R AKK AUS ON KUIN KUUMA L A AVA?

Rakkauden
kaksoiskäsky

Rakkaus On Väkevämpi Kuin Kuolema!

Rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken ja
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi

!
“Siinä on rakkaus, ei siinä, että
me rakastimme Jumalaa, vaan siinä,
että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
!
Rakkaani, jos Jumala on näin
meitä rakastanut niin mekin olemme velvolliset rakastamaan
toinen toistamme.”
1. Johannes 4:10,11
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J UM AL A N R AK K AUDESTA ON MU IST U T TA MA SS A RIST I

Rakkaus synnyttää uuden luomuksen!
1. Otsikossa on ns. rakkaudem
kaksoiskäsky. Ihan ensimmäisesi
ei tule mieleen, että
rakastaminen on käsky. Sana
sisältää niin positiivisia viestejä,
niinpä nykyään kaikki
kiedotaan rakkauden liinoihin.
2. Kysymys ei ole fileosta eli
kaverirakkaudesta eikä
eroksesta eli seksuaalisesta
rakkaudesta vaan agapeesta,
joka on sellaista rakkautta, joka
ei odota vastarakkautta, vaan
rakastaa olipa kohde miten
vastenmielinen tahansa. No kai
siinä hommassa silloin onkin
hieman käskyn maku.
3. Sananlaskuissa on viisas
huomio, kun se sanoo, että
kolmisäikeinen lanka ei katkea
kovin helposti. Niinpä jos
esimerkiksi puolisoiden välillä
vallitsee nuo kolme mainittua
rakkauden lajia, voidaan liittoa
pitää kestävänä.

Jumalan rakkauden merkkinä on pidetty ristiä,
sitä johon Jeesus ripustettiin muiden ihmisten toimesta. Ristissä pystypuu kuvaa Jumalan rakkautta, joka tuli ylhäältä alas ja poikkipuu kuvaa
4. Rakastaa Jumalaa yli kaiken ja ihmisten välistä, lähimmäisen, rakkautta. Poiklähimmäistään niinkuin itseään kipuu ei pysy ylhäällä ilman pystypuuta. Krison vaikea toteuttaa. Eikä se
tillinen lähimmäisen rakkaus on siis riippuonnistukaan.
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vainen siitä, onko pystypuu kunnossa, eli onko
Jumala-suhteemme kunnossa.
Miten se on näkynyt käytännössä?
Me emme tiedä mitään Jumalasta emmekä
hänen rakkaudestaan Jeesuksessa ilman pyhää
Raamattua.

SECTION 2

Joosef Kristuksen kuvana
Joosef myytiin orjaksi ei faaraoksi. Jeesus tuli maan alhaisimpiin paikkoihin.

1. Ensimmäisellä sivulla on lainaus
Johanneksen kirjeestä, johon hän
on muotoillut yhden kuvauksen
Jumalan rakkaudesta.
2. Se ei ole kovin käytännön
läheinen varsinkaan, jos emme
tunne synnin olemassaoloa.
3. Vanhassa Testamentissa on
esimerkkejä Jumalan
osoittamasta huolehtimisesta ja
rakkaudesta.
4. Jaakobilla oli kaksitoista poikaa.
Yhden nimi oli Joosef. Toiset
veljet eivät pitäneet hänestä ja
niin he myivät hänet Egyptiin.
5. Siellä Joosef vietti aluksi aikaa
vankeudessa ja kotiorjana
kunnes kohosi sitten faaraon
luottomieheksi.
6. Siihen aikaan olivat kuuluisat
seitsemän lihavaa ja laihaa
vuotta. Laihoina vuosina viljaa
tultiin ostamaan Egyptistä
kaukaakin. Joosefin veljet
joutuivat myös tekemään niin.

Eräällä kerralla, kun he olivat jälleen Egyptissä,
Joosef ilmaisi itsensä heille ja sanoi olevansa
heidän veljensä Joosef. Se miltei lamaannutti veljet. Varmaan he tuumivat silloin, kuinka heille
käy, kun he olivat tehneet niin pahoin omaa veljeänsä kohtaan. Tosin tappamisen sijasta he olivat tyytyneet myymään hänet orjaksi. Muisti-
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vatko he siinä tilassaan, mitä olivat tehneet
saamillaan kahdellakymmenellä hopeasekelillä,
jotka he Joosefista saivat. Ehkä heitä olisi auttanut siinä asiassa profeetta Aamoksen sanat, jos
ne olisivat jo silloin olleet: “Sillä he myyvät
hurskaan rahasta ja köyhän kenkäparista, polkevat maan tomuun vaivaisten päät.” (Aam. 2:6)

