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ONNI JA ONNETTOMUUS ll

Väinö Hotti

1) Harhautunutta etsintää
Syntiinlankeemus sokaisi ihmisen silmät täysin. Hän etsii onnea – mutta väärästä
paikasta!
”Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen,
he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka
eivät vettä pidä” (Jer.2:13).
”Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka
minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden
lähteen, Herran” (Jer.17:13).
”Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja
huusi sanoen: ´Jos joku janoaa, tulkoon minun
luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun sillä tavalla
kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on
juokseva elävän veden virtoja. Hän sanoi tämän
Hengestä, jonka häneen uskovat tulivat saamaan.
Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut
kirkastettu” (Joh.7:37-39;Saarnivaaran käänn.)
”Niin mä löysin jo elon lähtehen, Siksi kulje en enää etsien. Siinä onnen ja levon
täyden sain. Siell` on kaikilla sijaa vielä vain” (HLV 152:7).
2) Aarre ja onni

”On Herra mun aarteeni kallehin Ja
perintöosani kaunehin, Mun siitä on
riemuni suuri. Soi ihanan maan
mulle arpani, Mun välkkyvi
kunniankruununi Jo toivossa
kirkkaasti juuri” (Vvk.345:3).

”Herra on minun pelto- ja malja-osani; sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi
minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani” (Ps.16:5,6).
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”Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja
kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon”
(Matt.13:44).
”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen,
minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt
kaikki ja pidän sen”(Fil.3:7-8).
3) Onni ja onnettomuus
”Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe: sinä rakastit minun sieluani, nostit
sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa”
(Jes.38:17).
”Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin: niin minä opin sinun käskysi”
(Ps.119:71).
”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka
Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut”
(Room.8:28).
”Autuas, ken sydämensä Antaa Herran kätehen, Suostuu hänen mielehensä
Tahtohonsa tyytyen. Ilo, onni, korkeus, Murhe, köyhyys , ahdistus, Kaikki kääntyy
parhaaksemme Myöskin kuolo voitoksemme” (Vvk.348:1).
4) Suurinta maailmassa
”Ei ole maailmassa mitään suurempaa kuin tehdä työtä ja – rakastaa.”
”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).
Tässä on onnen koko ”paketti”. Työ tuo ihmisen elämään välttämättömän sisällön.
Kun siihen lisätään rakkaus, mitään ei enää puutu!
”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu” (Ps.23:1).
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen
tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10).
”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien
meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen
kanssansa?” (Room.8:32).
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5) Onnen kätkeminen
Laulu onnesta
Kell’ onni on, se onnen kätkeköön, kell’
aarre on, se aarteen peittäköön,
ja olkoon onnellinen onnestaan
ja rikas riemustansa yksin vaan.
Ei onni kärsi katseit’ ihmisten.
Kell’ onni on, se käyköön korpehen
ja eläköhön hiljaa, hiljaa vaan
ja hiljaa iloitkohon onnestaan.
Eino Leino (netti)
EINO LEINO
6.7.1878 – 10.1.1926
---------------”Mutta sitten he sanoivat toisilleen: "Emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän
sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me
joudumme syyllisiksi” (2. Kun.7:9).
"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.2:18-20).
”Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä
sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä
kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa” (Mark.8:38).
”sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan”
(Room.10:10).
”jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet,
on hänkin kieltävä meidät” (2. Tim.2:12).
”Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta,
eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti” (Ilm.12:11).
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6) Syöminen kuninkaan pöydässä

”Ja Mefiboset asui Jerusalemissa,
koska hän aina söi kuninkaan
pöydässä. Ja hän ontui kumpaakin
jalkaansa” (2.Sam.9:13).

”Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin
ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa” (Matt.8:11).
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven,
niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun
kanssani” (Ilm.3:20).
"Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" (Ilm.19:9).
7) Onnettomuuden juuret
”Sillä onnettomuus ei kasva tomusta, eikä vaiva verso maasta” (Job 5:6).
”Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän
myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka
Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittä” (Gal.6:7,8).
8) Tie onneen
MAAILMAN NEUVO: Tie onneen – opettele tanssimaan!
”Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen” (Job 22:21).
”Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty!
Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei
ole vilppiä!” (Ps.32:1,2).
”Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea:
varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta; vältä pahaa ja tee hyvää, etsi
rauhaa ja pyri siihen” (Ps.34:13-15).
”Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä
paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa” (Snl.28:14).
”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” (Room.5:1).
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9) Lahkolaisen diagnoosi (teh.V.Hotti)

JONAS LAGUS (netti)
21.1.1798 – 24.6.1857

”Lahkolaisuus edellyttää aina Jumalan sanan ja
Hengen synnyttämää herätystä, joka – olipa se sitten
ollut enemmän tai vähemmän täydellistä – on
muuttunut lahkolaisuudeksi puuttuvan johdon tai
sanan sekä autuuden järjestyksen väärin käsittämisen
vuoksi. Niin kuin oikein herännyt sielu vakavasti
johdettuna ja sanan ymmärtäen pääsee Kristukseen
uskoen sovintoon Jumalan kanssa, niin lahkolainenkin saa rauhan. Mutta hänen rauhansa perustuu
tunteisiin, liikutuksiin, näkyihin, ilmestyksiin ja
muuhun sellaiseen, mikä on sanan ja
vanhurskauttamisen ulko-puolella. Työt ja
harjoitukset ovat tavallisesti tämmöisen rauhan
perustana” (Jonas Lagus, Evankeliumin ääni, s.108).

10) Onni ja maalliset huvitukset (teh.V.Hotti)
”Äärimmäisen tarkasti olen tutkinut uskovaisten kristittyjen jälkeensä jättämiä kirjoituksia, eikä yhdessäkään niistä, mitä olen käsiini saanut, ole vielä maailman huveja
hyväksytty. Kaikki ne ovat olleet Nohrborgin kanssa samaa mieltä siitä, että nämä
huvit tekevät helvetin tien suloisemmaksi kuin se muuten olisi” (mt. ss.102-103).
11) Onni – Herraa lähellä
HERRA KÄDELLÄSI (Anna-Mari Kaskinen / Pekka Simojoki)
Herra kädelläsi Asua mä saan
Turvallisin käsi päällä maan
Siellä kaikki saavat Uuden sydämen
Rauhan annat haavat sitoen
Onneni on olla Herraa lähellä
Turvata voin yksin Jumalaan
Onneni on olla Herraa lähellä
Tahdon laulaa hänen teoistaan
Herra kädelläsi
mä sa
saan
kädelläsi Iloita
Asua mä
Se on rikas käsi antamaan
Siellä armahdusta Meille tarjotaan
Eikä kadotusta milloinkaan

