
”RAKKAUDEN LAKI” 

Jumalan rauhaa,Teille, hyvät ystävät! Tälle illalle on annettu aiheeksi tämän 
sunnuntain kirkollinen aihe: ”Rakkauden laki.”

Aihe on sen verran haastava, että tarvitsemme Herramme johdatusta ja siunausta 
tähän hetkeen - rukoilemme... 

Eräs ystävä sanoi keskusteleensa tämän sunnuntain aiheesta ja tekstistä toisten 
piiriläisten kanssa. Ystävä sanoi, että aihe, samoin kuin teksti, vetivät heidät pienelle 
paikalle, suorastaan syntisiksi. He olivat todenneet,etteivät  kykene täyttämään 
rakkauden lain vaatimuksia.

Se kai onkin Jeesuksen opetuksen tarkoitus. Kun Hän sanoo päivän evankeliumissa: 
”rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä,  
jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.”  

Tämän luettuamme, ymmärrämme, ettemme pysty kaikkeen tuohon, vallankaan 
omassa voimassamme. On vaikeata rakastaa vihollisiamme...

Jo tämän sanan kohdalla, meille tulee asiaa Jeesuksen luo. Hänhän täytti viimeistä 
piirtoa myöden rakkauden lain. Me emme kykenisikään sitä täyttämään. Silti se on 
meille elämän ohjeeksi annettu.

Puhuihan Jeesus suurimmasta mahdollisesta rakkaudesta opetuslapsilleen. Mm.
(Joh.15:13) sanotaan: ”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän 
antaa henkensä ystäväinsä edestä.” 

Jeesus todellakin osoitti suurinta mahdollista rakkautta antaessaan henkensä meidän 
edestämme. Siksi me saamme kääntyä heikkouksinemme ja synteinemme Hänen 
puoleensa, joka pystyy ja tahtoo auttaa.

Vähän aikaisemmin Jeesus oli sanonut (Joh.13:34-35): ”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."

Tämän Jeesuksen sanan kuullessaan opetuslapsi Pietari, yritti osoittaa tätä suurinta 
mahdollista rakkautta Jeesusta kohtaan, kun hän sanoi: ”Henkeni minä annan sinun 
edestäsi.”(Joh.13:37)

Näin suuri luulo Pietarilla oli itsestään, että hän kykenee tähän. Pietaria varmaankin 
inspiroi Jeesukselta kuulemansa sanat suurimmasta mahdollisesta rakkaudesta. Hän 
yritti tietämättään astua Jeesuksen saappaisiin.

Ehkä siksi Pietari luuli pystyvänsä tähän, koska hän ei tuntenut vielä Jeesuksen 



tehtävästä muuta kuin hyvän opetuksen. Hän ajatteli, että hengen antaminen toisen 
puolesta on jalointa, mitä voi tehdä. Näin varmaan onkin. 

Tässä tapauksessa se kuului kuitenkin Jumalan ainosyntyiselle Pojalle. Vain Jeesus 
kykeni siihen. Ja vain Hän synnittömänä sovitti syntimme.

Toki syntinen ihminenkin voi joskus toimia näin, mutta se on hyödytöntä 
iankaikkista elämää ajatellen, koska hän ei voi sovittaa syntisenä toisen syntisen 
syntejä. 

Joku on kyllä joskus testamentannut ruumiinsa, josko joku toinen voisi saada hänen 
ruumiinsa osista inhimillistä apua. Joku on luovuttanut sukulaiselleen mm. toisen 
munuaisen, pelastaakseen hänen ajallisen elämänsä. 

Nämäkin ovat rakkauden tekoja ystävänsä ja läheisensä puolesta. Mutta näillä teoilla 
emme kuitenkaan kykene ostamaan itsellemme pelastusta emmekä taivaspaikkaa. 
Sen me saamme lahjana uskoessamme Jeesukseen Kristukseen syntiemme 
sovittajana.

