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Vanha pappila Kaavi 
27.8.2011 
Raamattutunti: Väinö Hotti 
 

ELÄMÄN RIKKAUS  KRISTUKSESSA 

 
RIKAS MAANVILJELIJÄ 
 
Jeesus kertoi vertauksen menestyvästä maanviljelijästä. Maanviljelys on maailman vanhimpia ammatteja. 
Sen ei sinänsä tarvitse olla esteenä sielun pelastukselle, kunhan vain muistetaan: ”Käsi aurassa ja sydän 
taivaassa.” Sielu ei tule tyydytetyksi sillä, mitä tämä maa tarjoaa. Tämä maanviljelijä oli viisas mies, koska 
hän sai tilansa niin tuottoisaan kuntoon. Hänen ongelmansa oli ”lyhytnäköisyys” – ja se koitui hänen 
kohtalokseen. Se teki hänestä  ”mielettömän”, ”tyhmän”. 
 
16. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.  
17. Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?'  
18. Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin 
kaiken eloni ja hyvyyteni;  
19. ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja 
iloitse'.  
20. Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten 
joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?'  
21. Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä." (Luuk.12:16-
21). 
 
KÖYHÄ ALKUSEURAKUNTA 
 
Alkuseurakunnat eivät olleet rikkaita; heidän omaisuutensa ja aarteensa olivat muualla. Apostolit 
lähetettiin matkalle vähäisin eväin:   
 
7. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'.  
8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette 
saaneet, lahjaksi antakaa.  
9. Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne,  
10. älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa 
ansainnut. (Matt.10:7-10). 
 
1. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä.  
2. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä 
panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä.  
3. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua.  
4. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin".  
5. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa.  
6. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: 
Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy."  
7. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat,  
8. ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja 
ylistäen Jumalaa. (Apt.3:1-8). 
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RIKAS KIRKKO 
 
Keskiajalla käytiin keskustelu paavin ja kardinaalin välillä. He katselivat kaikkia Vatikaanin aarteita, kultaa ja 
hopeaa. Kardinaali sanoi paaville: ”Kirkko ei voi enää sanoa: ´ Kultaa ja hopeaa ei minulla ole`. ” Ja paavi 
vastasi: ”Eikä se voi enää sanoa myöskään: ´Jeesuksen nimessä, nouse ja kävele`.” (David Pawson). 
 
Rikkaus koitui Laodikean seurakunnan kohtaloksi. Lieneekö ollut niin, että Laodikealla oli sekä maallista että 
hengellistä rikkautta? Hengen köyhyys siltä kuitenkin puuttui. 
 
14. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, 
Jumalan luomakunnan alku:  
15. Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!  
16. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.  
17. 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.  
18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, 
että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.  
19. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. 
(Ilm.3:14-19). 
 
------------------------------- 
 
JUMALALLA ON RIKKAUTTA 
 
Jumalalla on rikkautta ja Hän haluaa jakaa sitä luomilleen ihmislapsille. 
 
”Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja 
kaikille, jotka häntä avuksi huutavat” (Room.10:12). 
 
”Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja 
käsittämättömät hänen tiensä!” (Room.11:33). 
 
”Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, 
Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil.4:19). 
 
”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; 
tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa” (Jes.55:1). 
 
RIKAS KRISTUKSESSA 
 
Maallinen rikkaus ei tuo tyytyväistä mieltä. Ihmissydän ei tyydy maalliseen rihkamaan; se kaipaa jotakin 
enempää. Daavid oli löytänyt onnellisuuden Herran yhteydessä. 
 
1. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.  
2. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.  
3. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.  
4. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; 
sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.  
5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun 
maljani on ylitsevuotavainen.  
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6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni 
loppuun asti. (Ps.23). 
 
Jeesus tuo yltäkylläisen elämän. Kun John Wesleytä ja hänen kannattajiaan syytettiin harhaoppisuudesta, 
Wesley puolustautui:  ”Se parhaiten todistaa, että me olemme oikeassa, jos meidän seurakuntamme 
jäsenet ovat onnellisia kristittyjä.” 
 
Jeesus sanoo:  ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että 
heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10). 
 
OSALLISUUS JEESUKSEN RIKKAUDESTA 
 
Jeesus luopui taivaallisista rikkauksista meidän hyväksemme. Jeesus teki vaihtokaupan: Hän otti meidän 
syntimme, kurjuutemme ja köyhyytemme ja lahjoitti meille oman taivaallisen rikkautensa: 
 
”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän 
tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte” (2. Kor.8:9).  
 
EVANKELIUMIN YDIN 
 
Jeesus on Jumalan rikkaus meille. Tältä pohjalta nousee evankeliumi. Maallinen rikkaus jakaantuu 
epätasaisesti, mutta Kristuksessa annettu rikkaus on tarkoitettu tasavertaisesti kaikille. Kaikki pääsevät siitä 
osallisiksi - joille se kelpaa.  Paavalin elämä keskittyi tiukasti Kristukseen: 
 
”Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai 
kuolimme, niin me olemme Herran omat” (Room.14:8). 
 
”Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto” (Fil.1:21). 
 
