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KALLIS USKO l

Väinö Hotti

”Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet
yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen
Kristuksen vanhurskaudessa” (2. Piet.1:1).
Harvinainen usko
Maailma on uskovia täynnä, mutta apostolista ”kallista uskoa” on varsin vähän.
MARTTI LUTHER sanoo, että ”uskova on harvinainen lintu”.
”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).
”Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi
ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, ja että me
pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen” (2.
Tess.3:2).
Ajassamme on paljon ”joka miehen uskoa”. Siinä ei vaadita uudestisyntymistä eikä
kilvoitusta. Se on ”yleisuskonnollisuutta”, jossa vallitseva tilanne vanhurskautetaan.
Siinä ei tapahdu ”syntisen vanhurskauttamista”, vaan ”synnin vanhurskauttaminen”.
"Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille,
koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi” (Luuk.13:24).
Yleisesti
Aikaamme hallitsevat ”näkyvät arvot”. Ihminen on tavallisesti kiinni ajallisissa
asioissa. Hänellä ei kerta kaikkiaan riitä aikaa eikä voimia paneutua hengellisiin
asioihin.
”Yössä ennen harhailimme. Kaikki oli pimeää. Kadotukseen kiiruhdimme Synnin tietä
synkeää. Maahan kiintyi sydän, mieli. Maasta kertoi suu ja kieli” (Vvk.44:3).
Kallis pysähtyminen
Jumala voi kuitenkin pysäyttää ihmisen ajattelemaan iäisyysasioita. Tällöin hän
katselee maailmaa ”uudesta vinkkelistä”. Hänen näkökenttänsä laajenee
käsittämään ajallisuuden lisäksi myös iäisyyteen.
Aikaisemmin hän oli ”lyhytnäköinen” ja sellaisenaan ymmärtämätön, tyhmä ja
mieletön:
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”Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan
sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' (Luuk.12:20).
On tyhmää satsata muutamaan vuosikymmeneen ylen määrin ja samalla unohtaa
iankaikkinen elämä. Kaikki me kuitenkin kuljemme kohti päättymätöntä elämää.
Etsikonaika on erinomaisen kallista aikaa. Sen laiminlyöminen johtaa iankaikkiseen
katumuksen tuskaan:
”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.19:41-44).
Vain etsikkoaikana ihminen voi ottaa pelastuksen vastaan! Yleisesti ajatellaan, että
se voi tapahtua, koska tahansa:
”Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin
ihmiselle, palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden
hänelle loistaa” (Job 33:29,20).
Kallis aarre
Kallis usko liittyy kiinteästi ”kalliin aarteen löytymiseen”:
”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).
Voimme ajatella, että jokaisen ihmisen sisimmässä on paratiisiajoilta peräisin oleva
”onnenkaipuu”. Sitä ei voi mikään maallinen tyydyttää. Toisaalta voidaan myös
ajatella, että ihmisen sisällä on tyhjiö, jonka vain Jumala voi täyttää. Tähän aarteen
etsintään liittyy etsikonaika. Ihminen ei tiedä, mitähän etsii, mutta jotakin kuitenkin
puuttuu. Kun aarre löytyy, kirkastuu: tätähän minä etsinkin! Aarre häikäisee siinä
määrin, että löytäjä on valmis maksamaan siitä kaiken, mitä omistaa!
”OLEN LÖYTÄNYT SEN, JOTA
KAIVANNUT ON MINUN
SIELUNI MURHEELLINEN,
JOKA ELÄMÄN LÄHDE ON
LOPPUMATON. OLEN
LÖYTÄNYT JEESUKSEN”
(HLV 293:6).
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Kuolema pysäyttäjänä
Kun läheinen, omainen tai sukulainen muuttaa ajasta iäisyyteen, ihminen joutuu
pakostakin miettimään ”perimmäisiä kysymyksiä”: mihin ystävä muutti? mikä on
hänen tilansa nyt? saammeko koskaan enää nähdä toisemme?
1. Tuolla taivaan asunnoissa Autuaissa Jumalan, Itku on ja murhe poissa, Siell` on ilo
ainian. Oi, jos sinne minäkin Murheen maasta pääsisin!
4. Siell` on ruumiit aivan uudet, Puhtaat, kirkkaat kokonaan. Tänne jäävät
vajavuudet, Synnin arvet päälle maan. Oi, jos sinne minäkin Murheen maasta
pääsisin! (Vvk.622:1,4).