Joosefin elämä ja toiminta
1. Moos. luvut 37-48

1. Vertailun vuoksi otetaan
NJKV- käännös: “They sell
the righteous for silver.
And the poor for a pair of
sandals. They pant after
the dust of the earth...”
2. He olivat polkeneet
Joosefin maakuoppaan eli
tomuun odottamaan
kohtaloaan ja sitten he
myivät hänet. Rahat joita
he saivat menivät elämisen
tarpeisiin ja varmaan
tarpeeseenkin mutta ne
olivat ihmisen hinta.
3. Jaakobin jokaisella pojalla
oli siis yksitoista veljestä.
4. Joosef on Kristuksen
esikuva. Hänelläkin oli
lopulta vain yksitoista
“veljeä”, kun Juudas petti.
5. Mutta tätä tärkeämpänä
esikuvana Joosef oli siinä
roolissa, jonka hän itse oli
ymmärtänyt kohtalostaan.

Joosef sanoi veljilleen: “Minä olen Joosef, jonka
myitte Egyptiin. Mutta älkää nyt olko murheissanne, älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut
lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät
hengissä.” (1. Moos. 45:5) Joosefin tehtävä oli siis
pitää isänsä ja veljensä elossa Jumalan johdatuksen kautta. Teossa mukana olleet eivät
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ymmärtäneet sitä kuin vasta jälkeen päin.
Samoin Jumala johdatti oman Poikansa maailmaan pelastamaan ihmiset, että ihmiset saisivat
iankaikkisen elämän eikä heidän tarvitsisi kuolla
iankaikkisesti. Myös Jeesuksen merkitys opittiin
ymmärtämään jälkeen päin. Jeesuksesta maksettu kolmekymmentä hopearahaa tulivat käyetyiksi elämisen tarpeisiin, nimittäin iankaikkisen.

SECTION 4

“Okeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro” (Aamos 5:24)

Simson Israelin tuomari

1. Israelin tuomarina
kaksikymmentä vuotta oli
sellainen mies kuin Simson.
Hän oli nasiiri ja sen merkkinä
hänen tukkaansa ei leikattu.
Nasiirina oleminen tarkoitti
Jumalalle vihittyä. Sen myötä
Simsonilla oli erityisiä Pyhän
Hengen voimia. Ja hän toimi
Jumalan lähettiläänä vaikka
teki joitakin julmia tekoja.
Nämä teot olivat Jumalan
sallimia kostoja filistealaisille,
jotka vainosivat israelilaisia.
2. Kuinka ollakaan Simson
rakastui juuri filistealaiseen
naiseen ja halusi saada hänet
morsiamekseen.
3. Kun Simson oli menossa
kohtaamaan toivottua
morsiantaan, hän joutui
kulkemaan viinitarhan läpi.
Siellä hänen kimppuunsa kävi
kiljuva leijona. Simson tuli
Hengen voimaa täyteen ja hän
repäisi leijonan kahtia.

Muutaman päivän perästä Simson palasi samaa
tietä takaisin ja näki, että leijonaan oli pesiytynyt
mehiläisiä ja siinä oli hunajaa, jota hän söi.
Jotakin samanlaista oli Jeesuksenkin elämässä.
Hän halusi itselleen morsiamen ihmisjoukosta
niinkuin psalmi kertoo: “Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano mi5

nulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.” (Ps.
2:7,8) Jeesuksen morsian oli Israelin kansan
lisäksi muodostuva pakanakansoista. Näin oli
myös Simsonin morsian, joka oli filistealainen.
Ristinkuolemassaan Jeesus antoi kuolettavan
iskun sielunviholliselle eli kiljuvalle leijonalle.

SECTION 5

?

