
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 2

AIHE: Miksi on olemassa lavea tie?

Tarkastele aihetekstiä: Matt. 7:13-14: "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 "

Tutki tätä tekstiä ja kaaviota.
KYSYMYKSIÄ TÄSSÄ OPETUKSESSA:
Miksi on olemassa lavea tie?
Miksi on olemassa tuomio tai tuomitseminen, ja kadotus?
Kuinka joku päätyy lavealle tielle?
LUE Room. 5:12: "Sentähden, niinkuin yhden ihmisen (Aadamin) kautta synti tuli
maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska
kaikki ovat syntiä tehneet"
Tämä teksti, kaikessa suorasukaisuudessaan, törmää humanismin kanssa, ihmiskeskeisen
filosofian, joka kieltää moraalisäännöt - sekä synnin. Humanismi yrittää väistää sen totuuden
ja välttämättömyyden, että ihmisen on tehtävä tili Jumalalle. Juuri humanismi korottaa
evoluutioteoriaa ... "Jumalaa ei ole"
Tämä jae, Room. 5:12, viittaa ihmisen alkuperäiseen tilaan luomisessa. Hän oli yhteydessä, tai
ystävyydessä, Jumalan kanssa, ilman raja-aitoja tai välimatkaa - liittyneenä Häneen, ja tehtynä
Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen. Ihmisen elämä oli hengellisesti yhteydessä Jumalaan.

Kun synti tuli kuvaan, kaksi valtavaa asiaa tapahtui ihmiskunnassa.

1) Muutos hänen hengellisessä asemassaan, tai toisin sanoen, hänen asemassaan
suhteessaan Jumalaan.
Jumala, Luoja, oli varoittanut ihmistä, että synti, joka perusolemukseltaan on kapinaa Hänen Sanaansa
ja Hänen ilmoitettua tahtoaan vastaan, suututtaisi ja loukkaisi Häntä, ja johtaisi heidän kuolemaansa.
Heistä tulisi kuolevaisia, erotetut Hänestä hengellisesti, ja he fyysisesti kuolisivat jonain päivänä.
Toisin sanoen, sillä hetkellä he kuolisivat hengellisesti, aleten suhteestaan Häneen, ja heidät
leikattaisiin irti elintärkeästä hengellisestä yhteydestä Jumalaan. Raamattu puhuu tämän päivän
ihmisistä (joiden elämä on tässä maailmassa oleminen, mutta jotka silti eivät ole uskoneet Kristukseen
Vapahtajanaan) niinä, jotka ovat "kuolleet rikoksiinne ja synteihinne" (Ef. 2:1). Tämä pitää sisällään
jokaisen ihmisen; jotka ovat syntyneet Aadamista ja jotka kulkevat laveaa tietä.

2) Toiseksi, kun Aadam ja Eeva rikkoivat Jumalan käskyn ja tekivät syntiä, radikaali muutos
tapahtui heidän olemuksessaan. Uusi periaate, tai laki ilmeni heissä, mikä kontrolloi heidän mieltään
ja henkilöään. Tämä uusi paha periaate, joka heijastui heidän viattomista luonteistaan, on nimeltään
SYNTI.

Luemme Roomalaiskirjeestä 7:18, “Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani,
asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei.” Paavali, uskovana,
kuvasi pahaa joka oli hänessä. Jumalan luomuksena hän tiesi mikä oli hyvää, mutta lihassaan, mikä
tarkoittaa, hänen viattomassa luonnossaan mutta synnillä varustettuna, tahto tai voima tehdä hyvää
puuttui. Jakeessa 20, hän esittää: “vaan synti, joka minussa asuu,” ja seuraavissa jakeissa hän puhuu
konfliktista hyvän ja pahan välillä, mikä todellisuus hänessä uskovana oli. Hän puhuu “synnin laista,”
joka pyrki tekemään hänestä synnin orjan. Pelastumaton ihminen on orja tälle synnin laille: synti asuu
hänessä, ja näkyy hänen synneissään: tuo juuri joka tuottaa sen hedelmät. Aadamin jälkeläisinä me
kaikki olemme perineet tämän turmeltuneen luonnon, taipuvaisen pahuuteen, synnillä joka on meissä,
ja luonnon, joka on synnin periaatteen kohde. Sen taipumus ja perusolemus on kapina Jumalaa
vastaan, mikä muuntuu synneiksi Jumalan tahtoa vastaan. Jokainen Aadamista syntynyt on syntinen, ja
tarvitsee pelastusta ja sovinnontekoa Jumalan kanssa. Tärkeintä tässä ei ole se, kuinka monesta synnistä
on kysymys tai mitä syntejä joku on tehnyt, vaan siitä tosiseikasta, että kyseinen ihminen on syntinen:
meistä on tehty syntisiä ja julistettu sellaisiksi sen syntisen luonnon takia, joka meillä on.

