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Sinun Jumalasi, Sinun Kirkkautesi

Jumalan Rauhaa Sinulle.
Jumalan työtoverina olen saanut sydämelleni kirjoitella
Raamattuun perustuvia tekstejä asioista, jotka olen itse kokenut
elämässäni hyvin toimiviksi ja vapauttaviksi. Samat tekstit ovat
ovat myös luettavissa internetissä osoitteessa www.siion.fi
Vertaa ja tutkistele myös itse asioita ja pidä se, mikä hyvää on.
Jokainen otsikoitu kirjoitus on oma itsenäinen kokonaisuutensa
ja Sinä voit lukea tekstejä ihan missä järjestyksessä tahansa
aina mielenkiinnon mukaan. Tekstit ovat asiasisällöltään hyvin
tiivistä ja jokaisella sanalla on oma tarkoituksensa.
Kun on kohtia, joita et tässä vaiheessa ymmärrä, ohita ne
hyvällä omallatunnolla, ne saattavat myöhemmin aueta Sinulle.
Toivotan Sinulle siunausrikkaita lukuhetkiä ja sanon Paavalin sanoin:
”Tarkkaa, mitä sanon, Herra on antava Sinulle ymmärrystä kaikkeen”.
Siunaten veljesi
Esko I Kärki
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HILJAISUUS Osa 1
Jeesus on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Voin todeta Jumalan Sanan ja
omankin kokemukseni nojalla, että Jeesuksen sydämen kammiossa on
kolme asiaa: Ensiksikin siellä on Isä ja sitten siellä on Pyhä Henki ja kolmanneksi siellä on hiljaisuus. Uskon, että enimmäkseen Jeesus kommunikoi Isän kanssa sanomattomin sanoin, joskus ajatuksin ja harvoin Hän puhuu. Samoin meidänkin sydämessä hiljaisuudessa Jeesuksessa on Isä ja
Pyhä Henki.
Jumala Kaikkivaltias vie meidän sydämemme kammioonsa kaikkein pyhimpään, ikuiseen läsnäoloonsa ja ikuiseen hiljaisuuteen. Se kammio on
Jumalan sulkema. Sinne ei pysty koskaan muut tulemaan. Sinä kommunikoit siellä Jumalan kanssa. Ero on vain siinä, että Sinä kommunikoit Jeesuksessa, kun taas Jeesuksella on suora yhteys Isään. Varmasti Pyhä Henki muistuttaa Sinulle raamatusta em. asioita tukevia paikkoja.
Sitten puhuisin edellisen valossa meidän vaelluksesta.
Me olemme luonnostaan hyvin touhukkaita ja innokkaita eri asioihin ja
tahtoisimme niitä nopeasti toteuttaa. Kuitenkin Raamattu kehoittaa noudattamaan itsehillintää kaikessa, kehoittaa meitä vaeltamaan kaikessa
nöyryydessä ja hiljaisuudessa. Yleensäkin on paljon helpompi puhua
kuin olla hiljaa. Joskus on sydämemme kammiossa sellainen touhu päällä,
että Jeesuksen täytyy siellä vertauskuvallisesti pistää
”rahanvaihtajien pöydät” nurin.
Kuitenkin Jumalan Henki kuljettaa myös sisäistä olemustamme ja Hän
vie meidät hiljaisuuteen Hänen kasvojensa eteen ja kuljettaa meitäkin hiljaisuudessa. Siellä hiljaisessa kammiossa spontaanisti kiitetään Jumalaa,
esirukoillaan ja kommunikoidaan kaikin tavoin Jumalan kanssa.
Jumalan ikuinen, rauhaisa, levollinen saatto on meillä Hänen ansiotaan,
viitoitettu Jeesuksen kärsimisellä ja kuolemalla. Hänen Pyhän, maahan
vuotaneen verensä tähden on meillä ikuinen lapsioikeus Isää Jumalaa lähellä kaikkein pyhimmässä Jeesuksessa Kristuksessa.
Siunattua vaellusta lähellä Jumalaa Esko I Kärki
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HILJAISUUS Osa 2
Hiljaisella sydämellä ja olemuksella on paljon hyviä puolia, joista
muutamia tahdon nyt käsitellä.
Hiljainen sydän (Jumalan hiljentämä) on tyytyväinen. ”Suuri voitto on
Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa”. Hiljaisuus ja Jumalan rauha
kulkevat käsi kädessä. Ilman hiljaisuutta ei ole rauhaa ja ilman rauhaa ei
voi olla hiljaisuutta. ”Hänen Jumalansa soi hänen päästä rauhaan joka taholla”. ”Niin kuin karja astui alas laaksoon, niin vei Herran Henki heidät
lepoon”. Myös lepo kuuluu hiljaisuuden olemukseen. Hiljaisuus, rauha ja
lepo Kristuksessa on valtava Jumalan lahja meille. Jeesus osoittaa, että lepo löytyy Hänen tykönään oppimalla Hänen luonteen laatuaan: hiljaisuutta ja nöyryyttä. Jeesuksen tykönä ja Jeesuksessa meille tulee Jumalan istuttamana ja lujittamana elämämme muodoksi em. Mestarimme luonteen
piirteet. Jeesuksen persoonallisuus ikään kuin istutetaan meihin. Siis en
enää minä, vaan Kristus minussa.
Hiljaisuuden ja levollisuuden olemukseen kuuluu rauhaisa saatto: ”Iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan”. Herran omalle Jumala suunnittelee ja antaa askeleleen kerrallaan: Rauhaisan askeleen. ”Ei teidän tarvitse kiiruusti lähteä, eikä paeten kulkea”. Jeesuksen askeliin on aina aikaa
riittävästi levollisesti valmistautua. Ja voima on aina askelten mukainen.
Herran oman ei tarvitse koskaan harhaillen etsiä tietä, vaan hänen Jumalansa on valinnut tuntemaan Hänen tahtonsa.
Jeesuksen opetuslapsina ollessamme Hengen opetuskin on niin rauhaisaa, että jokainen Herran oma oppii kaiken. Jeesus sanoo, että ”Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä Minä olen teille sanonut”. Meillä luonnostaan on taipumus kiirehtiä kaikessa, mutta muistetaan: Jumalan ovat meidänkin aikamme ja hetkemme, ja kun Jumalan
”vauhti” on rauhaisa ja levollinen meininki, Hän kyllä on säätänyt meille
tarpeeksi pitkän oppimisajan, että voimme omaksua kaiken opetettavan.
Esko I Kärki

6

TOSIASIAA VAELLUKSESTA.
Ajattelin tässä käsitellä asiaa ”Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän
sinun
polkusi tasoittaa”. Tämähän on se Raamatun lause, joka sai minut aikanaan nuorena miehenä liikkeelle kohti Jumalaa. Meille Jeesukseen uskovillekin se on hyvin rakas lause. Vasta näinä päivinä, kolmenkymmenen
uskossa olo vuoden jälkeen, on Herra
antanut ymmärryksen, mitä tämän lauseen taakse todella kätkeytyy. Elämäni ja samoin myös Sinun elämäsi on nojautunut tietoiseen Jumalan lähellä oloon. Kuitenkin tuhon lauseeseen kätkeytyy eräänlainen velvoite –
tienesti. Eli, jos Sinä teet tämän, niin Herra tekee Sinulle sen. Vanhan liiton jakeet, voi sanoa, suurin osa on tienestijuttuja. Vasta Jeesuksen Kristuksen sijaiskärsimyksessä tämä tienestiajattelu muuttuu: Kaikki on pyhää, kaikki on armoa, kaikki on lahjaa. Jumala itse on puolestamme kaiken valmistanut suuren hyvyytensä, rakkautensa ja armonsa tähden. Meille on vain jäänyt Hänen suuren rakkauden lahjansa hyväksyminen kohdallemme ja ruumiimme antaminen Hänelle ”eläväksi, pyhäksi, Jumalalle
otolliseksi uhriksi”.
Minun on ollut käytännössä hyvin vaikeaa hyväksyä kohdalleni se, että
kaikki minun puolestani on tehty – olisihan se mukavaa itsekin puuhastella jotain tienestiä taivaan aittaan – mutta kun kaikki on täytetty. Meillä on
hieno velvollisuus Jeesuksen teoissa vaeltaa, se on Hän, joka toimii. Se on
Hän, joka kuljettaa. En enää minä vaan Jeesus.
Nyt palaan tuohon alussa esittämääni Raamatun jakeeseen: Koska Jeesus on minun ja myös Sinun täydellinen vanhurskautemme, meille kuuluu
lahjana kaikki ne hienot, tuhannet lupaukset, jotka raamatussa on vanhurskaalle luvattu ja Huom. Niin myös tasoitettu tie, jos Jumala sen
armossaan meille suo. Joka tapauksessa Jeesus on senkin asian hyväksi
kaiken jo tehnyt, siihenkään asiaan emme voi mitään lisätä.
Ollaan Jumalalle kiitolliset kaikesta, ja iloitaan suuresta Elämän lahjasta Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon mottonamme: Lahjaksi olemme saaneet, lahjaksi antakaamme.
Esko I Kärki
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Hengen Virrasta.
”Onhan juureni vedelle avoinna ja kaste yöpyi minun oksillani”.
Jumala on tarkoittanut meidät läheisyydessään Jeesuksessa Kristuksessa olemaan osalliset jatkuvasta Hengen virrasta, joka vuotaa Isästä Jeesuksen Kristuksen kautta. OLLESSAMME Jeesuksessa avataan ”juuremme” Elävälle Vedelle jatkuvaan, ikuiseen Hengen virtaan.
Raamattu sanoo, että Hänessä, Jeesuksessa, pysyy kaikki voimassa.
Jumalan rakkaaksi käynyt opetus on tehnyt meille tiettäväksi Pojan läsnäolon
ja meidän läsnäolomme Hänessä, on tehnyt tiettäväksi Isän läsnäolon Jeesuksessa ja meidän läsnäolomme Jeesuksen kautta Isässä, ja ihan viimeiseksi valtavan, jatkuvan Hengen virran Isästä Jeesuksen kautta vuotavana meihin. ”Minä kastelen sitä hetkestä hetkeen…”.
