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"Herra kädelläsi...kutsut ystäväsi lepäämään" 
 
Tämä virsirunoilijan ajatus on Raamatun mukainen. 
Tässä hän kutsuu Jeesuksen seuraajia eli uskovia, Jeesuksen ystäviksi. 
Mm. Joh.15:13 Jeesus puhuu siitä, kuinka hän suurimmalla mahdollisella rakkaudellaan on 
rakastanut ystäviään. 
Hän sanoo: "13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa 
henkensä ystäviensä edestä." 
 
Jeesus, Jumalan Poika, osoitti tätä suurinta rakkautta siinä, että hän antoi  vapaaehtoisesti 
henkensä sinun ja minun eli meidän syntiemme edestä. 
Jeesuksen uhrissa on siis meidän uskomme perusta. 
 
Tämän uhrin varassa me saamme levätä hyvässä uskon levossa. 
Tämän uskonlevon kautta me osoitamme myös vastarakkautta Jeesukselle. 
 
Tämä vastarakkaus näkyy siinä, että me noudatamme hänen Sanaansa. Niin hän tuossa 
jatkossa antaa ymmärtää. Hän sanoo 14 jakeessa:  
 " Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä." 
Uuteen kuuliaisuuteen hän ystäviään kutsuu. 
Matt.12:50, hän ilmaisee saman asian vähän eri sanoin:  
"Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni 
ja äitini." 
Tässä kohden hän uskollisia seuraajiaan ja taivaallisen Isän seuraajia kutsuu veljikseen, 
sisarikseen ja äidikseen.  
Näin hän yhdistää heidät omaan perheeseensä. Todella läheiseen suhteeseen keskenään ja 
hänen kanssaan. 
 
Sanoihan Jeesus tämän saman ajatuksen myöskin ristiltä omalle äidileen ja rakkaalle 
opetuslapselleen, Johannekselle. Joh.19:26-27. 
"Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, 
sanoi hän äidillensä: "Vaimo, katso, poikasi!". Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, 
äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa." 
 
 
 
Näin Jeesus yhdisti ja yhdistää tänäkin päivänä opetuslapsiaan keskenään. 
Näin meidän tulisi huolta kantaa toinen toisestamme.  
Ajattelen niin, että jos tällainen huolenpito saisi levitä meidän keskellämme, niin kaikilla olisi 
hyvä olla, eikä kenenkään tarvitsisi kokea yksinäisyyttä ja ulkopuolelle joutumisen tunnetta. 
 Se uskon lepo, josta olen puhunut, saisi asua meidän sielussamme. 
Vielä jokunen sana ystävyyssuhteesta.  
Joh.15:15, hän jatkaa: "En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä 
hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille 
kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni." 
Tässä nyt Jeesus vertaa ystävyyttä ja palvelussuhdetta toisiinsa. 
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Palvelijan ja ystävän välillä on ero. 
Palvelijahan ei tiedä paljoakaan siitä, mitä hänen isäntänsä tekee. 
Ystävyyssuhde on läheisempi. Ystävykset ovat avoimempia toisilleen. He kertovat asioistaan 
toinen toiselleen.  
Miksi näin? 
Eikö juuri siksi, että he luottavat toinen toiseensa. Tämä yhdistää heitä enemmän kuin 
palvelija/isäntäsuhde. 
 
Näinhän Jeesus opetti tuossa lukemassamme jakeessa. 
Palvelija ei tiedä ja toisaalta ystäviksi, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki. 
Ja nyt virrentekijä runoilee: "Herra kädelläsi...kutsut ystäväsi lepäämään." 
Lepoa me totisesti tarvitsemme. 
Me tarvitsemme ihan inhimillistä fyysistä ja psyykkistä lepoa. 
Siksi Jumala loi myöskin tämän lepopäivän meidän parhaaksemme. 
Ja hän itse osoitti esimerkkiä siinä, sillä hän lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstään. 
Ei siis turhaan annettu kolmatta käskyä. Siinähän sanotaan, kuten me olemme jo 
rippikoulussa  oppineet sen: "Muista pyhittää lepopäivä." 
 
