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KAKSI TIETÄ TAIVAASEEN ?

Väinö Hotti

Kaikki pyrkivät
Jokaisella suomalaisella on riittävästi hengellistä tietoa: 1.Jokaisen elämä
päättyy kerran. 2. Ajallisen elämän jälkeen alkaa iäisyys, joka voidaan
viettää kahdessa paikassa: 1. Taivaassa, 2. Helvetissä. Edellinen tietää
IÄISTÄ ILOA, jälkimmäinen IÄISTÄ VAIVAA. Koska panokset ovat korkeat,
jokainen haluaa intohimoisesti päästä taivaaseen. Tarjolla on KAKSI
MAHDOLLISUUTTA: 1. Ristin tie. 2. Positiivinen tie.
Ristikunta on rikkinäisempi kuin koskaan ennen: Ajanmerkkien
arvioinnitkin poikkeavat suuresti toisistaan: SUURI HERÄTYS – SUURI
LUOPUMUS!
RISTIN TIE
Tienviitat Raamatussa
1. Vähän kulkijoita
”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).
2. Ahtaan portin kautta
”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).
3. Jeesus – oven kautta
”Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu,
ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen” (Joh.10:9).
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"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta
lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri”
(Joh.10:1).
4. Maailman vihaama
”Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska
te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut,
sentähden maailma teitä vihaa” (Joh.15:19).
5. Muukalainen maailmassa
”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa
he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa
vieraita ja muukalaisia maan päällä” (Hebr.11:13).
6. Heidän yhdyskuntansa on taivaassa
”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös
odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava
meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä
voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi”
(Fil.3:20,21).
7. Vanhurskautettuja
”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on
rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta”
(Rom.5:1).
7. Uudestisyntyneitä
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se
ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
8. Armon alla
Vanhurskauttamisessa uskova on päässyt vihan alta armon alle:
”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa
ovat, ja ei vaella lihan, vaan hengen jälkeen” (Rom.8:1; Biblia).
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9. Uskova on Kristuksessa
”Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki
ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on
Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi
ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki
olemme saaneet juoda samaa Henkeä” (1. Kor.12:12,13).
10. Kristus on uskovassa
”Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä
olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan
Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan
Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun
edestäni” (Gal.2:19,20).
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa
on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo”
(Kol.1:27).
11. He ovat uusia luomuksia
”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).
12. Jumalan lapsia
”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä
kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma
tunne meitä, sillä se ei tunne häntä” (1. Joh.3:19.
13. Kristuksen perillisiä
”Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan
perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen
kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme” (Rom.8:17).
”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä
perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa” (Kol.1:12).
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POSITIIVINEN TIE
1. Paljon kulkijoita
”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).
”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti
tehdään tulijaa mukaan, samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset
synnit, s,82).
2. Harhaanjohtajia
”Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 'rauha!',
vaikka ei rauhaa ole, ja katso, koska he, kun kansa rakentaa seinän,
valkaisevat sen kalkilla” (Hes.13:10).
3. Tälle tielle on helppo päästä – ja sillä tiellä on helppo kulkea. Riittää
kun nostat kättä ja teet jonkinlaisen ratkaisun – kivuton tie
4. Ei vaadita parannusta eikä uudestisyntymistä
5. Luonnollista uskonnollisuutta / yleisuskonnollisuuta / jokamiehen usko
6. Sosiaalista evankeliumia
7. Uskovien manipulointia, pakkosyöttöä
”Kristus kauhistuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkoa” (Niilo
Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.75).
8. Rosvot ja ryöstäjät liikkeellä:
Omasta viheliäisestä lahkosta tehdään Herran kansa, EKKLESIA! Tämä
on törkeää Raamatun väärennöstä. Samalla tässä ollaan VALHEEN
RUHTINAAN asialla!
”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12).
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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” (Paavo Ruotsalainen, Salattu
viisaus, s.19).
9. Suuren puhdin kristillisyys
”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot”
(Sak.4:6).
”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut
luvatusta Pyhän Hengen lahjasta” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit,
s.54).
10. Julistetaan ”halpaa armoa”
11. Farisealaisen kristillisyys
”Sillä minä sanon teille: ellei
teidän vanhurskautenne ole
paljoa suurempi kuin
kirjanoppineiden ja fariseusten,
niin te ette pääse taivasten
valtakuntaan” (Matt.5:20).
(nettikuva)
”Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun
suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle,
ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Voi teitä, kirjanoppineet ja
fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet
tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette
hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!”
(Matt.23:13,15).
”Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte
maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja
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hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen
ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!” (Matt.23:24-26).
”Farisealaisuuden ohjelman voi aivan yksinkertaisesti luonnehtia sanoilla:
tehdä totta uskonnosta. Tosi uskonto on heille Jumalan tahdon
toteuttamista yhteiskunnassa ja yksityisessä elämässä… elämän
jokainen yksityiskohta piti asettaa Jumalan tahdon alaisuuteen ja
ratkaista sen mukaisesti” (Iso Raamatun Tietosanakirja, s.931).
”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 hypokrites merkitsee todellakin
näyttelijää, henkilöä joka yrittää eläytyä osaan joka ei ole hänen”
(934,935).
”Kristillisen peruskäsityksen mukaan ihminen voi tahtoa hyvää ja totella
Jumalan tahtoa vain edellyttäen, että hänestä on tullut uusi luomus, uusi
olento, että hän on astunut aikaisemmasta yhteydestä uuteen yhteyteen,
että hän on Hengestä uudestisyntynyt” (935).
”Vanhurskas ei sen vuoksi koskaan voi pelastua niin kauan kuin hän on
”vanhurskas”. Hänet täytyy viedä takaisin nollapisteeseen ja hänen
täytyy olla syntinen” (935).
12. Kepulkostilla taivaaseen
Tämä on ”kepulkonstia”: ”Elekee työ hyvät iisalamelaeset luulko
kepuljkonstilla taevaasee piesevännö” (H.G.Th. Brofeldt / Olavi
Tarvainen, Savolainen sielunpaimen, s.33).
13. Antinomismi
”Saatana … synnyttää … niiden lahkosuunnan, jotka opettavat, että
kymmenen käskyä olisi seurakunnasta poistettava ja ettei uhmisiä saa
pelottaa lailla, vaan suloisesti kehottaa Kristuksen armolla” (Luther,
Gal.kirj.sel. s.12).
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Antinomismi
Antinomistit ovat uskonpuhdistuksen aikainen kristillinen ryhmittymä, joka korosti
syntien anteeksiantamista, mutta vähätteli syntiä ja hengellistä lakia. Antinomismin
synnyttäjä oli Martti Lutherin ystävä Johannes Agricola. Antinomistien pääväittämä on,
ettei lakia tulisi saarnata ollenkaan. Wikipedia

