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RAKKAUDEN VALLANKUMOUS 

Tuttu sana 

”Rakkaus” – sana on ehkä maailman tunnetuin sana.  Maailma on täynnä rakkautta! Mutta samalla 

rakkaus on ehkä maailman kaltoin kohdelluin ja eniten inflaation kärsinyt sana. Se on väljähtänyt 

siinä määrin, ettei sen pohjimmaista merkitystä yleensä tavoiteta. Voitaneen sanoa, että sen 

käyttö on kääntäen verrannollinen se toteutumiseen. 

--------------------- 

DAVID PAWSON: Uusi Testamentti avautuu 

RAKKAUDEN KORKEAVEISU (1. Kor.13.) Vielä tänäänkin englannin sana ”rakkaus” (love) kattaa 

kaikenlaista – ja meillä on sama ongelma.  

Kreikassa ”rakkaus” sanalla on kolme eri merkitystä:  

1. SEKSUAALINEN 

 - hyvä: eros  

- paha:  

epithumea (pahin mahdollinen himo) Eros ei välttämättä ole paha, mutta epithumea on (esim. 

homoseksuaalisuus). Eros perustuu molemminpuoliseen vetovoimaan, se on seksuaalista 

rakkautta. Se perustuu ruumiiseen ja muotoon. Se on tunteellinen rakkaus. Se on rakkaus, joka 

riippuu kohteensa jatkuvasta vetovoimasta. Kun vetovoima loppuu, lakkaa rakkaus. Monet 

avioliitot perustuvat tälle. Kun toisen vetovoima iän karttuessa katoaa, on rakkauskin mennyttä.  

2. VELJELLINEN - ”filadelfia” sanoista ”filo” ja ”delfia” eli veli. Se tarkoittaa toisesta pitämistä, 

samanmielisyyttä, samaa ajattelutapaa, samoja mieltymyksiä. Kahden miehen ja kahden naisen 

välillä. Se on sosiaalista rakkautta.  

3. JUMALALLINEN - ”agape”, toista huomioiva. Ei tunne vetovoimaa toista kohtaan (1). Ei ole 

toisesta riippuvaa pitämistä (2). Päätämme rakastaa toista. Se on tahdon ilmaisu. Se on ainoa 

näistä kolmesta, johon voi käskeä: RAKASTAKAA! "Rakastakaa agape - rakkaudella toisianne.” 

Rakkauden kohteen ei tarvitse olla viehättävä, rakastettava. Hänen ei tarvitse olla hellä eikä 

kiitollinen. Jumala ei rakasta meitä siksi, että me olemme rakastettavia. Jumala rakastaa juutalaisia 

– itsensä tähden. Kreikkalaiset käyttivät harvoin agape-sanaa. Myös korinttilaisilta puuttui agape-

rakkautta – uhrirakkautta.  

UHRIRAKKAUS on uusi ulottuvuus. Ilman tätä kirkko jakautuu hengen lahjojen ilmestyttyä. 

Karismaattiset asiat ovat jakaneet kirkon. Hengen lahjat eivät jaa kirkkoa, vaan agape – rakkauden 

puute. Jos on agape – rakkautta, ei tule vaikeuksia hengen lahjojen kanssa. JOLLEI SITÄ OLE, OVAT 

HENGEN LAHJAT VAARALLISIA! Kysymys on rakkaudessa kasvamisesta. Niin pysyvät nyt usko, toivo 

ja agape – rakkaus – ei usko, toivo ja eros tai filadelfia. On kirkkoja, joissa on lämpimät suhteet 

ihmisten välillä. He pitävät toisistaan. He ovat samanmielisiä. Se ei ole agape – rakkautta. 
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Kaltoin kohdeltu 

”Pysyköön veljellinen rakkaus” (Hebr.13:1). 

”Erimielisyyksissämme ja riidoissamme veljellisen rakkauden tulisi olla viimeinen, joka saa häädön. 

Usein se kuitenkin ensimmäisenä heitetään ulos” (Niilo Tuomenoksa). 

