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Raamattutunti: Väinö Hotti
KRISTUKSEN SISÄLLINEN TUNTEMINEN

Arvokas päämäärä
Jumala on luonut koko mahtavan luomakunnan. Kaikki maailman mahtimiehet ovat vähäistäkin
vähäisempiä hänen rinnallaan. Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle elämän ja myös pitää sen yllä.
On kohtalokasta halveksia Jumalaa ja hänen Sanaansa:
”Sillä ei ole se turha sana, joka ei koskisi teitä, vaan siinä on teidän elämänne; ja sen sanan varassa
te elätte kauan siinä maassa, johon te menette Jordanin yli, ottamaan sen omaksenne” (5.
Moos.32:47).
"Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta
lähtee'." (Matt.4:4).
Jokaisen ihmisen pitäisi pyrkiä tuntemaan Jumala – ja kehottaa toisiakin tähän tärkeään asiaan:
”Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin
aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan” (Hoos.6:3).
Kristusta etsivää ja kaipaavaa sielua rohkaistaan Kristus-auringon nousemisen varmuudella.
Pimeyttä voi kestää kauankin, mutta se ei ole loputon. Toisaalta on väärin vaatia auringon nousua
keskellä yötä, mutta aamun tullen ei mikään voi estää sen nousua:
”Odota Kristuksen ilmestymistä kuin kointähteä, Joh.22:16. Hän on tuleva yhtä varmasti kuin aamu
koittaa. Hän on tuleva virkistävänä kuin sade, Hoos.6:3. Yhtä vähän kuin voit estää aurinkoa
nousemasta, yhtä vähän voi estää Kristusta, vanhurskauden aurinkoa, koittamasta, Mal.4:2”
(Wilcox, Kallis hunajan pisara).
”Näin sanoo Herra: Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko
väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa; vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että
hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut: että minä, Herra, teen laupeuden, oikeuden ja
vanhurskauden maan päällä. Sillä senkaltaisiin minä mielistyn, sanoo Herra” (Jer.9:23-24).
”Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä
uskon” (2. Tim.1:12).
Jumalan tuntemisen pitäisi olla jokaisen ihmisen ykkösasia.
Pakanat palvelevat tuntematonta Jumalaa
”Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus
on juutalaisista” (Joh.4:22).
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”Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin,
johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle'. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä
teille ilmoitan” (Apt.17:23).
Tekee lujaksi
Jumalan tunteminen tekee ihmisen vakaaksi ja lujaksi.
”mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä” (Dan.11:32).
Raamatussa on useita esimerkkejä ”lujista ihmisistä”.
”Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: "Nebukadnessar! Ei ole
tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä
pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei
pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä
kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt” (Dan.3:16-18).
”Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka
yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä
polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt” (Dan.6:10).
Aabraham: ”Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan
isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva" (Room.4:18).
Jaakob: 26. Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa". Mutta hän vastasi: "En päästä
sinua, ellet siunaa minua" (1. Moos.32:26).
Ester: "Mene ja kokoa kaikki Suusanin juutalaiset, ja paastotkaa minun puolestani; olkaa syömättä
ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarineni samoin paastoan. Sitten
minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia; ja jos tuhoudun, niin tuhoudun” (Ester
4:16).
Daavid: ”Mutta Daavid sanoi filistealaiselle: "Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään
voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota
sinä olet häväissyt” (1. Sam.17:45).
Paavali: ”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin
sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet,
niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette
saaneet, hän olkoon kirottu” (Gal.1:8-9).
Jumala on kaukana
Syntiinlankeemuksen jälkeen paratiisi suljettiin ”puomilla”:
”Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja
hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan
miekan vartioitsemaan elämän puun tietä” (1. Moos.3:23-24).
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Ihminen joutui Jumalan asumuksen ja huolenpidon ulkopuolelle – omasta syystänsä.
”Maan ääristä minä sinua huudan, kun sydämeni nääntyy. Saata minut kalliolle, joka on minulle
liian korkea” (Ps.61:3).
