Kutsu yhteyteen
Jeesuksen ajan juutalaisilla yli laissa 600 käskyä ja kieltoa. He yrittivät
noudattaa niitä saadakseen Jumalan siunauksen. Kerran Jeesukselta ky
syttiin, mikä on lain suurin käsky?" Mitä Hän vastasi? "Rakasta Herraa,
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käs
kyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistä
si niin kuin itseäsi. Matt 22:36-38 - Tämä ns. rakkauden kaksoiskäsky kä
sittelee meidän suhdettamme ja yhteyttämme Jumalaan ja lähimmäisiin.
Mutta on olemassa myös kolmas rakkauden käsky. Se käsittelee suhdet
tamme ja yhteyttämme uskonveljiin ja sisariin. Jeesus sanoo: Uuden käs
kyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä
rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Joh 13:34 – Johannes kir
joittaa tästä uudesta rakkaudesta: Siitä me olemme oppineet tuntemaan
rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin
olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta.
1 Joh 3:16
Edellä kuvattu rakkaus on perusteena sille, että elokuun 23. päivä alkaa
Seinäjoen srk-keskuksessa Yhteyden illat. Korostamme yhteyttä kolmeen
suuntaan: ylöspäin, sisäänpäin ja ulospäin.
1. Yhteys ylöspäin
Jumala loi ihmisen yhteyteensä, mutta synti katkaisi tämän yhteyden. Ar
mossaan Jumala lähetti Jeesuksen korjaamaan rikki menneen yhteyden.
Jumala tahtoo saada meidät takaisin yhteyteensä. Paavali kirjoittaa: Ylis
tetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän
on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla
Kristuksessa. … 5. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä
meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. 6.
Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan
Poikansa! Ef 1:3,5-6
Myös apostoli Johannes puhuu kahdenlaisesta yhteydestä: Minkä olemme
nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yh
teys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa,
Jeesuksen Kristuksen, kanssa. 1 Joh 1:3
Ennen kuin itse tulin uskoon, koin olevani kuin sähkölamppu, joka oli ruu
vattu irti kannastaan. Olin hengellisesti täysin pimeä. Virta ei kulkenut,

koska yhteys virtalähteeseen oli poikki. Kun sain uskoa syntini anteeksi ja
Jeesus tuli elämääni, koin, että minut ruuvattiin kiinni virtalähteeseen. Ja
sitä virtaa on riittänyt jo yli 40 vuotta. Kiitos Jumalalle.
Jumala kutsuu meitä kaikkia yhteyteensä ja rakkaussuhteeseen kanssaan.
Se on mahdollista, kun katuen tunnustamme syntimme ja annamme Jee
suksen tulla elämäämme.
2. Yhteys sisäänpäin
Kristityillä on keskinäinen yhteys jo olemassa. Ei sitä tarvitse enää ruveta
ihmistekoisesti rakentamaan. Meidät on yhdessä hengessä kastettu yh
deksi ruumiiksi! Olen saanut kokea tätä yhteyttä tuhansien eri tavalla ajat
televien kristittyjen kanssa ympäri maailmaa.
Sielunvihollinen, diabolos, eli erilleen heittäjä, tekee jatkuvaa myyräntyötä
tuhotakseen kristittyjen välisen yhteyden. Hän käyttää siihen mm. epäluu
loisuutta, väärinkäsityksiä, loukkaantumisia ja kaunaisuutta. Siksi Paavali
haastaa kristittyjä: Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhas
sa kaikkien kanssa. Room 12:18
Edelleen Paavali kirjoittaa: Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen kes
kenänne. 3. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys.
Ef 4:2-3
Hyvä jumalasuhde luo edellytykset myös hyville ihmissuhteille. Jumala on
valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos me vaellamme valossa, niin
kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen
Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1 Joh 1:6-7 Pyhien yh
teys syntyy ristin juurella, missä syntiset armahdetaan.
TAUKO
VIRSI 454 Liekkejä on monta
Millainen merkitys on kristittyjen yhteydellä?
Luukas kertoo alkuseurakunnan elämästä: Ja he olivat alati, joka päivä,
yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa
riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, 47. kiittäen Jumalaa ja ollen kai
ken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä,
jotka saivat pelastuksen. Apt 2:46-47
Uskovien yhteyden puute seurakunnassa estää ihmisiä tulemasta uskoon.
Mutta kun Jumalan lapset rakastavat, kunnioittavat ja arvostavat toisiaan,
silloin Jumalan Henki tuo jatkuvasti heidän yhteyteensä uusia ihmisiä, jot
ka tulevat armosta osallisiksi.

Jeesus rukoilee, että kaikki häneen uskovat olisivat yhtä, niin kuin 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,
niin kuin me olemme yhtä - 23. minä heissä, ja sinä minussa - että he oli
sivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut
lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Joh
17:21-23
Kristittyjen yhteydellä on valtavan suuri merkitys! … niin että maailma us
koisi … niin että maailma ymmärtäisi … ja oppisi tuntemaan Jeesuksen ja
Jumalan rakkauden. Juuri tätä olen itse saanut kokea lähetystyössä eri
maissa. Siellä missä uskovat elävät armahdettuina syntisinä avoimina, lä
pinäkyvinä, armoa tarvitsevina ristin voimasta, siellä ihmisiä tulee uskoon.
3. Yhteys ulospäin
Mihin uskovilla ei saa olla yhteyttä?
Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa;
sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on
valkeudella ja pimeydellä? 15. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar?
Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? 2 Kor 6:14-15
Edelleen Paavali kirjoittaa: Tutkikaa, mikä on otollista Herralle; älköönkä
teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan
päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he
salassa tekevät. Ef 5:10-12
Mitä on oikea yhteys ulospäin? Vuorisaarnassaan Jeesus opetti uskovien
suhteesta maailmaan: "Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää
makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se
heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.
14. "Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on yl
häällä vuorella. 15. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle,
vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. 16.
Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät
tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. Matt 5:13-15
Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja
puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan
keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla
pitäessänne elämän sanaa, Fil 2:14-16a

Yhteytemme ulospäin ilmenee myös niissä sanoissa, jotka Jeesus jätti op
pilailleen ennen kuin hänet otettiin pois heidän keskuudestaan.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa hei
tä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20. ja opettakaa heitä noudatta
maan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä
olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt 28: 1920
Ollessani nuorena Iranissa lähetystyössä sain sinne viestin isäni kuole
masta. Kyselin Herralta, mitä minä nyt teen, lähdenkö kotiin vain jäänkö
tänne. Samana päivänä Herran antoi minulle saman Sanan kolmelta eri
taholta. Ja se Sana oli tämä: "Anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta
mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa." Luuk 9:60 – Siitä tiesin, että se
on elämäni tehtävä aina Jeesuksen paluuseen saakka.
Nyt tahdon olla kehumassa Jeesusta niin että ne, jotka Hänestä kuulevat
tahtovat viettää koko ikuisuuden Hänen seurassaan. Tahdotko sinä viettää
ikuisuuden Jeesuksen seurassa?

