
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 5

Tarkastele  Matt. 7:13-14
AIHE:  Ovi - ja se varmuus ja turvallisuus, mitä se tarjoaa.

LUE Joh. 10:7-9  “Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen
lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät
ole heitä kuulleet. Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on
käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.”

Tässä Herra käyttää vertauskuvaa paimenten päivittäisestä elämästä: "Minä olen lammasten
ovi.”  Paimen kävi makaamaan tarhan oviaukolle suojatakseen lampaita kaikilta uhkilta, varkaista
villieläimiin, ja tällä tavoin teki itsestään "oven".

Jae 8 viittaa mahdollisuuteen vääristä paimenista, jotka olisivat “turvattomia ovia,” joiden
aikeet eivät ole lauman yhtenäisyyden ja hyvinvoinnin puolesta, vaan lampaiden hyväksikäyttämiseksi
ja väärien paimenten omaksi eduksi. Surullista, tämän opetussarjan kirjoittajien omat kokemukset
vahvistavat tämän. Toisetkin vastaavat Kirjoitukset vahvistavat sen:

Matt. 7:21-23.  “Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22  Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja
sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23  Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni,
te laittomuuden tekijät’.”

2 Kor. 11:13-15  “Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka
tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis
paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on
oleva heidän tekojensa mukainen.”

Nyt, palataanpa takaisin raamatunkohtaan Joh. 10:ssa, niin havaitsemme seuraavan:
Jae. 9  Kaikki ne, jotka käyvät tuosta ovesta, tulevat Hänen lampaikseen ja kuuluvat Hänelle.

He menevät sisään, ja kulkevat sisään ja ulos Hänen armossaan, johdatuksessaan ja suojeluksessaan.
Heidän on pelastettu vaaran suojattomuudesta, iankaikkisesta tuhoutumisesta.

Jae. 10 Vastakohtana turmiollisille uskonnollisille johtajille ja lampaiden riistäjille (ja
sellaisia on paljon nykyään), Hän tuli antamaan; niin että heillä olisi elämää yltäkylläisesti. Se elämä,
jonka Hän antaa, on täysin vastakohtainen sille, että ollaan “kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,” ja sille
ristiriitojen ja kiistojen elämälle, mikä on ominaista lavealle tielle. (“Olimmehan mekin ennen
ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme
pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.”  Tiitus 3:3)

Luetaanpa hieman lisää Joh. 10:tä, mikä jatkaa kertomusta tästä "hyvästä paimenesta, Herrasta
Jeesuksesta.”
11  Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.
12  Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden
tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne.
13  Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista.
14  Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut,
15  niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.
16  Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun
johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.
17  Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin.
18  Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on
valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni." (Joh. 10:11-18)

Jakeet 11, 15, 17 – “Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä” ja tällä tavalla Hän
uskollisesti osoittaa Hänen Isänsä rakkautta ja huolenpitoa. Kaaviosta näemme, että siellä on risti
piirrettynä ahtaaseen porttiin. Se kertoo meille, mitä Hänen täytyi tehdä tullakseen tuoksi pelastuksen
oveksi meille. Hänen oli kuoltava uhrina ristillä syntiemme tähden avatakseen pakotien lavealta tieltä
kaidalle tielle, joka johtaa taivaaseen. Näissä jakeissa Hänen kuolemaansa korostetaan kolme kertaa.
Mitään muuta tietä poistamaan syntimme EI OLE, koska synnin palkka (seuraus) on kuolema.
Ansiokkaat tai hyvät työt, tai hyväntekeväisyys eivät poista syntejä Jumalan läsnäolosta. Ainoa
kelpaava ovi on Kristus ristiinnaulittuna, jonka syntinen on hyväksynyt soveltuvaksi sijaiseksi.



Ihminen, joka uskoo Häneen, astuu sisään oven kautta, ja näin tehtyään, on pelastunut iankaikkisesta
kadotuksesta.

