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TÄMÄ KAIKKI – JA TAIVAS MYÖS

Väinö Hotti

KUINKA ON SUN SIELUS LAITA
1. Kuinka on sun sielus laita, Minne kuljet matkamies? Lavea on tie tai kaita. Kumpi niistä sinun
ties? Kumpi on? Sä vastaa , oi, Molemmat ei olla voi.
2. Kaita tie on vaivalloista, Siksi harvat löytää sen. Helpompaa on käydä toista Joukon kanssa
nauraen. Kumpaan joukkoon kuulunet? Molempiin et kuulu, et.
3. Eri tiet ja eri määrä, minne kulkijan ne vie. Kuolemaan tie päättyy väärä, Elämään vie kaita tie.
Mieti tarkoin matkamies, minne päättyy sinun ties! (HLV 129).
”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).
KÄY TAITEN SÄ KRISTITTY
1. Käy taiten, sä kristitty, kaita on tie, Ja portti on ahdas, mi elohon vie. Ah, harvat sen löytävät
ainoastaan, Muut tiehen ne mieltyvät laveampaan.
2. Ah, toisilla usko on rakkaudeton Ja toisilla uskoton rakkaus on, on kummatkin taivaaseen
menevinään, Mut hukkuvat matkalla yön pimeään.
3. Niin kaidaksi tietä ei uskotakaan, Ett` synti on pantava pois kokonaan, Ja myös oman tahdonkin
kuoltava on Ja käytävä työhon ja taistelohon.
4. Ei huoletta yksikään kulkea saa, On vaaroja, joita ei vois odottaa. Vain askel syrjään jo murhetta
tuo, Se hukkuu, ken lihansa hallita suo.
5. On saatana, maailma voitettava Ja ylpeys mielestä suitsettava, Ja valmisna oltava nöyryytyksiin
Ja itsensä kieltäviin kärsimyksiin.
6. Ken käyvänsä luulevi taivahaseen Kuin mäkeä myötäistä vain huvikseen, Se pettyy, ja paulahan
muitakin vie, Vaan tuskainen, työläs on elämän tie.
7. Niin ahkera siis ole, tee parannus, Niin Herrassa sulla on vanhurskaus, Kun Herralle antaudut
kaikkines vaan, Niin ei huku sielusi, ruumiisikaan.
8. Hän syntisi verellään puhdistavi, Luo sydämes taas lumivalkeaksi. Tää armahdus uskossa talleta
vain, Se voimia suo sinun taistohos ain.
9. Ja seuraa vain jälkiä Vapahtajas! On ikeensä suloinen, sovelias. Ja vaikka on vaikea kaitainen tie,
se ainoa autuutehen sinut vie (HLV 223).
Uskovan perintö
Uskovalle on Kristuksessa luvattu valtava perintö.
”Herra on minun pelto- ja malja-osani; sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta
maasta, ja kaunis on minun perintöosani” (Ps.6:5,6).
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”Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen
kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös
kirkastuisimme” (Room.8:17).
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin,
uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme
vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13,14).
”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on
valkeudessa” (Kol.1:12).
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa
mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka
taivaissa on säilytettynä teitä varten” (1. Piet.1:3,4).
Perintö on taivaassa
Maan päällä uskovat ovat ”muukalaisia”; he ovat usein vähävaraisia. Monta kertaa rikkaus
taivaassa tietää köyhyyttä maan päällä. Ne ovat usein vaihtoehtoisia, kuten oli Lasaruksen
tapauksessa:
”Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa
loisteliaasti. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita
ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja
nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin
helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa
ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen:
'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja
jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!' Mutta Aabraham sanoi:
'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä
saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa” (Luuk.16:19-25).
Luontaisetu
Uskovan ei tule nureksia heikkoa maanpäällistä osaa; se kuuluu uskovan ”luontaisetuihin”.
SAATANAN hallitsemassa maailmassa uskovan on turhaa ja kohtuutonta odottaa ylimääräisiä
huomionosoituksia ja maallista menestystä. Muukalainen ei huuda oikeuksiensa perään!
”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. 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.15:18,19).
”Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten
kilvoitukset, kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina,
toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla. Sillä vankien kanssa te olette
kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi
tavara, joka pysyy” (Hebr.10:32-34).
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VALINNAN PAIKKA
Uskova joutuu valitsemaan maallisen onnen ja taivaallisen onnen välillä; nämä tavallisesti sulkevat
pois toisensa:
”Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun
eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun
jälkeläisesi eläisitte” (5. Moos.30:19).
”Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella,
niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden,
joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa” (Joos.24:15).
”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos
Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä” (1. Kun.18:21).
”Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna
köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua". Mutta kun nuorukainen
kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus
sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten
valtakuntaan. Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan
päästä Jumalan valtakuntaan” (Matt.19:21-24).
”Ja hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä
riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi" (Luuk.12:15).
Käsi aurassa, sydän taivaassa
Uskova on ”kahden maan kansalainen”. Sydäntään hän ei kuitenkaan voi jakaa kahden maan
kesken. Sydän on joko toisessa tai toisessa!
”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän
liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa” (Matt.6:24).
LOOT on esikuva miehestä, jolla oli ”jaettu sydän”: TÄMÄ KAIKKI JA TAIVAS MYÖS!
”Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja nähtyänsä heidät
Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa…Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät
Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi
kaupungin syntivelan tähden". Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä
hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät hänet
ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia. Ja viedessään heitä ulos sanoi mies: "Pakene henkesi
tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi” (1.
Moos.19:1,15-17).
Riittääkö Kristus?
”Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: "Nouskaa, älkääkä peljätkö".
Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään”
(Matt.17:7,8).
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”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille
Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta
mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” (1. Kor.2:1,2).
”Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki,
mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme
olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle
tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle
puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan,
ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne” (Hebr.12:1-3).