Korinto – varottava esimerkki 

Korinto oli monen mielestä malliseurakunta. Paavalikin antoi sille 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). 

Kirjeen lopussa Paavali kuitenkin toi esiin vakavan puutteen – puutteen, joka uhkasi mitätöidä 

kaiken vilkkaan toiminnan: puuttui RAKKAUS (1. Kor.13). 

Efeson lankeemus 

Korinton tapaan Efesossa oli aktiivisuutta ylen määrin. Mutta jälleen rakkaus puuttui! 

”Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet 

koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät 

valhettelijoiksi; ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni 

tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen 

rakkautesi” (Ilm.2:2-4). 

Pietari tentissä 

Pietari oli impulsiivinen ja todennäköisesti hyvin touhukas mies. Ennen kuin hänet lähetettiin 

Herran elovainiolla, hän joutui tenttiin:  

”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" (Joh.21:15). 

Tärkein avu Jumalan valtakunnan työssä on ”rakkaus Jeesukseen”. 

Uskovan neljä (4) rakkautta 

Uskova on rakkauden ihminen. Häntä  hallitsee nämä neljä rakkautta: 

1. Rakkaus Jeesukseen. 

2. Rakkaus Raamattuun. 

3. Rakkaus ekklesiauskoviin (valtakuntakristittyihin). 

4. Rakkaus Israeliin, Herran omaisuuskansaan. 
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Rakkaus on tulta 

”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi 

syttynyt!” (Luuk.12:49). 

Tämä tuli syttyi ensimmäisenä helluntaina ja kiiri ennen pitkää maan ääriin: 

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, 

niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät 

ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat 

kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille 

puhuttavaksi antoi” (Apt.2:1-4). 

”Sinä teet tuulet sanasi saattajiksi, palvelijoiksesi tulen liekit” (Ps.104:4). 

”Tulella on tulen tie. Se sytyttää lähimmän” (Niilo Tuomenoksa). 

Tulen sammuttaja – vastatuli 

Jumalan vastustaja, saatana, pyrkii sammuttamaan Jeesuksen sytyttämää rakkauden ja Pyhän 

Hengen tulta. Samalla se lietsoo synnin tulta ihmissielujen turmioksi. Tämä tuli polttaa poroksi 

syntisen elämän. Tämän elämän lopullinen tuhoutuminen tapahtuu helvetin tulessa. 

Tuli lämmittää 

”Maailma on niin kylmä, niin kylmä…” 

”Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle, sekä leipää.  

Jeesus sanoi heille: "Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte". Niin Simon Pietari astui 

venheeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, sata viisikymmentä kolme. Ja vaikka niitä 

oli niin paljon, ei verkko revennyt. Jeesus sanoi heille: "Tulkaa einehtimään". Mutta ei kukaan 

opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä: "Kuka sinä olet?", koska he tiesivät, että se oli Herra.  Niin 

Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan” (Joh.21:9-13). 

Jeesus sytyttää ”rakkauden nuotion” ja kutsuu opetuslapsia lämmittelemään ja ruokailemaan sen 

ääreen. 

Valenuotio 

Sielunvihollinen on suuri jäljittelijä. Hän jäljittelee Kristusta ja esiintyy usein ”valkeuden enkelinä”, 

2. Kor.11:14. Sielunvihollisella on myös tarjolla nuotio – lahkonuotio. Sielläkin on lämpöä ja 

ravintoa. Tämä ei ole kuitenkaan rakkauden nuotio, vaan vainovalkea. Siellä ei tunneta ”taivaasta 

vuodatettua Jumalan rakkautta”; tämä rakkaus on ainoastaan ”valtakuntakristittyjen” omaisuutta! 

Golgatan sovitustyöstä osattomana lahkolaisen rakkaus rajoittuu vain omaan kuppikuntaan. Toisiin 

kristittyihin hän ottaa etäisyyttä ja uhkuu heitä kohtaan kylmyyttä ja vihaa. Valheen ruhtinas 

kääntää lahkorakkauden ekklesiarakkaudeksi. Samalla harhautuneesti ajatellaan, että ekklesia on 

maailman lahkoryppäiden summa; mutta: missä tämä on kirjoitettu? 

