Matkamusiikkia
A Driving Medley
By Dennis Huebshman: June 13, 2021
Ajo töihin kestää noin 30 minuuttia kumpaankin suuntaan. Sensijaan, että "sadattelisin ja
haukkuisin (cuss and discuss)" joidenkin Itä-Teksasin kuljettajien ihmeellisiä ajotapoja, yritän
käyttää tämän ajan läheisiin keskusteluihin kiitokseksi ja kunniaksi taivaalliselle Isälleni. Mikä
parasta, tiedän, että Hän on aina läsnä, kuulee mitä sanon ja laulan Hänelle. Tunnustan
ensimmäisenä, etten ole mikään tähti-laulaja, mutta tiedän, että Hänen sanansa kehottaa meitä
jokaista laulamaan kiitosta Hänelle.
Psalmi 95:1-2: “Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle, riemuhuuto pelastuksemme kalliolle.
Käykäämme kiittäen hänen kasvojensa eteen, veisatkaamme hänelle riemuvirsiä.”
Psalmi 104:33: “Kaiken ikäni minä ylistän Herraa, minä veisaan Jumalani kiitosta, niin kauan kuin
elän.”
Psalmi 105:2: “Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä.”
Kol. 3:16: “Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne
kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle
sydämissänne.”
Nämä ovat vain muutamia jakeita Hänen sanassaan, jotka kutsuvat meitä laulamaan kiitosta ja
antamaan ylistystä ja kunniaa taivaalliselle Isällemme, taivaan ja maan Luojalle. Koko Psalmien
kirja on useiden kirjoittajien ja erityisesti kuningas Daavidin teos. On iloisia Psalmeja, surullisia
Psalmeja, opastusta etsiviä Psalmeja, anteeksiantoa etsiviä Psalmeja ja melkein jokaiselta muulta
elämän alueelta, joita kohtaamme päivittäin. Jotkut voivat sanoa, että Psalmit ovat muinaisia
eivätkä sovellu tähän aikaan, mutta Jumalan sanat ovat yhtä tuoreita, kuin juuri kirjoitettuja meille.
Psalmeja on 150 ja se on Raamatun pisin kirja. Psalmi 118 on puolivälissä Jumalan meille
lähettämiä kaikkia 66 kirjan rakkauskirjettä. Jakeessa 29 sanotaan: ”Kiittäkää Herraa, sillä hän on
hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.” Jos taivaallinen Isämme ei välittäisi niin paljon
siitä, että laulamme kiitosta Hänelle, Hän ei olisi asettanut tätä ihmeellistä kirjaa sanomaansa
meille.

Jumalamme rakastaa meitä enemmän kuin voimme koskaan ymmärtää. Mikä ns. ihmisen tekemä
jumaluus koskaan lähettäisi osan itsestään kärsimään ja kuolemaan julmalla ristillä, että meillä
voisi olla todellinen tie hänen tykönsä? (Joh. 3:16–18). Meidän Jeesuksemme jätti valtaistuimensa
taivaassa salliakseen itsensä olla ihminen – alempi enkeleitä - että voisi peittää syntimme
puhtaalla ja kalliilla verellään. Hän on ainoa "ihminen", joka on koskaan elänyt ja koskaan tulee
elämään puhtaan synnittömän elämän, niin että Isä pystyisi hyväksymään Hänen täydellisen
uhrinsa puolestamme. Mikään uhri, jonka koskaan voisimme suorittaa, ei ole yhdenkään
Vapahtajamme vuodattaman veripisaran arvoinen. Lisäksi hän olisi voinut muuttaa mielensä milloin
tahansa ja me kaikki olisimme edelleen kadotettuja vailla toivoa.
Sen vuoksi, mitä Jeesus teki Golgatalla, meillä on saatavana liitto Isäjumalalta. Kaikki, jotka
vastaanottavat ja hyväksyvät Hänen Poikansa tarjoaman lahjan, pelastuvat. Kaikki, jotka
kieltäytyvät lahjasta, erotetaan hänestä ja heidän ikuisuutensa on Tulinen Järvi (Helvetti) Saatanan
ja hänen demoniensa kanssa ikuisesti. Hämmästyttävä osa tässä on, että meille annetaan vapaus
valita iankaikkinen polkumme itsellemme.
Kaikkien ns. ihmisen luomien jumalien sanotaan vaativan seuraajiensa palvontaa, eikä kukaan voi
koskaan olla varma, onko tehnyt tarpeeksi töitä, tai rukoillut tarpeeksi saadakseen paratiisin.
Tämä on ehdottomasti Jumalan tahdon vastaista. Room.10:9-13 sanoo, mitä meidän on tehtävä
voidaksemme olla varmoja taivaspaikasta. Lisäämättä siihen mitään, vaiheet ovat: tunnusta, että
me kaikki olemme syntisiä, jotka tarvitsevat Vapahtajaa ja usko, että Jeesus on ainoa
olemassaoleva Vapahtaja. Usko myös, että Hän kuoli puolestamme ja että Isä korotti Hänet
voittamaan synnin ja kuoleman kaikille, jotka hyväksyvät Hänet. Lopuksi tehtävä meidän
osaltamme on huutaa avuksi Herraa pelastamaan meidät ja Hän tekee niinkuin lupaa kohdassa
Room. 10:13. Tämä on pelastuksen ABC, ja se koskee jokaista.
Täältä puuttuu selvästi se, että meidän on tehtävä "töitä" ansaitaksemme lunastuksemme. Jopa
sanoa, että voimme tehdä jotakin muuta kuin ottaa vastaan ja hyväksyä Jeesuksen, olisi Hänen
uhrinsa herjaamista puolestamme. Vaikka meillä olisi 100% kaikista tämän mailman ns. aarteista,
emme voisi "ostaa" sekuntiakaan aikaa Hänen kanssaan (Ef. 2:8-9).
Vielä pari huomautusta: taivaaseen ei ole monia teitä, eivätkä kaikki ”uskonnot” palvo samaa
Jumalaa. Jeesus on ainoa tie Isän tykö, kuten Joh. 14:6 ja Apt. 4:12 ilmoittavat. Todellisille
uskoville, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen ja joilla on siten Pyhä Henki, ei ole myöskään
tuomiota (Room. 8: 1)