Jumala opettaa jokaiselle omalleen tämän jatkuvan avoimuuden Hengen virralle. ”Ja niin kuin Hän on opettanut, pysykää siinä”.
Vielä kerron vähän virran ominaisuuksista. Virtahan tarkoittaa jatkuvuutta.
Luonnossakaan virta ei pätki eikä pysähtele. Jumalan virrasta sanotaan, että se
on vettä täynnä. Kun virta on vettä täynnä, siinä on kuljetusvoimaa. Paavali
sanoo, että Jumala hänessä voimallisesti vaikuttaa. ”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni”.
Jumalan lahjana, Jeesuksen uhrin tähden, saamme olla osalliset Hänen Hengen virrastaan kaikessa täyteydessään.
Siunattua, voimallista kotimatkaa.
Esko I Kärki
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Jumalan vaikutuksesta.
”Henkeni Minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan….”
Tulee mieleeni mainita Sinulle pieni yksityiskohta Jeesuksen lähetyskäskyn vaikutuksesta Markuksen evankeliumin lopussa: ”Herra vaikutti heidän kanssansa”. Tämä on
ihan oma erillinen asia ja tämän jälkeen tulee jatkoa: ”ja vahvisti sanansa sitä seuraavien
merkkien kautta”. Toisin sanoen, jos vaikutusasia ei olisi erillinen asia, niin olisi sanottu: vahvistaen sanansa jne.
Korinttolaiskirjeestä käy ilmi, että Jumala kuljettaa meitä aina voittosaatossa Kristuksessa.
Koko Raamatun ilmoitus perustuu asioihin, jotka tulevat Jumalalta meille uskoville ja
kaikki tulee Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa.
Siis Jumalan vaikutukset toteutuvat Kristuksessa Jeesuksessa ja Jumalasta on myös
meidän olemisemme Hänessä. Niin myös sanotaan: ”Niin kuin Jumalan vaikutuksesta
me Kristuksessa puhumme”. ”Ei sotaväellä eikä voimalla vaan Minun Hengelläni”.
Jumalan Henki kuljettaa meitä Kristuksessa Jeesuksessa, Hänen elämässään.
”Minä elän, en kuitenkaan minä vaan Kristus minussa”. ”Missä Herran Henki on, siinä
on vapaus”.
Siis Jumalan Henki kuljettaa meitä Kristuksessa Jeesuksessa täydessä vapaudessa,
ja se kuljetus on meidän elämässämme kaiken kattavaa aina olemustamme ja olosuhteitamme myöten - ja koska kaikki Hänen kädestään tulee, on meidän osuutemme nöyrä,
ikuinen kiitollisuus Hänen suuren rakkautensa ja armonosoituksensa johdosta.
Jatketaan matkaamme iloiten tietoisena, että meidän koko elämämme on suuren Jumalamme rakkaissa käsissä.
Esko I Kärki
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Juurtuneina Häneen
Juurtuminen Kristukseen on prosessi, jota Jumalan Henki pitää
käynnissä. ”Että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin
kasvaisimme Häneen, joka on pää”. Luonnossakin on kaikenlaista
kasvua, eikä suinkaan vauhti päätä huimaa. Samoin hengellinen kasvu
on hyvin monipuolista ja vauhti rauhaisaa. Herra tekee meissä
iankaikkisesti pysyvää jälkeä.
Meillä on turvallinen mieli, että kasvumme on sellaisen Jumalan
kädessä, joka voi tehdä kovan kiven vesilähteeksi, niin kuin psalmissa
114 mainitaan. Meidän sisimpämme tulee yhdeksi Jeesuksen kanssa.
”Hänessä me elämme, liikumme ja olemme”. ”En enää minä, vaan
Kristus minussa”. Vielä sanotaan, että meillä on Kristuksen mieli. Vielä
sanotaan, että ”Kunnes Kointähti koittaa teidän sydämissänne”.
En voisi kuvitellakaan Jeesusta kiireiseksi – Hän on itse Rauha.
”Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne”. Jeesus on Elävän
Veden lähde. Sitä ei Sinun ja minun tarvitse noutaa kaukaa.
”Sana on Sinun suussasi, sydämessäsi”. Elävä Vesi ravitsee Sinut ja
lähimmäisesi, missä ikinä liikutkin.
”Niin kuin Jumalan vaikutuksesta me Kristuksessa puhumme”. ”Avaa
suusi, niin Minä sen täytän”. ”Hän, joka minussa voimallisesti vaikuttaa”.
Henki opettaa kaikki ja kaikessa. Hän muistuttaa kaikesta. Ollaan turvallisella mielellä. Mitään tarpeellista ei jää opettamatta. Saadaan rauhaisasti
kasvaa Jeesukseen ja Hänen askeliinsa, Jumalan vauhtiin. Ja se on hienoa,
mahtavaa, kun koko olemuksemme toimii Hänessä ja Hän meitä kuljettaa
ikuisesti. ”Hän on pelkkää suloisuutta”. Saadaan aina kuulla Hänen viisauttaan ja myös jakaa.
Esko I Kärki
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Mitä Jeesus on Sinulle
Hän on suloinen. Isän tahto meitä kohtaan on hyvä tahto. Hän on rakastava Isä. Jeesuksesta sanotaan: ”Suloisuus on vuodatettu huulillesi”.
Kristuksen morsiusjoukolle sanotaan: ”Suusi on suloinen”. Isä on lähettänyt Jeesuksen siunaamaan Sinua. Isä on hyvä Sinua varten. Jeesuksen suloisuus on Sinua varten. Jeesuksen siunaukset ovat Sinua varten. Hänen
neuvokkuus, ymmärrys, voima ja viisaus on Sinua varten. Kaikki on täytetty Sinun puolestasi. Hän on Sinun pyhityksesi, lunastajasi, autuutesi, lohduttajasi. Hän, Jeesus, on Sinun tiesi ja elämäsi. Hänen kuolemansa on Sinun kuolemasi. Sinä elät Hänen kauttansa ylösnousemuselämää Isän kirkkauden kautta.
Tämä kaikki lahjaksi Taivaallisen Isämme suuren armonvalinnan ja kutsumisen tähden. Siunausrikkaita päiviä Sinulle.
Esko I Kärki
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MUKSUPAKETTI
Uskossaan nuorille.
Kun Sinä olet syntynyt uudesti ylhäältä Jumalan elävän ja pysyvän Sanan kautta, olet Sinä kätketty Jeesukseen ja Hänessä Isään.
Jos täytyit Pyhällä Hengellä, olet upotettu myös Pyhään Henkeen.
Silloin Sinä olet kolmiyhteisessä Jumalassa, joka on yksi, joka on Kaikkivaltias ja jolle on kaikki
mahdollista. ”Jokainen hyvä anti, jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien Isältä”. Sinun elämäsi, olosuhteesi, toteuttaa suuren Jumalan tahtoa. Jumala on kaikkien ihmisten vapahtaja,
varsinkin uskovien.
Kun Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä, on välitön vaikutus kielillä puhuminen, joka voi jäädä pysyväksi armolahjaksi. Hengen voiman taso on nousujohteinen ja sydänpäivän saavuttaminen on melkein ajallisen elämän mittainen tapahtuma. Jeesus sanoo, että Pyhä Henki opettaa Sinulle kaikki,
Jeesus antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen ja Jumala on se, joka Sinulle kasvun antaa, hiljaisen,
rauhallisen.
Upotuskaste vedessä on Sinun seuraava askeleesi. ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu”. Kasteessa ihan käytännön tasolla vanha ihminen Jeesuksen Kristuksen nimeen upotetaan veteen (yhtäläiseen kuolemaan) ja vedestä nousee uusi ihminen (yhtäläiseen ylösnousemuselämään Jeesuksessa
Kristuksessa). Kasteessa myös tunnustaudutaan julkisesti Jeesuksen Kristuksen seuraajaksi.
Jeesus on välimies Jumalan ja Sinun välillä. Kun Hän avaa ei kukaan sulje, ja kun hän sulkee, ei
kukaan avaa. Hänen on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jumalan pojan Golgatalla vuotanut
sovintoveri on Sinun jatkuva puhdistuslähteesi. Sinulla on pääsy Jeesuksessa Isän eteen. Saat vapahdettuna vihollistesi kädestä pelkäämättä palvella Häntä Hänen edessään kaikkina elinpäivinäsi.
Jeesus on Sinulle tie, totuus ja elämä. Sinä elät Hänen kauttaan.
On hyvä, jos heti alusta harjaannut Hänen seuraansa, jakamaan koko elämäsi Hänen kanssaan,
elämään, ei minä, vaan Kristuskeskeistä elämää. Raamatun monet jakeet tähtää tähän:
”Jos joku on Kristuksessa, on hän uusi luomus”. ”Hän, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja on voidellut meidät, on Jumala”. ”Kiitos olkoon Jumalan, joka kuljettaa meitä aina voittosaatossa Kristuksessa”. ”…asettaaksemme jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa”. ”Valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä Hänen kanssaan”. Voittosaatto tarkoittaa,
että kukin siinä kohdassa ja niillä ”eväillä”, jotka nyt on, kuljetetaan voittosaatossa.
Raamattu sanoo, että Jumalan lapsia kuljettaa Jumalan Henki.
Kuljetus tapahtuu Jeesuksessa kattaen olemuksesi ja olosuhteesi.
