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ONKO TAIVAASEEN KUNINKAANTIETÄ?

Väinö Hotti

Kuninkaan poika
Kerrotaan kuninkaasta, joka vei poikaansa ekaluokalle kouluun. Hän muistutti rehtoria siitä, että hän huomioisi pojan kuninkaallisen syntyperän. Rehtori sanoi
ykskantaan: ”TIETEESEEN EI OLE KUNINKAANTIETÄ.”

ONKO TAIVAASEEN KUNINKAANTIETÄ?
1. Kaikki pyrkivät taivaaseen
Tavallisesti ihmiset eivät kanna huolta iäisestä osastaan. Kuitenkin itse kukin
(etsikoajassa) pysähtyy tämän elämän tärkeimmän kysymyksen ääreen: MISSÄ
VIETÄN IÄISYYTENI?
2. Suhtautuminen tähän kysymykseen:
1) Nuori ei pidä asiaa ajankohtaisena.
2) Moni kulkee joukon mukana; muut kysymykset menevät edelle.
3) Moni pitää Raamatun ohjetta liian vaativana; etsitään helpompaa vaihtoehtoa,
kuninkaantietä:
1. Ryövärin kelkan jalaksilla
Ryöväri tosiaan pelastui elämänsä viime hetkillä. Hän ei lainkaan ehtinyt elää
pyhityselämää. Me emme tiedä elämämme pituutta; se voi katketa koska tahansa.
Ryövärillä oli ristillä riippuessaan ”etsikkoaika”; Jeesus oli häntä silloin lähellä.
Hänellä oli silloin pelastumisen mahdollisuus. Taivasten valtakunnan juna oli
pysähtynyt juuri tuolloin hänen kohdalleen. Me emme voi tietää, onko meillä
kuoleman hetkellä etsikkoaikaa. Onko meillä silloin voimassa pelastuskutsu - ja onko
meillä kykyä ja voimaa vastata silloin myöntävästi siihen? On kohtalokasta
riskeeraamista jättää pelastuskysymys kuolinkamppailuun

”Voi olla, että kuolevan dogmatiikka kaiken tämän johdosta muodostuu
hyvin yksinkertaiseksi. Ehkäpä siihen ei mahdu muuta kuin tämä: Isä, sinun
käsiisi minä annan henkeni! Mutta mikä lepo loppuun väsyneelle
sisältyykään tähän huokaukseen! Sen sijaan ihmiselle, joka jäi yksi, ei ole
mitään omaa sammuvaa ajatusta suurempaa. Hän joutuu laskemaan
henkensä omiin käsiinsä – ja sallinette tämän ehkä sopimattoman viitteen:
niissä ei pysy edes enää sairaspöydän juomalasi, vaan vapisevat sormet
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pudottavat senkin permannolle särkymään” (Osmo Tiililä, Kuolema,
ss.75,76).
2. Olen kastettu – olen pelastuva
Rooman kirkko opettaa ex opere operato – oppia. Rooman perintönä se on tänään
monen luterilaisenkin oppi. Näin ei kuitenkaan Raamattu opeta.

”Tämä valhe kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä on vaarallisimpia valheita kaikkien
hengellisten valheiden joukossa, sillä se on suurin
omantunnon herätyksen este ja vahvin väärän
rauhan tuki...Saatanallisempaa valhetta ei enää
yksikään ihminen voi keksiä" (Urho Muroma)
(nettikuva)
URHO MUROMA
10.5.1890 -25.6.1966
3. Ohi ahtaan portin

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1).
Seurakunnan joukossa on myös niitä, jotka eivät ole menneet sinne JEESUS OVESTA.
He ovat ”varkaita ja ryöväreitä”.
Ihmisten pyrkimys päästä taivaaseen on niin voimakas, että he tekevät kaikkensa
voidakseen kuulua ”Jumalan lasten joukkoon”: OIKEN, VÄÄRIN, KOKOON KÄÄRIN.
Mitään keinoja ei kaihdeta. TARKOITUS PYHITTÄÄ KEINOT. Todellisuudessa nämä
ovat ”sekakansaa”, vaikka he kulkevatkin Jumalan lasten joukossa!
4. Ryövärit asialla
”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa
vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12).
Tällöin ei kuljeta ”armon tiellä”, vaan ROSVOJEN tiellä. Ei nöyrrytä armoa anomaan
ja kerjäämään, vaan ”varastetaan taivaan tavarat”. Tämä on varsin yleistä
suomalaisen kristikansan keskuudessa. Yleensä näiltä ”varkailta” puuttuu
omakohtainen uskoontulon kokemus.
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”Ota nyt tarkasti vaari, ettet ryöstä itselles uskoa
ulkopuolella laillisen järjestyksen, äläkä rosvojen
tietä vaella. Ei sinun myös pidä askeltakaan
ottaman, ennen kuin olet tielle tullut, jonka tähden
sinun pitää Kristusta huutaman avuksi ja tielle
taluttajaksesi. Sillä hullu minä olisin, jos kaupungin
kahvia joisin, ennen kuin sinne tullutkaan olen”
(Paavo Ruotsalainen, Salattu viisaus, s.19).
(nettikuva)
PAAVO RUOTSALAINEN
9.7.1777 – 27.1.1852

5. Portti- ja tieremontti
Näitä ”remonttimiehiä” riittää. Suruton ihminen on tässä hyvin kekseliäs.
Vapaat suunnat ovat kääntäneet selkänsä LUTHERILLE. Siellä riittää usein
uskoontuloon USKONRATKAISU, KÄDEN NOSTO jne. Joku on sanonut:
TUHLAAJAPOIKA EI NOSTANUT KÄTTÄ, VAAN JALKAA!

