
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 4

Matt. 7:13-14 (tarkastele tekstiä ja kaaviota)

AIHE: Niiden ominaispiirteet, jotka kulkevat laveaa tietä ja kuinka Jumala pelastaa heidät.

LUE  Efesolaiskirje 2:1-9, 13
1  Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2  joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen
hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
3  joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten
mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
4  mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5  on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette
pelastetut -
6  ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin
Kristuksessa Jeesuksessa,
7  osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä
kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8  Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja-
9  ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

13  mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet
lähelle Kristuksen veressä.

Kääntymättömien tai pelastumattomien ihmisten elämän ominaispiirteet: tulemme näkemään
joitakin Jumalan antaman kuvauksen yksityiskohtia niistä ihmisistä, jotka ovat lavealla tiellä.

a) kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Ehkä tämä on yllätys sinulle, mutta sinulla voi olla
fyysinen elämä, ja saatat lukea tätä opetussarjaa, mutta saatat silti olla ilman hengellistä elämää, mitä
Jumalaan tulee. Silloin on kyseessä henkilö, joka on erotettu Jumalasta, anteeksiantamattomien syntien
vuoksi.

b) vaelsitte tämän maailman menon mukaan (Minne tuo kurssi, joki tai tie on sinua
viemässä?)  Suuri enemmistö menee sen mukana, mitä ihmiskunnan loppuosa tekee. Mutta maailma ei
yritä etsiä ja tehdä sitä, mikä miellyttää Jumalaa, vaan sitä mikä on syntistä. Mitä sinä etsit?

c) ilmavallan hallitsijan mukaan. Huomaa, että tässä me näemme sen henkilön identiteetin,
joka todella määrää tahtoaan tämän maailman yli, ja miksi se on niin vastoin Jumalan tahtoa.

d) sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Tämä
paljastaa Saatanan läsnäolon ja tuhoisan toiminnan niissä, jotka kieltäytyvät huomioimasta Jumalaa tai
Hänen Sanaansa.

e) vaelsimme lihamme himoissa.  Usein synti tulee näkyviin teoissa, jotka ovat ruumiin
lainvastaista käyttöä; ruumiin, jota tulisi käyttää Jumalan kunniaksi.

f) noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja (ei Jumalan tahtoa). Surullista kylläkin, nämä ovat
ajatuksia, jotka eivät ota huomioon Jumalan toiveita eivätkä käänny Jumalan Sanan puoleen.

g) olimme luonnostamme vihan lapsia.  Tällaisen kapinan seurauksena, Jumalan viha tai
kiihtymys, on heidän päällänsä. (Joh. 3:36: “Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta
joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”)
Kuinka ikävää ja traagista! Se merkitsee loppua - heidän kohtaloansa - elleivät he muuta hengellistä
kurssiaan! Kumpi on sinun tiesi, rakas lukija?

Monet eivät tunnista Saatanan henkilöä eivätkä hänen toimintaansa heitä vastaan. Katsotaanpa
tarkemmin tuota Saatanan toiminnan yleisaihetta; hänen häijyä hengellistä toimintaansa, joka on
vastoin sitä hyväätuottavaa toimintaa, jota Jumalan Henki tekee ihmisissä. Se on kuten Paavali sanoo:

“Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus,
joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.”  (2 Kor. 4:3,4)

Jos evankeliumi ei kiinnosta sinua etkä arvosta sitä - pelastuksen sanomaa - se johtuu siitä että olet
edelleen niiden joukossa, jotka ovat "kadotettuja"  Kuinka kauhea varoitus se on! Saatanan toiminta
niitä vastaan, jotka saattaisivat kiinnostua sielujensa kohtalosta, on hämmentää, sekoittaa, ja ympäröidä



heidät muilla mielihyvillä ja aktiviteeteilla. Ollen kaukana siitä, että hän olisi jokin taruolento, tai
sellainen jota ei ole olemassa, Saatana työskentelee aktiivisesti sellaista henkilöä vastaan, joka tarvitsee
pelastusta.

KUINKA SAATANA SAI TÄMÄN VALLAN?