Jeesus-tiellä kulkemista sanotaan iloiten lähtemiseksi ja rauhaisaksi saatoksi. Pyhä Henki on opettajasi, Jumalan aivoitusten toteuttaja, Sinun esirukoilijasi ja puolustajasi sillä tiellä. Hän opettaa
Sinulle kaikki ja Jeesus antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen. Katsele Raamatusta Jumalan lupauksia, joiden kautta Sinä tulet jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Ne kirjoitukset, jotka ovat Sinua
vastaan, on kuoletettu Jeesuksen kanssa ristillä. Esimerkiksi Paavalin kirjeissä (ole tarkkana, mitä
hän sanoo) on paljon rakentavia, hyviä lupauksia samoin Johanneksen evankeliumin loppuosassa.Uskovan kasvuvauhti on verrattavissa puitten kasvuun. Kasvussa täyteen miehuuteen saattaa
kulua koko ajallinen elämä.
Kaikki, mitä Jeesus tekee ja sanoo, on Isältä. Jeesus sanoo:”Isä joka Minussa asuu, tekee ne teot,
jotka ovat Hänen”. Jumala on kaiken armon Jumala, hyvä Isä, jolla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä
kohtaan. Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Hän on rakkautesi, suloisuutesi, lohdutuksesi, ensimmäinen puolustajasi ja autuutesi. Hän on Isän kirkkauden säteily ja Hänen olemuksensa kuva.
Hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Jeesus sanoo, että ”joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän”.
Jeesuksen jalot luonteenpiirteet ovat Isästä. Jeesuksen kirkkaus on Isän kirkkaus ja samalla persoonallisella kirkkaudellaan Hän ajan myötä kastaa Sinutkin. Siitä sanotaan Raamatussa: ”Herra
on Sinun iankaikkinen valkeutesi, Sinun Jumalasi Sinun Kirkkautesi”. Muista kuitenkin, että se
Kirkkaus on Sinun ikuisesti ja se Kirkkaus on ikuisesti Jumalan persoonallista Kirkkautta. Jeesuksen kirkkaus lähentää meitä uskovia olemaan yhtä. Jeesus sanoo, että lepo sieluillemme on siinä,
että opitaan Hänestä, sillä Hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä.
Seurakunta on Kristuksen ruumis. Jokainen uudestisyntynyt jäsen on Kristuksen ruumiin jäsen.
Kaikkien seurakuntalaisten Hengenlahjat ja osaamiset ovat Sinua varten ja Sinun seurakuntalaisia
varten. Jumala antaa Sinulle hengellisiä lahjoja, jotka ovat tarkoitetut hyödynnettäväksi myös seu-
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rakunnalle. Sinä toimit ja palvelet sen mukaan kuin Jumala antaa Sinulle voimaa. Ole valmis
vastaamaan sen toivon perustuksesta, joka sinussa on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla (pyhällä
arkuudella). Jos Sinä olet väsynyt ja henkisesti haavoitettu, tulee Sinun ensisijaisesti levätä, ottaa
vastaan hoivaa ja syödä Sanan lupauksia ja vahvistua sisäisesti tasapainoiseksi ihmiseksi. Jumalan
asioilla ei ole kiire. Jumala on Sinun varjelijasi ja suojelijasi. Saat olla Kaikkivaltiaan varjossa.
Herrassa vaellus saattaa olla kevyesti ahdistavaakin, josta sanotaan,että se tuottaa iankaikkisen,
määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Myös sanotaan, että nykyisen ajan ahdistukset eivät ole
verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Muistetaan, että Jeesus, joka oli viaton,
synnitön, kärsi eniten.
Jos tulee eteesi vakava ongelma, hyvä tapa on tuoda asia seurakunnalle rukousaiheena. Uskovan
rukous voi paljon, kun se on harras. Myös etenkin nuori uskova joutuu monenlaisiin kiusauksiin.
Niistä sanotaan, että salliessaan kiusauksen, hän valmistaa pääsyn, että voit sen kestää. Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.
Vastustakaa häntä lujina uskossa.
Raamatussa on mainittu hyviä, lujia uskon ”köysiä” joihin voit tarttua Hengen voimassa Kristuksessa Jeesuksessa: ”Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän Sinun polkusi tasoittaa”. ”Kirkkaus,
kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on”. ”Kuka on se, joka voi teitä vahingoittaa,
jos teillä on kiivaus hyvään”. Ja, kun tulee vakavampi moka, sano sydämelläsi: ”Isä, anteeksi. Jeesus, kiitos verestäsi”. Ja matka jatkuu.
Vielä sana Seurakunnasta: Seurakunnalla on raamatullinen vanhemmisto, kokeneita uskonveljiä. Voit ottaa heihin yhteyttä Sinua askarruttavissa asioissa. Yhteystiedot löytyvät seurakuntien
ilmoitustaululta, puhelinluettelosta ja myös internetistä.internetistä.
Seurakuntaa johtaa raamatullisesti vanhemmiston linjausten mukaisesti seurakunnan johtaja,
jonka käsissä on seurakunnan käytännön asioiden hoito. Myös voi olla, että vanhemmisto kekenään
on sopinut eri tehtäväalueiden hoidosta. Myös nuorten asioilla ja aluetyöllä voi olla oma johtajansa.
Käy seurakunnan kokouksissa mahdollisuuksiesi ja voimavarojesi mukaan. Olet sydämellisesti
tervetullut jokaiseen kokoukseen. Huomioi erikoisesti sunnuntaiaamun kokoukset, joissa on sanomaa uskoville ja jolloin voi olla myös leivänmurto (ehtoollinen), jossa muistellaan Herramme kuolemaa. Olet uskovana oikeutettu osallistumaan myös leivän murtoon. Leivän murrosta sanotaan:
”Niin usein, kun te syötte, tehkää se Minun muistokseni”. Hengellistä ruokaa, Jumalan Sanaa, jaetaan monella tavalla. Pidä Sinä se, mikä on hyvää ja anna vähemmän maistuvan mennä ohi. Jeesus
sanoo: ”Minun lampaani kuulevat Minun ääneni, vierasta ne eivät seuraa”.
Esko I Kärki
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”Joka näkee Minut, näkee Hänet,
joka on Minut lähettänyt”.
Jeesus tuo selvästi ilmi, että tie Isän luo käy Hänen kauttaan Herran omana Sinulle kuuluu valtava etuoikeus tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet. On selvää, että Herran omalla on pääsy Isän eteen Jumalan vaikutuksesta. Omin avuin emme siihen pysty. Hengen opettamana ja
Jumalan Pojalta ymmärryksen saaneena, Isän lujittamana Sinä juurrut syvälle Kristukseen ja
Hän ilmoittaa Sinulle Isän. 036.</CITE< a>
Jeesus ei sano: "Näkee Minussa Hänet". Näkee sana merkitsee jatkuvaa tapahtumaa. Ei sanota: "Joka on nähnyt" tai "tulee näkemään". Meidän ei tule inhimmillisellä vajavaisuudellamme
selitellä asiaa. Jumalalle vain on kaikki mahdollista.
Pyhän Jumalan lähellä on Jeesuksen sovitus jatkuva, kaiken kattava suojamuuri olosuhteita
myöten. "Kirkkaus, kunnia ja rauha jokaiselle. joka hyvää tekee". Siinä Isän läheisyydessä on
kiitollisuus hyvin tavallinen asia. Siinä Isän kasvojen edessä Jeesuksen sydämellinen rakkaus
pääsee täyteen kukkaansa. Veriyljän läsnäolo on valtava todellisuus. Jeesus saattaa Sinulle
Isästä lähtevän Kirkkauden Hengen vuodatuksen sydänpäivän. Sinä olet ikuisesti Jeesuksen ja
Isän tykönä ja kun Hän on Sinulle avannut, ei ole sellaista mahtia, joka voisi sen Sinulta pois
ottaa. Ole turvallisella mielellä Kaikkivaltiaan varjossa.
Esko I Kärki
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Suurin Taivasten valtakunnassa.
Jeesus sanoi, että joka nöyrtyy lapsen kaltaisuuteen, on suurin
taivasten valtakunnassa.
Sinä, Herran oma, olet kerran nöyrtynyt suuren Jumalan ja Herran Jeesuksen edessä,
olet notkistanut polvesi Hänen edessään.
Elävä Jumala on synnyttänyt Sinut uudesti ylhäältä Jeesuksessa Kristuksessa ja Häneen.
Sinusta on tullut hengellisesti lapsi, Jumalan lapsi ja siten suurin taivasten valtakunnassa.
Vähän perusteluja asialle:
1. Sinut on upotettu Jeesukseen Kristukseen.
2. Sinut on upotettu Jeesuksessa Kristuksessa Isään Jumalaan
3. Sinut on upotettu Jeesuksessa Kristuksessa ja Isässä Hänen Kirkkautensa
Henkeen, Pyhään Henkeen.
4. Suuri Jumala on Sinun ikuinen, ääretön kirkkautesi ja valtasuuruutesi.
Sinä loistat Hänen kirkkauttaan ikuisesti. Täällä Hengessä ja kerran Uusissa
Taivaissa ja Uudessa Maassa myös nähtävällä tavalla.
”vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko”.
Jumala on niin suuri ja niin rakastava lapsiaan kohtaan, että Hänelle jokainen Hänen
”muksunsa” on suurin, siksi että Jeesus ja Isä heissä, heidän kirkkautensa, on
suurin ja kirkkain äärettömästi. Ja Jumala heissä on kaikkivaltias.
Jumalan lapsen suuruutta kuvastaa myös se ääretön hinta, joka hänestä maksettiin
Jeesuksen Kristuksen kärsimisellä ja kuolemalla.
Paljon on puolestasi vaivaa nähty ja Sinun arvosi on tähän verrattava.
Älä vähättele itseäsi. Nosta pääsi. Se hieno Jeesuksen luonto, Isän läsnä olo ja Hengen
opetus pitää myös Sinut pienellä paikalla, mutta samalla voittosaatossa Jeesuksen elämässä. Sinulle on luvattu kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitset, Hänessä. Myös Jumalan enkelit tekevät Sinulle palvelusta Isän tahdon mukaan. Sinä olet tarkassa luvussa
pääsi hiuksia myöten. Suuri Jumala on varjelijasi ja kaikki Sinun tiesi tulevat Hänen kädestään.