Se on tarpeellinen siksi, jotta jaksaisimme taas seuraavan viikon ahertaa niissä 
tehtävissä, jotka meitä odottavat. 
Lutherkin muistuttaa, että meidän tulisi pyhittää lepopäivä Jumalan sanalla ja rukouksella. 
Sitä kautta me saamme sieluumme sitten sen uskon levon, jota me niin kipeästi itsekukin 
tarvitsemme. 
 
Tähän hengelliseen uskon lepoon Jeesuskin kutsuu omiaan eli ystäviään. Matt.11:28-30 
jakeissa ovat sanat:  
"Tulkaa minun tyköni, kaikki työtäytekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille 
levon. 29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen 
ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 30. Sillä minun ikeeni on 
sovelias, ja minun kuormani on keveä." 
Hän kutsuu kaikkia luokseen. 
Kaikkia niitä, jotka työn alla uupuvat, mutta myös niitä, joilla on jostain muusta syystä 
raskas olo. 
- laki voi syyllistää , ja siitä johtuen on jotenkin sidottu olo 
- samoin synti voi syyttää, kun ei ole jaksanut uskoa niitä anteeksi 
- oman ja toisten ihmisten vaatimukset voivat raskauttaa mieltä. 
On monia asioita, jotka tekevä elämän raskaaksi. Siksi on hyvä tietää, että on yksi paikka, 
jossa kuormista päästetään vapaiksi. 
 Se paikka on ristin juurella... 
Ja kun saamme kaikki painomme jättää sinne, missä luvataan ne ottaa pois, niin seurauksena 
on sitten ihana uskon lepo. 
Luottamus siihen, etten ole yksin. On ainakin yksi, joka minusta välittää ja yksi on Herramme 
Jeesus Kristus. 
 
Se antaa meille sitä hiljaista nöyryyttä, mitä myös me tarvitsemme. Sitä kautta opimme 
pikkuhiljaa huomaamaan, että se ies eli valjaat, kuorma tai työ mitä me teemme ei olekaan 
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raskas, vaan keveä. 
Näin Jeesus itse tulee kantamaan sitä iestä ja kuormaa, minkä alla me elämme. 
Nyt sitten viimeiseksi otan sen sapatinlevon, josta Heprealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa 
4.luvussa ja osin myös 3.luvun lopussa, siitä, miksi he eivät päässeet siihen luvattuun lepoon. 
Oikeastaan nuissa luvuissa on ikään kuin sisäkkäin se lepo, josta olen puhunut ja sitten se 
sapatin lepo, joka avautuu meille tämän elämän jälkeen. 
On siis hyvin tärkeä se, että me täällä jo pääsemme siihen uskon lepoon, jonka päässä on 
sitten se sapatin lepo. 
Ei ole niin, että me täällä elämme epäuskoisella sydämellä ja ajattelemme, että sitten kaikki 
vaivat loppuu, kun minut kuolema korjaa pois. 
Heb.3:18-19 on sanat: "Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö 
tottelemattomille?  
Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä." 
 
Kun Mooses Jumalan määräyksestä teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän sitä 
varten, että katsomalla siihen pelastuttiin käärmeiden puremalta ja jäätiin eloon. 
Se oli esikuvallista. 
Tämä oli kuitenkin monille loukkaus.  
Kuinka tuo voi meidät pelastaa, ajateltiin? 
Epäusko teki paulan. Näin myös on käynyt monille suhteessa Jeesukseen. 
Tästä mm. apostoli Paavali kirjoittaa 1Kor,1.luvussa. Hän sanoo, että sanaoma 
ristiinnaulitusta Jeesuksesta on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. 
Mutta meille, jotka uskomme se on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 
 
Ja jottei epäusko saisi meitä saaliikseen. niin Raamattu varoittaa myös meitä Hep. kirjeen 
alussa.  
 
 


