USKON VOIMA

Kyösti Florin

Mitä usko on?
- Miten usko pysyy meissä elävänä ja elinvoimaisena?
- Kuinka usko kasvaa? (J:n tunteminen. 2 Piet.3:18)
- Uskon vaikutus ja voima?
Hebr. 11:1-2.
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan,
ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. 2. Sillä sen
kautta saivat vanhat todistuksen.
-

1. Usko on luja luottamus – vahva ilmaus – mihin perustuu?
- Uskon alkupointti on Jumalan luonteeseen uskominen - hän on
kuka hän sanoo olevansa.
- Uskon loppupointti on Jumalan lupauksiin uskominen – hän
tahtoo tehdä mitä hän sanoo
Hyökkäys: Onko J. todella sanonut. Onko J. hyvä? – Jobin J-kuva.
Annettu usko/kyky - Uskon alkaja ja täyttäjä. Hebr. 12:2..
Pitäkää Jumalan usko Mark. 11:22.
Vastuumme uskoa. (rikkinäisyys? - Israel erämaassa)
Jeesuksen toiminta ja usko Matt. 13:58. epäuskon tähden….”

Miten usko pysyy elävänä? (Ihmeet? Luuk.16:29-31)
”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan
kautta.” Room. 10:17
”Jolla on korva, se kuulkoon” - Valikoiva kuulo!
Luuk 8:18. Katsokaa siis, miten kuulette;
Luuk 6:27. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon
Joh 10:27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä
tunnen ne, ja ne seuraavat minua:
Apt. 28:26 – 27. ”Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö,
näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö.” (paatunut)

2. luja luottamus siihen mitä toivotaan
Tulevaisuuden toivo - minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Jer.31:17.29:11 meille käy hyvin– Hebr.11: (uskonalku ja
loppupointti) – (toivon Jumala - runsas toivo by PH:n voima.
Room.15:13. Room.5:5. toivo ei saata häpeään – rakkaus)
3. ojentautuminen sen mukaan mikä ei näy
”Vaellamme uskossa emme näkemisessä.” 2 Kor. 5:7
Mitä näet? - 12 vakoojaa 4Moos. 13:2. - Mooses ikään kuin
näki – kesti Hebr.11: 27. (uskon alku ja loppupointti)

4. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen
PH todistaa. Joh.16:14. (uskonpointit). Done by Evankeliumi
Usko kasvaa – Jeesuksen tuntemisen kautta. 2 Piet. 3:18
Filem. 1:6 ”ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on
meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa mikä
meillä Kristuksessa on.”
Uskon vaikutus/voima? esiin by Hebr.11: (ehto, uskon kautta)
Ef.1:19. ”voimansa…suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme.”
Jes.7:9. Ellette usko, niin ette kestä - J:n elämän väylä.
Kaikkien saatavilla – (Uskosta armosta) - Pelastus, luottamus,
ojentautuminen ja näkökyky
Yhteisessä uskossa voimaa. 2 puuta palaa…..
Srk yhteys – tulevaisuuden haasteet. (pointit)

Uskon paikka (place) we have access to God by faith.
We walk by faith, we have sonship by faith, we live by
faith,we have rightenous by faith. We have forgiveness
by faith, we have christ indwelling us by faith, we
receive the Holy Spirit by faith. We are protected by
faith, we stand firm by faith. We resist the devil by
faith, we have victory over the world by faith, we have
vicotry over the evil one by faith, we have victory
over difficulties by faith. We have power through
faith. Kaikki elämän aspect liittyy uskoon.

5. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on
rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole
syntynyt näkyväisestä.
Emme voi millään itseämme puolustaa. Room.1:19-21
Vangita jokainen ajatus kuuliaiseksi (järjen päätelmät& J:n
tunteminen) 2 Kor.10:4-5.
Jaak.5: Uskon rukous – voi paljon
Uskon alku ja loppupointti.

Rukous – Yhteinen usko olisi väkevä kaiken hyvän
tuntemisessa, mikä on Kristuksessa. Filem. 1:6
Joh. 7:38. joka uskoo minuun – sisimmästä elävä vesi.
Joh. 6:29 Uskon ”teko”? Uskotte häneen, jonka
Jumala on lähettänyt
Usko alkaa sydämestä – seuraus uskonteot. Ensin
sydän, sitten jalat.
Room. 1:5,16:26. Paavalin työn tavoite …” että
syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan.”