Tämä tuli on syttynyt helvetistä ja sekin ”sytyttää lähimmän”.  Lahkotuli leviää helposti, sillä 

maaperä on sille kuivaa ja otollista. Ihminen on ”luonnostaan”: syntinen, juutalainen, katolinen ja 
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– lahkolainen! Samalla kun syntisen oma puku palaa hän levittää tehokkaasti tulta ympäristöönsä, 

sekä sanoin että teoin: 

”Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni 

tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää! Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se 

meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen 

helvetistä” (Jaak.3:5,6). 

”Voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan, puvun häneltä palamatta?” (Snl. 6:27). 

Tuli velvoittaa 

Riitta (Paavon vaimo): ”Lähdet, vaan pidäkin joukostasi parempaa huolta! Juokset lakkaamatta – 

kumma kun jaksatkin – kuljet saarnaamassa ja muita vielä mukaasi houkuttelet pitkille matkoille. 

Et näy välittävän, vaikka kuolisi joka nokka nälkään”, jatkoi Riitta samassa sävyssä. 

Paavo Ruotsalainen: ”Ei kuole, ei tapa petäjäinen teitä nyt enemmän kuin ennenkään”, sanoi 

Paavo vakavasti, sävyisästi. ”Vaan turmelus tappaa sielun kiukku ja kärsimättömyys. Kun älyäisit, 

että tässä on sielun vaara suurempi kuin ruumiin” (A.Oravala, Erämaan profeetta, ss.61,62). 

---------------- 

Paavo: ”Teki mitä tahansa, eli ja oli miten hyvänsä, aina on katumista sillä, joka taakseen katsoo ja 

saa Herralta valoa vanhaan elämäänsä.” 

Riitta: ”Niin – vaan minun on syntini suurempi kuin muiden. Minä olen kuullut ja nähnyt ja kokenut 

kuritusta ja kuitenkin kymmeniä vuosia vastustanut. 

Kun on tällainen kiukkuinen ja kiivas luonto ja kärsimätön mieli, niin tulee tehdyksi niin paljon 

syntiä, että siihen hukkuu, kun sen näkee. Ja tässä vielä, tällaisen tulen ja valkeuden keskellä” 

(A.Oravala, Erämaan profeetta, s.165). 

Rakkauden hiiliä 

Rakkautta on vaikea vastustaa. Silloinkin kun sanat osoittautuvat tehottomiksi, rakkauden teot 

vaikuttavat. 

”Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden 

sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle" (Room.12:20). 

”Rakkauden hiilet” ovat samalla Jumalan sanan hiiliä. Kun me pidämme esillä Jumalan sanaa, 

lähimmäisellemme  tulee ”kuumat oltavat”.  Hurskaita uskoviakin tulee ”hiillostaa” Jumalan 

sanalla, mm. seurakuntakysymyksessä.  

”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa? 

(Jer.23:29).  

”Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, 

vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte 

puhtaina ja pelossa” (1. Piet.3:1,2). 
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Rakkaus on yhteyttä 

Aidon rakkauden tunnistaa siitä, että se haluaa olla rakastettuaan lähellä. Ilman yhteyttä  rakkaus 

on joutavanpäiväistä ”sanahelinää”. Maallisessa mielessä on luonnollista ja raamatullista, että 

jokainen lapsi perustaa oman kodin. Hengellisessä mielessä se on ankarasti kielletty; se merkitsee 

perheen hajoamista ja ”jaettua Kristusta”: 

”Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi 

lihaksi” (1. Moos.2:24). 

”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudes-

sanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä 

Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei 

kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. 

Kor.1:11-13). 

Lahkolainen ja rakkaus 

LAHKOLAINEN EI RAKASTA! Lahkolainen on ehkä tullut joskus uskoon, mutta sitten hairahtunut 

valtakuntakristityn avaralta linjalta lahkolaiseen karsinakristillisyyteen. Hänen sydämensä rakkaus 

rajoittuu omaan hengelliseen kotiin – muut ovat hänen rakkautensa ulkopuolella. 

