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(nettikuva)
Organisaatiokristitystä sydämenkristityksi
”Organisaatio on pahin silloin, jos se on sydämessämme ja hallitsee ja kahlitsee
suhdettamme Kristukseen ja Hänen seuraajiinsa. Jumala haluaa tehdä meistä
organisaatiokristityn sijasta sydämen kristittyjä, joille ylösnoussut Kristus on kaiken
yläpuolella ja joiden sydän janoaa osallisuutta siitä rakkaudesta, jota Jumala tuntee
kaikkia lapsiaan kohtaan” (159).
”Kokeeko sydämeni samanlaisena kaikkien uskovien voitot, tappiot, ilot ja
ahdistukset, vain onko sydämessäni kylmä huone oman yhteisöni ulkopuolisia
uskovia varten?” (160).
”Nyt on aika perata Pyhän Hengen avulla sydämestä pois kaikki se, mitä Taivaallinen
Isä ei ole istuttanut. Meillä on Kristuksessa mahdollisuus päästä Hengen yhteyteen
rauhan yhdyssiteellä kaikkien opetuslasten kanssa. Kun pääsemme tuntemaan
toisemme Hengen mukaan, me pääsemme Hengessä osallisiksi veljiemme ja
sisariemme sisäisiin taisteluihin ja havaitsemme olevamme rinnakkain samassa
taistelurintamassa” (160).
”Kylmä sydän ei murehdi vierautta, sitä, että nuo Kristuksessa rakastetut Jumalan
lapset elävät rakkautta tuntematta vieraina toisilleen, eikä kanna tästä tilanteesta
rukouskuormaa Jumalan edessä. Useimmat meistä eivät ole kokeneet eivätkä tiedä
mitä merkitsee se, että ollaan yhtä kaikkien Kristuksessa pyhitettyjen kanssa” (161).

2

Aito rakkaus ei valikoi
”On aika havaita ja tiedostaa, että valikoivalla ja osittuneella rakkaudella ei
voi rakastaa kokonaista ja jakamatonta Kristusta. Kun lausun Jeesuksen
tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla tervetulleeksi kaikki
ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei tule ilman heitä” (161). Teh. VHn
”Jos Kristuksen seuraaja joutuu tieltään harhaan, oikotietä ei ole olemassa, vaan on
palattava takaisin. Kun teemme kovasydämisyydestämme ja
rakkaudettomuudestamme parannuksen, palaamme siihen paikkaan, mistä olemme
harhaan lähteneet” (162).
”Me olemme roudan ja jään lapsia. Siksi onkin välttämätöntä, että saamme elää
Kristuksen rakkauden kokemuksessa, sillä vain siitä kokemuksesta käsin voimme
sisariamme ja veljiämme rakastaa” (162).
Jeesus koettelee rakkautemme
”Jos meiltä kysytään, että rakastammeko me toisiamme, me vastaamme helposti
myöntävästi ajattelematta, mitä vastauksellamme tarkoitamme tai mitä
vastauksemme sisältää. Jumalan lapsille tämä kysymys on elämän ja kuoleman
kysymys, joten siihen tulee suhtautua hyvin vakavasti” (163).
”Pyhä Henki asettaa eteemme kaikkien ihmisten ja varsinkin kaikkien uskovien
Vapahtajan, joka kysyy minulta ja sinulta; ”olenko minä sinulle rakas”? Tahdotko
tulla työtoveruuteen minun ohjelmallani, vai pidätkö itse valitsemaasi ohjelmaa
oikeampana ja parempana? Minä rakastan kaikkia opetuslapsiani samalla
rakkaudella. Olenko minä sinulle rakas tällaisenani? Oletko sinä valmis tähän
rakkauden liittoon?” (165).
Viisaan morsiamen rakkaus
”Raamattu ilmoittaa, että tämä Karitsan vaimo on itsensä valmistanut.
Ymmärrämme, että tällaiseen valmistamiseen sisältyy monenlaisia asioita, mutta
olennaisinta kaikesta muusta on ehyeen rakkaussuhteeseen perustuva
yhteenkuuluvaisuus. Vaimossa ei nähdä jälkeäkään jakautuneisuudesta eikä
ristiriitaisuudesta. Hän on täydellisesti jokaista soluaan myöten Ylkäänsä liittyneenä.
Raamattu puhuu suuresti ihaillen sekä Yljästä että morsiamesta” (165-166).
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”Mikään ei todista Jeesuksen toisen tulemuksen läheisyydestä yhtä voimakkaasti kuin se, että hänen opetuslastensa sydämet on laajalti vallannut selittämätön tarve ja halu päästä lähemmäksi toisiaan organisaatioiden rajaaidoista välittämättä. Pyhä Henki puhuu, sillä Hän tietää, että rakkaudeton,
sisäisten ristiriitojen repimä ja itseään vahingoittava seurakunta ei voi esiintyä
ihailtavana morsiamena ja vaimona Karitsan häissä” (166). – Teh. VHn
”Tyhmät katsovat näkyväisiä ja ottavat siitä lisäturvan elämäänsä. Heistä tuntuu,
että he rakastavat Ylkää, ovathan he saaneet kokea niin paljon Hänen rakkauttaan,
mutta heiltä on jäänyt huomaamatta, että todellinen rakkaus johtaa kuuliaisuuteen
Kristukselle ja siten myös vajavaisten ja viallisten uskovien rakastamiseen ja hyväksymiseen tasa-arvoisiksi veljiksi ja sisariksi Kristuksessa. Heidän kylmennyt rakkautensa
riittää enimmilläänkin vain ”valittua” joukkoa varten. Vaikka suhde muihin
opetuslapsiin onkin normaalin viileä, he luottavat siihen, että Ylkä ottaa heidätkin
häihin, koska he kuuluvat siihen joukkoon, joka on menossa Ylkää vastaan” (166).
”Me kuulemme uudelleen ja uudelleen toistettavan: ”Herätystä ei tule ilman
rukousta”. Totta. Mutta joudumme kipua tuntien kysymään: ”Miksi herätys
viipyy, vaikka rukoillaan”? Miksi Sanassa luvatut tunnusteot ja ihmeet viipyvät, vaikka rukoillaan? Olemmeko unohtaneet, että Jeesus lupasi rukousvastauksen niille, jotka kuuliaisina Hänen Sanalleen pysyvät Hänessä. Se on
rakkauden mitta. Pyhä Henki on tullut. Seuraammeko Hänen johdatustaan.
Jos niin tapahtuu, ”on oleva yksi lauma ja yksi paimen” (168) – Teh. VHn
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