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SUURIN ON RAKKAUS 
 
Kukat ja halla 
 
Erinomaisen lämpimän ja kauniin kesän jälkeen olemme siirtymässä syksyn kauneuteen ja  - 
koleuteen. Muistammehan vielä syksyn tullessa kiittää Taivaallista Isää menneen kesän monista 
ihanista päivistä!  
Kesän kukkien osa on lakastua, ne eivät siedä viimaa ja hallaa. Rakkauden kukka on myös herkkä 
kukka. Se ”tykkää auringosta ja lämmöstä”.  Yhteisö, jossa ”seinät on lavealla ja katto korkealla”  
on hollihaka, jossa käy jatkuva viima. Jotkut yrtit siellä saattavat menestyä, mutta rakkauden 
hento ja herkkä kukka siellä vääjäämättä kuihtuu ja kuolee! 
 
Rakkaus kaikkiin Siionin lapsiin 
 
”Näinä viimeisinä aikoina olen havainnut, että Herran rakkauden suloiset säteet ovat jonkin verran 
paistaneet sydämeeni, lämmittäneet tunteitani ja sytyttäneet sieluani, ei ainoastaan sitä varten, 
että sielussani heijastuisi kiintymys niin suurta rakastajaa kohtaan, kuin minun Vapahtajani on, 
jonka ylimaallinen rakkaus on kaikkea tietoa ylempänä, Ef.3:19, vaan että myös rakastaisin kaikkia 
Siionin taivaasta syntyneitä lapsia ja toivoisin heille kaikkea hyvää”  (Thomas Wilcox, Kallis hunajan 
pisara, s.7). 
 
”Sinä, joka olet nähnyt, että Kristus on kaikki ja sinä et yhtään mitään, sinä, joka teet Kristuksen 
koko elämäksesi ja olet  kuollut kaikelle muulle vanhurskaudelle, sinä olet kristitty, olet suuresti 
rakastettu ja olet saavuttanut Jumalan mielisuosion, olet taivaan suosikki. Tee Kristukselle se 
palvelus kaiken hänen sinua kohtaan osoittamansa rakkauden tähden, että rakastat hänen köyhiä 
pyhiänsä ja hänen seurakuntiansa (halvimpia, heikoimpia, siitäkin huolimatta, että niiden 
käsitykset voivat olla erilaisia). Ne ovat kaiverretut hänen sydämeensä (niin kuin Israelin lasten 
nimet Aaronin rintakilpeen, 2. Moos.28:21). Anna niiden olla samoin sinun sydämeesi 
kaiverrettuina” (emt. s.62). 
 
Kristinuskon tuntomerkki 
 
RAKKAUS kuuluu kristinuskon identiteettiin. Sen peruspilari on: ”Jumala on rakkaus” (1. Joh.4:8). 
Kaikille ihmisille on ilmeistä, että esim. islamin hallitsevana voimana on viha. Viha toimii 
katalysaattorina, joka saa pommimiehet liikkeelle tekemään tihutöitään. Islamin väkivaltakoneisto 
pyrkii ajamaan Allahin asiaa valheen ja miekan voimalla. On helppo nähdä isäntä tämän kaiken 
takana: 
 
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja 
alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin 
hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh.8:44). 
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”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10). 
 
Rakkauden korkeaveisu 
 
1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä 
vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.  
2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja 
vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en 
minä mitään olisi.  
3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini 
poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.  
4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,  
5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,  
6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;  
7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.  
8. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto 
katoaa.  
9. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.  
10. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.  
11. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin 
lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.  
12. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; 
nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin 
täydellisesti tunnetaan.  
13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus. (1. Kor.13). 
 
MISSÄ ON SEURAKUNTA? 
 
Varsin harvoin määritellään seurakuntaa. Se on tavallisen kristityn mielessä mitä epämääräisin 
käsite, yksi ajattelee yhtä, toinen toista.  Kuitenkin se on Raamatun mukaan aivan keskeinen 
hengellinen totuus.  
Seurakunta on siellä, 
 
1. missä on suurin porukka? 
2. missä on katolinen messu, rituaalit ja papit juhlavine kauhtanoineen? 
3. missä on ”meikäläiset” saarnamiehet ja synninpäästäjät? 
4. missä armolahjat toimivat? 
5. missä ylistetään? 
6. missä on oikea kaste? 
7. MISSÄ RAKASTETAAN (Joh.13:35) 
 
KUKA ON RAAMATULLINEN? 
 