Kiljuva leijona
Leijona ja Karitsa

1. Apostoli Pietari kuvaili
sielunvihollista sanoilla:
”Sielunvihollinen käy ympäri
niinkuin kiljuva leijona kenet
hän saisi niellä.”
2. Viisaat eläintieteilijät sanovat,
että leijona ei kilju eikä ainakaan
saalistaessaan. Mutta he eivät
mahdollisesti ole huomanneet
sitä, että tässä onkin
kysymyksessä Jumalan
vihollinen saatana, josta
käytetään kuvaavaa nimeä
leijona.
3. Sellainen kyllä alkaa jopa kiljua,
kun se havaitsee, että sen työtä
häiritään. Se kiljuu nykyään
kovin usein. Aina kun yritetään
tehdä oikeita, raittiita ja
kristillisiä päätöksiä, alkaa
median palveluksessa oleva
häijy sielunvihollinen kiljumaan,
että niin ei voi tehdä, se on
ihmisyyttä vastaan ja rakkauden
vastaista. Tosiasiassa he tuntevat
kenties vain yhdenlaista
rakkautta tai sen irvikuvan.

Kun Jeesus antoi kuoliniskun sielunviholliselle,
hän sai omakseen häneen uskovat ihmiset. He
muodostavat hänen morsiamensa, ovat hänen
seurakuntansa. Muutaman päivän Jeesuksen kuoleman perästä oli tarjolla myös hunajan pisaroita. Vai mitä voidaan sanoa niistä Emmaustien
kulkijoista, jotka sanoivat: “Eikö meidän
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sydämemme ollut meissä palava, kun hän kirjoituksia meille selitti.” (Luuk. 24:32) Siinä kulkijoiden sydämessä liekehti uskon tuli aivan kuin
kynttilän liekki ja vähän steariiniakin taisi
läikähtää, kun he olivat niin palavissaan muutamista hunajan pisaroista.

Vertauskuvia Vanhassa Testamentissa
Pappi Aaron ja uhrikauriit
Vanhassa Testamentissa on useita esimerkkejä, jotka sopivat Jeesuksen toiminnan kuvauksiksi. Edellä kuvatut kaksi ovat vertauskuvallisia ja niiden tulkinnoissa voi olla pientä väljyyttä. Hieman teologisempi on kuvaus kahden kauriin uhraamisesta.
Siinäkin kerrotaan Jumalan määräämästä teosta ja se on myös
esikuva Jeesuksen toiminnasta. Pappi Aaronin tuli uhrata sovituspäivänä ensin omien syntiensä vuoksi, jotta hän voi sitten
uhrata kansan syntien edestä. Tässä tapauksessa Aaronin piti ottaa kaksi kaurista. Arvalla valittiin kumpi kauris teurastetaan ja
kumpi lasketaan menemään erämaahan. Pappi Aaron uhrasi arvalla valitun ja vei sen uhriveren temppelin kaikkein pyhimpään.
Kaikkein pyhin oli Jumalan asuinsija. Uhriveren sinne vieminen
merkitsi syntien sovitusta Jumalan edessä.
Sitten sen toisen kauriin kanssa meneteltiin siten, että Aaron pani
kätensä sen pään päälle ja tunnusti koko kansan synnit
ikäänkuin asettamalla ne kauriin päälle. Sen jälkeen kauris laskettiin menemään erämaahan Asaselin luokse. Asasel on joidenkin
tutkijoiden mukaan tarkoittanut demonihenkeä mutta ainakin se
sanana tarkoittaa ottaa pois tai viedä pois. Näin kansan synnit oli
viety pois tuon kauriin pään päällä ja ennen pitkää ne kuolivat
erämaassa kauriin mukana, jossa ei ollut ravintoa. Jokainen joka
näki kauriin menevän, saattoi ajatella, että siinä todellakin
menevät hänen syntinsä.
Kun siis Jeesus oli ristillä, hän oli tuo surmansa saanut uhrieläin,
jossa hän toimi sovituksena Jumalan puolesta Jumalan edessä.

Siitä hetkestä Matteus kertoo, että kun Jeesus huusi suurella
äänellä ja antoi henkensä, samanaikaisesti temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. (Matt. 27:51) Esirippu oli temppelissa kaikkein pyhimmän oviaukossa eristämässä sen muusta osasta. Jeesuksen kuolema avasi sen kaikelle kansalle. Jeesus oli sovinto Jumalan ja syntisten ihmisten välillä.
Entäpä sitten se toinen kauris. Mikä sen tehtävä on uudessa liitossa. Vai onko sillä mitään tehtävää, koska Jeesus on kertakaikkisella uhrilla sovittanut Jumalan vihan. Eivätkö silloin
kaikki ole Jumalan omia, Hänen edessään sovitettu Jeesuksen,
sen ensimmäisen uhrikauriin esikuvan mukaisesti.
vii

