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USKOVAN TUNTOMERKIT ll

Väinö Hotti

USKOVAN MUOTOKUVA
”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).
(nettikuva)
19. Heikko uskova
”Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa
vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan
Hengen ja voiman osoittamista” (1. Kor.2:3,4).
”Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat,
mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta
emme tuhotut” (2. Kor.4:8,9).
”Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin,
ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä” (2.
Kor.12:10).
20. ENNEN – NYT – elämä
”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan” (Ef.2:1-2).
21. Elävä toivo
”Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä
kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo” (Rom.15:4).
”että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja
vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa” (Ef.2:12).
”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka
poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole”
(1.Tess.4:13).
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”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän
salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).
”että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut
valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet
pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta” (Hebr.6:18).
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren
laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen
Kristuksen kuolleistanousemisen kautta” (1. Piet.1:3).
22. Aarteen omistaja
”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).
”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).
23. Hänen rakkautensa kohteet
”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).
”Minä iloitsen sinun käskyistäsi, jotka ovat minulle rakkaat” (Ps.119:47).
24. Ei viihdy jumalattomien seurassa
”Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä
eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat” (Ps.1:1).
25. Maailman vihan kohde
”Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette
ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma
teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa
suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat” (Joh.15:19-20).
”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat
vainottaviksi” (2. Tim.3:12).
”Paavalilainen sanonta: ´maailma on minulle ristiinnaulittu`, toisin sanoen, päättelen
maailman kadotukseen tuomituksi; ´ja minä maailmalle`, toisin sanoen, maailma
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vuorostaan päättelee minut kadotukseen tuomituksi. Me siis ristiinnaulitsemme ja
kadotukseen tuomitsemme toinen toisemme: minä kiroan perkeleen myrkkynä maailman koko vanhurskauden ja opin; maailma vuorostaan kiroaa minun oppini ja tekoni, päättelee minut ruttoisaksi mieheksi, vääräoppiseksi, kapinalliseksi” (Luther, Gal.
kirj. sel. ss.693,694).
26. Hänellä on Pyhän Hengen sinetti
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne
evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on
meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen
kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13,14).
27. Hänellä on taivaallinen perintö
”minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on
voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen
joukossa” (Apt.20:32).
”Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt
hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa
päättämän mukaan” (Ef.1:11).
”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä,
mikä pyhillä on valkeudessa” (Kol.1:12).
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren
laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja
katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten” (1.
Piet.1:3,4).
28. Särjetty sydän
”Sillä hän haavoittaa, ja hän sitoo; lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös
parantavat” (Job 5:18).
”Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on
murtunut mieli” (Ps.34:19).
”Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto
minun sanani edessä” (Jes.66:2).
”Maa, maa, maa! Kuule Herran sana!” (Jer.22:29).
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29. Pelastusvarmuus
”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan
Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei
tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi,
mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy,
sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on” (1. Joh.3:1,2).
”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole
saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet
lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän
henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia” (Rom.8:14-16).
30. Valon lapsi
”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).
31. Hengessään köyhä
”Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta” (Matt.1:3;
Saarnivaaran käänn.).
”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä
tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä
neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja
valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja
silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit” (Ilm.3:17,18).
”On suurin virvoitukseni Sun armopöydässäsi. Pois huuhdo kaikki syntini Pyhällä
verelläsi. Suo, että pysyn uskossa Ja hengen köyhyydessä, Suo synnistä mun luopua,
Pysyä nöyryydessä” (Vvk.208:5).
32. Taivaallinen viisaus
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja
terveen arvostelukyvyn hengen” (2. Tim.1:7; Weymouthin käänn.).
”Niin, me olimme silloin vajonneina niin kauhistavaan pimeään, ettemme kyenneet
mitään asiaa oikein arvostelemaan. Mutta nyt, kun evankeliumin valo välkehtii,
alistamme kaikki elämänkutsumukset maailmassa varman ja erehtymättömän
arvostelumme alaisiksi” (Luther, Gal.kirj.sel. s.259).
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32. Avara sydäminen
Hän on EKKLESIAKRISTITTY ja samalla VALTAKUNTAKRISTITTY.
Korintossa oli päässyt valtaa ”lahkolaisuus”. Tämä malli on meille tullut
yhteiskunnan puolelta - ja levinnyt ruton ja epidemian tavoin. Maallisessa
hallinnassa ovat poliittiset puolueet tarpeelliset, mutta hengellisessä kentässä lahko
on turmiollinen kasvannainen, jota Raamattu ei suvaitse! Tänään lahkot nauttivat
sekä valtiovallan että kirkon suojelusta – mutta seurakunnan tulisi ojentautua
Raamatun mukaan! Korintton hengellinen kenttä oli samalla ”puoluekenttä”!
”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin
lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä
lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja
vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen:
"Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?” (1. Kor.3:1-4).
Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut.
Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. Antakaa verta verrasta - puhun kuin lapsilleni - avartukaa tekin” (2. Kor.6:11-13).
URHO MUROMA
”Kun lääkäri totesi Muroman sydämen laajentuneen, hän oli kohta vastannut, että
hän mielellään tahtoikin olla avarasydäminen, niin kuin Raamattukin siihen
velvoitti!” (Tottelin taivaallista näkyä, s.107).
Lahkolaiselta puuttuu JUMALAN RAUHA. Sydämensä tyhjyyden salaamiseksi ja
omantuntonsa kiirastulen lievittämiseksi hän käyttää TOUHUAMISEN MORFIINIA.
Galatalaisten tapaan hän on LAKI – MOOSEKSEN syleilyssä – evankeliumi on peitossa!
”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain
vahinkoa” (Snl.21:5).
Lahkolaiselta on taivaan ovi suljettu:
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus… eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut
senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että
ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21).