Hebr. 11:1-6
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan,
ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
 2. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen.
 3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on
rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole
syntynyt näkyväisestä.
 4. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin
Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli
vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen
uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin
puhuu.
 5. Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa,
"eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois".
Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että
hän oli otollinen Jumalalle.
 6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen,
joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että
hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.



C.D. Spurgeon – ” ei sinua pelasta se, että pidät kiinni
Kristuksesta, vaan Kristus. Ei sinua pelasta ilosi
Kristuksesta vaan Kristus. Ei sinua pelasta edes uskosi
Kristukseen vaikka se toimiikin välineenä vaan Kristuksen
veri ja ansio.”

Kaksi määritelmää
1. Usko on todellisuutta hypostatis – vastakohta
hypoteesi, olettamus, teoria. Havaittu tosiasia
hypostatis. 1:3. poika sädehtivä kirkkaus, olemuksensa
kuva – 3:14. osalliset – pidämme kiinni todellisuusta –
hypostatis – Mikä tämä todellisuus on mistä puhutaan?
– SANA – by it näkymätön ja näkyvä maailma luotu.
2. Usko mitä toivotaan – tulevaisuus – toivo ja
todellisuus yhdessä. Toivo on varmuutta, koska
kohteena on J lupaukset.Voi pitää jo tulevaisuutta
nykyisyytenä. Uskossa J itsessä läsnä – usko on
osallisuutta – lupausten täyttymisen alkua. Usko
omistaa Kristuksen.
Usko on sen näkemistä mitä ei nähdä = elekhos,
paljastamista, todistusaineiston esittämistä, näyttää toteen.
Room. 1:19-20

1 Moos. 4:1- J mielistyi Aabelin uhriin – toi uhrin, jota
J pyysi. (Kain oli maanviljelijä, parasta mitä Kain tiesi)
Oliko J pyytänyt uhraamaan uhria. – Hebr, 11:4 uskon
vuoksi oli Aabelin uhri parempi – Sanan varaan –
Aabel perusti sanan varaan – J oli antanut ohjeet,
miten häntä palvellaan – kättensä työtä tarkeämpänä
kuin ilmoitusta jonka J oli Kainille ja Aabelille antanut.
Aabel – veren puhe 1 Moos. 4:10 Hebr. 12:24 huusi
kostoa. Usko omistaa Kristuksen eikä kuolema voi
sitä horjuttaa.

Paavali ja Johannes painottaa tietämistä.
Uskon kautta me ymmärrämme – järjen jatke.
Kain ja Aabel, uhri – usko, uhrin merkitys uhraajalle.
Hän puhdisti heidän sydämensä uskolla Apt. 15:9
PH, Armo,
USKON KUULIAISUUS - AINUT
Usko ja arvot
Hyvä asenne – ota tämä
Usko on käsivarsi, joka vastaanottaa
Uskon merkitys Paavalin elämässä (Damaskon tie)
Usko:n elämä on täynnä tarkoitusta

Usko tulee – ei kokemuksesta, yksi paikka – ihmeistä ei, esim Israel erämaassa. –
kohdistuu persoonaan ja hänen luotettavuuteensa. Nurisivat erämaassa. Usko ei tule
ihmeistä eikä kokemuksista. Room 10 usko tulee sanasta. Uskon lähde, Rikas mies in
hell. Eivät usko vaikka joku kuolleista heräisi, jos eivät usko profeettoja ym.
Usko – pitää luotettavan sen joka antoi lupauksen.
Perustuu Jumalan luonteeseen, ilmoitukseen.
Israel Egyptista – luota minuun – haluaa yhteyttä ihmiseen – luottamus- vuorovaikutus
Suhde – relationship – miten usko pysyy elävänä – raamattu, rukous ja yhteys
Usko ja ajattelu
Ruokkia uskoa – näännyttää pelkoja (kaksi koiraa)
Usko ja fear – kumpikin odottaa että tapahtuu niin kuin he uskovat/odottavat (tunkki)
12 vakoojaa. Numbers 13:27. toivat näytteitä, tulkinta. Joosua ja Kaaleb. Kääntä
nopeasti positiivisesta negatiiviseksi. Pelko kasvaa, laajenee tulkinta. Jae 28,29,30. me
voimme tehdä sen nyt. Kaaleb. 40 v eivät koskaan nähneet luvattua maata.

