
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 6

Tarkastele Matt. 7:13-14, pääaiheen tekstiä

AIHE: Kaita tie

LUE  Joh. 14:1-6:
1  "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2  Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen
valmistamaan teille sijaa?
3  Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin
olisitte siellä, missä minä olen.
4  Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."
5  Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6  Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani.

Ennenkuin selitämme tätä raamatunkohtaa, katsotaanpa muita mainintoja tästä tavoiteltavasta
tiestä Raamatussa.  Sananlaskut 15:24 sanoo: “Taitava käy elämän tietä ylöspäin, välttääkseen
tuonelan, joka alhaalla on”  Sana, jota käytetään "helvetistä" tässä raamatunkohdassa, alunperin
kirjoitettuna hepreaksi, on se mikä vastaa Uuden testamentin sanaa joka tarkoittaa kärsimyksen tai
kidutuksen paikkaa niille, jotka kuolevat uskomatta Kristukseen. Näillä opetusjaksoilla haluamme niin
kovasti auttaa sinua ymmärtämään nämä tosiasiat, joita Raamattu esittää, niin että sinun tiesi todella
olisi tuo "elämän tie".

Matt. 22:ssa, toiset Herran Jeesuksen uskonnollisista vihollisista yrittivät saada hänet
lankeamaan ristiriitaan, lähettäen Hänen luokseen ihmisiä, jotka näyttelivät että heillä oli vilpitön
kiinnostus. Petoksella he käyttivät seuraavaa kieltä jakeessa 16: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet
totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa. . .”  Mutta jae osoittaa, että heidän aikomuksensa olivat
väärät ja he vain yrittivät saada Herran Jeesuksen ansaan. Tietenkin, heidän oli poistuttava häpeissään,
huolimatta ulkonaisesta vilpittömyydestään!  Salli minun, rakas lukija, kysyä sinulta: etsitkö sinä
vilpittömästi Jumalan tietä? Jos luet Raamattua vilpittömällä halulla löytää totuuden, sinua ei petetä ja
sinä varmasti tulet löytämään elämän tien, iankaikkisen pelastuksen sielullesi, jonka Jeesus tuli
tarjoamaan. Tulet löytämään tien taivaaseen.

Palaa raamatunkohtaan, jota luimme aluksi, Joh. 14:1-6, jossa Herra Jeesus lohduttaa
opetuslapsiaan. He olivat huolissaan, koska Jeesus oli kertonut heille, että Hänen täytyisi palata
taivaaseen ja jättää heidät taakseen maailmaan. Mutta se, mitä Hän ensimmäiseksi tekee on, että Hän
ohjaa heidän huomionsa kohtaloon, joka odottaisi heitä - jota Hän kutsuu “Isäni taloksi.”  Millainen tuo
paikka tulee olemaan? Aivan varmasti paljon, paljon kauniimpi, mitä ikinä voisimme kuvitella!
Uskovia kutsutaan "lapsiksi (Jumalan)" ja he ovat "perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä” (Room.
8:17). Isän koti ja nuo uskoville valmistetut asunnot tulevat olemaan parhaimmat, mitä ikinä on nähty!