Saat astella turvallisesti kotimatkalla, eikä Sinun tarvitse kilpailla suuruudesta, Jumala
on jo hoitanut asian.
Esko I Kärki
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JEESUKSESSA
Kun katselemme Raamattua mistä näkökulmasta tahansa uuden liiton valossa,
päädytään aina Jeesukseen.
Hän on ainoa välimies Jumalan ja ihmisen välillä.
Hänessä kaikki pysyy voimassa.
Ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, kaikki se uskovan oppimäärä on
syntynyt Hänessä ja syntyy.
Hän on meidän Elämämme, elämme Hänen kauttaan.
Jeesuksessa on meidän lunastuksemme. Hänessä ollessamme on hänen sovituksensa
meille koko ajan voimassa. Sitä kutsutaan myös vihmontavereksi. Jeesuksessa ja sovituksen turvin voimme elää Pyhän Jumalan edessä.
Jeesuksessa meillä on mieluisa oikeus puhutella Jumalaa Isänämme.
Sanasta käy ilmi vanhurskauden (Jeesuksen ”Herra meidän vanhurskautemme”)
vaikutus on lepo ja turvallisuus iankaikkisesti.
Me etsimme ja tavoittelemme eri asioita, esim. viisautta, sävyisyyttä, nöyryyttä,
hiljaisuutta, voimaa, kärsivällisyyttä jne. Kuitenkin kaikki Jumalalliset ominaisuudet
sisältyvät ja toimivat vain Jeesuksen persoonallisessa elämässä meissä.
Jos joku on Kristuksessa, on hän uusi luomus. Uusi luomus on Jumalallinen ja täydellisimmillään, kun Sinä Olet Kristuksessa.
Jeesus on myös Hengen voiman välittäjä, Jumalan kirkkauden säteily.
Jeesuksessa meille on varattu kaikki Jumalan suuret lupaukset.
Meidän olemisemme Jeesuksessa on päättymätöntä, iankaikkista ”kutsunut meidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa”. Jeesuksessa iankaikkinen elämä meillä on jo alkanut.
Etsitkö Sinä lohdutusta, Jeesus on tähänkin vastaus. Häntä sanotaan Israelin lohdutukseksi. Häntä sanotaan myös suureksi iloksi. Hän riisuu surupukusi ja vyöttää
Sinut riemulla, prosesseja molemmat.
Jeesus on vastaus pelkoon ja pelkuruuteen. Kun Sinä vaellat Jeesuksen seurassa, saat
sinä suuren pelottomuuden. Elämä tulee Sinulle ”hanskaan”. Tiesi on vakaa ja suora, sisäinen elämäsi tasapainossa, rauhassa ja levossa Hänessä.
Puuttuuko Sinulta veljellistä ja yhteistä rakkautta. Hänen kirkkautensa saa aikaan
yhteenkuuluvuutta, sydämellisyyttä ja välittämistä.
Hapuiletko tietä. Hän on Sinulle tie elämäsi kaikissa asioissa. Hän antaa Sinulle
ymmärrystä kaikkeen. Hän kuljettaa Sinua läsnäolossaan askel kerrallaan. Ne on Sinulle
mieluisia, keveitä, soveliaita ”Iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan”.
Hänessä täyttyy myös kaikki sinun tarpeesi, hengelliset ja ajalliset.
Pidä hyvä huoli suhteestasi Jeesukseen, Hän pitää Sinusta huolen.
Esko I Kärki
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TÄYTEEN JUMALAN KAIKKEA TÄYTEYTTÄ.
Jeesuksesta ilmoitetaan Raamatussa, että Hän on Jumalan Sana.
Jeesus sanoo: ”Jos te tuntisitte Minut, tuntisitte myös Minun Isäni”.
Ne hienot, valtavat Jumalan ominaisuudet, joista raamatussa puhutaan, sisältyvät Jeesuksen persoonallisuuteen. Myös Jeesuksesta sanotaan, että Hän on Meidän elämämme.
Me siis elämme Hänen kauttaan niin kuin Hän elää Isän kautta. Meillä on uudestisyntymässä saatu Jumalan luonto. Se luonto, jota myös uudeksi ihmiseksi sanotaan, on pyhä ja
puhdas. Vanha ihmisemme on Jumalan voimasta kuoletettu Kristuksessa Jeesuksessa. Niin
kuin Jeesus varttui viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä ollessaan poikanen, samoin, ja sitä suuremmalla syyllä, myös me tarvitsemme hyvässä varttumista ja
kasvamista.
Jumalallinen elämä Jeesuksessa on puhdas, lohduttava, rauhaisa, neuvokas, ymmärtäväinen, säälivä, armahtava, nostava, puolustava, rakkaudellinen, varjeleva ja suojeleva, kantava, voimallinen, hiljainen, huomioiva, levollinen, sävyisä, nöyrä, hyvätahtoinen ja samalla myös arvovaltainen hyväkäytöksinen ja päättäväinen. Nämä vain osa, joskin tärkeä
osa Jumalan persoonallisesta elämän piirteistä meissä, meitä ja meidän kautta lähimmäisiämme varten. Ja koska Jumalan rakkaudellinen hyvä olemus on niin moni vivahteinen, tarvitaan me paljon aikaa Hengen opetuksessa, että opitaan kulkemaan Jeesuksessa,
Hänen olemuksensa vaikutuksessa. Asioiden pitää tulla meille luonnolliseksi elämäksi,
niin kuin Jeesuksen läsnäolonkin.
Raamatusta käy selvästi ilmi, että suuri Jumala tekee iankaikkiset ”taideteoksensa” täällä ajassa ja siksi on hyvin tärkeää käydä Häneen, yhdeksi Hänen kanssaan, Hengen opetuksessa.
On valtava Jumalan armo ja rakkaus, että saamme käydä yhdeksi Jeesuksessa kolmiyhteisen Jumalan kanssa, täydellisen rakkauden lähteen, täydellisen suloisuuden ja kauneuden lähteen kanssa, Kaikkivaltiaan kanssa. Vielä eräs tärkeä piirre Jeesuksen elämässä:
Herran pelko.
Herran pelko on Jumalan Hengen ominaisuus ja senkin johdosta kapinointi ilmiö on iankaikkisesti suljettu pois.
Sitten vielä vähän levosta. Raamatusta käy ilmi, että Jumala on asettunut meihin lepäämään.
”Tämä on Minun leposijani iankaikkisesti”. Levätessäänkin Jumala on aina työssä, Siis työ
levosta käsin. Tee Sinä samoin. Ei Suuri Isämme ole mikään piiskuri, että Hän lepää ja
Sinä menet ja hikoilet. Opettele Sinäkin levollisesti ja rauhaisasti askeltamaan, silloin olet
Tiellä.
Loppuun palamiset usein johtuu siitä, että on menty vauhdikkaasti ja ”punnerrettu” yksin.
Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen Golgatan työn merkitys on äärettömän suuri Sinua
varten. Siksi Sinä saat käydä Jeesuksessa äärettömään suureen, iankaikkiseen aarteeseen,
Jumalaan. Pienenä, virheitäkin tekevänä ihmisenä, saat Sinä täällä vaeltaa Jeesuksen vapahtamana, ja olla iankaikkisesti vapaa. Sitten kun olet kokenut ja maistanut elämäksesi
tullutta Jumalan hyvyyttä, alkaa sydämestäsi kuin itsestään kummuta hieno, kaunis kiitollisuus Hyvälle ja Rakastavalle, Huolehtivalle Isälle. Ja silloinhan alkaa Jumalan iankaikkinen temppeli olla Sinun osaltasi valmis. ”Herra Jumala on sen temppeli ja Karitsa”.
Esko I Kärki
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LUPAUSTEN SANA
Koska Raamatussa sanotaan, että Jumalan lupausten kautta tulemme hänen
Jumalallisesta luonnostaan osalliseksi, olen taltioinut näille sivuille minulle tärkeiksi
tulleita, elämässäni ”kolahtaneita” lupauksia Herran Sanasta.
Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Ilman Häntä emme voi tehdä mitään.
Jolla on Poika, sillä on Isä.
Isän tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.
Kaikki, mikä on Isän omaa, on Sinun.
Sinun Jumalasi, Sinun Kirkkautesi.
Herra on Sinun iankaikkinen valkeutesi.
Niin kuin Jeesus elää Isän kautta, Sinä elät Jeesuksen kautta.
Niin kuin Isä herätti Jeesuksen Kirkkautensa kautta, käskee Hän samoin Sinuakin
elämään uudessa elämässäsi Kirkkautensa kautta.
Isä on antanut Kirkkautensa Jeesukselle ja saman Isän Kirkkauden Jeesus on
antanut Sinulle. Isän Kirkkaus-Jeesuksen Kirkkaus-Sinun Kirkkautesi.
Tämä Aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri Voima olisi Jumalan,
eikä näyttäisi tulevan meistä.
Jeesus on meissä ja Isä Jeesuksessa. Me olemme Jeesuksessa ja Jeesus on Isässä.
Yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen: Jeesus Kristus.
Jeesus on ensimmäinen Puolustajamme. Pyhä Henki on toinen Puolustajamme.
Pyhä Henki opettaa meille kaikki ja kaikessa.
Herra antaa meille ymmärrystä kaikkeen.
Jumalan Lapsia kuljettaa Jumalan Henki.
”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni.”
Kristus on Jumalan Voima ja Jumalan Viisaus.
Jeesus on neuvosi ja neuvokkuutesi.
Jumala on sovittanut Sinut Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisesti.
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Jumalan Pojan Golgatalla vuotanut veri on tehnyt Sinut ikuisesti puhtaaksi Jumalan edessä.
Sovituksen tuoman puhtauden tähden Pyhän Hengen Virta ja Isästä lähtevä Tulivirta voi
vuotaa ikuisesti Jeesuksen kautta Sinuun ja myös lähimmäinen sen kautta tulee siunatuksi.
Sovituksen tähden Sinä elät ikuisesti Kaikkein Pyhimmässä, Pyhän Jumalan Kasvojen
edessä.
