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TIKAPUUT TAIVAASEEN

Väinö Hotti

”Ja hän (Jaakob) osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut; ja
hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan
siihen paikkaan. Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut,
joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös
ja alas” (1. Moos.28:11,12).
Vääriä tikapuita
”Elekee työ hyvät iisalamelaeset luulko kepuljkonstilla taevaasee piäsevännö” (Olavi
Tarvainen, Savolainen sielunpaimen, s.33; H.G. Th. Brofeldt).
1. Kirkkokunta (herätysliike) pelastaa.
2. Vanhempain usko. Jumalalla ei ole ”lapsen lapsia”.
3. Kasvatuskristillisyys; uudestisyntymisen hylkääminen.
4. Rooman ex opere operato – sakramentioppi.
5. Antinomismi (lain saarnan hylkääminen).
6. Hirttäytyminen ”oppi-isiin”: MARTTI LUTHER, LARS LEVI LAESTADIUS, URHO
MUROMA, ENSIO LEHTONEN jne.
Uskova saa hirttäytyä: RAAMATTUUN, KRISTUKSEEN JA - PAAVALIIN!
”Mua, Pyhä Henki, pyhitä, Luo minuun uusi elämä Ja päästä synnin vallasta, Se
sydämestä kuoleta. Sä tuet väärät kukista, Kristuksen kuoloon istuta” (Vvk.105:1).
TAIVASTIKAPUUN FAKTAT
1. Syntynyt NASARETILAISEN PUUSEPÄN pajassa.
2. Jokaisella askelmalla on laatumerkki: MADE IN GOLGATA.
KOLLEKTIIVISET ANSAT
1. Farisealaisuus
Näyttelee kristittyä ilman, että sydän on muuttunut ja uudestisyntyminen
tapahtunut:
”Sillä mitä tekee mies, joka vastoin todellisuutta yrittää käyttäytyä ikään kuin hän
kuuluisi johonkin toiseen elämänyhteyteen. Hän yrittää olla jotakin, mitä hän ei ole
ja miksi hän ei koskaan voi tulla, niin kauan kuin hän jää siksi mikä hän on. UT:n
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hypokrites merkitsee todellakin näyttelijää, henkilöä joka yrittää eläytyä osaan joka
ei ole hänen” (IRTK, SS. 934,935).
”Farisealainen pyhyys on katsomista, ei penkomista varten” (Niilo Tuomenoksa,
Valkoiset synnit, s.87).
2. Sosiaalinen evankeliumi
Jumalaa ei pidetä pyhänä ja armahtavana eikä Tuomarina, jolle kaikkien on tehtävä
tili, vaan hänet käsitetään hyväntahtoiseksi ja ”peräänantavaksi” Isäksi, joka on
luonut maailman sellaiseksi, että se välttämättömyyden pakosta tulee paremmaksi
ja paremmaksi. Tämän Jumalan kanssa on ihmisten oltava yhteistyössä sodan
poistamiseksi, maailman liittotasavallan muodostamiseksi, teollisen demokratian,
moraalisen kasvatuksen ja sosiaalisen tietoisuuden parantamiseksi, jotta siten
saataisiin rakennetuksi ”Jumalan valtakunta” (David Hedegård – Uuras
Saarnivaara: Kohti suurta Baabelia, s. 42).
”Vähäisenkin hengellisen arvostelukyvyn omaava henkilö huomaa yleensä, missä
usko on elävää ja missä ei, mutta eräällä alueella tällainen henkien erottaminen ei
näytä yhtä helpolta. Tarkoitan sitä matkamiehen mielen syrjäytymistä, mikä
syntyy innokkaan sosiaalisen toiminnan piirissä” (Osmo Tiililä, Kuolema, s.66).
”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut Pyhän
Hengen lahjasta" (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.54).
3. Nimikristitty
Tähän ei paljon tarvita: kastettu, ripitetty, rokotettu:
"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan
seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se
nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut” (Ilm.3:1).
4. Lahkolaisuus
Uskovalla on vain kaksi mahdollista yhteisöä: ekklesia tai lahko (vie helvettiin):
”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin
lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut
ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä
lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia
ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja
toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?” (1.
Kor.3:1-4).
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TAIVAAN TIKKAAN ASKELMAT
1. Etsikkoaika
Jumalalla on aloite. Joissakin piireissä korostetaan ”ratkaisua”, mutta se ei aina
suinkaan merkitse uskoon tuloa. Ratkaisun pohjalla täytyy olla etsikkoaika ja
Jumalan kutsu.
”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän
läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon
Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on
paljon anteeksiantamusta” (Jes.55:6,7).
”Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta
taivaasta” (Joh.3:27).
”Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja
piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta; ja he kukistavat sinut maan tasalle
ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle,
sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut” (Luuk.19:43,44).
2. Sanan kuulo
Hengelliseen tilaisuuteen osallistuminen ei tänään aina merkitse SANAN KUULOON
tulemista. On valikoitava tilaisuudet, joihin osallistuu; paljon on ajassamme
”harhaopettajia”!