Lahkolainen vihaa ”sivistyneesti”; hän ottaa etäisyyttä.  

Kilpailu ja rakkaus  eivät sovi yhteen 

Lahkoryhmittymillä on verinen kilpailu keskenään: kilpalaulanta, kilpakosinta, kilparahastus.  

Tilannetta voidaan kuvata: SE ON KAIKKIEN SOTA KAIKKIA VASTAAN! Tässä maaperässä rakkaus ei 

viihdy. Näillä areenoilla rakkaus on lähinnä hurskas näytelmä! 

Raamattu ohjaa vain yhteen kilpailuun: 

”Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne 

kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne” (Room.12:10). 

Vallankumous yksityisen elämässä 

Yksittäisen ihmisen kohdalla vallankumous tapahtuu uskoon tultaessa. Silloin hallitsija vaihtuu ja 

vihan tilalle tulee rakkaus. 

”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). 

Vihan maailma 

”Viha, vaino riehuu kaikkialla” (Vvk 357:2). 

Tästä meillä on riittävästi esimerkkejä. Lähi-idässä paraillaan käytävät sodat merkitsevät jatkuvaa 

teurastusta ja inhimillistä kärsimystä. Nämä eivät todista, ettei Jumalaa olisi olemassa, vaan ne 
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ovat todistus TÄMÄN MAAILMAN RUHTINAAN TOIMINNASTA. Tämä on aikaa, jolloin Saatana 

näyttää pystyvyytensä; hänellä näyttää olevan paljon energiaa. 

”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä 

olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10). 

Vallankumous maailmassa 

Tänään viha vallitsee maailmassa. Vallankumous merkitsee tilanteen perusteellista muutosta. 

Kristuksen valtakunta tulee voimaan maailmassa, ei kehityksen, vaan katastrofin kautta! 

”Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta 

jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, 

vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä 

löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti 

koko maan… Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on 

kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne 

muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti” (Dan.2:34,35,44). 

Kristuksen valtakunta 

Saatanan valtakunta on kuitenkin ”määräaikainen”. Sen jälkeen tulee Kristuksen ”rauhan ja 

rakkauden valtakunta”: 

”Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat 

miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he 

enää opettele sotimaan” (Jes.2:4). 

”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden 

sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät 

olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja 

he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta” (Ilm.20:4). 

Näkyvä rakkaus 

Jos rakkaus ei tule tekojen kautta esille, sitä ei ole lainkaan. 

”Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Aabraham, 

meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että 

usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi” (Jaak.2:20-22).  

”Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä 

ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee 

pahoja hedelmiä.  Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä 

hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis 

tunnette heidät heidän hedelmistään” (Matt.7:16-20). 
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Näkymätön rakkaus 

Rakkauden tekoja tekevä ihminen ei itse huomaa hyviä tekojaan. Hän tuottaa hyvää hedelmää 

seurauksena yhteydestä ”totiseen viinipuuhun”, Kristukseen: 

”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” (Joh.15:5). 

”Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja 

ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja 

otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun 

sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?' (Matt.25:37-39). 

”Ilo olisi nähdä ihminen, joka rakkaudessa on päässyt täydelliseksi. Yhdestä hänen kohdallaan voisi 

olla varma: ettei hän itse siitä mitään tietäisi” (Niilo Tuomenoksa). 

Uskovan tuntomerkki 

Uskovan tuntomerkki ei ole kielilläpuhuminen eivätkä muutkaan armolahjat. Uskovien kaste ei 

myöskään takaa, että henkilö on uskossa. 

”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). 

”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” (1. Joh.3:10). 

Suurin synti – synti rakkautta vastaan 

Rakkauden torjuminen ja hylkääminen on surkea asia. Toinen osapuoli osoittaa rakkautta, toinen 

kuitenkin hylkää sen. Sen traagisuus on totta monta kertaa avioliitossa. Vielä kohtalokkaampi se 

on ihmisen jumalasuhteessa: 

”Rakkauteni palkaksi he minua vainoavat, mutta minä ainoastaan rukoilen” (Ps.109:4). 

”Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu: Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, 

mutta he luopuivat minusta” (Jes.1:2). 

”Minä laulan ystävästäni, laulan rakkaani laulun hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha 

lihavalla vuorenrinteellä. Hän kuokki ja kivesi sen ja istutti siihen jaloja köynnöksiä, rakensi sen 

keskelle tornin ja hakkasi sinne myös kuurnan. Ja hän odotti sen kasvavan rypäleitä, mutta se 

kasvoi villimarjoja” (Jes.5:1,2). 

”Kuinka minä antaisin sinulle anteeksi? Sinun lapsesi ovat hyljänneet minut ja vannoneet niiden 

kautta, jotka eivät jumalia ole. Minä ravitsin heitä, mutta he tekivät aviorikoksen, ja porton 

huoneeseen he kokoontuivat” (Jer.5:7). 

”Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä 

tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, 



                                                                                                                                                                                     8 

 

jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen 

nimeensä” (Joh.1:10-12). 

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka 

häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:16). 

Yhteinen nimittäjä 

Kaikki positiivinen maailmassa nousee rakkaudesta. Millään asialla ei ole itseisarvoa. Jokainen asia 

ja henkilö itsessään on täysi 0. Toisaalta se rakkauden kanssa on 10. KAIKKI MAAILMASSA 

ARVOTETAAN RAKKAUDESTA KÄSIN!  

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä 

vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 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. Ja vaikka minä jakelisin kaiken 

omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi 

rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi” (1. Kor.13:1-3). 

Rakkauden merkittävyys kaikessa johtunee siitä, että ”kaikki on luotu Kristukseen”.  Et kelpaa 

irrallisena! RAKASTA TAI TUHOUDU. Ilman rakkautta ihminen on ilman Jumalaa – ja ilman toivoa 

maailmassa, Ef.2:12. 

”Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, 

olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja 

häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa” (Kol.1:16,17). 

Jumala on rakkaus (1. Joh.4:8). Jeesus on myös rakkaus, koska ”Minä ja Isä olemme yhtä” 

(Joh.10:30). 

”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” (Joh.15:5).  

Jos puuttuu rakkaus, puuttuu myös Jeesus ja Jumala! Silloin puuttuu elämältä tarkoitus; elämä on 

tyhjää! 

”Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus; kaikki on turhuutta!” (Srn.1:2). 

Toisaalta uskovalla on täysi Jeesuksen siunaus mukanaan: 

”ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani” 

(Room.15:29). 

Petollinen rakkaus 

”Ystävän lyönnit ovat luotettavat, mutta vihamiehen suutelot ylenpalttiset” (Snl.27:6). 

”Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä kahdestatoista, se, jonka nimi 

oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta. Mutta Jeesus 

sanoi hänelle: "Juudas, suunantamisellako sinä Ihmisen Pojan kavallat?" (Luuk.22:47,48). 
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”olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa 

heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, 

vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä” (2. Kor.11:26).  

”Vainoaahan ja surmaahan meitä maailma, vihaavathan meitä valeveljet mitä kiivaimmin, 

kauhistaahan meitä kamalasti sydämissämme saatana tulinuolineen vain sen vuoksi, että 

opetamme Kristuksen olevan vanhurskautemme ja elämämme” (Martti Luther, Galatalaiskirjeen 

selitys, s.703). 

Seurakunnan mittari 

Seurakunnan tilaa mitataan erilaisilla tilastoilla: jumalanpalvelukseen, ehtoolliseen, rippikouluun 

osallistujien määrällä jne. Tämä kuitenkin johtaa harhaan. Oikea mittari on seurakunnan 

”lämpötila”; missä määrin siellä rakkaus vallitsee. 

”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). 