Kun Sinä olet Kristuksessa, olet Sinä uusi luomus.
Kun Sinä olet Kristuksessa, on yhtälainen kuolema ja yhtälainen ylösnousemus elämä Jumalan voimasta totta Sinun kohdallasi.
Jeesuksen seurassa on eläminen kevyttä.
Jeesus on Sinun leposi.
Sinä opit Jeesukselta hiljaisuutta ja nöyryyttä.
Jeesus ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan Hänen havaittiin olevan niin
kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen hamaan ristin kuolemaan asti.
Olkoon meillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli.
Minä elän, en enää minä, vaan Kristus minussa.
Sinä elät Jumalan Pojan uskossa.
Hengen kuljetus ja opetus on rauhaisaa. Ei teidän tarvitse kiiruusti lähteä eikä paeten kulkea.
Jumala kuljettaa meitä vottosaatossa Kristuksessa.
Jumala lujittaa meitä Kristukseen.
Jumala on kaiken armon Jumala. Pyhä Henki on Armon Henki. Jumala rakastaa kaikkia
ihmisiä ja on varsinkin uskovien Vapahtaja.
Jeesus on Sinun Autuutesi, Lohdutuksesi, Elämäsi, Kuolemasi, Elävän Veden Lähteesi,
Luonteesi Kauneus, Voimasi. Hän Rakastaa Sinua ja on täynnä Armoa ja Totuutta, on Sinun Sydämellinen Rakkautesi ja Elämäsi Lähde. Elä Hänestä ja Hänen kauttaan.
Hän luo ja vaikuttaa elämäsi jokaisen hetken, ilmoittaa Sinulle, mitä Hän tekee, johdattaa
Sinua askelen kerrallaan. Kaikki yhdessä vaikuttaa Sinun parhaaksesi.
Esko I Kärki
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JUMALAN HENGEN KULJETUS.
Raamatussa sanotaan, että Jumala kuljettaa lapsiaan voittosaatossa Kristuksessa.
Jeesus sanoo, että Pyhä Henki opettaa kaikki. Paavalin kirjeestä Timoteukselle käy ilmi,
että Herra antaa ymmärrystä kaikkeen. Myös sama asia ilmenee Emmauksen matkalaisten
kohdalla.Myös mainitaan, että Jumala on määrännyt jokaisen omansa Poikansa kuvan kaltaiseksi. Myös näin, että Herra muuttaa kirkkaudesta kirkkauteen. ”He käyvät voimasta
voimaan”. Korkeaveisussa: ”Kuka on neito, joka ylenee kuin aamun koi”.
Myös Raamatussa sanotaan, että meidän Kristukseen lujittaja on Jumala, Isämme.
Kaikesta huomataan, että meidän kasvatuksemme ja opetuksemme on kolmiyhteisen
Jumalan valtava, mittaamaton työ. Sitä, miten paljon Jumala on panostanut meidän ikuiseen hyvinvointiimme, ei kukaan voi arvioida, se on niin suuri.
Paavali tähdentää Timoteukselle: ”Tarkkaa, mitä sanon”. Samoin meidän tulee olla tarkkaavaisia, herkkiä Hengen opetukselle. Koska tähtäin on Kristuksen kuvan kaltaisuus,
opetus suuntautuu aina Kristukseen päin. Jalo päämäärä on harjaantua kaikin tavoin elämään Jeesuksen kautta, niin kuin Jeesus elää Isän kautta. Pietari sanoo, että Jumala on kutsunut meidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa. Kysymys on iankaikkisesta asiasta, josta on hyötyä myös tässä ajallisessa elämässä. ”Jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen”.
Uskovan tie on nousujohteinen aina ”sydänpäivään” asti. Hengen opetus kulkee Sinun
lähtökohdistasi aina vapaammalle, avarammalle sisälle Kristukseen ja Hänen iloonsa.
Jeesus näyttää ystävilleen, mitä Hän tekee, pienissä asioissa, suurissa asioissa.
Samoin kuin Isä näyttää Jeesukselle mitä Hän tekee. Jeesus mainitsee evankeliumissa tästä
asiasta. Aivan pienissäkin asioissa huomataan, että Isä pitää kokonaisvaltaista huolta.
Koska Opettaja on kaikkivaltias, niin ymmärrämme, että Jeesuksen sanan mukaan kaikki
tulee opetetuksi. ”Teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet”.
Jumalan voittosaattokuljetus tapahtuu Kristus-tietä myöten. Hänessä kaikki pysyy voimassa. Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Kun kuljet Jeesuksessa, kuljet Tiellä, ja se Tie on
tasainen. Jos kulkee tien reunassa, on kulku vaikeampaa. Pysy siis keskellä Tietä.
Tässä muutamia Tien ominaisuuksia: Hän on Sinun leposi, ymmärryksesi, neuvokkuutesi,
viisautesi, vanhurskautesi, puolustuksesi, voimasi, lunastuksesi, Isän läsnäolo toimii vain
Hänessä. Jeesus on iankaikkinen kirkkautesi, Hengen täyteyteen saattaja ja voimassa pitäjä, Hänen suustaan lähtee Sinun sanottavasi, Hän on hiljaisuutesi, nöyryytesi, Totuutesi,
Elämäsi ja täällä ajassa myös yhtälainen kuolemasi.
Näihin kaikkiin ei meidän omat voimat riitä. Jumala on luvannut kaiken mitä elämään ja
jumalisuuteen tarvitsemme, siis myös kaiken tarvittavan voiman ja kärsimystäkin meille
mitataan ja siihenkin tarvitsemme Jumalan voimaa ja myös kestäväisyyttä valvomiseen ja
pyhitykseen pyrkimiseen. On niin paljon asioita opittavana, kestettävänä, että homma ei
onnistu ilman Jeesuksen Kristuksen persoonallista elämää, jos aiomme Hänen teoissaan
vaeltamisesta kerran palkankin nostaa.
Jumalan Hengen kuljetus on kokonaisvaltainen. Ole kiltisti Jeesuksen Veneessä ja anna
Jumalan kuljettaa. Pidä oma airosi pois vedestä, sillä Sinun soutamisesi vain hidastaisi
matkaa. Opi Jumalan rauhaisaan menoon ja hellävaraiseen kuljetukseen, iloiten lähtemiseen.
Taivaassa ei ole yhtään kehujaa: ”Minä sen tein”, vaan Jumala sen teki. Kaikki kunnia Hänelle.
Esko I Kärki
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KOVA KIVI VESILÄHTEEKSI
Otsikon aihe löytyy Psalmista 114.
Jumalalle on kaikki mahdollista. Jeesus sanoo, että Jumala voi kivistä herättää lapsia Aaprahamille. Kyllä Hän voisi näinkin tehdä, mutta nyt Hänellä on paremmat raaka-aineet, me
ihmiset. Kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, armahtajan käteen, seuraa sitä syntien
anteeksi saaminen Golgatan veren tähden ja uudestisyntyminen ylhäältä Jumalan lapseksi.
Tällöin lähdettiin ”Egyptistä” suunnistamaan Luvattuun maahan, Uuteen Jerusalemiin Jeesus-tietä pitkin. Tämä on eräänlaista ”Erämaataivalta”, jossa opitaan tuntemaan Hänet,
jonka käsiin koko elämämme annettiin.
Ja myös opitaan nojaamaan Häneen niin kuin Korkeaveisussa sanotaan. Kaikkivaltias Jumala Jeesuksessa tulee meidän Pyhäköksemme. Ruumistamme sanotaan Jumalan temppeliksi ja Uudessa Jerusalemissa Herra Jumala ja Karitsa on sen Temppeli.
Tässä ajallisessa Jumalan Temppelissä meidät kasvatetaan ja juurrutetaan kaikin tavoin
iankaikkiseen matkakumppaniimme Jeesukseen. Saimme Pyhän Hengen olemaan kanssamme iankaikkisesti, kun Jeesus kastoi meidät Pyhällä Hengellä. Jeesus ilmoittaa omilleen itsensä ja Isän. Kun Sinulla on Jeesus, on Sinulla myös Isä. Isästä puhutaan Raamatussa Vanhaikäisenä, josta vuotaa tulivirta. Kaikki, mitä Jeesus sanoo tai tekee, on Isästä.
Hän tekee sen selväksi Johanneksen evankeliumissa. Meillä on ainutkertainen tilaisuus
tulla yhdeksi Jeesuksen kanssa ja Hänessä myös Isän kanssa. ”Että hekin Meissä olisivat”.
Me ikään kuin hiljaa siirrymme Ikuiseen Jumalaan, joka on iankaikkinen temppeli.
Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo: ”Joka voittaa, sen Minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin,
eikä hän ikinä enää lähde sieltä ulos”. Taas Paavali sanoo uskoville, että Jumala kuljettaa
meitä voittosaatossa Kristuksessa. Voittosaatossa kulkija on voittaja. Siis kaikki uskovat,
jotka ovat samalla universaalinen Kristuksen ruumis, Karitsan Morsian.
Sitten se kivi ja lähde. Kun Sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa, on Hän Sinun Sydämellinen Rakkautesi, elämäsi Lähde. Sinä rakastat ja välität Hänen rakkaudellaan ja sydämellisyydellään. Kaikkivaltiaan Jumalan virvoittava vaikutus vuotaa Sinuun ja kauttasi lähimmäisiin. Sinä Olet runsaasti kasteltu puutarha, lähdeihminen. Sinun lähteesi Jeesus ei tyhjene milloinkaan. Herra Sinun Jumalasi on iankaikkinen valkeutesi. Hänen aarrevarastonsa
on loputon. Antaa Sinulle aarteet pimeän peitosta ja juuri ne oikeat, ajankohtaisimmat ja
joskus ihan yllättävästi. Ole turvallisella mielellä. Sinä olet Kaikkivaltiaan varjossa. Merkitsee sitä, että kun Hän on Sinut suojaansa ottanut, ei löydy sellaista mahtia, joka voisi
asian muuksi muuttaa.
