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RAKKAUS ON…

Väinö Hotti

UUSI TESTAMENTTI
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).
------------------34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä
rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne.
35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen
rakkaus (Joh.13:34,35).
20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskovat minuun,
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21. että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että
hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
22. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he
olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä 23. minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma
ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua
rakastanut (Joh.17:20-23).
Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on
meille annettu (Room.5:5).
8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka
toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt (Room.13:8).
8. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus
peittää syntien paljouden" (1. Piet.4:8).
10. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee
vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.
14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka
ei rakasta, pysyy kuolemassa (1. Joh.3:10,14).
7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen,
joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.
9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa
maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti
meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset
rakastamaan toinen toistamme.
12. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin
Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.
13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on
antanut meille Henkeänsä (1. Joh.4:7-12).
20. 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.
21. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös
veljeänsä (1. Joh.4:42).
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12. Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset kaikki (Snl.10:12).
Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on
tulen hehku, on Herran liekki.
7. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos
joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin
(K.V.8:6,7).

----------------”Jos halutaan saada selville seurakunnan hengellinen tila jollakin seudulla tai koko
maassa, ei kannata katsoa kirkossakävijöiden määrää, ehtoollisvieraiden lukua,
uhrilahjojen suuruutta, kokousten ja jumalanpalvelusten paljoutta – vaan on
mentävä uskovien joukkoon ja asetettava lämpömittari pyhien yhteisöön” (Fredrik
Wislöff, Minä uskon Pyhään Henkeen, s,94).
”Kun kuuluisa Titanic laiva lähestyi jäävuorta, johon törmääminen muodostui sen
kohtaloksi, elohopea lämpömittarissa alkoi nopeasti laskea. Jäävuori uhosi kylmyyttä
pitkien matkojen päähän” (Jaakko Haavio, Käy yrttitarhasta polku, s.43).
”Hyvin vanhana Johannesta kannettiin päivittäin seurakuntaan. Oli istuin, jossa oli
kantokahvat. Niillä häntä kannettiin. Seurakunnassa häntä pyydettiin puhumaan.
Hän sanoi: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” Seuraavassa kokouksessa häneltä
kysyttiin, haluaisiko hän sanoa jotain seurakunnalle. Hän sanoi haluavansa. Taas
hän sanoo: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” Taas seuraavassa kokouksessa hän
halusi puhua ja sanoi: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” He alkoivat ajatella, että hän
on tullut seniiliksi. Lopulta he väsyivät siihen, että hän aina sanoi saman asian:
Lapset, rakastakaa toisianne! He kysyivät häneltä: ”Mestari, miksi aina sanotte
saman asian?” Johannes vastasi: ”Se on Herran käsky, ja jos vain tämä tehdään, on
siinä kylliksi.” (David Pawson).
-----------------RAKKAUS VIE LÄHELLE; VIHA OTTAA ETÄISYYTTÄ.
RAKKAUS ON JUMALASTA JA JUMALALLISTA.
RAKKAUS ON MYÖTÄELÄMISTÄ, SYMPATIAA.
KAIKKI JUMALASTA SYNTYNEET OVAT RAKKAUDEN LAPSIA.
RAKKAUDELLINEN USKOVA ON VALTAKUNTAKRISTITTY.
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RAKKAUS EI SAA VOIMAA KOHTEESTAAN, VAAN JUMALASTA.
RAKKAUS EI EROTTELE.
RAKKAUS MERKITSEE LÄMPÖÄ.
GOLGATA ON RAKKAUDEN KUMPU.
----------------

EI OLE MAAILMASSA MITÄÄN SUUREMPAA KUIN TEHDÄ TYÖTÄ
JA RAKASTAA!