Tuntemisen edellytyksenä on läheisyys. Maan äärissä olevaa on vaikea tuntea, ainakaan läheisesti.
Tosin tietoyhteiskunta on tätä asiaa helpottanut. Voimme nykyisin oppia ainakin ulkonaisesti
tuntemaan kaukanakin olevan henkilön. Jumalan ja ihmisen etäisyys ei kuitenkaan ole ihmismitoin
mitattavissa. Etäisyys ei välttämättä ole vain fyysistä etäisyyttä.
”Herra on korkea, sillä hän asuu korkeudessa” (Jes.33:5).
”Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä
asun korkeudessa ja pyhyydessä” (Jes.57:15).
”Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun
jalkojeni astinlauta” (Jes.66:1).
Tiedollinen tunteminen
1) Luomakunta
Jumalan tuntemiseen tarvitaan tietoa. Tästä tiedosta ei ole puutetta. Koko luomakunta on täynnä
tietoa Luojasta. Koko luomakunta huutaa: JUMALA ON!
18. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan,
niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
19. sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala
on sen heille ilmoittanut.
20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa,
ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät
he voi millään itseänsä puolustaa,
21. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä
kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on
pimentynyt” (Room.1:18-21).
2) Omatunto
Omantunnon ääni. Suomalaista sanaa omatunto vastaa kreik. syneidesis, yhdessä tietäminen,
ruotsiksi samvete. Kyseessä on Jumalan kanssa yhdessä tietäminen. Jumala puhuu ihmisellä
omassatunnossa.
3) Raamattu
Raamattu on Jumalan erityinen ilmoitus. Ilman sitä ihmiselle ei muodostu oikeaa jumalakuvaa,
vaan se on vääristynyt.
4) Jeesus – Jumalan ilmoitus
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Jumalan tunteminen = Jeesuksen tunteminen
7. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja
te olette nähneet hänet."
8. Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua,
Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?
10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun,
minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen (Joh.14:7-10).
Jeesus on Jumalan parhain ilmoitus itsestään. Jeesus on Jumala ihmisen kielellä. Jeesuksen
omistaminen on samalla Jumalan omistamista:
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun
Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh.14:23).
”Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä” (1.
Joh.2:23).
Ulkonainen tieto ja viisaus ei kuitenkaan vielä vie Jumalan todelliseen tuntemiseen:
”Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole
tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut
viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta
pelastaa ne, jotka uskovat” (1. Kor.1:20-21).
Tiedollinen tunteminen on tärkeää, mutta se ei riitä: ”voimme tietää paljon Jumalasta tuntematta
häntä juuri ollenkaan” (J.I. Packer).
Jumala on lähellä
Ihmisen ja Jumalan suunnaton välimatka ei lyhene ihmisponnistusten tuloksena. Jumalan täytyi
tulla tänne alas. Jumalan täytyi tulla ihmiseksi (inkarnaatio). Ensimmäisenä jouluyönä tuo ihme
tapahtui.
Uuden Testamentin riemullinen ilmoitus: Herra on lähellä!
”Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: "Tehkää parannus,
sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" (Matt.3:1-2).
”mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet
lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja
purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:13-14).
”Herra on lähellä” (Fil.4:5).
Kuinka lähellä?
1) Rukouksen päässä
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”Sillä onko toista suurta kansaa, jonka jumalat ovat sitä niin lähellä, kuin Herra, meidän
Jumalamme, on lähellä meitä, niin usein kuin me häntä rukoilemme?” (5. Moos.4:7).
”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää
kunnioittaman minua” (Ps.50:15).
”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan” (Matt.7:7-8).
”Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' (Apt.2:21).
2) Uskovan sydämessä
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn
hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani” (Ilm.3:20).
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).
”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1. Kor.3:16).
”Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja
vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani" (2. Kor.6:16).
”että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa
vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne” (Ef.3:1617).
”Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu” (2. Tim.1:14).