”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta”
(Room.10:17).
3. Otollinen maaperä
”Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä
kuusikymmentä, mitkä kolmekymmentä jyvää” (Matt.13:8).
4. Uskossa sulautuminen
”Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa
sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen
kuulivat” (Hebr.4:2).
5. Samaistuminen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen
Uskossa sulautuminen kasteen ja Pyhän Hengen kautta Jeesuksen kuolemaan
ja ylösnousemukseen on uskonelämän peruspilari!
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”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen,
olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan
haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän
kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa,
niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa” (Rom,6:1-5).
6. Vanhurskauttaminen
”Kun uskossa otamme vastaan Kristuksen Vapahtajanamme, Jumala ei lue
meille syntejämme, vaan antaa ne meille Kristuksen tähden anteeksi. Hän
pukee meidät Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen. Näin Jumala
vanhurskauttaa meidät” (KO 73, 1948).
Jumalan tuomioistuimen edessä taivaassa syyllinen julistetaan Jeesuksen tähden
syyttömäksi. Tämä edellyttää lain saarnaa ja synnin tuntoa.
”Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta joka ei töitä
tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen
uskonsa vanhurskaudeksi” (Rom.4:4,5).
7. Uudestisyntyminen
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi,
niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan
tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta” (Joh.1:12,13).
”Minä synnyin lihaan v.1837. Hengestä minä synnyin 1856. Se mikä on lihasta
syntynyt kuolkoon; se mikä on Hengestä syntynyt on elävä iankaikkisesti”
(D.L. Moody; Saarnivaara, He elivät Jumalan voimassa I, s.384).
8. Pyhitys
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä”
(Rom.6:1,2).
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”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole
näkevä Herraa” (Hebr.12:14).
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
”Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa
te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät
kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi” (1. Piet.1:14,15).
9. EKKLESIAN käsittäminen
Kun ihminen tulee uskoon, hän tulee Jumalan seurakunnan EKKLESIAN jäseneksi.
Usein hän tämän jälkeen galatalaisten tapaan hairahtuu kohtalokkaasti johonkin
lahkoon. Tästä palautuminen ekklesiaan vaatii UUDESTISYNTYMISEN:
”Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa
muodon teissä” (Gal.4:19).
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä
rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus" (Joh.13:34,35).
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on
yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa
meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7).
”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen,
joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on
syntynyt” (1. Joh.5:1).
10. Hengessä vaeltaminen
”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei
vaella lihan, vaan hengen jälkeen” (Rom.8:1; Biblia).
”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät
Hengen mukaan, on Hengen mieli” (Rom.8:5).
”Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset” (Rom.8:8).
”Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä
kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää” (Rom.8:13).
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”Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin
vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen,
niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen”
(Kol.2:6,7).
11. Kutsumuksen täyttäminen
”En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän
juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon
evankeliumin todistamisen” (Apt.20:24).
12. Onnistunut kilvoitus
”Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun” (Ilm.2:10).
”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.
Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas
tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille,
jotka hänen ilmestymistään rakastavat” (2. Tim.4:7,8).

NETTIKUVAT

”AH, KUN MÄ KERRAN SAAN HERÄTÄ KUVANANSA JA KIRKASTETUIN
SILMIN NÄHDÄ JUMALAN! EI SITTEN MILLOINKAAN OO SIELU
JANOISSANSA, KUN HÄISSÄ VALMIS MORSIAN ON KARITSAN. SAAN
KRUUNUN SIELLÄ JA PUVUN VIELÄ, TUON PYHÄIN VAATTEEN,
KRISTUKSEN VANHURSKAUDEN. MUN SYNTISYYTENI, SYYN KYYNELEIHINI,
SAAN SIELLÄ VAIHTAA KUNNIAAN JA PYHYYTEEN JA KYYNELEENI
KIITOSVIRTEEN IÄISEEN” (Vvk.623:2; Johan Kahl).