Jakeet 17-18.  Hän antoi elämänsä vapaaehtoisena uhrina, ja tämä on vakuuttava todiste
Hänen rakkaudestaan Isäänsä ja meihin. Se on myös todiste Hänen jumaluudestaan ja vallastaan yli
elämän ja kuoleman. Hän osoittaa suvereenin valtansa, jollaista ei ole kenelläkään ihmisellä oman
elämänsä suhteen: Hän antoi henkensä (kuolemassaan) ja otti sen uudelleen
(kuolleistanousemisessaan).

Ja hieman edempänä Joh. 10:tä:
Joh. 10:24-31

24  Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme
kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan."
25  Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni
nimessä, ne todistavat minusta.
26  Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani.
27  Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
28  Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun
kädestäni.
29  Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä
minun Isäni kädestä.
30  Minä ja Isä olemme yhtä."
31  Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.

Jakeissa 24-26  Hänen kuulijoidensa epäusko määritti heidän asemansa Kristuksen suhteen;
toisin sanoen: kummalla puolen ovea he olivat?

Jakeet 27-30  IANKAIKKINEN ELÄMÄ. “Iankaikkinen elämä” ei ole pelkästään
olemassaoloa ilman loppua; se on olemassaoloa suhteessa Jumalaan, elämää ystävyydessä Hänen
kanssaan ja Hänen läsnäolossaan. Todellakin, se on Hänen elämäänsä annettuna meille; asetettuna
meihin. Totuus on, että jokainen ihminen on olemassa ikuisesti;  a) joko ikuisessa elämässä,
(olemassaoloa ystävyydessä Jumalan kanssa ja Hänen läsnäolossaan), tai b) hengellisessä kuolemassa,
joka on olemassaoloa kaikkea muuta kuin Jumalan läsnäolossa, ja luona. Se on tietoista kärsimystä
tulijärvessä, mistä Raamattu käyttää nimitystä "toinen kuolema" (Ilm. 20:14-15).

Havaitse tuo täydellinen turvallisuus – Jeesuksen kädessä, Paimenen, ja myös Isän kädessä.
Tämä muodostaa turvallisen paikan tai aseman olla, turvassa siltä, mitä tahansa aikomuksia vihollisella
saattaa olla kaapata "lampaat" - uskovat, ne, jotka ovat astuneet ovesta sisälle.
  Apostoli Pietari kuvaa tätä niin kauniisti:

1 Piet. 2:24-25  “joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me,
synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut".
Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja
kaitsijan tykö.”

Jae 31:  Kummalla puolen ovea olivat juutalaiset?  Ja ajateltuasi näitä totuuksia, kummalla
puolen ovea sinä olet? Lasten kanssa pyhäkoulussa, me laulamme kertosäettä, joka sopii tähän hyvin:

Yksi ovi ja vain yksi, mut' kaksi puolta sillä on;
Sisäpuoli - ulkopuoli, kummalla sä oot?
Yksi ovi ja vain yksi, mut' kaksi puolta sillä on;
Sisällä mä oon; missä sinä oot?

KYSYMYKSET 5    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)

1) Millä tavalla israelilaisista paimenista tuli "ovi" heidän lampailleen?
2) Joh. 10:9:  Hengellisessä mielessä, “ovea” verrataan pääsytieksi pelastukseen. Kuka sanoo

olevansa ovi meille?  Keitä ovat ne, jotka ovat pelastuneet?
3) Matt. 7:21-23:  Onko mahdollista todistaa olevansa kristitty, vaikkei todellisuudessa

kuulukaan Kristukselle?



Kommentoi sitä, mitä löydät näistä jakeista.
4) Katso Joh. 10:11, 15, 17.  Mikä todistaa Kristuksesta aitona, oikeana Paimenena, joka osoitti

Isänsä rakkautta?
5) Joh. 10:27-30:  Mitä on iankaikkinen elämä?  Voiko uskovalla olla varmuus, että hänellä on

iankaikkinen elämä - että hän on pelastettu?
6) Joh. 10:24-26:   Kummalla puolen "ovea" juutalaiset olivat?

Kummalla puolen ovea sinä olet?