Jäljempänä, jakeissa 3-4, Hän vahvistaa heille, että Hän tulisi takaisin hakemaan heidät.
Hänen nousemisensa taivaaseen ei merkinnyt ikuista eroa. Yhtä varmasti kuin Hän oli menossa pois,
Hän palaisi hakemaan heidät “että tekin olisitte siellä, missä minä olen.”  Kunka lohduttavia sanoja
kuulla! Etkö sinäkin haluaisi varmuuden siitä, että menet olemaan Kristuksen kanssa silloin, kun on
sinun vuorosi jättää tämä maailma? Tämä on se varmuus mikä jokaisella on, joka kuuluu Kristukselle.
Kuten näimme opetuksessa ovesta, ne lampaat jotka ovat tämän Hyvän Paimenen huolenpidossa, ovat
täydellisesti varmat ikuisesta pelastuksestaan, koska Hän itse on luvannut sen. Tässä Hän lupaa viedä
omansa taivaaseen, Isän kotiin, Kristuksen kotiin ja kaikkien niiden kotiin, jotka vastaanottavat Hänet
Herranaan ja Vapahtajanaan. Tiedän, että tulen olemaan Hänen läsnäolossaan, tuossa ihanassa kodissa,
ei siksi että olen parempi kuin muut tai että ansaitsen sen, vaan vain siksi, että ollen syntinen, minä
uskoin että Hänen kuolemansa ristillä tapahtui minun syntieni maksuksi. Koska uskon sen, Hän itse on
pelastanut minut tuomiolta, jonka ansaitsin synneistäni. Näin minä “astuin ovesta,” ja Hän on asettanut
minut tälle elämän kaidalle tielle, millä on Hänen täydellinen turvansa ja vakuutensa.

Sitten Herra jatkoi, “Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte.”  Saattaa olla, että sinulla on
epäilyksiä koskien pelastuksen tietä. Opetuslapsi Tuomas tunnustaa hämmennyksensä samasta asiasta:
“Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?”



Onko sinulla sama epävarmuus? Siinä tapauksessa Herran vastaus auttaa myös sinua. Tiesikö Tuomas,
minne Herra oli menossa? Kyllä, ja ei. Jeesus sanoi, että Hän oli palaamassa taivaaseen, ja Tuomaksen
ja meidän oli ja on elintärkeää ymmärtää, että taivas on todellinen paikka, Jumalan ja uskovien
olinpaikka. Raamattu puhuu “kirkastetuista ruumiista” jotka meillä tulee olemaan kun olemme
ylösnousseet, ja myös että tulemme olemaan siellä valtavassa kunniassa Herran kanssa. Mutta meidän
on vaikea uskoa ettei se ole vain päiväuni.  Hyvä lukija, jos Raamattu on totta, siinä tapauksessa taivas
on todellinen paikka, ja kutsun sinut tavoittelemaan pääsyä sinne. Se voi olla sinun iankaikkinen
kohtalosi. Nyt kysymys kuuluu: jos se on todellinen paikka, kuinka sinä voit päästä sinne?  Tämä on
äärimmäisen tärkeä kysymys, koska vaikka onkin varmaa, että se voi olla kohtalomme, on myös yhtä
totta, ettei se ole ainoa kohtalo, määränpää! Raamattu puhuu yhtäläisellä varmuudella helvetistä ja
tulijärvestä.  Aihetekstimme, Matt. 7:13-14, julistaa vakuuttavan totuuden, että on monia, jotka
menevät kadotukseen. Tuomas kysyi, “kuinka sitten tietäisimme tien?”

“Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin
kuin minun kauttani.”  “Tie,” “totuus,” “elämä” ovat juuri sitä, mitä vilpitön etsijä hakee ollakseen
varma, että hän tulee päätymään oikeaan ja haluamaansa määränpäähän.  Herralla on elämä Itsessään,
Hän on iankaikkisen elämän alkaja ja antaja - hengellisen elämän. Hän siunaa uskovaa antamalla
hänelle iankaikkisen elämän. Hän on myös totuus. Hän omistaa sen, ja Hän puhuu siitä. Yksi Jumalan
ominasipiirre on, ettei Hän voi valehdella (Tiitus 1:2). Kristus rakasti opetuslapsiaan eikä koskaan
pettänyt heitä. Hän rakastaa sinua eikä koskaan petä sinua. Hän esittää Itsensä tienä, jota - ainoaa -
kautta pääsee Isän tykö.  Ei kukaan tiedä paremmin kuin Hän tietä "kotiin". Tuntien tuon paikan
pyhyyden, Hänen täytyi antaa Itsensä sovitusuhrina, mikä tarkoittaa uhria synnistä. Ja vielä, Hänen
kuolemansa oli oltava välillinen uhri, mikä tarkoittaa että uhri kärsii maksaakseen toisen rikkomusten
syyllisyyden. Jotta Hän saattoi avata oven ja tien taivaaseen, Hänen täytyi välttämättä antaa Itsensä
meidän syntiemme tähden. Hän todella teki niin, ja emme voi muuta kuin huudahtaa, “Voi kuinka Hän
rakastikaan meitä!” Kun vastaanotamme Hänen uhrinsa syntiemme vuoksi, me vastaanotamme Hänet
Vapahtajana. Tämä on sitä uskoa, jota Jumala etsii, ja jonka kautta Hän pelastaa meidät. Tämä on
kaidalle tielle astumista - tielle taivaaseen, tielle Isän kotiin.

