
Rakkauden laki

”Armo  teille  ja  rauha  Jumalalta,  meidän  Isältämme,  ja  Herralta  Jeesukselta 
Kristukselta!”

Rukoilemme…

Tänään on 7.sunnuntai helluntaista ja aiheena: ”Rakkauden laki”
Rakkauden  lain  täyttymyshän  on,  niin  kuin  me  kaikki  tiedämme,  Jeesuksessa 
Kristuksessa.  Siitä  kertoo  myöskin  Jeesus  vuorisaarnassaan  Matt.5:17:  ”Älkää 
luulko,  että minä olen tullut  lakia tai  profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut  
kumoamaan, vaan täyttämään.”
Tämä on hyvä muistaa ja pitää mielessä, kun käymme lukemaan ja tutkimaan tämän 
päivän tekstiä, joka on kirjoitettuna tässä samassa vuorisaarnan luvussa, jakeissa 20–
30. Nousemme niitä nyt kuulemaan Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. (lue)

Tekstimme alussa Jeesus  kuuluttaa opetuslapsilleen ja  luonnollisesti  myös meille 
tämän ajan ihmisille  paljon suurempaa vanhurskautta,  mikä  oli  kirjanoppineille  ja 
fariseuksilla.

Millainen vanhurskaus oli sitten kirjanoppineilla ja fariseuksilla, kysymme?
Hehän  antoivat  kymmenykset  kaikista  tuloistaan.  Raamatunlausekotelot  olivat 
todellakin leveitä ja muutenkin he olivat ulospäin hyvinkin hurskaita.
Silti tämä ei Jeesusta tyydyttänyt. Jeesus vielä myöhemmin kertoo millaisia he ovat. 
(Lue Matt.23:4 eteenpäin) Ja vielä Luuk.11:39-40)

Ulkoinen  vanhurskaus  ei  Jeesusta  tyydyttänyt.  Hän  haluaa  paljon  suurempaa 
vanhurskautta ja pyhyyttä, sitä, että hän itse saa puhdistaa meidän sydämemme sisältä 
päin. Vasta sitten me kelpaamme hänelle.

Miten hän tekee sen, kysymme?
Eikö  siten,  että  kun  me  tunnustamme  syntimme  ja  otamme  hänen  armonsa  ja 
anteeksiantamuksensa  vastaan,  niin  sitä  kautta  me  tulemme  puhtaiksi  kuin  lumi. 
Jesaja kirjoittaa 1:18: ”niin tulkaa käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra.
Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi…”

Eikö se olekin ihana asia, että täällä ajassa saamme käydä oikeutta Herramme kanssa. 
Hänen, joka on vuodattanut pyhän verensä meidän edestämme.
Tässä oikeuden käynnissä veriruskeat eli mahdottoman pahat ja tuntoa painavat asiat 
eli synnit saamme tunnustaa Hänelle, eli Jeesukselle Kristukselle,  ja Hän puolestaan 
julistaa:  ”poikani  ja  tyttäreni,  ole  turvallisella  mielellä,  sinun  syntisi  annetaan 
sinulle anteeksi.”



Näin  uskon  kautta  Jeesukseen  Kristukseen  saamme  paljon  suuremman 
vanhurskauden  ja  sisäisen  puhtauden  Jumalan  edessä,  mitä  oli  kirjanoppineilla  ja 
fariseuksilla. Vain Kristuksen hankkima vanhurskaus kestää Jumalan edessä.
Meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate, joka ei tuo meille, niin kuin 
se ei tuonut fariseuksillekaan, Jumalan hyväksymää vanhurskautta ja pyhyyttä.

Hyvä  kirkkovieras. Oletko  sinä  jo  pukeutunut  tähän  Jeesuksen  hankkimaan 
vanhurskauden vaatteeseen, kysymme jälleen?

Seuraavaksi Jeesus ottaa esille kasi käskyä, joihin me tämänkin ajan ihmiset herkästi 
lankeamme. Hän sanoo: ”Älä tapa.” ja toiseksi: ”Älä tee huorin.”