Ja vielä johdatuksesta. Kun Jeesus avaa, ei kukaan sulje. Herran oma ei koskaan suosittele itseään. Kun Jeesus avaa oven tai ovia selälleen Sinun eteesi, suosittelee Jumala Sinua
juuri niissä asioissa. Käy rohkeasti avatuista ovista. Kaikki tarvittava varustus, sana ja viisaus annetaan sillä hetkellä. Lahjoittanut kaiken, mitä elämään ja Jumalisuuteen tarvitaan.
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YHTÄLAINEN YLÖSNOUSEMUSELÄMÄ KRISTUKSESSA
Paavali sanoo, että: ” Minä elän, en enää minä, vaan Kristus minussa”.
Ylösnousemuselämä Kristuksen kautta on suuri Jumalan lahja ja tarkoitettu jokaiselle Hänen omalleen. Paavali sanoo vielä, että: ”Niin kuin Kristus herätettiin Isän Kirkkauden
kautta,
samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman”. Ylösnousemuselämä tarkoittaa
Kristuskeskeistä elämää Isän kirkkauden Hengessä, Pyhässä Hengessä. Koko Sinun olemuksesi keskus on Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänessä myös Isässä.
Käyminen Kristukseen maksaa myös Sinulle kaiken. Maksoi myös Jeesukselle saman, että
saisit käydä Häneen. Se merkitsee kaikessa vaeltamista Hänen yhteydessään. Ei kaiken
hylkäämistä, vaan arvoasteikossa kaiken pitämistä Jeesukseen nähden roskana. Näin Paavalikin teki. Sinä et enää ajattele minäkeskeisesti, vaan Jeesus-keskeisesti. Jumalan voima
ja armo pitää Sinut Kristuksessa ja Kristuksen Valkeus syrjäyttää Sinun minäkeskeisyytesi
yhtälaiseen kuolemaan. Siis yhtälainen ylösnousemiselämä Kristuksessa ja yhtälainen kuolema ovat molemmat jatkuva prosessi, jotka toimivat Jumalan voimasta täällä ajassa. Sitten, kun Sinut nostetaan lopullisesti täältä ajasta, yhtälainen kuolema on loppu. Eläminen
Kristuksen kautta merkitsee samalla Sinun yksityiselämäsi loppua ikuisesti.
Sinulla on valtava rakkauden lähde, suuri kolmiyhteinen Jumala iankaikkisena ”kaverina”.
Ja voin sanoa, että Sinä olet ikuisesti saavana osapuolena tässä sympioosissa.
Ja voi alussa tuntua oudolta elää toisen kautta, mutta niin Jeesuskin tekee, Isän kautta.
Koska Hän Israelin lohdutus, Rakkaus ja suloisuus elää Isän kautta, niin ikuisesti parasta,
suurta Jumalan rakkautta ja Armoa on se, että minä saan elää Jeesuksen kautta ikuisesti.
Ihmiselle on niin luontaista käpertyä itseensä, omiin oloihinsa, mutta käy rohkeasti kokoaikaiseen Jeesuksen seuraan. Voima riittää, rakkaus riittää, armo riittää. Onhan Jumalan
ikuinen rakkaus sinun puolestasi ilmestynyt Golgatalla. Olet ikuisesti sovitettu ja kelvollinen olemaan ikuisesti Isän kasvojen edessä. Kaikkimahdollinen Jumala pitää Kristuselämäsi tuoreena raikkaana Vihmontaverivirrassa, Hengen virrassa, Tulivirrassa.
Taivaallinen näyttämö avautuu Sinulle ihan uudella tavalla. Saat nähdä asiat sydämellisesti, hyvänsuovasti, rakastavasti, armahtavasti. Rakastut ja lujitut Kristuksen hiljaisuuteen,
nöyryyteen, suoruuteen, vilpittömyyteen, vapauteen, avaruuteen.
Sinulla on varjeltu, suojeltu, varma elämä, jota kukaan ei voi muuksi muuttaa.
Sinulle avataan taivasten valtakunnan salaisuudet, mitään ei jää ilmoittamatta.
Sinun sisimpäsi ovesta on käynyt Herra Jumala sisälle ja portti suljettu, kukaan toinen ei
voi enää sinne tulla. Sinä saat olla huomenhohde missä ikinä liikut. Jumalasi käy Sinun
edelläsi. Saat kulkea edeltä valmistetuissa teoissa Jumalan kunniaksi.
Jesajassa sanotaan: ”Sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi”. Pelastus
ja kiitollisuus ovat ikuisesti keskeisimpiä asioita ja Herra on Sinun iankaikkinen Valkeutesi, Sinun Jumalasi Sinun Kirkkautesi. Sinä vaellat saamasi kutsumuksen arvon mukaisesti:
”Kaikessa nöyryydessä, hiljaisuudessa kärsien toinen toistanne rakkaudessa”.
Käy rohkeasti ja täydellisesti Jeesukseen ja Isään. ”Että hekin Meissä olisivat”.
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JUMALAN POJAN USKOSSA.
Paavali sanoo Galatalaiskirjeessä, että hän ei elä, vaan Kristus elää
hänessä, että hän elää täällä ajassa elettävän elämän Jumalan Pojan uskossa.
Uskossa eläminen merkitsee Kristuksessa elämistä. Herra on meissä ja me
Hänessä. Ja oikeastaan voisi sanoa, että siinä kaikki.
Jeesus itse sanoo, että tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa. Kaikki mitä me
elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme, on Jeesuksen persoonallinen elämä
meissä ja meidän persoonallinen elämä Hänen kauttaan.
Voin sanoa, että tähän ydintotuuteen tähtää koko raamatun sanoma.
Kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä, on hän silloin hengellisesti kuin pieni
lapsi. Ei osaa lähteä eikä tulla, mutta syödä osaa. Jos hänellä on silloin syötävänä tervettä
Sanan maitoa, lähtee kasvu ja vahvistuminen heti terveesti,
suoraan oikeaan suuntaan ja hän pääsee hyvin nopeasti vahvoille Kristuksessa
Isän kirkkauden läsnäoloon. Nimittäin tämä asia on lahja Jumalalta jokaiselle, nuorelle tai
vanhalle. Kauan tai vähän aikaa uskossa olleelle.
Nyt on niin, että äsken uskoon tullut tietää vähän siitä, miten Kristuksen elämä
hänessä toimii. Siksi tulee meidän kaikkien ”syödä” Sanan lupauksia, jotka kertovat
Jumalan valtasuuruudesta ja Jeesuksen sydämellisestä, rakkaudellisesta elämästä.
Uudistumme tietoon siitä, miten Jumalan rauhaisa kuljetus Kristuksessa toimii.
Huomataan, miten Pyhä Henki opettaa meitä kaikessa, miten Vapahtajamme Jeesus
antaa ymmärrystä kaikkeen. Nyt on tärkeää huomata eräs ydinasia uskovalle.
Me emme opiskele itseämme hyväksi, vaan opiskelemme koko elämämme ajan kulkemaan Jeesuksen Kristuksen hyvyydessä ja sydämellisessä rakkaudessa,
Hänen persoonallisessa elämässään. Se on Hän joka tekee tekomme, se on Hän, joka toimii. Tämä asia vapauttaa Sinut omasta yrittämisestäsi. Suuri Isämme huolehtii
Sinun terveestä kasvustasi, vahvistumisestasi Kristukseen, rauhaisasti, levollisesti.
Sinulle osoitetaan Jeesus-tiellä askel kerrallaan. Jumalan elämässä on tämä hetki
tärkein hetki. Tässä hetkessä Sinulle annetaan kaikki tarvittava voima, sanat ja viisaus.
Ihastut Jeesuksen ja samalla Jumalan suloisuuteen etkä kohta enää muuta haluakaan. Elämäsi Jeesuksessa tulee vahvaksi ja luonnolliseksi, ikuiseksi asiaksi.
Jeesus itse sanoo tästä asiasta: ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä
Jumalan”. Puhdassydämisiä ovat kaikki Jeesukseen uskovat, koska he ovat lunastetut
ja sovitetut ikuisesti Jeesuksen pyhällä, kalliilla verellä. Käytä ja hyödynnä täysin Jumalanlapsi oikeutesi. Kaikki, mikä on Isän omaa, on Sinun. Valtaistuimen ja kaikkivaltiuden
on Jumala pitänyt itsellään. Samoin sanotaan Jeesuksesta, että hänen nimensä on suurin
myös tulevassa maailman ajassa. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että Sinähän olet Isän suloisessa Hanskassa ikuisesti.
”Kiitos olkoon Jumalan, joka kuljettaa meitä aina voittosaatossa Kristuksessa”.
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JEESUS TIE
Jeesus sanoo itsestään, että Hän on Tie.
Tiehän on kulkemista varten. Tällä valtavalla Jeesus-tiellä on hyvin keskeinen, iankaikkinen merkitys uskovan elämässä. Raamatun kuvaus tästä Tiestä on hyvin monitahoinen.
Jumala kuljettaa Sinua tällä Tiellä aina voittosaatossa.
Kun Sinä olet Jeesuksessa, kuljet tällä kalliilla Tiellä. Sanotaan että tältä Tieltä ei kukaan
eksy. Sanotaan, että tätä tietä ei kulje saastainen. Siis Jeesuksen verellä pestyt kulkevat tätä
Tietä. Tämä Tie on rauhaisa. Tätä Tietä ei kuljeta juoksuaskelin. Levollisuus, tasapainoisuus, elämän varmuus ovat tällä Tiellä. Valtava Elämä ja lahjakuolema ovat tällä tiellä
(tarkoitan oman minän kuolemaa ja elämistä Jeesuksen kautta).