”Vain yksin Jeesus Hän mulle riittävi Vain hänen luonaan tyyntyy syömmeni Vain
luona ristin hiljaa vartoen Saan kaiken Hältä mä mitä tarvitsen.”
Riittäkö taivas?
”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja
sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin
puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata” (Hebr.11:13,14).
”OON VIERAS, MUUKALAINEN MÄ AINA PÄÄLLÄ MAAN. MUN KOTINI EI TÄÄLLÄ ALHAALLA
OLEKAAN. YLHÄÄLLÄ KOTI MULLA ON LUONA JUMALAN, AUTUUDEN, RAUHAN MAASSA. JA SINNE
HALAJAN.”
”OI, KOTI RAKKAHIN. EN LÖYDÄ VERTAA SULLE MÄ MISSÄÄN PÄÄLLÄ MAAN” (HLV 529:1).
Riittääkö EKKLESIA?
EKKLESIA on maailmanlaajuinen uskovien koti. Lahkot ovat DIABOLOKSEN ja korvausteologian
synnyttämiä ekklesian surkeita jäljennöksiä ja väärennöksiä. Uudestisyntynyt ihminen ei voi tyytyä
lahkoon, koska Raamatun mukaan kukaan lahkolainen ei pääse taivaaseen. Se, että lahkossa
(hengellisessä kodissa) mahdollisesti tunnetaan erikoista lämpöä, ei todista mitään. Jokainen
lahko on kytketty helvetin kaukolämpöverkkoon!

ETSIKKOAIKA
”Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä
päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. 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.21:41-44).
”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).
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RISTILTÄ KERRAN
Ristiltä kerran pyhä huuto kuului: ”Oi, Isä anna heille anteeksi”.
Jumalan Poika tuskissansa nääntyi Ruumiissaan kantain synnit,
sairaudet.
Oi, mitä maksoi uhrikuolemansa, Oi, mitä maksoi polku verinen.
Hän kävi yksin Getsemanen yössä, Toi pelastuksen haavat Jeesuksen.
Mutt` moni ristin ohi kulki kerran, kieltäen haavoitetun Jeesuksen.
Ei tiedä kansa hyljätessään Herran, et` armo väistyy kerran taakse
tuomion.
Tuoll` itkee miehet, naiset, lapset, kaikki, on tuskaa, sairautta
kuolemaa. Ja luomakunta raskaasti nyt huokaa, kun täyttyy synnin maljat äärilleen.
Oi, Suomen nuoret Jeesus itki kerran, katsoen kansaa Jerusalemin,
Nauratko nähdessäsi ristin Herran, Työnnätkö luotas onnen ainaisen.
Ei huvin teillä taivaan ovi aukee, ei tanssin nautinnon, ei loistonkaan.
Unelmas kaikki tyhjiin kerran raukee, ei auta silloin armon huutoskaan.
Viel` kutsuu Jeesus, Kuuletko tuon äänen On sydän rakkautta tulvillaan.
Oi Suomen kansa, ethän käytä väärin, Etsikkoaikaas ohikiitävää.
Nyt sielu, nöyrry eessä taivaan Herran, kun elos kulkee kohti kuolemaa.
Ei armo syntiä voi peittää kerran, kun Herran luona kaikki riisutaan.

