasti vastakkaiset hengelliset asemat ja tilat, eivätkä jätä mitään
mahdollisuutta "keskitielle".

AHDAS PORTTI -- AVARA PORTTI
KAITA TIE -- LAVEA TIE



ELÄMÄ -- KADOTUS
HARVAT -- MONET

Portti avautuu tielle taikka tilaan. Avaraa porttia ei ole piirretty kaavioon, mutta se sijaitsisi lavean tien
alussa. Ahdas portti voidaan nähdä, ja se avaa pääsyn kaidalle tielle joka kulkee ylöspäin.
Tie vie meitä kohtaloomme. Kaaviossa kaita tie vie meidät taivaaseen ("elämään"), ja lavea tie johtaa
helvettiin ("kadotukseen"). Sitten me vertaamme "harvoja" "moniin" ja havaitsemme että on vain
harvoja jotka pelastuvat! Saamme olla kiitolliset tuon asian valtavasta tärkeydestä, jota Herra Jeesus
edustaa. Mikä motivoisi Herran paljastamaan tämän tiedon meille? Vastaus kuuluu, että Hän rakastaa
meitä, ja Hän janoaa meidän pelastumistamme ja ikuista onneamme. Itse asiassa Hän kehottaa meitä
pohtimaan näitä seuraavia kysymyksiä. Hän haluaa herättää meidät havaitsemaan hengellinen
todellisuutemme.

Oletko mahdollisesti väärällä tiellä? Tiedätkö missä olet hengellisesti määritellen, juuri nyt?
Mikä on sinun HENGELLINEN ASEMAPAIKKASI? Millä tiellä olet?
Tiedätkö minne olet menossa? Jos jatkat nykyisellä tielläsi, mikä tulee olemaan
IANKAIKKINEN KOHTALOSI: taivas vai helvetti? Tyydytkö siihen kohtaloon? Tulisiko
sinun tehdä asialle jotain?

E. Sinä olet tällä kaavion kartalla. Et ole vielä kuollut, joten olet jossakin tuolla "KUOLEMA" -
nimisen sarakkeen etupuolella. Koska olet matkalla, olet joko käynyt ahtaasta portista kaidalle tielle, tai
olet edelleen lavealla tiellä menossa alaspäin. Jokainen ihminen maailmassa on mukana tässä kuvassa:
"harvat" menevät kohti elämää, kun taas "monet" menevät kohti kadotusta. Jos me laskemme yhteen
"harvat" ja "monet", meillä on koossa "jokaikinen". Myös sinä. Missä sinä olet?

KYSYMYKSET 1   (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1. Kirjoita aiheteksti (Matt. 7:13-14) kokonaisuudessaan. (Tämä jae on niin tärkeä, että

suosittelemme sinun opettelevan sen ulkoa)
2. (Kohta A, Johdanto)   Mitä hyvä Jumalamme haluaisi meille?
3. (Kohta B)  Miksi sanomme, että Matt. 7:13-14:n teksti on kuin hengellinen tiekartta meille?
4. (Kohta C)  Katsoen kaavion eri osioita, missä kaavion osassa me kaikki olemme? (Yhdistelmä

yläosiosta ja oikeanpuolimmaisesta osiosta)
5. (Kohta D)  Osoita ne neljä vastakkaista paria, jotka löydämme Matt. 7:13-14:sta.
6. (Kohdat D ja E)  Missä kohtaa kaaviota sinä olet nyt? (Jos tarvitset apua voidaksesi vastata tähän

tai muihin kysymyksiin, pyydä reilusti apua kristityiltä)


