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sutkksnkAnomrA  

 
Rukoilemme: 
Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, 
kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, 
kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!” Tätä me pyydämme 
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, Aamen! 
 

Kun me rukoilemme Jumalan Armon kosketusta, niin me 
rukoilemme suurinta mahdollista lahjaa elämäämme.  

Sanoohan apostoli: "Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette 
itsenne kautta - se on Jumalan lahja - 
ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi." Ef.2:8-9. 
 

Lahjoista suurin on pelastuksen lahja Jeesuksessa Kristuksessa.  

Sitä me emme kyllin osaa edes ymmärtää, saati sitten  kiittää siitä 
Herraamme, jokapäiväisen elämän melskeessä. 
 

Kun olemme tulleet Jumalan armon koskettamaksi, niin se kertoo 
valtavasta Jumalan rakkaudesta meitä syntisiä ihmisä kohtaan. 
Kirjoittaahan apostoli Johanneskin 3:16: "Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä." 
 
Ja uusi käännös sanoo vielä voimakkaammin: "jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." 
Kadotuksesta, hukkumisesta iankaikkiseen eroon Jumalasta, Jeesus 
on lähetetty pelastamaan meitä. 
Tämä on Jumalan, Isän, suurin rakkauden teko.  

Lähettää nyt oma rakas Poika tuomittavaksi kuolemaan meidän 
edestämme.  
Mitä tämä muuta kertoo, kuin sen, että olemme rakastettuja 
Jeesuksen viimeiseen hengenvetoon ja viimeiseen veripisaraan asti. 
Voiko sen suurempaa rakkautta olla olemassakaan?  
Ja vastaus on, ei voi olla. 
Sanoohan itse, Jeesus  

Joh.15:13: "Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että 
hän antaa henkensä ystäväinsä edestä." 
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Hyvä ystävä!  Kuulitko mitä tuo tuleva uhrilammas, Jeesus, itse 
sanoi? 

Hän sanoi sinua ystäväksi.  
Sinä olet Jeesuksen paras ystävä. Siksi hän uhrasi itsensä sinun 
edestäsi.  

Ja näin Hän osoitti sinulle suurinta mahdollista rakkautta. 
 

Epäuskon täytyy väistyä, kun katsot ystävääsi ristillä. Luemme 
Joh.19:28-30 jakeissa seuraavaa: 
28. " Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi 
hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun on jano."  

29. Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä 
hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat 
sen hänen suunsa eteen.  
30. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on 
täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. 
 
Inhimillisen janon keskellä, Jeesus janosi myöskin sitä, että 
maailman, hänelle rakkaitten ihmisten synnit tulisivat sovitetuksi. 
Juodessaan hapanviinin, hän ymmärsi, että samalla hän joi maailman 
synninmaljan loppuun asti.  Ja niinpä Hän oli valmis sanomaan: "Se 
on täytetty." 

Näin oli synnin valta kukistettu lopullisesti, vaikka Saatana iloitsikin 
voitosta. Voitto oli kuitenkin Jeesuksen. Käärmeen eli Saatanan pää, 
josta Mooseksen kirja puhuu, sai kuoliniskun Golgatan 
keskimmäisellä ristillä. Kun suuri rakkaus vaipui kuolemaan 
ystäviensä edestä. 
 

Verinen uhri synnin tähden, oli nyt annettu. Synti, myöskin ihmisten 
välinen kuilu on murrettu ja ovi vapauteen ja rakkauteen avattu. 
Siksi hän saattoi sanoa ristin juurella olevalle äidilleen ja 
Johannekselle, jota hän syvästi rakasti: "Vaimo, katso poikasi! 
Sitten hän sanoi opetuslapselle: Katso äitisi! 
Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa." 
 

Nyt oli rakkauden sitein opetuslapsi ja hänen äitinsä sidottu toisiinsa. 
Pitämään huolta toinen toisestaan. Siinä on kuva 
pienoisseurakunnasta. 
 

Ei suotta, Johannes, rakkauden apostoli, kirjoita kirjeessään 
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1Joh.4:7-12: 
7. "Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on 
Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja 
tuntee Jumalan.  

8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.” 
 

Tähän viittaa myös apostoli Paavali kirjeessään korinttolaisille. 
1. Kor.13: 1 "Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta 
minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä 
kulkunen.  

2. 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.  
3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja 
vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, 
ei se minua mitään hyödyttäisi." 
 
Huomaamme, että meitä ei mikään muu pelasta, kuin Jumalan 
Rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Vain Hän ja Hänen uhrinsa on 
Jumalalle kylliksi. 
Ja jos olemme kovasydämisiä veljiämme ja sisariamme kohtaan, niin 
silloin meillä ei ole yhteys rakkauden Jumalaan kunnossa, vaikka 
kuinka paljon me työtä tekisimme Jumalan valtakunnassa. 
 

Ja siksi on ensiarvoisen tärkeää, että Hän saa rakkautensa uhrin 
kautta hoitaa meitä, pestä meidät puhtaiksi kaikista synneistämme. 
Sanoihan Jeesus kerran estelevälle Pietarillekin: "Ellen minä sinua 
pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani." 