Eri uskonnolliset ryhmät pyrkivät raamatullisuuteen. Mitä kaikkea raamatullisuus edellyttää? 
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1. RAAMATUN TUNTEMUSTA 
 
On mahdotonta olla raamatullinen tuntematta Raamattua. Tähän tarvitaan Raamatun 
määrätietoista opiskelua. 
 
”Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan 
voimaa” (Matt.22:29). 
 
”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla” (Hoos.4:6; Saarnivaaran käänn.) 
 
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä.  Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." 
(Matt.28:18-20). 
 
2. VT JA UT EROTTAMINEN 
 
Molemmat ovat luotettua Jumalan sanaa. Ne kuuluvat yhteen. VT on kivijalka, jolle UT rakentaa. 
 
”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut 
kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei 
laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. (Matt.5:17-
18). 
 
Kuitenkin UT menee kiistanalaisissa asioissa VT:n edelle. VT:ssa on esikuvia, jotka täyttyvät UT:ssa. 
VT:ssa on ”varjoja”, mutta UT:ssa itse asia. Jotkut VT:n asiat ovat UT:ssa kokonaan lakanneet. 
 
”Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai 
uudenkuun tai sapatin johdosta,  jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. 
(Kol.2:16,17). 
 
”Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan 
esiinkantavat lahjoja, ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin 
ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet 
kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin” (Hebr.8:4,5). 
 
”Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta” (Hebr.10:1). 
 
3. PRIORISOINTI 
 
Priorisointi (tärkeysjärjestys) on välttämätön, jotta uskova voisi olla raamatullinen. 
 
1. Maallinen elämä 
 
Monessa kohden joudumme päivittäin priorisoinnin eteen. Heti aamusta me kelaamme 
mielessämme päivän askareita, mitä kaikkea pitäisi tänään ehtiä tehdä. Kaikki ovat hyödyllisiä ja 
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tärkeitäkin asioita, mutta kaikkea ei voi tehdä samanaikaisesti.  On valittava suoritusjärjestys.  Me  
asetamme tehtävät automaattisesti suoritus (tärkeys-) järjestykseen. Valintaan vaikuttavat 
käytettävissä oleva aika, voimavaramme, terveytemme, taloudelliset resurssimme, 
ihmissuhteemme jne. Joudumme usein ratkaisemaan terveyden ja nautinnon välillä, hyödyn ja 
huvin välillä.  Maanviljelijän on tehtävä työt määrätyssä järjestyksessä. 
 
Kun katsomme lehdistä hengellisten tilaisuuksien valtavaa kirjoa, joudumme laittamaan 
tilaisuudet arvojärjestykseen. Valitsemme tietysti mielestämme parhaan! Tällöin joudumme 
luonnollisesti myös arvioimaan Missio Savo - tilaisuuden painoarvoa. 
 
2. Jumalan valtakunnassa  
 
a) opettajavalinta 
 
Joudumme valitsemaan kristinuskon ja juutalaisuuden välillä. Tämän kysymyksen kohdalla on 
tärkeää opettajavalinta. Kumman opettajan jalkojen juureen asetumme, kristityn vai juutalaisen 
rabbin?  Meidän on tärkeää tiedostaa, ettei historia koskaan ole objektiivista totuutta, vaan 
jokaisella historioitsijalla on omat silmälasinsa ja subjektiivinen näkökulmansa. Jos valitsemme 
juutalaisen opettajan valaisemaan kristinuskon historiaa, teemme aivan samoin kuin jos 
valitsemme venäläisen historioitsijan tulkitsemaan 1939-44 sodan tapahtumia. Tällöin katsomme 
omaa historiaamme ”vihollisen silmälasien läpi” – ja pääsemme osalliseksi venäläisestä 
totuudesta!   
 