Esillä on siis 5 ja 6 käsky.
(Lue jakeet 21 ja 22 uudelleen)

Jeesus viittaa Vanhaan testamenttiin. Hän kymmenen käskyn luettelosta nappaa nuo 
kaksi käskyä. Te olette kuulleet sanotuksi…Mutta minä sanon teille:

Jeesus  haluaa  viedä  tämän  tappamiskäskyn  pidemmälle,  mitä  se  oli  VT:n  aikaan 
ymmärretty. Jo vihastuminen veljeen ja luonnollisesti myös sisareen on jo syntiä. Se 
on  Jeesuksen  sanojen  mukaan  niin  suuri  rikos,  että  jos  se  ansion  mukaan 
tuomittaisiin, niin oikeuden tuomio olisi edessä. Ei  mikään vähäinen  rikos.
Hän edelleen syventää puhettaan.  ”Joka sanoo veljelleen: Sinä tyhjänpäiväinen, on 
ansainnut suuren neuvoston tuomion.”
Jeesus  ei  jää  tähänkään,  vaan  hän  ottaa  nyt  jo  iankaikkisen  näkökulman.  ”Joka 
sanoo: Sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen.”

Ajatelkaamme. Kovien  sanojen  käyttö  lähimmäistämme  kohtaan  on  Herramme 
edessä niin suuri rikos, että se vie helvetin tuleen asti, ellei siitä tehdä parannusta ja 
oteta  armoa  ja  anteeksiantamusta  vastaan.  Siksi  sopiminen  riitapukarin  kanssa  on 
ensiarvoisen tärkeää. Siihen hän viittaa jatkossa. Jakeet 23-26 (lue)

Niinpä niin. ”Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin olet hänen 
kanssaan tiellä…” Kun olet vielä elossa, niin nyt on sopimisen aika. Ei enää sitten 
voida sopia, kun on pari metriä maata laitettu päälle. Siellä se kalvaa iankaikkisesta 
iankaikkiseen, siellä helvetin tulessa kuten Jeesus sanoi.
On myös vaarana täällä ajassa joutua oikeuden eteen ja vankilaan, jos riitapuolesi 
vetää sinut tilille.

Seuraavaksi Jeesus  siirtyy  puhumaan  huorin  tekemisen  synnistä,  joka  myös  tänä 
päivänä rehottaa kaikkialla.
Jälleen hän viittaa vanhaan sanontaan eli 6 käskyyn. Sitten hän jatkaa: ”Mutta minä 
sanon teille.”



”Jokainen  joka  katsoo  naista  himoiten  häntä,  on  jo  sydämessään  tehnyt  huorin 
hänen kanssaan.”

Luonnollisesti käytännön huorinteko on suuri synti, sitä Jeesus ei sano ettei se näin 
olisi. Mutta jo himokas katse on yhtä suuri synti Jumalan edessä.
Tällä alalla saatana on ollut kautta historian ovela ja on edelleen.
Joka  tuutista  tulee  huoruutta  esille.  Kun  menet  R-kioskiin,  niin  et  voi  välttää 
silmiltäsi  melkein  alastomia  naisten  kuvia  tai  sitten  iltalehdet,  jotka  ovat  täynnä 
juttuja avioeroista ja uusista suhteista. Televisiosta puhumattakaan.
Seksillä naiset ovat tehneet miehet heikoiksi. He tietävät, että mies syttyy silmäportin 
kautta.  He  hallitsevat  alastomuudellaan.  Kai  näitä  kuvia  varmaan  miehet  ovat 
ottaneet. Vai lieneekö toiset naiset asialla? Ehkä molemmat.

Lain mukaan, on parempi repäistä silmä pois kuin joutua kokonaan helvettiin. Vaikka 
näin tehtäisiin, niin silti  ajatusmaailma jäisi. On parempi,  että Jeesuksen veri saisi 
puhdistaa  tältäkin  osin  sisäisen  maailmamme,  jotta  emme  katselisi  näitä  sisäistä 
elämäämme  murehduttavia  kuvia  ja  joutuisi  heikoksi  ja  aseettomaksi  totuuden 
edessä. Sanoohan Jeesus  sanassaan: ”Totuus on tekevä teidät vapaiksi.”
Totuus itsestämme ja totuus ennen kaikkea Jeesuksesta.

Sanoohan  apostoli  Paavalikin:  ”Vapauteen  Kristus  vapautti  meidät.  Pysykää  siis  
lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.”
”Jos  me  tunnustamme syntimme,  on  hän uskollinen  ja  vanhurskas,  niin  että  hän 
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”

Kiittäkäämme ja rukoilkaamme…

Uskontunnustus… 

Tämä saarna on pidetty Suomussalmella 15.07.2007.
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