Tällä Tiellä on Jumala Isän kasvojen ikuinen Valkeus ja Tulivirta. Tällä Tiellä on iankaikkinen Pyhän Hengen läsnäolo. Tällä Tiellä toimii Hengen lahjat. Tällä tiellä saamme omistaa kohdallemme kaikki suuret Jumalan lupaukset. Tämä Tie pitää Sinut tuoreena, raikkaana, tasapainoisena, henkisesti voimakkaana. Tätä Tietä käydään askel
kerrallaan, harvoin näytetään pidemmälle ja askel kerrallaan Sinä jaksat kevyesti Jumalan
voimassa. Vaikka tämä lopunaika olisi vaikeakin, tästä Tiestä sanotaan, että se on sovelias
ja kevyt. Tällä Tiellä Jumala kasvattaa Sinut yhdeksi Jeesuksen kanssa.
Tällä Tiellä Sinut vyötetään Jumalan Kirkkaudella ja Kunnialla. Tällä tiellä Sinut opetetaan elämään Jumalan kunniaksi. Tällä Tiellä Sinä saat Jumalan persoonallisen Tulimuurin
suojaksesi. Tällä Tiellä Sinulle opetetaan kaikki taivasten valtakunnan salaisuudet. Tällä
Tiellä Sinut tehdään Tulen Liekiksi iankaikkisesti. Tällä Tiellä Sinä opit käytännössä tuntemaan Jumalasi Valtasuuruuden ja Ihanuuden ja Hänen Kaikkivaltiutensa. Tämä Tie on
Sinua varten. Tällä Tiellä on Viisaus, Neuvokkuus ja Taidollisuus. Tällä Tiellä olet osallinen iankaikkisesta Elävän Veden Lähteestä. Tällä Tiellä Jeesus tekee Sinusta pylvään Jumalan temppeliin. Tällä Tiellä Sinut tehdään täysin valmiiksi Uuden Jerusalemin jaloksi
kansalaiseksi. Tällä Tiellä Sinun sisäisestä kauneudestasi tulee täydellinen, niin kuin Uusi
Jerusalemikin on. Tällä Tiellä Sinä olet aina Isän tykönä. Tällä tiellä kaikki, mikä on Isän
omaa, on Sinun. Tällä Tiellä Sinä palvelet Jumalaa mieluisasti, kynnystä tehtäviin ei ole ja
Sinulle ilmaistaan selvästi aina seuraava ”oven avaus”. Tällä tiellä Jumala on Sinun suosittelijasi. Tällä Tiellä Sinun surupukusi riisutaan ja Hän vyöttää Sinut Riemulla. Tällä Tiellä
Sinun tulevaisuuden etapit himmenevät, tulet huomaamaan, että olet Kalleimman, Hienoimman, Kirkkaimman, Rakkaimman Iankaikkisen Palkkasi jo saanut: Pyhän Jumalan
Iankaikkisen Kasvojen Valkeuden ja Läsnäolon. Sen tähden ei Sinun tarvitse kiiruhtaa mihinkään.
Sinähän jo olet kaikkeuden keskipisteessä, suunnattoman suuressa Voimassa.
Levollisesti olet uskollinen ”siinä vähässä” täällä ajassa. Pistä jakosaan ”julkisesti ja huone
huoneelta” asioita joita olet Jumalalta nähnyt ja kuullut sen mukaan kun on ”tilausta”. Sinä
olet kalliisti ostettu sielu ja rakas Jumalalle, Hänen Seurakunnalleen ja myös itsellesi. Suuri Jumala nostaa Sinut hintasi mukaiseen arvoon myös käytännössä, tulet sen huomaamaan. Se arvo on taivaallinen. Noudata itsehillintää kaikessa ja kulje itsemielestäsi pieniä
polkuja, Jeesus-Tie menee näin. Sinulle annetaan aina riittävä voima askeltamiseen Tiellä.
Siunattua kotimatkaa Sinulle.
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SEURAKUNTA KRISTUKSEN RUUMIS

Raamatusta käy ilmi, että Jeesuksen Kristuksen universaalinen morsiusseurakunta
on hänen ruumiinsa ja Jeesusta itseään sanotaan tämän seurakuntaruumiin pääksi.
Päällä ja ruumiilla on hyvin merkittävä yhdysside: toinen ei tule toimeen ilman toista.
Sama koskee jäsenienkin suhdetta. Jos joku jäsen voi huonosti, koko yhdistelmän toiminta
häiriintyy .Nythän Jumalan visio tästä yhdestä ruumisajattelusta tähtää iankaikkisuuteen.
Nämä ajalliset asiat ovat taivaallisten iankaikkisuusasioitten varjo. Isän tähtäin on
täydellisessä Poikansa Hengellisessä ruumiissa Uusissa Taivaissa ja Uudessa Maassa.
Tämä hänen Poikansa ruumis rakennetaan valmiiksi kunkin jäsenen osalta täällä ajassa ja
liitetään koko ruumis Jumalan iankaikkiseen temppeliin, joka on Hän itse sekä Hänen
Poikansa Jeesus Kristus. Tämä Jumalan temppelin valmius on täydellinen, kun viimeinenkin morsiussielu on nostettu Hänen tykönsä. Tämä asia sinetöidään "Karitsan Häillä".
Myös paikallisseurakunta täällä ajassa on Kristuksen ruumis. Isä on nähnyt hyväksi meille
hienon, todellisen "kasvualustan" iankaikkisuutta varten. Siinä opitaan tuntemaan Päämme
ja myös rakkaudellinen suhtautuminen toinen toisiimme. Opimme pitämään huolta ja välittämään toisistamme ja elämään toistemme puolesta Jumalan edessä.
Jokaisella meillä on muuttumaton, iankaikkinen ja oma paikkamme Kristuksessa.
Tällä paikalla Pyhä Henki opettaa Herran ymmärryksessä ja Isän kasvatuksessa täydelliseen ykseyteen Päämme kanssa, että jokainen, pieninkin käsky tai toive vivahde saa aikaan
kussakin jäsenessä Hänen tahtonsa mukaisen, täydellisen toiminnan. Isä kasvattaa hallitsijasuvun, kuninkaallisen papiston suuriin tehtäviin valtaviin, uusiin avaruuksiin. Sellaisiin,
joita nykyinen rajoitettu mielemme ei voi käsittää. Näistä Jeesus sanoo: ”Joka voittaa, sen
Minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin Minäkin olen voittanut ja istunut
Isäni kanssa Hänen valtaistuimellensa”. Sinä olet voittaja, koska Jumala itse kuljettaa Sinua aina voittosaatossa Kristuksessa. Täällä ajassa Sinut opetetaan ja liitetään yhdeksi Jeesuksen kanssa. Elämään Hänen kanssaan ja kauttaan ikuisesti Isän edessä. Siksi on tärkeää
ottaa vastaan Jumalan Sanan koko totuus. Siksi Jeesus korosti: "Pysykää Minussa, niin
Minä pysyn teissä”. Siksi on täällä ajassa tärkeää omaksua Jeesuksen elämä ja rakkaus,
iankaikkisuuksia varten. Ei pidä hämmästyä tuomion ankaruutta niille, jotka ylpeydessään
ylenkatsovat tämän valtavan Jumalan Lahjan.
Vielä seurakuntatoiminnasta. Sinulla on seurakunnassa oma paikkasi ja omat Herralta
saadut lahjasi. Sinun paikkaasi ei voi viedä toinen, eikä sitä täyttää. Sinä seurakunnan jäsenenä kasvat omaa, Jumalan antamaa kasvua Kristukseen Jeesukseen. Opettele katselemaan kaikkea Jeesuksen seurassa ja kanssa. Tekemään kaikki Hänen kanssaan ja Jumalan
kunniaksi. Olet samalla myös Isän läsnäolossa ja pyhä Henki on Sinun taitava, kaikkimahdollinen Opettajasi. Jumalan aivoitusten toteuttaja. Hän opettaa Sinulle Jeesuksen sanojen
mukaan kaikki. Mitään ei jää opettamatta. Arvosta Jumalan armolahjoja, virkoja ja armoituksia ja hyödynnä niitä myös omaksi, iankaikkiseksi parhaaksesi. Ole altis tottelemaan,
kun Sinulle selvään näytetään askellus ja suunta. Jeesuksen käskyt eivät ole raskaita ja Sinulle annetaan aina hetkiesi mukainen voima. Turvaa täysin Suureen Jumalaasi. Olet kaikkivaltiaan varjossa. Hän on Sinun iankaikkinen lohduttajasi. Sinulle on annettu Jumalalta
hyvää myös toisille rakennukseksi ja saat Jeesuksen askelten mukaan siunata lähimmäisiäsi lahjoillasi. Ole turvallisella mielellä. Hän se on.
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KÄRSIMYKSEN MONET KASVOT
Raamatusta käy selvästi ilmi, että ihmisen kaikki tiet tulevat Jumalalta.
Jo aikoinaan jumalattomalle kuninkaalle Belsassarille sanottiin, että sitä Jumalaa,
jonka kädestä kaikki sinun tiesi tulevat, sinä et ole kunnioittanut.
Jos näin oli hänen kohdallaan, sitä suuremmalla syyllä meille uskoville kaikki tiemme tulevat Jumalamme, meidän Isämme kädestä. Näin ollen myös kaikki kärsimisen muodot.
Kärsimisen tiesi alkoi siitä hetkestä, kun tulit maailmaan. Jumala Sinut tähän aikaan laittoi. Oma vajavaisuutesi, lähimmäisesi vajavaisuus, vaivan näkeminen, kiusaamiset, kasvukivut, yhteiskunnan vauhdissa pysyminen, lähtemiset ja tulemiset,
sairauksien eri muodot, ikääntymisen mukanaan tuomat ongelmat, yksinäisyys, monin tavoin ”ylikävelemiset”, oma ja lähimmäisten itsekkyys, välittämisen puute, negatiivinen
asennoituminen, kaikki kärsimyksen eri muotoja. Uskoon tulo on myös suuri haaste minuudellesi. Tuntea oma syntisyytensä, kunnes opitaan kääntämään katseemme Jeesukseen,
ja huomaamaan, että vain Hänestä hyvyys säteilee. En enää minä, vaan Kristus ja huomataan, että tarvitsemme Jeesuksen sovituksen tuoman jatkuvan puhtauden Pyhän Jumalan
kasvojen edessä olemiseksi.