Kokemusperäinen tunteminen
Kristinusko tarjoaa mahdollisuuden ”kokemusperäiseen tuntemiseen”.
”Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä
se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen". Tuomas vastasi ja sanoi hänelle:
"Minun Herrani ja minun Jumalani!" (Joh.20:27-28).
2. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni.
3. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän
vahvisti minun askeleeni.
4. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja
pelkäävät ja turvaavat Herraan (Ps.40:1-4).
Rakkaussuhteesta on kysymys
Uskovan suhde Vapahtajaan on rakkaussuhde. Rakkaus on tämän suhteen ydin.
Sisällinen tunteminen on rakkauden kokemista ja tuntemista. ”Kristus on Raamatun salaisuus,
armo on Kristuksen salaisuus” (Wilcox, Kallis hunajan pisara).
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”Taisihan Juudaskin saada kastetun palan, kasteen ulkonaisen etuoikeuden, Herran Ehtoollisen ja
päästä seurakunnan jäseneksi jne., mutta Johannes lepäsi Jeesuksen rintaa vasten, Joh.13:23”
(Wilcox, Kallis hunajan pisara).
Armon kautta päästään Kristuksen sisälliseen tuntemiseen:
”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).
”mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi” (Room.5:20).
”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät
miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen” (2. Kor.11:2).
Oikea Jumala-kuva
Rakkaudellinen kanssakäyminen ei menesty, ellei meillä ole oikeaa kuvaa Jumalasta. Jos ihminen ei
ole uudestisyntymisen kautta päässyt Jumalan lapseksi, hänellä ei ole lapsen, vaan orjan mieli.
Toisaalta uskoontullutkin voi olla Isän kodissa väärällä mielellä, kuten tuhlaajapojan vanhempi veli.
Silloin ei ole luottamuksellista rakkaussuhdetta.
KAIKKI ESTEET JEESUKSEN JA SYNTISEN VÄLILTÄ ON RAIVATTAVA POIS!
”Kuinka monta ja paksua oman vanhurskauden, sokeuden, ylpeyden ja epäilyksen tekemää
kivipohjaa ja saviarinaa meidän täytyy kaivaa puhki pilkkopimeässä omantunnon tuomitessa ja
järjen juonitellessa, ennen kuin saamme nähdä yhtäkään pisaraa kirkasta elämän vettä, jota
annetaan hinnatta! Sinä miekkonen! Jos janoat tätä vettä, niin tulet siitä osalliseksi. Autuas se, joka
asettuu alimmalle portaalle aivan pahantekijäin joukkoon, istuu publikaanin penkille ja kuulee,
kuinka Kristus saarnaa evankeliumia, armoa, rauhaa ja autuutta syntisille ilman hintaa” (Jonas
Lagus).
”Jeesuksen tähden nyt on Isä mulla, Saan veren turvissa luoksensa tulla…” (HLV 180:2).
”Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja
löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan” (Hebr.4:16).
Kristuksesta olet koko ikäsi kuullut puhuttavan, mutta miksi et tohdi häntä ilman hyviä töitä
lähestyä? (Paavo Ruotsalainen).
Suomalaisilla on erinomaisen paljon hengellistä tietoa, mutta käytännön harjoitus ontuu.
”Armoa isoavaa sielua ahdistavista monista vaikeuksista pahin on omavanhurskaus. Se vaikeus ei
koskaan tahdo väistyä, se on teloituskirveen tavoin aina uhkaamassa, sillä ihminen vaatii itseään
alati paremmaksi. Niin pian kuin sielu Jumalan Hengen valossa näkee olevansa poissa Herrasta,
näkee hitautensa, laiskuutensa ja muut syntinsä, tulee heti hänen mieleensä, että hänen pitäisi olla
parempi ja toisenlainen. Ja hänen on hirveän vaikea oppia, ettei hänen laitansa
syntiinlankeemuksen jälkeen mitenkään voi olla toisin…Sinun ei muuta tarvitse kuin katsoa
häneen, seurata häntä, joka kantoi ristinsä ja elää kokonaan hänelle. Kuivana, kylmänä ja
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heikkonakin ole tekemisissä vain hänen kanssaan äläkä koettele mitään muuta lääkettä sielusi
heikkouksia vastaan ”Jonas Lagus).