EMME OLE MUHAMETTILAISIA, EMMEKÄ TAHDO TULLA JUUTALAISIKSI, OLKAAMME SIIS 
KRISTITTYJÄ! 
 
b) arvovalinta 
 
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille 
annetaan” (Matt.6:33). 
 
”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat 
murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä 
ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. (Matt.6:19,20). 
 
”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, 
tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että 
voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil.3:8). 
 
”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus” (1. 
Kor.13:13). 
 
3. Uskonelämän painopisteet 
 
Paavo (Ruotsalainen) ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, että he väärässä järjestyksessä 
yrittivät tehdä hyviä tekoja – ennen kuin olivat päässeet Kristuksen sisälliseen tuntemiseen” 
(Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.326). 
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Johan Kahl (1721-1746) runoilee: ”Suo, että pysyn uskossa Ja hengen köyhyydessä, Suo synnistä 
mun luopua, Pysyä nöyryydessä” (Vvk.208:5). 
 
Kahl laittaa hengellisen elämän perusasiat järjestykseen: 1. Uskossa pysyminen. 2. Hengen 
köyhyys. 3. Synnistä luopuminen (pyhitys). 4. Nöyryys. 
 
4. Priorisoinnin maksimointi 
 
”Mitä tahansa tarvinnetkin, voit tulla hänen luokseen, hänellä on parantava lääke” (Hunajan 
pisara, s.10). 
 
”Vähäisinkin, mitä hänestä näet, on pelastava sinut, vähäisinkin kosketus häneen on parantava 
sinut” (Hunajan pisara, s.34). 
 
"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh.1:19). 
 
”Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän,  teidän on Paavali ja Apollos ja 
Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. (1. 
Kor.3:21,22). 
 
”Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani”  (Ps.16:6). 
 
”Herra vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta 
tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois” 
(Luuk.10:41,42). 
 
KIRJANOPPINEET JA FARISEUKSET 
 
Jeesuksen ajan oppineet sotkeutuivat ”lillukanvarsiin”. Jeesuksen tuomio heistä oli armoton: ”Te 
sokeat”. Tällä Jeesus tahtoi sanoa, etteivät hengelliset asiat olleet lainkaan tuon ajan oppineiden 
hallinnassa. Heillä ei ollut kykyä erottaa vähäpätöinen oleellisesta. Raamattu tunnettiin, mutta 
priorisoinnin puute teki heistä onnettomia puoskareita. Tänään sorrutaan samaan virheeseen: 
priorisointi pettää. Voidaan ladella ”raamatullisia totuuksia” peräkanaa – ilman priorisointia. Tästä 
sylttytehtaasta kaikki lahkot saavat alkunsa: yksi korostaa yhtä, toinen jotakin toista Raamatun 
totuutta. Molemmat ovat oikeassa, mutta priorisoinnin puutteessa mennään harhaan ja 
edistetään näin hajaannusta. 
On löydetty joku Raamatun totuus, joka sitten viljellään puhtaaksi ja josta käsin sitten väännetään 
koko autuuden oppi. Jos toisella on erilainen korostus tämän totuuden suhteen, häneltä ”nirri 
pois”,  kuten aikoinaan Israelissa väärän ”shibboletin” lausujalta. Shibbolet – sanalla ratkaistiin 
oliko ystävä vai vihollinen (efraimilainen), Tuom.12:4-6. 
 
16. Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole 
mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu'!  
17. Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää?  
(Matt.23:16-17). 
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Ulkonainen puhtaus oli sisäistä tärkeämpi 
 
”Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!  Voi teitä, kirjanoppineet ja 
fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat 
täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen 
ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!  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!  Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, 
mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta” (Matt.23:24-28). 
 
KORINTON TILANNE 
 
Korinto oli rikas armolahjoissa. Paavali kirjeensä aluksi huomioi tämän ja antaa tästä taitavana 
sielunhoitajana ansaitusti tunnustusta: 
 
”Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille 
Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa 
tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään 
puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
ilmestystä” (1. Kor.1:4-7). 
 
Mutta sitten tulee sapiskaa. Seurakunta oli myös vaikeasti vammainen. Priorisointi on pahasti 
pielessä! Paljon on hyviä asioita, mutta tärkein puuttuu! 
 