Velkakirja ja vastakirja
Asia on kuitenkin niin, että ihmisten osalta tehtävää ei ole suoritettu
loppuun siinä, että Jeesus sovitti synnit. Jäljellä on tuon toisen kauriin osa. Vanhassa liitossa pappi Aaron asetti ihmisten synnit sen
pään päälle pois vietäväksi. Uudessa liitossa Jeesuksen Kristuksen
pappien on päästettävä ihmiset synneistään luovuttamalla ne Jeesuksen sivitustyöllä. Toinen kauris tarkoittaa siis samaa kuin henkilökohtainen synninpäästö, joka annetaan kullekin syntejään katuvalle ihmiselle.
Tässäkin merkittävää osaa esittää pappi, joka on sovittanut itsensä
Jumalan edessä. Sellaisista mainitsi apostoli Pietari tarkoittaen Jeesuksen seuraajia: “Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistamaan sen jaloja tekoja,
joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteen.” (1.
Piet. 2:)
Asian ymmärtämisen helpottamiseksi, voidaan sitä kuvata
esimerkin avulla. Ennen muinoin oli monin paikoin tapana, että
kauppias myi tavaraa yksityisille ihmisille luotolla siten, että hän
merkitsi tilikirjaansa sen, mitä asiakas oli ostanut velaksi. Sitten hän
merkitsi samansisältöiset laskelmat asiakkaan omaan vihkoon, jota
sanottiin vastakirjaksi, ja joka oli asiakkaan hallussa.
Joskus kävi niin, että asiakas ei kyennyt maksamaan velkaansa.
Vielä harvemmin kävi niin, että kauppias antoi velän anteeksi.
Mutta sellaistakin tapahtui. Kun hän sellaista teki, se tapahtui niin,
että kauppias joko repi tilikirjastaan asiakkaan sivut irti tai veti
niiden yli henkselit ja niin asiakas oli velaton hänen mielessään.
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Kauppias tässä tapauksessa oli kuin se kauris, joka uhrattiin alttarilla. Hänellä ei ollut enää mitään vaatimuksia velallisen suhteen.
Velallista ei ollut hänellä, hänen puoleltaan asia oli selvä.
Mutta jos asiakas ei nähnyt kauppiasta eikä kuullut, mitä tämä oli
tehnyt, olivat velat asiakkaan vastakirjalla edelleen voimassa. Hän
ei ollut niitä saanut siitä pois ja ne todennäköisesti painoivat
mieltä ja omaatuntoakin.
Kun sitten jonakin päivänä asiakas ja kauppias kohtasivat ja kauppias selitti asian ja oli mahdollista vetää henkselit myös asiakkaan
vastakirjaan, oli asia selvitetty myös asiakkaan osalta. Näin asiakas
oli kokenut sen toisen kauriin kohtalon, jonka mukana synnit oli
viety pois. Hän oli vapaa velastaan, saanut henkilkohtaisen
päästön.

SECTION 1

Vai yhden sateenvarjon alle?
Uusia tuuliako vai sateita?

1. Vanhan liiton kahden kauriin
esimerkki osoittaa meille,
kuinka myös tänä päivänä
Jumala toimii ihmisten kanssa,
sovittaessaan heidän syntinsä.
Ei kauristen avulla vaan kerran
tapahtuneella Jeesuksen
uhrikuolemalla ja
henkilökohtaisella uskon
omistamisela.
2. Kuninkaallisen papiston
tehtäviin kuuluu kehottaa
Paavalin tavoin: “Kristuksen
puolesta me siis olemme
lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa
meidän kauttamme. Me
pyydämme Kristuksen
puolesta; antakaa sovittaa
itsenne Jumalan kanssa.” (2
Kor. 5:20)
Ei riitä, että kuuluu kirkkoon, ei riitä että kerran
on kastettu. Ei riitä, että kaikki opilliset kysymyk3. Onko tällainen opetus tuttua
kirkoissamme? Vai onko sen
set kääritään rakkauden nimellä kulkevaan
vähyys syynä siihen, että
kaapuun. Ihmistä ei vapauta viimeiseltä tuomitodellisesta kristillisyydestä on
olta se, jos ihminen ei usko viimeiseen tuomioon.
tullut harvinaista ja jopa aivan
Se tulee joka tapauksessa, ajattelimmepa siitä
kuin se olisi vaarassa hävitä
mitä tahansa. Siksi kun on monenkirjavaa
kokonaan.
uskomusten sekamelskaa, jäävät todelliset kristi9

tyt pieneksi vähemmistöksi, sirpaleiksi sirpaleiden joukkoon. Siinä he sitten ihmettelevät, mihin
porukkaan olisi parasta kuulua. Yksinäisyydessään nämä ihmiset haikailevat, josko he voisivat olla tai liittyä johonkin suurempaan kokonaisuuteen tai olla jonkin ryhmittymän suojissa
ikäänkuin sateenvarjon alla.

