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KALLIS USKO ll

Väinö Hotti

MITEN KALLIS USKO SAADAAN?
1. Sanan julistus avainasemassa
Sanan julistuksesta on pitkälti kiinni ihmisten uskoon tulo ja pelastuminen. Siksi
terveeseen julistukseen tulee kiinnittää paljon huomiota.
”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta”
(Room.10:17).
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja
on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija” (Hebr.4:12).
”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).
”Jerusalemin profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko maahan” (Jer.23:15).
”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi,
joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Tim.2:15).
2. Uudestisyntymisessä
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
KALLIIN USKON HEDELMÄT
Uskoon tulo merkitsee ”täysremonttia” ihmisen elämässä. Kaikki arvot menevät
uusiksi!
1. Rakkaus Jeesukseen
Vapahtaja tulee syntiselle rakkaaksi. Pelastajaa ei voi olla rakastamatta. Mitä
enemmän ihminen saa anteeksi, sitä enemmän hän rakastaa!
”Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän
näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän”
(Luuk.7:47).
”Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen
poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan,
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Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun
karitsoitani" (Joh.21:15).
”Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa” (Joh.14:21).
2. Rakkaus Sanaan
”Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni
vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat
hunajaa ja mehiläisen mettä” (Ps.19:10,11).
”Niin minä avasin suuni, ja hän antoi tämän kirjakäärön minun syödäkseni. Ja hän
sanoi minulle: "Ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakääröllä,
jonka minä sinulle annan". Niin minä söin, ja se oli minun suussani makea kuin
hunaja” (Hes.3:2,3).
”Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea
kuin hunaja” (Ilm.10:10).
3. Rakkaus Herran kansaan (EKKLESIAAN)
”Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään
hyvää"; ja pyhille, jotka maassa ovat: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun
mielisuosioni" (Ps.16:2,3).
”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).
”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).
TAISTELU KALLIIN USKON PUOLESTA
”Kun minulla, rakkaat ystävät, on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä
pelastuksestamme, olen tuntenut velvoitusta kirjoittaa Ja kehottaa teitä
taistelemaan se uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on annettu pyhille” (Juud.3;
Saarnivaaran käänn.).
”Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa
sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te
pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin
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uskon puolesta, vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille
kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta” (Fil.1:17,28).
”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne
Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei
ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan
taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu,
voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä
pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne
vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana”
(Ef.6:10-17).
Maailman suhtautuminen uskovaan
”Voi minua, äitini, kun minut synnytit riidan ja toran mieheksi koko maalle! En ole
lainaksi antanut enkä lainaksi ottanut; kuitenkin kiroavat minua kaikki” (Jer.15:10).
”Hurskaat taas sanovat maailmaa – niin, ´maailma` ei Pyhässä Raamatussa merkitse
vain julkijumalattomia rikollisia, vaan niitäkin, jotka ovat hyvin vilpittömiä, hyvin
viisaita ja hyvin pyhiä – perkeleen lapseksi, joka tarkkaan seuraa isänsä askeleita”