Jeesuksen uhri oli Pietarille niin kuin toisillekin opetuslapsille vielä tuossa 
vaiheessa pimeän peitossa. Jeesus palautti Pietarin maan pinnalle sanoessaan: 
”Sinäkö annat henkesi minun edestäni? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: ei  
laula kukko, ennenkuin sinä minut kolmesti kiellät." (Joh.13:38)

Lopun me tiedämmmekin, kuinka Pietarille kävi. Sadatellen hän kielsi tuntevansa 
Jeesuksen...Mutta armon ja anteeksiantamuksen hän sai kuulla myöhemmin 
ylösnousseelta Jeesukselta...

Sitten varsinaiseen asiaan, joka koskee 
MEIDÄN OSUUTTAMME TÄSSÄ RAKKAUDEN LAISSA.

Käskihän Jeesus rakastamaan toisiamme, niin kuin Hän rakasti meitä. 

Mitä sitten toistemme rakastamiseen kuuluu, kysymme?

Tähän kysymykseen voimme vastata hyvin moninaisesti. Ja ennen kaikkea Raamattu 
vastaa tähän hyvin moninaisesti. Me voimme vain vähän raapaista r-tunnissamme tätä 
hyvin laajaa asiaa.

Otan tähän joitakin asioita Raamatun sanasta. En sano, että ne olisivat missään 
tärkeysjärjestyksessä. Nostan ne esille siinä järjestyksessä, kuin ne  ovat mieleeni 
nousseet valmistaessani tätä tuntia.

Ensiksi. USKOVIEN VÄLINEN YHTEYS
Daavid sanoo virressään (Ps.133:1): ”Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että  



veljekset sovussa asuvat!”

Se on Jumalan edessä suloista ja hyvää, mutta myöskin ihmisten keskinäisessä 
suhteessa. Siitä saa lisäenergiaa ja voimaa jokapäiväiseen elämään.

Kertoohan tuo Psalmin jatkokin siitä. (2-3) jakeessa sanotaan: ”Se on niinkuin kallis  
öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan - Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen 
viittansa liepeille. 

Sovun siunauksen myötä Jumalan siunaus leviää  Herran seurakunnassa eteenpäin. Se 
koskettaa myös Herran omien sukuja. Papitkin ja Kristuksen ruumiin vastuuhenkilöt, 
kuin myös kaikki muutkin uskovat, saavat siitä siunauksen. 

Sanottiinhan, että se tihkuu Aaronin partaan ja hänen  viittansa liepeille.

”Se on niinkuin Hermonin kaste, joka tiukkuu Siionin vuorille. Sillä sinne on Herra  
säätänyt siunauksen, elämän, ikuisiksi ajoiksi”, sanottiin jakeessa 3.

Tähän uskovien väliseen yhteyteen kuuluu myöskin armollinen mielenlaatu. 
Tästä Jeesus puhuu mm. Luukkaan evankeliumin (6:36): ”Olkaa armahtavaiset,  
niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.”

Herra haluaa luoda Pyhän Henkensä ja Sanansa kautta armahtavaa mielenlaatua 
uskovien välille. Hän laittaa esikuvaksi taivaallisen Isämme, joka on armollinen ja 
armahtavainen.

Hän jatkaa seuraavassa jakeessa (Luuk.6:37): ”Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään 
tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta.  
Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.” 

Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali puhuu samaan sävyyn. Hän kirjoittaa luvussa 
(12:17-18): ”Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on 
hyvää kaikkien ihmisten edessä. 18. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu,  
eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.”

Tähän Rakkauden lain piiriin kuuluu, ei vain uskon sisarten ja veljien armahtaminen, 
vaan myöskin niitten ihmisten, jotka kenties nurjasti suhtautuvat meihin uskomme 
tähden.
Päivän evankeliumin alusta kuulimme Jeesuksen sanan: ”Mutta teille, jotka kuulette,  
minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 28.  
siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.”

Tuossa Jeesus painottaa kuulemisen tärkeyttä. Fariseuksia hän moitti siitä, että 
heillä oli kyllä fyysisesti kuulevat korvat, mutta silti he eivät kuulleet Jeesuksen 
puhetta oikein. Hengen korvat eli sisäinen kuulokyky oli tipotiessään.



On hyvin tärkeää, että Jeesus saa avata hengen korvamme kuuleviksi. Sen Hän 
tekee ensiksikin uudestisyntymisen kautta  ja senkin jälkeen Sanan kuulemisen kautta 
Pyhässä Hengessä.