Jumala ei syytä meitä Aadamin syyllisyydestä (“perisynnistä,” miksi sitä kutsutaan), eikä Hän
myöskään syytä meitä synnin lain läsnäolosta; mutta me olemme vastuulliset Jumalalle synneistä joita
teemme. Tietäen mikä on hyvää ja oikein Jumalan Sanan ja tahdon mukaan, ihminen tavallisesti uhmaa
Jumalaa ja tekee tietoisesti syntiä. Hän puolustelee itseään, “kaikki ihmiset tekevät niin….” Ei ketään,
joka on mentaalisen vajavaisuuden vuoksi kyvytön käsittämään moraalista vastuuta, tai vauva joka
kuolee, voida pitää syyllisenä synneistä ja tällainen on automaattisesti suojattu Kristuksen ristillä
tapahtuneen lunastavan (pelastavan) työn perusteella. Mutta kaikkien meidän muiden täytyy harjoittaa



uskoa siihen, mitä Jumala sanoo Sanassaan, tunnistaen hengellisen tilamme syntisinä, ja myöntäen
tekemiemme syntien seurauksena tulleen syyllisyyden, koska olemme antaneet vapaat ohjakset
synnille. Sitten, uskossa Kirjoituksiin, meidän on arvostettava Kristuksen tuloa uhriksi synneistä,
Vapahtajana. Meidän täytyy henkilökohtaisesti uskoa, että Hän kuoli syntiemme tähden. Kirjoitukset
lupaavat, että tällä tavalla tehden ihminen “on siirtynyt kuolemasta elämään” (Joh. 5:24).

Johtopäätöksenä me näemme, että on olemassa anteeksianto syylliselle ja hengellinen elämä
"kuolleelle".” Lue huolellisesti seuraavat jakeet:
Room. 5:6 “Sillä meidän vielä ollessamme heikot (emme voineet tehdä mitään oikeaa tai pelastaa
itseämme) kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien (niiden, jotka elävät synneissään ilman
Jumalaa) edestä.”
Room. 5:10-11  “Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi
(pääsimme sopimukseen) hänen kanssaan hänen Poikansa (Kristuksen) kuoleman kautta, paljoa
ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; emmekä ainoastaan
sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen (ristin työ, joka on saattanut meidät oikeaan suhteeseen
Jumalan kanssa) saaneet”
“Sovitetut Jumalan kanssa Hänen Poikansa kuoleman kautta.” Erossaolo ja vihanpito on poispyyhitty,
ja hengellinen asema palautettu. Tämä voi olla totta sinunkin kohdallasi, jos vain uskot ja vastaanotat
sen, mitä Hän tarjoaa sinulle pelastuksessa.

KYSYMYKSET 2    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1) Tämän opetuksen keskipisteenä on kysymys “Miksi on olemassa  _____________ tie?”
2) Viitaten Room. 5:12:een, miksi kuolema on maailmassa?
3) Mikä oli ihmiskunnan alkuperäinen tila suhteessa Jumalaan?
4) Painotimme sitä, että kaksi suurta muutosta tapahtui Jumalan ja ihmiskunnan välisessä suhteessa
tuloksena siitä, että synti tuli maailmaan. Tapahtui …
A. muutos ____________________________. Miten sinä sen ymmärrät?
B. Radikaali muutos ______________________. Entä miten tämän ymmärrät?
5) Pohdipa Room. 5:6:tta.  Mikä siunaus on olemassa meitä varten, tämän jakeen mukaan?