UURAS SAARNIVAARA
17.2.1908 – 5.5.1998

”Meillä on elämämme kuluessa monenlaisia matkoja: kouluun, työhön, lomalle,
kotiin, ehkäpä vieraisiin maihinkin jne. Myös koko elämämme on matkaa, joka alkaa
”lapsuuskehdosta” ja päättyy ”tuonenlehtoon”. Mutta mihin olemme tällä matkalla
menossa?
Sinä opiskeleva nuori, mitä suunnitelmia sinulla on elämässäsi?
- Aion opiskella ja saada toimen. Menen naimisiin ja perustan kodin.
Entä sitten?
- Toivon saavani turvatun toimeentulon ja arvossapidetyn aseman.
Entä sitten?
- Niin, sitten tulen vanhaksi ja siirryn eläkkeelle.
Entä sitten?
- Sitten – niin sitten tulee tietenkin kuolema.
Entä sitten? Mihin joudut kuoleman jälkeen?

4

Jumalan sanan mukaan ihmiset joutuvat joko ”helvettiin, jossa heidän matonsa ei
kuole eikä tuli sammu” (Mk.9:47-48), tai iankaikkiseen elämään, ”kotiin Herran tykö”
(2. Kor.5:8) (U.Saarnivaara, Katso, tässä on tie, ss.5,6).
Ajassa ratkaistaan ihmisen iankaikkinen kohtalo!
Mikä oli poismuuttaneen tila lähtöhetkellä? TÄMÄ ON KYSYMYSTEN KYSYMYS!
1. Oliko hän tavallinen ”kunnon kansalainen”? Mahdollisesti hyvämaineinen - ehkä
monella tavalla ansioitunutkin.
2. Oliko hän erinomainen urheilija; pokaalikaappi oli pullollaan urheilumuistoja?
3. Oliko hän ansioitunut poliitikko?
4. Tunnettiinko hänet uutterana työntekijänä?
5. Oliko hän ehkä erinomainen kasvattaja kouluelämässä tai sitten oman perheen
parissa?
6. Oliko hän ns. kirkkokristitty?
Tärkeitä avuja nämä kaikki, mutta valitettavasti niiden aika on ohi. Näillä ei ratkaista
tuonpuoleista elämää. Ne ovat kärsineet inflaation. Tulevaa elämää koskevat
vakavat kysymykset:
1. OLIKO HÄN TULLUT KOSKAAN USKOON?
2. OLIKO HÄN TOIMINUT JUMALAN VALTAKUNNAN TYÖSSÄ?
3. ELIKÖ HÄN PYHITYSELÄMÄÄ?
3. OLIKO HÄN SUUNTAKRISTITTY VAI VALTAKUNTAKRISTITTY?
Rajan takana silmät avautuva - helvetti on heränneitä täynnä
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
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sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken
tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka
tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat,
pääsisi yli meidän luoksemme. 'Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että
lähetät hänet isäni taloon - sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät
hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'. Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja
profeetat; kuulkoot niitä'. Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista
menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen'. Mutta Aabraham sanoi
hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku
kuolleistakin nousisi ylös'” (Luuk.16:19-31).
Rikkaan miehen ongelma oli ”likinäköisyys”. Hän lienee ollut monen mielestä viisas
”mallikansalainen”, mutta taivaan tuomio oli tyly: SINÄ MIELETÖN! Rikas mies olisi
mielellään kelannut elämää taaksepäin, mutta muutos ei enää ollut mahdollista.
Omaan tuskaansakaan hän ei saanut pienintäään liennytystä!
Myös velipoikien elämän muuttamismahdollisuudet olivat poissuljetut. Maallinen
elämä oli sinetöity rikkaan miehen osalta!

1. OI IÄISYYS, MÄ PELKÄÄN PITUUTTASI, EI MILLOINKAAN SUN NÄHDÄ LOPPUASI.
OI IÄISYYS, OI AIKA AJATON! SUA AJATELLA KAUHISTAVAA ON.
4. JO, SIELU, HERÄÄ, NOUSE UNESTASI JA AUTUUTTASI MUISTA AJALLASI. JO
RIENNÄ, PARANNUS TEE OIKEA, NIIN KAUAN KUIN ON ARMO TARJONA
(Vvk.608:1,4).