Tästä kuulemisesta puhutaan myös (Ilm.3:20): ”Katso, minä seison ovella ja  
kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä  
sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.”

Kun me kuulemme Herran puhuvan meille Sanan ja Pyhän Hengen kautta, niin silloin 
meidän tulisi avata sydämen ovi Jeesukselle. Me saamme kutsua Hänet sielumme 
sisimpään pelastajaksi, Herraksi, Vapahtajaksi ja Kuninkaaksi. 

Siitä alkaa uusi elämä Hänen kanssaan ja Hänen seurassaan.
Kun Hän on tullut sudämeemme Pyhässä Hengessä asumaan, niin silloin me alamme 
kuulla Hänen ääntänsä jokapäiväisessä elämässämme. Jumalan sana viitoittaa meille 
tätä kuulemista. 

Hyvä ystävä. Oletko sinä kuullet Jeesuksen kutsuvan äänen ja avannut Hänelle 
sydämesi oven?

Tämän lukemamme Luukkaan evankeliumin kohdan kautta Jeesus haluaa avata 
hengen korvamme myöskin rakastamaan vihollisiamme ja tekemään hyvää niille, 
jotka meitä kenties vihaavat, vainoavat tai parjaavat. 

Rakkauden tekojen kautta me voimme tukkia vainoajiemme suut. Tarvitsemme sitä 
käärmeen älykkyyttä ja kyyhkysten viattomuutta, josta Matteuksen evankeliumissa 
puhutaan. (Matt.10:16): ”Olkaa älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin 
kyyhkyset”...

Apostoli Paavali sanoo sen seuraavasti (Room.12:20-21):  ”Vaan "jos vihamiehelläsi  
on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat  
tulisia hiiliä hänen päänsä päälle." 21. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita  
sinä paha hyvällä.” 

Vaativia sanoja, eikö vai? Päivän evankeliumissa sanotaan vielä: ”Jos joku lyö sinua 
poskelle, tarjoa hänelle toinenkin.”

Raamatun asettama rakkauden laki on asetettu niin korkealle, että huomaamme 
kohta, ettemme kykene sitä täyttämään, niin kuin alussa mainitsema ystäväkin oli 
raamattupiirissä todennut toisten ystäviensä kanssa. Vain sen verran kykenemme sitä 
täyttämään, minkä verran Jeesus ja Pyhä Henki on saanut meissä sijaa. 

Jos joskus saamme tehdä jotain hyvää toiselle ja vallankin vihamiehellemme, niin se 
vetää nöyräksi, sillä se on kokonansa Jumalan työtä meissä ja meidän kauttamme. 
Silloin siitä annamme kunnian ja kiitoksen Hänelle, jolle kunnia ja kiitos kuuluu.



On aina muistettava se, että vaikka kuinka paljon tekisimme hyviä tekoja 
toisillemme, emme niitten tähden pelastu. Pelatuksemme riippuu yksin Jeesuksen 
teosta. Hänen tekonsa ristillä riittää meille pelastukseksi, niin kuin jo alussa 
kuulimme.

Toinen asia on sitten se, että hyvien tekojen kautta me voimme vetää epäuskossa 
olevaa Jeesuksen yhteyteen.  Sanoihan kerran apostoli Pietarikin, että vaimon 
vaelluksen kautta mies sanoittakin voitettaisiin Herralle, ”kun he katselevat, kuinka 
te vaellatte puhtaina ja pelossa.” (1Piet.3:1-2) 

Hyvät tekomme kyllä hivelevät Kolmiyhteisen Jumalan sydäntä, koska ne kertovat 
siitä, että me olemme jättäytyneet kokonaan Hänen johtoonsa.

Pyhä vaellus Herran yhteydessä voi puhutella toista niin, että hän alkaa kaivat saman 
Herran yhteyteen. Näin minullekin kävi yli 40 vuotta sitten. Lueskelin sveitsiläisen 
tohtori Poul Tournierin kirjoja ja ne virittivät sydämessäni rukouksen: ”Herra, ohjaa 
minut oikealle tielle.” 