”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin
alkaa olla niin, että portti tehdään tulijaa
myöten, samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa,
Salatut synnit, s.82).
(nettikuva)
NIILO TUOMENOKSA
21.5.1893 – 8.12.1967

6. Antinomismi
Kun pyritään saattamaan ihmiset helpolla ”taivaan iloon”, lain julistus jätetään pois.
Avuksi tässä tulee SOSIAALINEN EVANKELIUMI ja SIUNAAMISRIITTI. Tämä virtaus on
suuressa suosiossa mm. PATMOS SÄÄTIÖSSÄ.
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PATMOS paljastaa teologiansa jo nimessään; tapahtuu ”itsepaljastus”: PATMOS on
NÄKYJEN JA ILMESTYSTEN saari. Patmos lepää tukevasti NÄKYJEN ja ILMESTYSTEN
kallioperustalla.

”Koska Kristus opetti parannusta ja syntien anteeksiantamusta, on
seurakunnanpaimenien samoin opetettava näitä seurakunnilleen.
Nykyään on yleistä puhua paljon uskosta, mutta ilman parannuksen
saarnaa ei voida ymmärtää, mitä usko on” (Tunnustuskirjat, s. 53).
7. Korvausteologia

UURAS SAARNIVAARA, KATSO, TÄSSÄ on tie, s.28.

Ihmiset kulkevat eri ”kaistoilla” ja kuvittelevat näillä kaistoilla päätyvänsä
lopulta TAIVAASEEN. Tämä on kuitenkin PERKELEEN PETOSTA! Kaikki
nämä kaistat ovat LAVEAN TIEN KAISTOJA!
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Monet kulkevat koko elämänsä ajan näillä harhauttavilla kaistoilla; he
heräävät, mutta aivan liian myöhään: helvetissä. Aikanamme julistus, joka
on pitkälti ”siunaavaa”, ei kykene herättämään ihmisiä, jotka kulkevat
väärää kaistaa – HELVETTIIN!
Julistus on tänään pitkälti viihdettä ja – VUOHIEN HUVITTAMISTA. Siinä
pyritään populistisesti viihdyttämään ihmisiä - ilman hätää ihmissieluista.
Julistuksen yleissävy on MAAILMAN PARANTAMINEN ja - VALLITSEVAN TILANTEEN VANHURSKAUTTAMINEN! Tänään ei haluta ihmisiä
”käännyttää”; tämä on PSYKOMEININKIÄ!
Raamatulliseen teologiaan kuuluu LAIN JULISTUS, VANHURSKAUTTAMINEN, UUDESTISYNTYMINEN, PYHITYS ja - EKKLESIA. Jos joku näistä
PERUSPILAREISTA puuttuu, usko ei ole terveellä pohjalla, vaan se on
lahkolaisuutta!
”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia,
joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon
kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos
joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette
saaneet, hän olkoon kirottu” (Gal.1:8,9).
8. Lahkoeksytys
Tämä on aikamme suurin eksytys! Puhutaan, että Jeesus tulee pian hakemaan
omiaan ”tuulissa ja pilvissä”. Tämä ei ole ”realismia”. Uskovat ovat jakautuneina eri
”kuppikuntiin”. Kristuksella ei ole tänään yhtä MORSIANTA, vaan lukuisia HEILOJA!
On välttämätöntä, että uskovat löytävät toisensa ennen kuin Jeesus voi tulla!

Rooman kirkko: ”Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta.” Samoin:
laestadiolaiset. Jokainen lahkoryhmä omii (ryöstää) itselleen EKKLESIA –
arvonimen! Kuitenkin samalla vannotaan YHDEN KIRKON nimiin! Missä on
”maalaisjärki” ja missä loogisuus?!
”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).
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LAHKOHENKI
”Sinä olet saanut aikaan enemmän pahaa kuin kaikki kristittyjen vainot
yhteensä, kuin inkvisitiotuomioistuimet ja polttoroviot.
Sinä olet hukuttanut enemmän uskovaisia ja kääntymättömiä helvettiin
kuin synti” (Tapio Nousiainen / Leipää ja suolaa, ss.106,107).
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, … eriseurat, lahkot, … eivät peri Jumalan
valtakuntaa” (Gal.5:19-21).
Alkuseurakunta: ”KATSOKAA, KUINKA HE
RAKASTAVAT TOISIANSA! Tänään: KATSOKAA, KUINKA HE RAATELEVAT TOISIANSA!”
(Kalevi Lehtinen).

(nettikuva)
KALEVI LEHTINEN
1.11.1936 – 17.7.2011

”Minä olen helluntailainen, vapaakirkollinen,
baptisti, luterilainen, adventisti jne…
Kristuksella on monta heilaa.” (TV7Plus
5.10.20) - Siikaniemen kurssikeskus 11.4.2007
– Kalevi Lehtisen testamentti. Osa 2.

TAIVAASEEN EI OLE KUNINKAANTIETÄ; POSITIIVINEN
EVANKELIUMI JOHTAA VAIVAN PAIKKAAN!
”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” (Matt.7:13,14).
"Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan
valtakuntaan" (Apt.14:22).
”Ken käyvänsä luulevi taivahaseen Kuin mäkeä myötäistä vain huvikseen,
Se pettyy, ja paulahan muitakin vie, Vaan tuskainen, työläs on elämän tie”
(HLV 223:6).