Vaikeinta on päästä eroon maailman virheellisestä ajattelusta ja luottaa ja uskoa, että Jumalan
sana on totta. Saatanan päämäärä on saada meidät kaikki vakuuttumaan, että Raamattu ei ole
totta ja että meidän pitäisi vain hyväksyä tämän maailman "nautinnot". Jumalaa ei pilkata ja Jeesus
tiesi, että ihmisen synnin luonnon vuoksi niitä, jotka hyväksyvät Saatanan valheet ja päätyvät
Suuren Valkean Valtaistuimen tuomiolle, on enemmän kuin niitä, jotka hyväksyvät Hänet ja
pelastuvat.
Kun olemme vastaanottaneet Jeesuksen, meillä on ”siunattu varmuus” kodista Hänen kanssaan,
jonka Hänen kätensä on valmistanut (Joh. 14:1–3).
Mikä sitten on minun "taivaallinen sekoitukseni”? Se on kolme-osainen koostuen kolmesta eri
virrestä, jotka inspiroivat minua pääsemään lähemmäksi Jeesusta joka päivä. Ne ovat: (1) Child of
the King by Cindy Walker, 1961. (2) What a Day That Will Be by Jim Hill; and (3) The King is
Coming by Bill and Gloria Gaither, 1993.
“Oh yes, Oh yes, I’m a child of the King. His royal blood now flows through my veins; and I, who
was wretched and poor now can sing; Praise God! Praise God! I’m a child of the King.”
“What a day that will be; when my Jesus I shall see; and I look upon His face; the One who saved
me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land, what a
day, glorious day, that will be.”
“O the King is coming; the King is coming! I just heard the trumpets sounding; and now His face I
see. O the King is Coming; the King is Coming! Praise God, He’s coming for me!”
Erityiset valintani eivät ehkä inspiroi kaikkia ja se on okei. Ne vievät minut lähemmäksi Herraani.
Kehottaisin jokaista löytämään sen, mikä on hyväksi päästäksesi läheisempään suhteeseen
Jeesuksen kanssa. Joillekin se voi olla vain vanhaa tyyliä; toisille se voi olla uudempia
ylistyslauluja. Se, mikä inspiroi ihmistä, on hänelle parasta.
Pääasia on pitää pitää pääasia pääasiana. Tämä maailma ei ole tulossa yhtään paremmaksi
riippumatta siitä, mitä kaikki väärät profeetat sanovat. Jeesuksemme tulee hyvin pian kutsumaan
kaikki tosi uskovat kohtaamaan Hänet yläilmoissa. Ole valmis! “Jesus is coming soon; morning,
night or noon.” Olisi kauhea tragedia jokaiselle jäädä pois, kun Hän tulee viemään meidät pois
täältä, että voimme välttää tulevan vihan / ahdistuksen.
Kukaan ei ole tehnyt niin paljon syntiä, ettei voisi saada anteeksi. Anteeksiantamaton synti on se,

että Jeesus ei ole Vapahtajasi, kun viimeisen kerran vedät henkeä täållä maan päällä. Hänellä ei
ole koskaan niin kiire, ettei kuulisi, kun joku todella huutaa häntä. Juuri nyt se ei olisi liian aikaista.
Maranata (Tule Herra Jeesus) ja shalom (rauhaa).
Huebshman46@gmail.com
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