Pyhä viha 

Jos ja kun uskova on rakkauden ihminen, olisi johdonmukaista ajatella, ettei viha sovi mitenkään 

samaan persoonaan. Kuitenkin Raamattu  (ja kirkkohistoria) tuntee käsitteen ”pyhä viha”. Jeesus 

toimi ajoittain pyhän vihan vallassa. Jos ja kun Jeesus asuu uskovassa, myös hän kantaa tätä 

leimaa. Kuitenkin meidän on terveellistä aina kysyä, onko vihamme ”pyhää”, vai onko se ehkä 

inhimillistä ja lihallista. 

”Mutta Jumala sanoi Joonalle: "Onko vihastumisesi risiinikasvin tähden oikea?" (Joona 4:9). 

”Olen kuullut pyhitetyn sisun voimalla saarnattavan parannusta. Mahdotonta on ajatella, että 

saarnatuolissa olisi silloin ollut Kristuksen paimenmieli, palava ja hellä. Ihminen siellä on palanut, 

sisu liekeissä ollut, ja alhaalla kuulijakunnassa ovat sydänten ovet hiljaa painuneet kiinni” (Niilo 

Tuomenoksa). 

Jeesus 

”Silloin hän katsahtaen ympärilleen loi vihassa silmänsä heihin, murheellisena heidän sydämensä 

paatumuksesta” (Mark.3:5). 

”Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat 

istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja 

härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi 

kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta 
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markkinahuoneeksi." Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun 

huoneesi puolesta kuluttaa minut" (Joh.2:14-17). 

Pietari 

”Mutta eräs mies, nimeltä Ananias, ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan, ja mies kätki 

vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari 

sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja 

kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin 

sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan 

Jumalalle” (Apt.5:1-4). 

”Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan 

lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei 

ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa - jos 

ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä 

katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä” (Apt.8:20-23). 

Paavali 

”Mutta Elymas, noita - sillä niin tulkitaan hänen nimensä - vastusti heitä, koettaen kääntää 

käskynhaltijaa pois uskosta. Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä Pyhää Henkeä loi 

katseensa häneen  ja sanoi: "Voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä 

perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria 

teitä? Ja nyt, katso, Herran käsi on sinun päälläsi, ja sinä tulet sokeaksi etkä aurinkoa näe 

säädettyyn aikaan asti." Ja heti lankesi hänen päällensä synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja 

etsi taluttajaa” (Apt.13:8-11). 

Martti Luther 

”Näin sanomalla Paavali siis todistaa Pyhän Hengen antamalla pohjattomalla vihalla vihaavansa 

maailmaa, ja maailman vuorostaan pohjattomalla, pahan hengen antamalla vihalla vihaavan 

häntä; on kuin hän sanoisi: Ei mitenkään voi olla mitään sovinnollista suhdetta minun ja maailman 

välillä” (Martti Luther, Galatalaiskirjeen selitys, s.695). 

Tapio Nousiainen (kirjassaan Leipää ja suolaa) 

Lahkohenki – sinä inha henki, sinä helvetistä nouseva demonihenki. 
Sinä ihmisen omavanhurskaasta lihasta nouseva Kainin henki… 
Sinä olet saanut aikaan enemmän pahaa kuin kaikki kristittyjen vainot yhteensä, kuin 
inkvisitiotuomioistuimet ja polttoroviot. 
Sinä olet hukuttanut enemmän uskovaisia ja kääntymättömiä helvettiin kuin synti, sillä sinä 
sokaiset ihmiset näkemästä kulmakiveä Kristusta, ymmärtämästä, että muuta perustusta ei ole 
pantu, kuin mikä pantu on ja se on Jeesus Kristus… 
Sinä inha henki, sinä helvetin henki, Apollyon, sinä väkevin eksytys, kavala demonihenki. 
Sinä teet uskovaiset sokeiksi ja estät heitä näkemästä, että taivaaseen on vain yksi tie, Jeesus-tie. 
Sinä estät meitä pitkämielisesti  rakastamasta ja sietämästä toisiamme ja vaeltamasta samalla 
tiellä, mihin saakka kukin olemme ehtineetkin. 