Usko ja fear tarttuu.
Fear oe heikko itsekuva. Numbers 14:1-3
Älä rakenna tulevaisuuttasi pelon varaan. Pyörii ympyrää. Unohtaa mitä
Jumala on tehnyt heille (evankeliumi, älä unohda sitä sanomaa) miten he
unohtivat asiat jotka tapahtuivat muutama kk sitten in Egypt.
He tulivat tyytyävisiksi nykytilanteeseen – erämaa. Silloin ei edetä.
Jos et mene eteenpäin (testi) J antaa sinun vaeltaa erämaassa. Tuo sinut
paikkaan, josta aloit harhailla.
Usko auttaa muistamaan hyvät asiat, pelko unohtamaan mitä Jumala on
tehnyt meille.
Usko auttaa meitä olemaan riippuvaisia Jumalasta tulevaisuutemme
suhteen.
Ruokit uskoasi – 1. kiitollisuus, ei unohda. 2. Kasvu, mene eteenpäin, älä
ole tyytyväinen nykyisyyteen. 3. riippuvuus Jumalasta.
Ilman minua et voi tehdä mitään – ikuisuuden merkitys – Kaikki mitä J
tekee on iankaikkista merkitystä. Oppia nojaamaan Jeesukseen. Learning
to lean on Jesus.
Kun on vaikeaa elämässä on kiinnitettävä mielensä Jumalaan, sanaan.

Epäusko – loukkaus Jumalaa kohtaan.
Uskon alkaja, täyttäjä, pitäkää usko
Uskon avainsana on focus. Matt. 8:23- 27 focus – vene, myrsky, ei Jeesus
Usko voi kasvaa
Mikä on Jumalasta se ei horju
Mark. 8:17-19, 21-24
If you can – osa minusta uskoo osa ei.
Kypsä usko kasvaa – based on word – sanoo J tahtoo
Matt.8:5-8,9-10 sano vain sana, niin…… kypsä
Matt.15:21-28
Matt.9:20-22
Jaak.2:18-22
1 Moos.22:5 – piti kiinni lupauksesta – piti luotettavana sen joka oli antanut lupauksen.
Kylvä ajatus – niitä teko
Kylvä teko – niitä tapa
Kylvä tapa – niitä luonne
Kylvä luonne – niitä tulevaisuus (destiny)

Tulisi ajatella Jumalan ajatuksia
Olemme vastuussa ajatuksistamme (Andersson)
Salomo- niin kuin mies ajattelee, niin hän toimii
Mitä ajattelemme kontrolloi, ohjaa meitä. Olemme vastuussa miten suhtaudumme eri
olosuhteisiin.
Kuinka kontrolloimme ajatuksiamme. Kol. 3:1-8
Herätetyt Kristuksen kanssa – uusi luonto.
Voidaan laittaa pois –
Olette herätetyt – kuvaa kastetta –
Pidä itsesi kuolleena jakeet 4-5 (Rooman aika)
Laita ne kaikki sivuun jakee – 52 Kor.4:3-4 sokaistut mielet – by satan. 2Kor.11:3
Vihollinen työskentelee mielessäsi – menneisyyden väärinkohtelu. Tulet petetyksi
helposti, ellet täytä mieltäsi Sanalla.
Ajatus voi olla sinussa vuosia – kunnes Jeesus vapauttaa – vihan voit laittaa sivuun,
samoin himon.