14. Kasvatuskristillisyyttä
”Herätyskristillisyys on aina kasvatuskristillisyyttäkin ja väinvastoin.
Mutta mistä on kotoisin sellainen kasvatuskristillisyys, jossa kukaan ei
herää, ei kukaan tee parannusta ekä kukaan synny uudestaan. Siinä
taidetaan kasvattaa syntymättömiä” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset
synnit, s.78).
15. Lihan mukaan syntynyt
Positiivinen uskova ei viihdy ”ristin uskovan” seurassa.
”Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa … Mutta niinkuin
lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin
nytkin” (Gal.4:22,29).
16. Sanan päälle krossaaminen

(nettikuva)

PAAVO RUOTSALAINEN
9.7.1777 – 27.1.1852

”Tekstillä haluttiin viitata Paavo Ruotsalaisen sanoihin. Juttuun lainatut sanat: ihmisen ei parane rossata eli ylpeillä omalla
uskolla, ovat ilmeisesti saaneet kansan
suussa muotonsa Paavon alkuperäisestä
lauseesta, joka kuuluu: Ei kelpaa Sanan
päälle krossata. Krossaaminen tarkoittaa
summakaupan tekemistä. Kantasana on
tässä grossi, tusinan neliö. Sanan päälle
krossaaminen on sitä, että ihminen vain
pintapuolisesti tyytyy Raamattuun.” NETTI

”Siinä kaikki väärät lahkolaiset riippuvat ja krossaavat sanan päälle. Sinulla
pitää siitä olla sisällinen todistus, ja kun ei ole, niin ikävöidä ja odottaa,
kunnes valo koittaa sieluusi”… (Paavo Ruotsalainen / Auk.Oravala, Erämaan
profeetta, ss.389,390).