(Luther, Gal.kirj. sel. ss.694,695).
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut
murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun
hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä”
(Joh.8:44).
”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat
vainottaviksi” (2. Tim.3:12).
”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 se, joka pyrkii olemaan mieliksi Jumalalle, saa ihmiset sydäntyneiksi
vihollisikseen” (Luther, Gal.kirj.sel. s.82).
”Maailma ei kärsi niitä, Jotka Herraa pelkäävät, Hurskahasti elävät. Nähdä saimme
sen jo siitä, Että kaikkein hurskahin Tuomittihin ristihin” (Vvk.48:7).
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KALLIIN USKON HINTA
Apostolit joutuivat maksamaan uskostaan kovan hinnan. He kärsivät Johannesta
lukuun ottamatta marttyyrikuoleman!
Paavali
Niin pian kuin Paavali oli tullut uskoon, hän joutui juutalaisten silmätikuksi – oma
kansa koki hänet viholliseksi ja pyrki surmaamaan hänet:
”Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia, ja he suostuttivat kansan
puolellensa ja kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle,
luullen hänet kuolleeksi” (Apt.14:19).
”ja näin hänet. Ja hän sanoi minulle: 'Riennä ja lähde pian pois Jerusalemista, sillä he
eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta' (Apt.22:18).
”Ja niitä oli viidettäkymmentä miestä, jotka yhtyivät tähän valaan. He menivät
ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat: "Me olemme kirouksen uhalla vannoneet,
ettemme mitään maista, ennenkuin olemme tappaneet Paavalin” (Apt.23:14).
”Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien
koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies”
(Apt.24:5).
”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 roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil.3:7,8).
MARTTI LUTHER
MARTTI LUTHER
10.11.1483 – 18.2.1546
” Samoin nykyään Lutherin nimi on
maailman mielestä kaikkein
vihattavin: se joka minua kiittää,
tekee suuremman synnin kuin
kukaan epäjumalanpalvelija,
rienaaja, valapatto, huorintekijä,
aviorikkoja, murhaaja, varas” (Gal.
kirj. sel. s.502).
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Ilmainen usko
”Uskoni kallis sun on se työs, Rakkaus, toivo, ne sulta on myös. Oikeaan ohjaa armo
mun tieni, Suuri sä Herra, mä ihminen pieni, Herra on suuri, mä ihminen pieni” (HLV
183:2).
Uskoa ei synny omin voimin, / ilmaiseksi anova sen saa. / Sitä ansaita ei töin ja
toimin, / Jumala sen meille lahjoittaa. / Sydän kun auki on, / sinne Jeesus tekee
asunnon. / Tänään häneen uskon, / näen aamuruskon, / päivä sarastaa. / Sydän kun
auki on, / sinne Jeesus tekee asunnon. / Tänään häneen uskon, / näen aamuruskon. /
Päivä sarastaa, sarastaa. (Pekka Simojoki / Anna-Mari Kaskinen) NETTI.
Kallis armo – kallis veri
”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut
turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin
virheettömän ja tahrattoman karitsa” (1. Piet.1:18-19).
”NYT, SYDÄN AHDAS, LAAJENE JA AARRE KÄTKE PARHAIN. KIRKKAAMPI,
KALLIIMPI ON SE KUIN KULLAT TÄHTITARHAIN. MAAT, MERET, TAIVAS AVARA, NE
ON VAIN HIUKKA TOMUA, KUN KATSON AARTEESEENI. TÄÄ AARTEHENI
VERRATON SUN, JEESUS, VERES KALLIS ON, VUOTANUT HYVÄKSENI” (Vvk.48:5).

SE ON TÄYTETTY!
”ilman verenvuodatusta
ei tapahdu anteeksiantamista” Hebr.9:22).
”Jeesus, pyhittääkseen
omalla verellänsä kansan,
kärsi portin ulkopuolella”
(Hebr.13:12).
”me olemme kaikki
yhdessä Hengessä
kastetut yhdeksi
ruumiiksi” (1. Kor.12:13).

JEESUKSEN VERI ON:
1. Puhdistusveri
2. Pyhitysveri
3. Yhteysveri
”Mutta jos me valkeudessa
vaellamme, niinkuin hän on
valkeudessa, niin meillä on
yhteys keskenämme, ja
Jeesuksen Kristuksen, hänen
Poikansa, veri puhdistaa
meidät kaikesta synnistä”
(1. Joh.1:7).

JEESUKSEN VEREN ”KOLMOISVIRTA” ON PELASTAVA VIRTA. TÄMÄN HYLKÄÄMINEN ON
SYNTISELLE KOHTALOKASTA:
”kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa
jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja
pilkkaa armon Henkeä!” (Hebr.10:29).