Käyttäen petosta Eedenin puutarhassa, hän kaappasi vallan Aadamilta. Vielä kun Aadam totteli
Jumalaa, se määräysvalta, jonka Jumala oli antanut hänelle luomakunnan herrana, oli hänen
käytettävissään ja toimeenpantavanaan; kuitenkin, kun hän ei ollut kuuliainen Jumalalle ja valitsi
Saatanan tottelemisen, Saatana valtasi tämän auktoriteetin häneltä ja Jumala on sallinut Saatanan
käyttää sitä määrätyn ajan. Kuitenkaan tämä valta ei kuulu hänelle, ja se tullaan ottamaan pois häneltä,
ja hänet, Saatana, tullaan nöyryyttämään silloin, kun Jumala niin haluaa. Tässä on muutamia Herran
Jeesuksen sanoja, jotka osoittavat Hänen ylemmyyttään Saatanan yli. Ilmaisu “tämän maailman
ruhtinas” on yksi Saatanan nimistä.

“nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos..”  (Joh. 12:31)
“tämän maailman ruhtinas on tuomittu”  (Joh. 16:11)
“maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.”  (Joh. 14:30)  (Hänellä ei ollut

mitään valtaa Jeesukseen, Ihmisen Poikaan, Aadamin alkuperäisen määräysvallan oikeutettuun
perijään.)

Kirjoitukset puhuvat Saatanan hallinnasta ja ihmisen tarpeesta tulla vapautetuksi tästä vallasta. Jumala
on Hän, joka työskentelee voimalla päästääkseen Saatanan sitomat vapaiksi - ne, jotka janoavat päästä
vapaiksi; “. . häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa
valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen.”  (Kol. 1:13-14)  Jumala ei
kuitenkaan vapauta niitä jotka eivät usko.

Mutta nyt meidän tulisi havaita, mitä Jumala haluaisi tehdä noille lavean tien kulkijoille.
Palataanpa Ef. 2:4-8:aan, jakeisiin, joita lainasimme tämän opetusjakson alussa.

Huomaamme tässä joitakin tärkeitä totuuksia. Ensiksikin, me näemme kuvauksen Jumalasta,
mikä todistaa kaikin tavoin, että Hän on Saatanan täydellinen vastakohta. “laupeudesta rikas, suuren
rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut.”  Hän jatkaa osoittamalla, kuinka Jumala edustaa
syntistä Hänen Poikansa Persoonassa, kärsien tuomion ristillä. Hän antaa elämän sille joka uskoo, Hän
liittää ihmisen Kristukseen Hänen kuolemassaan, kuolleista nousemisessaan, ja ylösnousemisessaan
taivaaseen, ja Hän asettaa uskovan syntisen, mutta nyt armahdetun, uuteen hengelliseen asemaan, mitä
tarkoittaa sanonta “Kristukseen,” kunniassa! Tämä koko valtava siunaus tulee Jumalan sulasta
armosta syntistä kohtaan, vain siksi, että hän uskoo. Se virtaa armon ehtymättömästä lähteestä ja
Jumalan hyvyydestä, ja se on niiden kaikien käytettävissä, jotka uskovat, kuten tämä raamatunkohta
kertoo. Rakas ystäväni, se on tarjolla myös sinulle. Otatko sen vastaan?

KYSYMYKSET 4    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)

1) Ef. 2:1  Mitä tarkoittaa ilmaisu, “kuolleet rikoksiinne ja synteihinne?”
2) Ef. 2:2  Kuka on “ilmavallan hallitsija?”
3) Keitä ovat “tottelemattomuuden lapset”  jakeessa 2, ja “vihan lapset” jakeessa 3?
4) Millä nimellä 2 Kor. 4:3:ssa paholaista kutsutaan? Mitä hän tekee estääkseen ihmisiä pelastumasta?
5) Ef. 2:4-6: Kirjoita sanat, jotka kuvaavat Jumalaa, ja mitä Hän tekee, kun ihminen uskoo Kristukseen.
6) Ef. 2:8-9: Mitä nämä jakeet tarkoittavat?