Rakkauden lain piiriin kuuluu myöskin 
SIELUNHOIDOLLINEN VASTUU JA ESIRUKOUS

(Gal.6:2) sanotaan: ”Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.”

Toistemme kuormia me voimme kantaa ja helpottaa sillä, että keskustelemme 
toistemme kanssa. Otamme sopivan paikan tullen myös hengellisiä asioista esille. 
Samalla voimme myöskin kääntyä painavien asioitten kanssa yhdessä Herramme 
eteen. 
Saamme viedä kaikki asiat Hänen eli Herramme tietoon. Vaikka toisaalta Hän ne jo 
tietää, mutta Herramme myös haluaa, että me rukouksessa kannamme ne Hänelle, 
joka on luvannut kuulla ja auttaa meitä.

Kehottaahan Raamattu monin eri tavoin rukouksessa lähestymään Häntä. 
Mm. (Fil.4:6-7): ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne  
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 7. ja Jumalan 
rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja  
ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”

Kaikki murhetta tuottavat asiat saamme kertoa Hänelle, joka on luvannut kuulla ja 
auttaa. Kaiken lisäksi tämä on siunattu vaihtokauppa. Murheet Hänelle ja rauha 
meille. Mitä muuta Herramme haluaa niin paljon kuin sitä, että meillä oli lepo ja 
rauha sydämissämme. Ja kun näin teemme, niin samalla me kunnioitamme Häntä, 
joka näin pyytää ja toivoo meidän tekevän.

Vaikka tämä murheitten heittäminen rukouksessa on ihan henkilökohtainen asia, niin 
silti voimme yhdessä lähestyä Herraamme myös rukouksin toistemme murheiden 



kanssa. Näin me myös täytämme sitä Kristuksen lakia, josta Raamattu puhuu.

Apostoli Pietarikin kehotti kirjeensä lukijoita heittämään murheet Herran päälle. 
Hän kirjoittaa (1Piet.5:7):  "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän 
pitää teistä huolen."
Eikö olekin lohdullista tietää, että Hän, Herra, pitää meistä huolen kaikkina 
elämämme päivinä? Sanoohan Jeesus lähetyskäskyssäänkin: ”Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." 

Hän on siis meidän kanssamme joka päivä ja uuden käännöksen mukaan, kaikki 
päivät (maailman loppuun asti) eli elämämme loppuun saakka ja vieläpä 
iankaikkisuudessakin.

Rukoustyö myös Sananpalvelijoitten puolesta on hyvin tärkeää. Tästä avautuu se 
hyvin tärkeä lähetystyö meille. Antiokian seurakunnan lähetti apostoli Paavali pyytää 
esirukousta puolestaan. Hän kirjoittaa mm. (Ef.6:18-20): 

18.Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika 
Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa  
kaikkien pyhien puolesta; 

19.ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat  
sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, 

20.jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti  
puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

Siinä on ensiksi esirukouspyyntö kaikkien pyhien eli uskovien puolesta.

Toiseksi apostoli pyytää itselleen sitä, että hänelle Herra antaisi oikeat sanat julistaa 
Kristuksen evankeliumia vangeille. Hänhän oli vankilassa tätä kirjoitaessaan. Ja 
tieysti myös sitten, kun hän vapautuu vankilasta...

Ei ole itsestään selvää se, että juuri oikeilla sanoilla julistettaisiin Jumalan sanaa. Me 
niin herkästi tänäkin päivänä sorrumme julistamaan enemmän ihmisten mielen 
mukaista sanaa kuin Jumalan sanaa. 

Tästä myös apostoli Paavali puhuu oppilaalleen Timoteukselle. Hän kirjoittaa 
(2Tim.4:2-5) ”2. saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla,  
nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. 

3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa  
mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Tällainen on 
ihmisen mieli. Ei kärsitä tervettä raamatullista oppia....Kuva Suomestakin...

Raamattu jatkaa: 5. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ,  
toimita virkasi täydellisesti.
Siksi esirukous kaikkien sananpalvelijoitten  ja lähetystyöntekijöiden puolesta on 



ensiarvoisen tärkeää, että he voisivat olla rohkeita julistamaam koko totuutta...