SECTION 2

Rakkauden kaksoiskäsky
Onko sateenvarjo poudallakin oikea ratkaisu?

1. Kannattaa miettiä, mitä
vaaroja siinä on. Siinä
saattaa käydä niin kuin
oikean sateenvarjonkin
alla käy. Se suojaa varjon
alla kulkevan kastumasta.
Mutta jos varjo on kirkon
tai seurakunnan päällä ja
tulossa onkin Hengen
sade, niin se varjo estää
varjon alla kulkevaa
saamasta osaansa
sateesta. Tällöin
hengellinen tai
seurakunnallinen
sateenvarjo on haitallinen
ja se toteuttaa vain
varjoan kantavan käden
mielitekoja ja jättää muut
paitsi.
2. Tällaista varjon kanssa
“suojelemista” näkee
nykyisen Luterilaisen
kirkon toimissa ihan
tarpeeksi, siellä rajataan
raamatullisesti uskovien
jalansijaa.

Siksi, että tulisimme lähemmäksi toisiamme, jotta
kristillistä lähimmäisen rakkautta voisi ahkerammin osoittaa, sen saavuttamiseksi on olemassa toisenlainen tie kuin sateenvarjon tie. Katsootaanpa
vaikka tikkataulua. Kun yrietään saada mahdollisimman suuri tulos, nuolet ovat joko kympissä tai
lähellä sitä. Samalla ne ovat lähellä toisiaan. Kun
Jeesus pidetään elämässämme kymppinä, alkavat
lähimmäiset tulla lähemmäksi.
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Jos taas ajatellaan, että ollaan vain lähellä toisia, pidetään vaikka kädestä kiinni, niin ei siinä välttämättä
päästä kuitenkaan lähelle Kristusta, sillä piiriä voi
pyöriä käsi kädessä vaikka viisikymmentä henkilöä
mutta he eivät kaikki voi olla lähellä keskipistettä.
Elämänsä aikana Jeesus jätti myös muita koskettavia
esimerkkejä, kuinka meidän tulee huomioida toinen
toisemme. Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Taivaan ja
maan Luoja, kuninkaitten Kunigas, joka tuli visiitille
maan päälle, asettui kumartelemaan ihmisiä ja pesi
heidän jalkansa.

SECTION 3

Viiden leivän ja kahden kalan Tabgha
Kun jaetaan Jeesuksen nimessä, ei jaettava lopu.

1. Jeesus ruokki suuret
kansanjoukot, joskus ihan
vain sen vuoksi, että hän
sääli heitä, kun heillä ei ollut
ruokaa.
2. Samoin hän rakkaudessaan
paransi sairaita. Olisihan hän
niin suurena herrana voinut
tuumia, että tässä on vähän
haasteellisempia kohteita,
palavereita, kiire maksavien
asiakkaiden luokse jne.
Mutta ei, Jeeus rakasti köyhiä
ja sairaitakin. Sellaisiakin
hän huomioi, joita
fafriseukset eivät pitäneet
oikein ihmisinäkään.
3. Armeliailla teoillaan ja
ihmeillä Jeesus hoiti
lähimmäisiään, ilman
ihmeitäkin hän toimi malliksi
meille.
4. Yksi sellainen malli oli, kun
sotamiehet tulivat ottamaan
häntä kiinni, hän sanoi, että
he antaisivat opetuslasten
mennä.

