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TAIVASTIE                                                                    Väinö Hotti 

On olemassa määrätty tie 

Kaikki tiet eivät johda taivaaseen. 

”Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni 

ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän 

vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina 

Jerusalemiin” (Apt.9:1,2). 

Uskovat tunnettiin elämäntavasta, joka poikkesi muista: 

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne 

uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja 

täydellistä” (Room.12:2). 

”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). 

1. Kristus – tie: ”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan 

tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh.14:6). 

2. Sanan tie: ”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, 

jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä” (Joh.6:63). 

 "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää 

kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 

teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun 

asti” (Matt.28:18-20). 

3. Totuuden tie:  ”Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni” (Joh.8:37). 

”ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi" (Joh.8:32). 

”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17). 

”ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa” (1. Kor.13:6). 

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8). 

4. Armon tie: ”Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan 

mukaan? Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, 

mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja 

se luettiin hänelle vanhurskaudeksi". Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, 
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vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa 

jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi; niinkuin myös Daavid 

ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman 

tekoja: "Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat 

peitetyt! Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!" (Room.4:1-8). 

1. Sinun rauhasi anna mulle Elon kohtalot kirkastain, En mä pyytänyt tyyntä tietä, 

Sinun tahtosi tietä vain. 

2. Isän silmä, sä hellin valvo, Isän rakkaus, johda, vie, Koti taivahan kaukaa siintää, 

Kotipolku on armon tie  (HLV 297). 

5. Pyhien tie:  ”Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on "pyhä tie": sitä ei kulje 
saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät 
hullutkaan” (Jes.35:8). 
 
”Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä 
valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan” 
(Ilm.21:27). 
 
”Suo pyhäis tietä meidän noudattaa, Suo, ettei taisto uupumahan saa, Suo voiton 
kruunu meidän saavuttaa. Halleluja!” (Vvk.129:3). 
 
6. Rakkauden tie:  ”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 en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka 
heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, 
Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma 
uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, 
minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä 
heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma 
ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet 
minua rakastanut” (Joh.17:20-23). 
 
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka 
ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te 
tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä 
pysyisi” (1. Joh.3:14,15). 
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7. Muukalaisten tie:  ”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). 

”Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin 

ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen 

pilkkaansa kantaen; sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me 

etsimme” (Hebr.13:12-14). 

”Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajal-

laan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa” (1. Piet.1:1). 

”Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee 
kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne 
aika” (1. Piet.1:17). 
 
8.  Kuuliaisuuden tie:  ”Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta 

ja sanoi: "Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä 

kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun 

jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja 

sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat 

siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni 

kuuliainen” (1. Moos.22:15-18). 

”Samuel sanoi: "Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliai-
suutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus 
parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoit-
telu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sa-
nan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana” (1. 
Sam.15:22,23). 
 
”Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?” 
(Luuk.6:46). 
 
”ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan 

Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, jonka kautta me 

olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen 

nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa” (Room.1:4,5). 
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”mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen 

Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden 

aikaansaamiseksi” (Room.16:26). 

9.  Golgatan tie: ”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi 

ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki 

tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi 

uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat 

Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja 

julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; sillä 

hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö” (Ef.2:14-

18). 

”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen 

kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 

maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi 

meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala 

kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa 

itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki 

synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor.5:18-21). 

”Ristin tietä näin kuljen kotihin päin  
Se suora on valon tie  
Jos mä harhailen tieltä poiketen  
Isän luo ei mun matkan vie. 
 

     Tie Golgatan kotiin vie                          
     Tie Golgatan kotiin vie 
     Kotimatkallain mull´  
     on vakuus ain                                                            
     Tie Golgatan kotiin vie. 

Veren tietä näin kuljen etehen päin 
Se tie oli Jeesuksen 
Sillä tiellä vaan, osakseni saan 
Lunastettujen autuuden. 
 
Kaikki jääkööt vaan, humut, riemutkin maan 
En käy sitä tietä, en 
Katso, Herrani mua viittovi 
Kodin helmahan taivaisen.” 

 