Esirukousta ja sanan avautumista apostoli Paavali pyytää myös Kolossan 
seurakunnalta. (Tämäkin on vankilasta lähetetty kirje, kuten Efesolaiskirjekin oli.)
(Kol.4:2-3): ”Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, 

3. rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven 
puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,

4. että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.” 

Hän saoo: ”olkaa kestäviä rukouksessa.” Kestäväisyyttä hän tarvitsi, sillä 
vankilaolot olivat sellaisia kuin olivat. Kestäväisyyttä mekin todella tarvitsemme, 
vaikka olemme vapaana rakkaassa kotimaassamme. Niin herkästi velttouden henki 
valtaa meidät...
Sitten sana kehottaa: ”siinä kiittäen valvokaa.” Toisin sanoen, me saamme kiittäen 
rukoilla toistemme puolesta...

Sitten vielä hän jatkaa: ”rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala 
avaisi sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta.”

Tärkeitä aiheita hän pyytää. Nämä ovat tärkeitä aiheita myös tänä aikana.
Kestävyyden lisäksi mekin tarvitsemme rukoustyöhön sitä, että meillä olisi 
valvova ja kiitollinen mieli, jotta jaksaisimme valvoa ja rukoilla myös niiden 
puolesta, jotka pitävät sanaa tavalla tai toisella esillä ja sitä, että Sana saisi puhujille 
ja myös kuulijoille avautua...(Myös vangit tarvitsevat elävää Jumalan sanaa.)

Sitten rukoileminen myöskin kansamme päättäjien puolesta on hyvin tärkeää. 

Tästä mm. Paavali puhuu (1Tim.2:1-6): ”1. Minä kehoitan siis ennen kaikkea 
anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten  
puolesta, 

2. kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja  
hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.

3. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, 
4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 
5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen  

Kristus Jeesus, 
6. joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava 

aikanansa,” 

Tämän rukouskehotuksen hän antaa ensimmäisenä nuorelle Timoteukselle, joka oli 
Paavalin mukana lähetysmatkoilla. Hän oli johtavia veljiä. Hänen tehtävä oli ennen 
kaikkea rukoilla kuningasten ja kaiken esivallan puolesta. Mutta kyllä tämä kehotus 
kuuluu myös meille tämän ajan uskoville.

Ja kun ajattelemme, mihin kansamme on menossa, niin entistä enemmän meidän tuli 



huutaa Herran puoleen, niin hengellisten isien kuin kansamme johtajienkin puolesta.
Tähän kehotti Kankaanpäässä myöskin 100 vuotias Päivö Parviainen, entinen Kiinan 
lähetti.

Hän piti selväsanaisen, voisiko sanoa, herätyssaarnan Kankaanpään kirkossa jokin 
aika sitten. Eikä saarna ollut mikään 12 min, johon tänä päivänä suositellaan pappeja 
ja muita julistajia. Saarna kesti ainakin 40, jos ei 45 min.

Nämä ovat kaikki tuttuja asioita meille kaikille, mutta me kristityt tarvitsemme 
yhä uudelleen ja uudelleen muistutusta näistä asioista. Itse ainakin koen, että niin 
herkästi  tässä esirukoustyössä tulemme veltoksi, niin kuin jo edellä mainitsinkin. 

Kun emme synnin sumentamin silmin näe kovinkaan usein, että Herramme on 
vastannut rukouksiimme, niin velttouden henki tuppaa meidät saavuttamaan. 

Siksi me tarvitsemme uudelleen ja uudelleen muistutusta näissä asioissa, niin 
ettei uskonlamppumme himmenisi eikä rukouslamppumme peräti sammuisi. 

Tarvitsemme myös hengen silmien avautumista jokapäiväisessä elämässämme. 
Rakkauden lain piiriin kuuluu todellakin hätä hukkuvista sieluista. 

Apostoli Paavali kirjoittaa omasta hädästään (Room.9:1-5) Lue ja selitä...

Lopuksi sana Efesolaiskirjeestä. (Ef.6:10-20) 

Kiitos ja rukous...

(Tämä raamattuopetus on pidetty Kajaanin Kl-kodilla su 15.07.2012)