Hänellä oli huoli opetuslapsista, ettei heille tapahtuisi jotakin pahaa, kun häntä oltiin vangitsemassa.
Ja kun Pietari huitaisi korvan palvelijata, laittoi Jeesus korvan paikoilleen. Ja vain sen tähden, ettei Pietari joutuisi vaikeuksiin pahan tekonsa vuksi.
Kun Jeesus oli ristillä, olivat hänen vaivansa
epäilemättä kovat. Niistä hän ei valittanut, vaan
osoitti Johannekselle, että tämä ottaisi hoitaakseen
hänen äitinsä Marian.
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Ei sekään ollut sattuma, että Jeesus naulittiin kahden
pahantekijän väliin. Kuolinpaikallaankin Jeesus sai
seurakseen maan matoset, ne joista laulun tekijä sanoo, että Jeesus meni maan alhaisimpiin paikkoihin,
ettei sen alemmaksi kukaan voi mennä.
Ristilläkin Jeesus huolehti katuvasta syntisestä,
jonka hän johdatti Jumalan valtakuntaan, paratiisiin
saakka. Niin, sinä ja minä siellä Jeesuksen vierellä
olimme ja aiheutimme hänen kuolemansa.

SECTION 4

Tuomio
1. Saamme siis kaikin tavoin
ottaa oppia Jeesuksen
käytöksestä ja tehdä samoin,
sillä eikö rakkauden käsky
ole kohdistettu juuri meille.
Ovatko kristityt vireästi
noudattaneet tätä
käskysanaa?
2. Siitä saamme välähdyksen
keskustelusta viimeisellä
tuomiolla, ajatella,, että
Jeesus on sen nähnyt jo
ennakolta.
3. Jeesus, Jumalan Poika
asettaa kaikki ihmiset
kahteen ryhmään: jako
kahteen; lampaat oikealle
puolelle ja vuohet
vasemmalle. sitten hän
sanoo oikealla puolella
oleville:
4. “Sillä minun oli nälkä ja te
annoitte minulle syödä;
minun oli jano ja te annoitte
minulle juoda, minä olin
outo ja te otitte minut
huoneeseenne,

minä olin alaston ja te vaatetitte minut, minä
sairastin ja te kävitte minua katsomassa, minä
olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhirskaat vastaavat hänelle sanoen:
Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja
ruokimme sinua tai janoavaisena ja annoimme
sinulle juoda...
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Näin vanhurskaat vastaavat jokaiseen Jeesuksen
esittämään väitteeseen. Vanhurskaat eivät tunteneet niitä tekoja tehneensä ja itse asiassa eivät he
olleet tehneetkään. Se mitä he tekevät perustuu
siihen, mitä Jeesus on heissä tehnyt, heidän kauttaan. Jos vanhurskaat uskovat Jeesukseen, niin
heissä on Jeesuksen Jumalan Pojan usko, ei
heidän oma uskonsa tehnyt niitä tekoja.

SECTION 5

Morsian ja kuka?
1. Itse he eivät olisi koskaan
saaneet mitään sellaita
aikaan vaan sen sai Jumalan
Pojan usko, ja se vaikutaa
sen, mitä uskovat tekevät
hyvää, rakastavat
lähimmäisiään, auttavat
sorrettuja. kodittomia,
muukalaisia, lapsia jne.
Kaikki nämä rakkaudet
vaikuttaa Kristus.
2. Sen tähden meidän
kristillisyytemme olkoon
Kristus ja hän yksin. On
oltava kuulevat korvat, sillä
Raamattu varoittaa selvästi,
että jos tänä päivänä kuulet
Pyhän Hengen äänen
parannukseen ja syntien
anteeksiantamiseen, elämän
veden lähteelle, niin älä
paaduta sydäntäsi. Tee
silloin parannus ja usko
evankeliumi. Kristityn
elämä on joka päiväistä
parannuksen tekoa, ei
kukaan ole vielä elossa ollen
päässyt perille.

Koska kukaan elossa oleva ei ole vielä päässyt
perille taivaan kunniaan, on vielä matkalla ja jos
ei ole valppaana, voi käydä niin kuin Laulujen
laulussa (Korkea veisu) morsiamelle. Ylkä eli
morsiamen mieskaveri oli pyytänyt avaamaan
morsiamen kammion ovea hänelle eli kaiketi
kämppänsä oven ja vielä tarkemmin kysymyk-
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sessä on syvämen ovi. Tekstin mukaan morsian
viivyttelee avaamisessa aivan kuin haukotellen
venyttelisi ja vastaa: “Olen ihokkaani riisunut,
pukisinko sen päälleni enää? Olen jalkani pessut,
tahraisinko ne taas?” Viimein morsian kuitenkin
avaa vain todetakseen: “Minä avasin rakkaalleni,