"Meidän täytyy vaikkakin vähitellen opetella vaikeata läksyä, jota emme koskaan täysin opi, sitä
läksyä, että Aadamilta olemme perineet kaiken ajateltavissa olevan kauhistuksen ja viemme sen
mukanamme vähentymättömänä hautaan asti" (Jonas Lagus).
1. Sun armos varaan, oi Herra, jään, Kun ansiota ei yhtäkään, Oo mulla tuotavaks` etehesi, Siks`
tuon ma syntisen sydämeni.
2. Sun veres yksin vain kokonaan Mun sydämeni voi puhdistaa. Siks` kaipaan luoksesi Golgatalle,
Sun ristis siunatun virran alle.
3. On siellä autuus, mä tiedän sen, Miss` liikkuu ystävä syntisten, Miss` kuormat kirpoovat
kuormatulta Ja rauhan, Kristus, saa sielut sulta.
Vilho Rantanen
Seurustelu Herran kanssa
Suhde Herraan on riippuvainen siitä, kuinka kauan vietämme aikaa hänen kanssaan. Tämä taas
riippuu siitä, kuinka paljon koemme tarvitsevamme häntä, kuinka paljon rakastamme häntä.
Itsetyytyväinen uskova tulee pitkälti omillaan toimeen:
”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” (Ilm.3:17).
Oikea suhde Vapahtajaan merkitsee taas jatkuvaa hengen köyhyyttä ja jatkuvaa Herran puoleen
kääntymistä: ”Mitä tahansa tarvinnetkin, voit tulla hänen luokseen, hänellä on parantava lääke”
(Hunajan pisara).
Rakkaus poistuu – kuoret jäljellä
Jos uskovan rakkaus Vapahtajaan kylmenee, jäljellä jää ainoastaan kristillisyyden kuoret; ydin on
poissa. Seurauksena on pakonomainen ja lainalainen kristillisyys, jossa pidetään huolta ainoastaan
ulkosivusta. Toinen mahdollisuus on, että mennään takaisin maailmaan ja syntielämään.
25. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin
ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!
26. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!
27. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen
hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja
kaikkea saastaa!
28. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä
ulkokultaisuutta ja laittomuutta (Matt.23:25-28).
”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja…heissä on jumalisuuden
ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta (2. Tim.3:1,5).
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”Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne
ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen,
hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis (1. Piet.3:3-4).
"Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?" (Joh.21:17)
”Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi” (Ilm.2:4).
"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä
ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet
kuollut” (Ilm.3:1).
Kolmas pyörä
Avioliiton tuhoksi osoittautuu usein ”kolmas pyörä”. Jeesus tahtoo saada sydämemme
jakamattoman rakkauden.
”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos
Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut
hänelle mitään” (1. Kun.18:21).
”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän
liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa” (Matt.6:24).
Perkele, maailma ja oma lihamme toimivat tehokkaina palokuntalaisina pyrkien tukahduttamaan ja
sammuttamaan rakkautemme Jeesukseen. Nämä ovat alituiseen tyrkyttämässä ja pystyttämässä
rakkautemme kohteeksi epäjumalia.
Ei oikotietä
Tie Kristuksen sisälliseen tuntemiseen on työläs ja tuskallinen, koska se tapahtuu oman turmeluksen
tuntemisen kanssa käsi kädessä. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta:
”Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille” (Joh.16:14).
Pyhän Hengen tehtävänä on kuitenkin myös näyttää synti:
”Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion”
(Joh.16:8).
Pyhä Henki vie sisälliseen tuntemiseen
”Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää
tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa” (Matt.11:27).
”Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne
kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä
rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi
teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan” (Ef.1:15-17).