”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan 
Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni” (Gal.2:20). 
 
ENEMMÄN 
 
Jeesusta rakastava ja mammonaa rakastava yhtyvät eräässä asiassa. Amerikkalaiselta miljonääriltä kysyttiin, 
kuinka paljon ihmisellä pitäisi olla rahaa, jotta hän olisi onnellinen.  Vastaus ”ENEMMÄN!” 
Uskovalla on sama mieli Jeesuksen ja Hengen kaipauksen suhteen. Toisaalta Jeesus tyydyttää ihmisen 
sydämen, jossa on Jumalanmuotoinen tyhjiö: 
 
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota 
minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden 
lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään". (Joh.4:13-14). 
 
”Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun 
maljani on ylitsevuotavainen” (Ps.23:5). 
 
”Niin mä löysin jo elon lähtehen, Siksi kulje en enää etsien. Siinä onnen ja levon täyden sain. Siell` on kaikilla 
sijaa vielä vain” (HLV 152:7). 
 
Toisaalta JANO LISÄÄNTYY. Jeesus tyydyttää sydämen tyydyttämättömällä tyydytyksellä! 
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”Daavidin virsi, kun hän oli Juudan erämaassa. Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; 
sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa”  
(Ps.63:1-2). 
 
”Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: "Pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennenkuin minut 
otetaan pois sinun tyköäsi". Elisa sanoi: "Tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa" (2. 
Kun.2:9). 
 
”Sieluni kaipaa, Jumalaa se kaipaa, Kuin tuorehille lähteille peura halajaa” (HLV 189). 
 
MAALLINEN JA HENGELLINEN RIKKAUS 
 
Nämä eivät useinkaan kulje käsi kädessä. Rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. 
 
23. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten 
valtakuntaan.  
24. Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan 
valtakuntaan."  
25. Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?"  
26. Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki 
mahdollista". (Matt.19:16-26). 
 
23. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen 
hänen helmassaan.  
24. Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen 
ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'  
25. Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; 
mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa (Luuk.16:23-25). 
 
PERINTÖRIKKAUS 
 
Uskovan rikkaus perustuu hänelle langenneeseen perintöön.  
 
”Herra on minun pelto- ja malja-osani; sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja 
kaunis on minun perintöosani” (Ps.16:6). 
 
Uusi Testamentti kertoo meille testamentatusta omaisuudesta, joka testamentti Jeesuksen kuollessa tuli 
voimaan. Pyhä Henki on sinetti ja myös ”etumaksu” tästä taivaallisesta perinnöstä: 
 
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi 
tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen 
omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13-14). 
 
RIKAS KERJÄLÄINEN 
 
Suomessa on hankkeilla lakiehdotus kerjäämisen kieltämiseksi. Taivaan valtakunnan ainut sallittu elinkeino 
on ”kerjääminen”. Uskovalla ei ole käteistä – mutta Isällä on. Jeesuksen ja Isän sydän on täynnä armoa 
syntistä kohtaan. Heti kun ihminen nöyrtyy rukoilemaan: ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen”, armo 
virtaa kaipaavaan sydämeen: 
 
”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista 
kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta” (Joh.1:14). 
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MITEN PÄÄSEN OSALLISEKSI? 
 
1. Palaamalla Isä kotiin   
 
”Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun 
edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.' Ja 
hän nousi ja meni isänsä tykö” (Luuk.15:18-20). 
 
2. Tietoa lisäämällä   
 
Kerrotaan, että kun Amerikassa oli neekeriorjuus virallisesti lakkautettu, jotkut olivat edelleen orjuudessa, 
koska tieto ei ollut kulkenut heille asti. 
 
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna 
minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." (Joh.4:10). 
 
17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä 
turhuudessa,  
18. nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan 
tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,  
19. ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista 
saastaisuutta, ahneudessa. (Ef.4:18). 
 
”Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, 
mitä Jumala on meille lahjoittanut” (1. Kor.2:12). 
 
”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla” (Hoos.4:6; Saarnivaaran käänn.). 
 
3. Vastaan ottamalla 
 
”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet 
vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä” (Joh.1:11,12). 
 
4.Tutkimalla Raamattua 
 
Raamattu sisältää aarteen. ”On meillä aarre verraton, se kalliimpi on kultaa”  (Vvk.162:1). Siinä meille 
kerrotaan VANHIMMAN VELJEN TESTAMENTTI. 
 
5. Rukoilemalla 
 
”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). 
 
6. Viisauden ja ilmestyksen henki 
 
”anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja 
ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan” (Ef.1:17). 
 
RIKKAUDEN JUURET 
 
Uskovallakaan ei ole elämää ”itsessään”:   ”ei teillä ole elämää itsessänne” (Joh.6:53). 
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Uskova on oksana Kristus- viinipuussa: 
 
1. "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.  
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän 
puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.  
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.  
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy 
viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.  
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; 
sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.  
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen 
ja heitetään tuleen, ja ne palavat. (Joh.15:1-6). 
 