Pietari lopulta suostui siihen, että Jeesus saa pestä hänet. Hän jopa 
vaati, että myös jalat ja pää pitäisi pestä. 
 

Siihen Jeesus sanoi, että "joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kun 
että jalat pestään, ja niin hän on kokonansa puhdas." 
 
Yhteys Jeesuksen kanssa syntyy siitä, kun hän saa pestä meidät 
puhtaaksi armonsa ja anteeksiantamisensa kautta.  
 

Olemmeko me suostuneet siihen, että Hän on saanut jatkuvasti 
pestä meidän sydämemme puhtaaksi kaikista matkan lioista?  
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Sanoohan myös esillä ollut rakkauden apostoli, Johannes, 
kirjeessään 1Joh.1: 7. "Mutta jos me valkeudessa vaellamme, 
niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja 
Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät 
kaikesta synnistä." 
 
Valkeudessa vaeltaminen merkitsee myös sitä, että meillä on 
Jeesuksen kautta myöskin yhteys uskon sisariimme ja veljiimme 
kunnossa.  

Emme näyttele, vaan aidosti olemme kuin sisarukset keskenään 
hyvässä perheyhteisössä.  
Golgatan uhrin osallisuudessa eläminen saa meissä aikaan tällaista 
aitoa  rakkauden hedelmää lähimmäisiämme kohtaan. Siitä syntyy 
myöskin yhteinen vastuu yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 
 

Makedonian seurakunnassa tämä Jumalallinen rakkaus oli saanut 
ihmeitä aikaan. 2Kor.1-5: 
1.” Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo 
on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa:  
2. että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli 
heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, 
että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja.  
3. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin 
he antoivat omasta halustansa,  
4. paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät 
osallisiksi pyhien avustamiseen;  
5. eivätkä he vain tehneet, niinkuin me olimme toivoneet, vaan 
antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille, Jumalan 
tahdosta." 
 
Jumalan armon kosketus on ihmeellinen. Se näköjään avaa 
sydämen ylenpalttiseen haluun auttaa. 
Ei tarvitse olla sitä aineellistakaan paljon, kun sydän on auki 
evankeliumille ja sitä kautta Herran työhön.  
 

Makedoniassa uskovat jopa ylivoimiensa antoivat runsaita lahjoja, 
vieläpä omasta halusta.  
 

Ei apostolien tarvinnut patistella. Halun tällaiseen mieleen sai aikaan 
Herran armon kosketus Kristuksessa Jeesuksessa. 
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Varmaan täällä Kajaanissakin on niitä, joiden sydämeen Herra on 
laskenut rakkauden itseänsä ja Hänen työtänsä kohtaan. 
 

Mikä hienointa. Järjestys oli oikea.  
Ensin he antoivat itsensä Herralle ja sitten vasta seurakunnalle. 
Ensin sydän sai armohoitoa rakkaan mestarinsa hoidossa ja sitten 
Jumalan antamat lahjat Hänen käyttöönsä seurakunnassa. 
Antamisen lahja toimi runsaskätisesti Makedonian seurakunnassa. 
Sitten myös monet muut palvelunlahjat. 
Toimiihan ne Kajaanissakin, eikö vain? 

 

Monesti me kristitytkin olemme hanakoita ottamaan, mutta kitsaita 
antamaan. 
Raamatun mukaan antamisessa on suurempi siunaus kuin 
ottamisessa. 
Tämän makedonialaiset olivat oivaltaneet.  

Siksi he oikein pyytämällä pyysivät ja anomalla anoivat, etteivätkö 
hekin pääsisi osalliseksi pyhien avustamisessa. 
 

Tähän meilläkin, täällä Kainuussa , on nyt suuri mahdollisuus, kun 
on tulossa valtakunnalliset Kansanlähetyspäivät ensi kuun alussa 
tänne Kajaaniin. 
 

Kuulemma rukousvartioon on vielä paljon tilaa.  
Rukousvartio on tarkoitus järjestää koko päivien ajaksi. Näissä 
rukousvartio-ryhmissä kannetaan monia rukousaiheita Herran eteen. 
Jos koet, että sinun tehtävä olisi tällaisessa rukous-ryhmässä, niin 
ilmoita itsesi (Rallulle) eli Raili Kemppaiselle, joka kokoaa tätä listaa. 
 

Olisikohan aika käydä nyt jo lumppurukoukseen. 
Rukoilemme: 
Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet niin paljon meitä syntisiä ihmisiä 
rakastanut, että annoit henkesi meidän edestämme. Näin sinä osoitit 
suurimman mahdollisen rakkauden meitä kohtaan.  
Kiitos Jeesus siitäkin, että sinä myöskin haluat yhdistää meidät toinen 
toiseemme rakkauden siten, niin kuin sinä yhdistit Maria-äitisi ja 
sinulle rakkaan opetuslapsesi, Johanneksen. Aamen. 
 
 

Tämä puhe on pidetty Kajaanin Kl-kodilla su 01.06.2008. 
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