1) Lahkohenki, 1. Kor.1:10-16 
2) Siveettömyys, 1. Kor.5 
3) Keskinäinen käräjöinti, 1. Kor.6:1-11 
4) Ehtoollisen  väärinkäyttö, 1. Kor.10:14-22; 11:20-34 
 
Paavali seurakunnan kaitsijana tarttui ankarin käsin näihin epäkohtiin; näin ei voinut jatkua. Näistä 
asioista oli päästävä eroon - autuuden menettämisen uhalla! 
 
Lääke ongelman korjaamiseen oli RAKKAUS (1. Kor.13). 
 
Oppitunti saatanasta 
 
Paavali tunsi Jeesuksen:  ”minä tunnen hänet, johon minä uskon” (2. Tim.1:12). 
Paavali tunsi  myös Saatanan juonet:  ”ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa 
eivät ole meille tuntemattomat” (2. Kor.2:11). 
 
SAATANA 
 
1. Tuhanten juonten mestari 
2. Vuosituhansien kokemus ihmisten pettämisestä 
3. Pukeutuu ”valkeuden enkeliksi”:  ”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi” (2. 
Kor.11:14). 
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4. Osaa Raamatun:  ”Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet 
pyhäkön harjalle  ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä 
kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet 
jalkaasi kiveen loukkaisi'." (Matt.4:5-6). 
5. Kyseenalaistaa Jumalan sanan:   ”Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra 
Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista 
paratiisin puista'?" (1. Moos.3:1). 
6. diabolos = erilleen heittäjä 
     beelsebub = kärpästen herra 
 
KAKSI SAATANAN VALHETTA 
 
1. ONKO JUMALA SANONUT:  SEURAKUNTA ON YKSI? 
 
Paavali tosin oli sitä mieltä ja tuomitsi lahkolaisuuden, mutta oliko se vain Paavalin oma mielipide? 
Pitäähän ”karsinoita” olla. Pitäähän hengellinen koti olla! 
 
Miten hengellinen koti on kehittynyt? Uskovat huomasivat, ettei kansankirkko vastaa Raamatun 
kuvaa seurakunnasta. Haluttiin muodostaa ”kirkko kirkkoon” (ecclesiola in ekklesia), haluttiin 
muodostaa tosi kirkko yleiseen kirkkoon – mutta ei kysytty Herran tahtoa!  
 
Raamatussa ei ole piirustuksia ecclesiolalle; se on siis ihmiskeksintö!  Raamattu ei puhu kahdesta 
sisäkkäisestä kirkosta sanaakaan. On huomattava, että tässä ”kahden kirkon opissa” tosi kirkko 
kuitenkin myöntää kirkkostatuksen yleiselle kirkolle. Se tekee tämän pelkästään läsnäolollaan ja 
pidättäytyessään oman kirkon perustamisesta.  
Raamatullisesti ajatellen kumpikaan kirkko ei ole oikea kirkko. Ne ovat molemmat ”leikkikirkkoja”. 
Kuinka uskovat voivat tyytyä tähän? 
 
Sama arkkitehti 
 
Kansankirkko on helppo todistaa epäraamatulliseksi.  Se on syntynyt ”epäpyhästä liitosta” kirkon ja 
valtiovallan välillä. Ne jotka pyrkivät ”pesäeroon” kansankirkosta muodostamalla ecclesioloita, 
eivät ole sen paremmassa asemassa. Hekin hylkäsivät Raamatun ”yksi seurakunta” – näkemyksen 
ja valitsivat sirpaloitumisen tien. Tämähän on helposti tunnistettavissa diaboloksen 
(erilleenheittäjän) aikaansaannokseksi. Näin me huomaamme, että molemmilla on sama arkkitehti 
ja organisaattori. Molemmat systeemit ovat Perkeleen petosta ja epäraamatullisia. 
 
Todellinen uskonpuhdistusremontti olisi toteutunut, jos olisi lähdetty ”puhtaalta pöydältä” ja 
siirrytty kansankirkosta alkuseurakunnalliseen kaikkia uskovia yhdistävään ekklesiaseurakuntaan! 
Tällöin Perkeleen kavalat juonet olisi paljastettu ja tehty tyhjäksi. Nyt seurakunta kuitenkin joutui 
Saatanan pettämäksi. 
 