Uskova on Kristus – ruumiin jäsen: 
 
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 
 
KUNINKAALLISTA SUKUA 
 
Uskovan varallisuus perustuu osaltaan myös hänen sukujuuriinsa. Hän on varakkaan suvun jäsen:  
 
”Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen 
jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen "ette olleet 
kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette 
armahdetut" (1. Piet.2:9,10). 
 
Uskova kuuluu ”hoviväkeen”: 
 
”Sitten kuningas kutsui Siiban, Saulin palvelijan, ja sanoi hänelle: "Kaiken, mikä on ollut Saulin ja koko hänen 
sukunsa omaa, minä annan sinun herrasi pojalle.  Ja sinä poikinesi ja palvelijoinesi viljele hänelle sitä maata 
ja korjaa sato, että sinun herrasi pojalla olisi leipää syödä; kuitenkin saa Mefiboset, sinun herrasi poika, aina 
aterioida minun pöydässäni." (2. Sam.9:9,10).  
 

PRINSSI PHILIP 
 
Olemme suoraselkäisiä ihmisiä. Meidän kuuluu kulkea pää pystyssä. ”Sanoin sen eräälle hiukan 
rammalle pojalle. Kaikki tönivät ja kiusasivat häntä, oma perhekin ja työpaikalla.  Kysyin häneltä, 
mikä hänen nimensä on? Hän vastasi: ”Philip”. Kysyin häneltä: ”Kuule Philip, oletko kristitty?” Hän 
sanoi: ”kyllä”. Kysyin: ”Rakastatko Herraa?” Hän sanoi: ”kyllä”. Sanoin hänelle: ”Tästä lähtien sinä 
olet prinssi Philip.” ”Katso joka aamu peiliin ja sano: ”Hyvää huomenta, prinssi Philip.” Sanoin: 
”Nosta katseesi maasta.” Hänen päänsä roikkui, hän nosti sen. 
Hän kysyi, miten ihmeessä tiesin? ”Tiesin, mitä?” Hän sanoi: ”Tehtaalla minua haukutaan prinssi 
Philipiksi.”  ”Mutta se on totta”, sanoin. ”Kun he sanovat niin, tiedät nyt, että he ovat oikeassa.” 
Se auttoi häntä kulkemaan pää pystyssä. Näytä sinäkin, että olet kuninkaallista perhettä! Olet 
prinssi, kirjaimellisesti kuninkaallinen maan päällä. Nosta pääsi pystyyn!” Saat luottamusta itseesi 
ja toisiin ja puhut heille rohkeammin. Ja se antaa sinulle luottamuksen Jumalaan, koska olet 
varma, että olet hänen poikansa. (David Pawson). 
 
SEURAKUNTA – JUMALAN VIISAUDEN JA RIKKAUDEN ILMENTYMÄ 
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Maailmanlaajuinen Jumalan seurakunnan EKKLESIAN on määrä tuoda esille Jumalan suurenmoisia 
ominaisuuksia.  
 
8. Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen 
tutkimattomasta rikkaudesta  
9. ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut 
kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,  
10. että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen 
tietoon (Ef.3:10). 
 
ERISEURAISUUS  - RIKKAUS VAI SYNTI? 
 
Jumalan moninaisuuden  viisauden ilmentäminen on suurenmoinen haaste seurakunnalle ja tämä ei 
varmastikaan onnistu eri kuppikuntiin ja lahkoihin jakautuneelle seurakunnalle. Tarvitaan raamatullinen 
näkemys siitä, että SEURAKUNTA ON YKSI.  Eri lahkoihin jakaantunut seurakunta on Kristuksen seurakunnan 
irvikuva. 
 
On huomattava, että Jumalan ”moninainen viisaus” tuodaan esille kollektiivisesti seurakunnan jäsenten 
yhteistyönä. 
 
19. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,  
20. apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,  
21. jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;  
22. ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä. (Ef.2:19-22). 
 
Jeesus rukoilee omiensa yhteyttä: 
 
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin 
niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen 
rakkaus." (Joh.13:34,35). 
 
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.17:21-23). 
 
Periaatteellisella tasolla eri kristityt hyväksyvät nämä Jeesuksen sanat, mutta käytännössä yhteys takkuilee 
erittäin pahoin  –  yhteys jää siis sanojen asteelle.  
 
Yhteyttä ei tarvitse luoda – se on jo olemassa. Meidän tulee vain hyväksyä se tapahtuneena tosiasiana ja 
säilyttää se. 
 
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin 
vihollisuuden” (Ef.2:14). 
 
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja 
Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7). 
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”Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen 
arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne 
rakkaudessa  ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä” (Ef.4:12-3). 
 
”Kristityt yhdessä” ei merkitse yhteyttä  ”yli rajojen”, vaan yhteyttä  ”ilman rajoja”. 
 
Miten on, onko nykyinen sirpaloituminen kristikunnassa rikkautta vai syntiä? Onko se asia, jota tulee suosia, 
edistää ja varjella – ja josta tulee kiittää Jumalaa, vai onko sen Raamatun ja Jumalan tahdon vastaista, josta 
tulee pyrkiä, parannukseen – ja pikaisesti? 
 
19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,  
20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,  
21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin 
olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. (Gal.5:19-21). 