Horjuva usko (wavering) tahtoa vai ei tahtoa. Jaak.
Usko ei avain ainoastaan rukoukseen, se on avain kaikkeen elämässäsi. Kaikki elämäsi alueet
liittyy uskoon. Mitä saat aikaan ja mitä saavut – avain on usko.
Uskon kautta Jeesus on elämässäsi kun olet tullut uskoon.
Usko= the confident conviction että J on kuka hän sanoo olevansa ja tahtoo tehdä mitä
hän lupaa.
Kuinka kehitämme uskoamme, kuinka usko kasvaa?
Jaak. 1:1-5. 6-8 (jokainen horjuu uskossaan)
Arvokirja – 1% voittaa 99%
Mark. 11:22-23. 24, uskokaa saaneenne niin se on teille tuleva
Uskon paikka (place) we have access to God by faith. We walk by faith, we have sonship by
faith, we live by faith,we have rightenous by faith. We have forgiveness by faith, we have
christ indwelling us by faith, we receive the Holy Spirit by faith. We are protected by faith,
we stand firm by faith. We resist the devil by faith, we have victory over the world by faith,
we have vicotry over the evil one by faith, we have victory over difficulties by faith. We
have power through faith. Kaikki elämän aspect liittyy uskoon.
Niin kauan kun on epäilystä niin jään vaille siunausta. – vastaus, siunaus ei perustu siihen
mitä minä olen siihen mitä, kuka Jumala on. --- Jumala on varannut siunaukset sinulle jo kun
synnyit.
Horjuva usko= that staggers between trusting and doubting. Sen sijaan että horjumatta
katsoisi Jumalaan. Laine, epävakaa, mikä sinua hallitsee, se mitä ihmiset sanoo, vai mitä J.
Pietari Jeesus sanoi, mennään kalaan, Pietari tiesi ei tähän aikaan saa kalaa.
1. Syy horjuvaan uskoon – kun Jumalaan luottaminen on ristiriidassa ihmisjärjen kanssa.
Minä olen kalamies sinä et Jeesus ole, pitkä kokemus – (kymmenykset)
JUMALA AINA PALKITSEE USKON!!!!

2. Horjuvan uskon syy – me sallimme tunteiden voittaa uskomme. Esim.
Arvottomuuden, riittämättömyyden, pelon tunne – tällä ei ole mitään tekemistä J:n
siunausten kanssa. Kun Herra sanoo luota, se voi olla vaikeata mutta se on mahdollista.
Jos et luota et saa tietää mitä oli hyvää oli tulossa elämääsi. Herra tietää mitä on
edessä.
3. Horjuva usko – Me emme näe Jumalan toimivan olosuhteissamme – hänen tavallaan
ja ajallaan. – Syy, että J anna yksityiskohtia, on että Hän haluaa, että luotat Häneen. –
edessä ja aikana kun odotat J toimii järjestelemällä asioita – aika, ihmiset, olosuhteet. –
Jos minun pitää saada se nyt – en silloin vaella uskossa. Timing is very important to
God. Joosua, 7 päivää, 7 kertaa….. J ei myöhästy – Hän antaa aina parasta ei toiseksi
parasta.
4 Horjuva usko – kuuntelemme negatiivisia neuvoja (counsel) – Kukaan muu kuin J ei
tiedä Hänen tahtoaan täysin kuin J. Kukaan ei tiedä elämäsi olosuhteita, -5. Horjuva uskon syyt – fokustamme olosuhteisiimme enemmän kuin Jumalaan.
J työskentelee aina periaatteidensa mukaan, ei tunteiden.
6. Horjuva usko – on tietämätön Jumalan teistä, tavoista (way) Jos on seurauksia
Jumalan seuraamisesta Hän hoitaa ne.
7. Horjuva usko – kantaa syyllisyyttä
Mark.11:22, 24-26
8. Horjuva usko – kuuntelee paholaisen valheita.

Horjuva usko – tulemme kaksimielisiksi, epävakaiksi,
menetämme Jumalan siunaukset, sen parhaan. Se
tuhoaa uskomme, johdamme toisia harhaan.
Menetämme vaikutusvaltamme, teemme vääriä
valintoja, menetämme rauhan, teemme maksavia
valintoja, vie rohkeuden rukouselämästä.
Miten korjata horjuvaa uskoa?
- Kysy kysymyksiä, mistä nämä epäilyt tulevat, onko J
koskaan pettänyt minua, eikö J luvannut täyttää
tarpeeni, eikö J antanut PH:n tekemään minut
kykeneväksi, eikö J luvannut olla kanssani aina, onko
joku, mikään vaikeaa Jumalalle. Mistä focus, meditoida
Sanaa päivittäin. Muistutua lupauksista, rohkeasti
valitse totella Häntä. En ole koskaan katunut uskon
hyppyä Charles Stanley.

Room. Pidä se usko mikä sinulla on.
Ihmisyys, kunnioittava suhde.
Uskon salaisuus PH