2. ONKO JUMALAN SANONUT: SUURIN ON RAKKAUS? 
 
Eiköhän suurin ole oikea kaste? 
Eiköhän suurin ole sapattikysymys? 
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RAKKAUS PAIKALLAAN – KAIKKI PAIKALLAAN 
 
Kristillinen teologia on raamatullista vain silloin, kun siinä on priorisointi oikea.  Oikean 
priorisoinnin avain on RAKKAUS. Kun se on oikealla paikallaan ja valtaistuimella, silloin meillä on 
oikea raamatullinen teologia. Ellei rakkaus ole määräävänä ja hallitsevana, meillä on harhainen 
”lillukanvarsiteologia”.  
 
Me olemme ”alaikäisiä”, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten 
arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa”  (Ef.4:14). 
 
Tällöin ei hengellisessä toiminnassamme ole mitään järkeä! Jeesuksen tuomio meistä on tällöin 
sama kuin kirjanoppineistakin: TE SOKEAT! Kaikki hengellinen touhuilumme on yhtä tyhjän kanssa 
– ja valuu hiekkaan. 
 
RAKKAUSTESTI 
 
Näissä uskonasioissa ihminen mielellään näkee asian myönteisenä; vetää ”kotiinpäin”.  Siksi testi 
tässä rakkausasiassakin on tarpeen. 
 
On syytä muistaa, että uskossa on viime kädessä kysymys rakkaussuhteesta: 
 
”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät 
miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen” (2. Kor.11:2). 
 
”Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka 
ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt” (1. 
Joh.4:20). 
 
15. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko 
sinä minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet 
minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani".  
16. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?" Hän 
vastasi hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Kaitse 
minun lampaitani".  
17. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?" 
Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: "Olenko minä sinulle 
rakas?" ja vastasi hänelle: "Herra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas". Jeesus 
sanoi hänelle: "Ruoki minun lampaitani. (Joh.21:15-17). 
 
Rakkaus on läheisyyttä 
 
Rakkaus vie lähelle ja purkaa raja-aitoja,  viha taas ottaa etäisyyttä ja pystyttää aitoja. 
On tarpeen, että me suusanallisesti vakuutamme rakkautta toiseen, mutta tämän lisäksi tarvitaan 
käytännön sovellutusta. Pietari vakuutti kolme kertaa rakastavansa Jeesusta, mutta Jeesus ei 
tyytynyt tähän. Tarvittiin käytännön sovellutus; kun rakastat, osoita se käytännössä! Kun 
rakastamme Jeesusta, rakastamme hänen omiansa, koska seurakunta on Kristuksen ruumis: 
”Ruoki minun karitsoitani.” ”Kaitse minun lampaitani.”  
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Kaitseminen ja ruokkiminen  ovat paimenen keskeisiä asioita. Kumpikaan näistä ei onnistu 
”etätyönä”. Pietarin tuli mennä lähelle lampaita. Tänään  uskovat eivät ilmaise vihaansa nyrkeillä 
ja puukoilla. Sivistynyt vihan ilmaisemistapa on etäisyyden ottaminen! Kun Jeesus oli puhunut 
kovia sanoja, ihmiset ottivat kantaa – jaloillaan:  
 
”Ja hän sanoi: "Sentähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei 
minun Isäni sitä hänelle anna". Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois 
eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa” (Joh.6:65,66). 
 
Kun ihminen vetäytyy pois Jeesuksen luota, hän samalla vetäytyy hänen omiensa luota – ja 
päinvastoin. Tämä vetäytyminen on ihmiselle ”kadotukseksi”: 
 
”mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty 
häneen".  
Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat 
sielunsa pelastukseksi” (Hebr.10:38,39). 
 
Jeesuksen lauma 
 
Jeesus ei sanonut: Kaitse ja ruoki: katolilaisia, ortodokseja, luterilaisia, metodisteja, baptisteja, 
helluntailaisia, vapaakirkollisia, vaan: MINUN LAMPAITANI! Herran lauma on yksi, johon kuuluvat 
kaikki uudestisyntyneet ja Jeesuksen yhteydessä elävät. 
 
 