Rakkauden kaksoiskäsky
Laulujen laulu, Korkea veisu

1. mutta rakkaani oli
kadonnut, mennyt
menojaan.” (Kv 5:1-6)
2. Juna meni jo, mitä se
hyödyttäää, mukaan
matkalle ei pääse vaikka
myöhästyisi vain minuutin
tai pari.
3. Ikävästi kävi myös
Simsonille. Kun hän oli
paljastanut voimansa
lähteen vaimolleen ja
filistealaiset olivat jälleen
hänen kimpussaan, hän
ajatteli: “Kyllä minä
selviydyn niinkuin aina
ennenkin ja pudistan itseni
vapaaksi.” (Tuom. 16:20)
Simsonin voiman lähde oli
poistunut eikä hän saanut
pudistetyksi vihollista
niskastaan, hänet vangittiin.
4. Näin heikosti se saattaa olla
monen kristityn lata, että
hänen elämästään on Henki
poistunut ja jäljellä on vain
seremoniat ja tyhjä kuori.

Näyttää siltä, että tämän päivän kristillistä
yhteisöä kuvaa Ilmestyskirjan sanat Laodikean
seurakunnasta. Tekstin mukaan Jeesus seisoo seurakunnan oven ulkopuolella: “Katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun
ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen
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tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja
hän minun kanssani.” (Ilm. 3:20)
Jumalan sanaa ei ole otettavissa milloin tahansa
eikä ensinkään ommin voimin, sillä Jumala itse
vaikuttaa sekä tahtomisen, että tekemisen siinä.

O N K O S Y D Ä M E S I K O VA K U I N K A L L I O , J O N K A P Ä Ä L L Ä R A K E E T ( S A N AT ) P O M P P I VAT T E K E M Ä T T Ä VA I K U T U S TA ?

Jeesus kolkuttaa sydämen ovelle
Pelastus Jeesuksen kautta

1. Siitä syystä sana
pelastuksesta on syytä ottaa
vastaan silloin, kun se
erityisesti sydämelle
kirkastetaan. Sellaisia hetkiä
on kutsuttu etsikonajoiksi.
Niissä Jumala erityisesti
koskettaa ihmistä. Mutta
Hän ei käännytä ketään
ilman ihmisen tahtoa.
Sydämen oven avaaminen
tapahtuu sisäpuolelta, koska
sen oven kahva on
sisäpuolella. Silloin tällöin
Jeesus kolkuttaa sydämen
ovella ja odottaa myöntävää
vastausta. Mitäpä vastaat?
2. Avain seurakunnan
elpymiselle, avain
yksittäisten kristittyjen
uskonelämälle, avain
kristilliselle lähimmäisen
rakkaudelle on Jeesuksen
Kristuksen yhä läheisempi
tunteminen.
3. Kaikki se tapahtuu
Jeesuksen Kristuksen,
Jumalan Pojan uskossa.

Jeesuksen nimen ja veren kautta ovat kaikkien
synnit anteeksi annettu. Kun siitä saa intoa ja aivan kuin uutta voimaa elämään, alkaa kuninkaitten Kuningasta, Jeesusta lähestyminen, tuntua
ihanalta, josta haluaa kertoa toisillekin ja haluaa
auttaa lähimmäisiään, rakastaa heitä odottamatta
mitään vaastarakkautta. Se voi tuottaa joitakin
uusia, hentoja oraita lähimmäisenrakkauteen. Sil15

loin toteutuu Johanneksen sanat: “Siitä kaikki
tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä
on keskinäinen rakkaus.” (Joh. 13:36)
Suokoon Jumala, että Hänen Sanansa ja Sanan
mukainen elämä saisi vielä virkistää ja ohjata itse
kunkin elämää.

Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä
alas asti ja maa järisi ja kalliot halkesivat...

Lopuksi

Suokoon Jumala, että Hänen Sanansa, Jeesus Kristus, saisi lämmittää elämämme sille virkistävälle
tasolle niin kuin hunaja sai virkistää Simsonia tai niin kuin muinaiset israelilaiset, kun he saivat
nähdä, että heidän syntinsä matkasivat uhrikauriin päällä kuolemaan erämaahan tai kun Jeesus on
saanut elävöittää virsirunoilijaa näin:”Vaan parhain manna, hunaja, on hänen läsnäolonsa. Se
sydänten on lohdutus, elämän alku valkeus ja sielun pyhä riemastus.” (Vk 300:2)
Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt synneistämme verellänsä, hänelle kunnia, kiitos ja ylistys
nyt ja iankaikkisesti aamen Jeesuksen nimessä.
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