Ehkä se näyttää liian helpolta sinulle, ja vastauksemme onkin; oliko Kristuksen helppoa kärsiä
ristillä? Et koskaan voisi maksaa omista synneistäsi, ja Hän - rakkaudesta sinuun - kärsi ja tarjoutuu
olemaan sijaisenasi ja Pelastajanasi. Saattaa olla, että kuvittelet olevan toisenkin tien saavuttaa Jumalan
suosio ja vapauttaa sinut syntiesi syyllisyydestä. Ehkä luotat omiin hyviin töihisi, uskollisuuteesi
johonkin uskontoon, antaumukseesi neitsyt Marialle tai muille “pyhille”. Jos pidät kiinni mistään
tällaisesta vaihtoehdosta, sinä ajat itsesi kiertotielle yksinkertaisesta uskosta Kristuksen työhön. Se olisi
"toisen tien" keksimistä. Onko totta, että taivaaseen on monia teitä? Kuuntele, mitä Herra Jeesus sanoo:
“ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”  Jumala ei pelasta sinua eikä hyväksy sinua,
jos yrität lisätä jotain siihen, mitä Hän, Kristus, on tarjonnut. Ja mitä sitten tapahtuu, jos joku väittää
ettei usko Kristuksen kuolemaan ole riittävää pelastumiseksi? Tuo henkilö jatkaa kulkuaan alaspäin
laveaa tietä, joka johtaa turmioon. Hän ei astu ovesta eikä kaidalle tielle. Hänen määränpäänsä ei tule
koskaan olemaan taivas, Isän koti. Jätän sinulle nämä haudanvakavat profeetta Jeremian sanat, kun
jotkut Jerusalemin ihmisistä eivät tahtoneet kuulla hänen sanojaan, jotka tarjosivat heidän ainoan
pelastuksensa: “Ja sano tälle kansalle: Näin sanoo Herra: Katso, minä panen teidän eteenne elämän
tien ja kuoleman tien.”  Jeremia 21:8.

Mikä on sinun tiesi?    Mikä tulee olemaan sinun kohtalosi?

KYSYMYKSET 6    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)

1)  Sananl. 15:24: Kuka on tuo “viisas,” ja mitä hän on ymmärtänyt?
2)  Matt. 22:15-22:   Kykeneekö Herra Jeesus tunnistamaan vilpillisyyden?
3)  Joh. 14: Miksi opetuslapset olivat levottomat ja huolissaan?
4)  Jeesus puhui "Isän kodista”: millainen se tulee olemaan?
5)  Jae 3: Mitä Herra Jeesus lupasi tehdä?
6)  Jae 5: Onko sinulla sellaisia epäilyksiä tai hämmennystä, mitä Tuomas tunnusti? Kommentoi

vastaustasi.
7)  Jae 6: Mitä Kristus teki avatakseen tämän tien taivaaseen?
8)  Voiko joku tarjota jonkin toisen uskonnon tai pelastuksen tien sen ohella, mitä Jeesus teki ristillä?