Jeesus antoi ymmärtää, että opetuslapset juovat saman kärsimyksen maljan kuin Hänkin.
Jeesuksella oli ajallisen elämän vaellus lyhyt ihmisikään verrattuna. Eräs syy varmaan oli,
että uhrin piti olla virheetön. Käy ilmi vanhan liiton esikuvista. Siis parhaassa miehuus
iässä. Varmaan siksikin Jeesuksen kärsimystie oli rankka. Varmaan jo nuorukaisena Hän
tiesi, miksi oli maailmaan tullut. Ja Hän sanookin siitä, että kuinka Minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Siis jatkuva paine tulevasta ajallisen elämän päätepisteestä.
Samoin ihmisten vajavaisuus tuotti Hänelle kärsimystä. ”Kuinka kauan kärsiä teitä”. Hän
oli halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Siis ei juuri suurmieheksi noteerattu. Sitten
huolehtiminen ja opetuslasten joukosta tietoisena, että varas ja hänen kavaltajansa oli joukossa. Jatkuva fariseusten silmälläpito ja pilkkaaminen. Sitten Getsemanessa Hän koki
itsessään Jumalan hirmuisuuden syntiä kohtaan. Pyhän Jumalan täytyi saada hyvitys niiden synneistä, jotka uskovat ja tulevat uskomaan Jeesukseen. Ja raamatusta käy ilmi että
myös pyhät taivaitten joukot ovat lunastuksesta osalliset. Varsinainen taistelu Sinun ja minun sieluista käytiin Getsemanessa. Siellä Jeesus päätti maljan juoda Isän tahdon mukaan,
siellä taisteltiin voitto Sinulle ja minulle. Kun Jeesus ristiinnaulitsemisen, kuoleman ja
hautaamisen jälkeen nousi ylös ja neljän kymmenen päivän jälkeen taivaisiin, on Hän
Hengessään omiensa tykönä. Raamattu sanoo, että Herra on Henki. Ja, että Hän on sama
eilen, tänään, iankaikkisesti. Hänen kauttansa ja Häneen on kaikki tehty. Ja nyt Hänen kärsimyksensä muoto on muuttunut osallistumiseksi omiensa kärsimyksiin heissä.
Joka hetki Hän panostaa hyvin paljon Sinuun ja minuun. Ja sitten Isän Jumalan kärsimykset. Harva edes uskaltaa yrittää ajatella sitä. Jonkunlaisen kuvan antaa, kun Aabraham vei
poikansa Iisakin Jumalan käskystä uhrattavaksi. Silloin viimehetkellä teko estettiin ja Iisakin paikkaan joutui vuohi. Kun Jumalamme vei Poikansa uhrattavaksi, ei Isällä ollut vaihtoehtoja. Raamattu sanoo, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa.
Aina kun kärsimystä mitataan, aiheuttaa se tummia viiltoja sydämen maaperään, ne ovat
iankaikkisia. Meillä on sydän, Jeesuksella on sydän ja Isällä on sydän. Paljonko viiltoja on
Isän sydämessä? Me ollaan iankaikkisesti lohdutettavaa porukkaa kaikki, jotka kerran ollaan uusissa taivaissa ja uudessa maassa.
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KASVU KRISTUKSEEN
”Että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme Häneen, joka on
pää.”
Kasvu Kristukseen alkaa heti, kun olemme antaneet elämämme tietoisesti Jeesukselle ja
saatu syntimme anteeksi Jeesuksen Golgatan veressä.
Kasvun jalo päämäärä on täysi miehuus Kristuksessa Isän edessä kaikkein pyhimmässä
ikuisesti. Vertauskuvallisesti tätä nimitetään Raamatussa Pyhällä Jumalan Vuorella oloksi.
Kun tulit uskoon, toisin sanoin synnyit uudesti ylhäältä, Tuli Jeesus Isän kanssa Sinuun
asumaan. Sitten Jeesus kastoi Sinut Pyhällä Hengellä. Jos et vielä tätä kastetta ole saanut,
tulet sen saamaan, se kaste samoin kuin kaikki muutkin jumalalliset asiat ovat Isämme lahjaa. Nyt, kun ihminen tulee uskoon, on hän hengellisesti kuin pieni lapsi, ei osaa lähteä
eikä tulla. Tästä tilanteesta alkaa em. taival. Nyt jokaisessa uskovassa on Herra lähellä,
mutta jokainen uskova ei ole lähellä Herraa. Kuitenkin täyttä miehuutta ei ole ilman täyttä
yhteyttä Herraan. Kasvun jaloin tarkoitus on opetella tämä yhteys kaikin tavoin luonnolliseksi elämäksi.
Että tuntisit tarkemmin päämääräsi, sanon siinä ololle tärkeimpiä asioita, jotka iankaikkisessa olossa Jeesuksessa ja Isässä toteutuu:
- Jatkuva tietoisuus sovituksesta ”olemme päässeet lähelle Jeesuksen veressä”.
- Jatkuva elämän jakaminen Jeesuksen kanssa, eletään koko elämä tietoisesti Hänen
kanssaan ja samalla myös Isän kanssa Jeesuksessa. ”etkä ole koskaan kääntyvä Minusta pois”.
- Myönteinen asennoituminen omaan ja lähimmäisen elämään tasa-arvoisena toisten
kanssa.
- Jatkuva levollinen työyhteys Jumalan kanssa.
- ”Ei missään Minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa”.
- Tietoisuus siitä, että se ihanuus, kirkkaus ja valkeus on Jumalan ikuisesti.
”Herra on Sinun iankaikkinen Valkeutesi, Sinun Jumalasi Sinun Kirkkautesi”.
- Koko olemuksemme kiitollisuus Jumalalle meidän Isällemme ja Jeesukselle Kristukselle.
Ilmestyskirjassa on lupaus, että Herra Jumala on valaiseva heitä. Hengellisesti se on totta
Sinun elämässäsi jo tänään. Herra valaisee Henkensä opetuksessa kaikin tavoin kasvussasi
Kristukseen ja Hän antaa Sinulle ymmärrystä kaikkeen. Suuri Isämme antaa Sinulle terveen kasvun Sinun syödessäsi Sanan lupauksia. Kaikki vastaan olevat kirjoitukset on naulittu ristiin, niin kuin Paavali sanoo. Sinua Jumala kuljettaa voittosaatossa Kristuksessa, ja
kun Sinä sitten olet päämäärässä Jumalan edessä, ylöspäin kasvusi (Kristukseen kasvu)
muuttuu palveluksi, seisomiseksi Hänen edessään ihmisten puolesta.
Jumalan Kaikkivaltiaan läsnäolo tulee elämääsi hyvin todellisesti: Tulimuurina, Sateena,
Auringon säteilynä, Voimansa Verhona. Nämä ovat Jumalan hengellisiä ominaisuuksia,
jotka ovat ympärilläsi ikuisesti. Palvele seurakunnassa Kristuksessa sillä paikalla, johon
Jumala on Sinut osoittanut ja osoittaa. Minkäänlainen hehkutus ei kuulu Jumalan Pojan
luonteeseen, vaan hiljaisuus ja nöyryys. On ihan mukava pitää jalat ihan koko ajan ”maassa.” Jumala ei tee asioita minkäänlaisella väkivallalla, vaan Hengellään. Käy sisälle vain
ovista, jotka Hän on avannut selälleen Sinulle. Ole valmis vastaamaan toivosi perustuksesta sen mukaan, kun on ”tilausta”. Kun Hän avaa, ei kukaan sulje.
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JUMALAN VALTASUURUUS
”Hänen valtasuuruutensa peittää taivaat, Hänen ylistystänsä on maa täynnä”.
Raamatusta käy ilmi, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän on siis Kaikkivaltias.
Hän tekee, mitä tahtoo taivasten joukoille ja maan asukkaille. Kansakunnat ovat kuin ”pisara vesisangon uurteessa”. Kun Salomo vihki uutta Herran temppeliä, totesi hän rukouksessaan: ”Taivasten taivaisiin Sinä et mahdu”. Tämä tunnettu maailmankaikkeus on todella iso, noin sataviisikymmentä miljardia linnunradan kaltaista galaksia, isompia ja pienempiä ja jokaisessa miljoonia jopa miljardeja auringon kaltaisia tähtiä. Ja entä taivasplaneetat tähtien ympärillä. Ja kuitenkin Sana antaa tilaa useammille kaikkeuksille.
Paavali sanoo ihan uskomattomille ihmisille: ”Hänessä me elämme, liikumme ja olemme”.
Siis me liikumme Jumalan sisässä. Hän vain on salattu, ilmestyy kenelle tahtoo.
Aikoinaan, kun Lusifer ylpistyi ja sai kolmannen osan enkeleistä puolelleen (kuinka paljon muuta joukkoa?), ei Jumala ”vaivautunut” itse hoitamaan asiaa, vaan Hänen pyhät,
uskolliset enkelit tekivät sen. Samoin kerrotaan ilmestyskirjassa saatanan sitomisesta tuhanneksi vuodeksi. Yksi Jumalan pyhä enkeli tekee sen. Vasta sitten tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen Kaikkivaltias itse todella astuu näyttämölle. Tuli taivaasta kuluttaa viimeiset kapinajoukot, taivaat katoavat pauhinalla, maa ja kaikki mitä siihen on tehty palavat ja
sekin lopuksi katoaa. Seuraa suuren valkean valtaistuimen tuomio, jossa jokainen, joka ei
ole elämänkirjaan kirjoitettu, heitetään tuliseen järveen. Jumala luo uudet taivaat ja uuden
maan. Jättimäinen, pinta-alaltaan noin Suomen kokoinen Uusi Jerusalem, Kulta kaupunki
laskeutuu Jumalan tyköä uuden maan päälle ja jokainen sauma, jokainen liitos on varmasti
kohdallaan ja täydellinen. Hieno elämänvesijärjestelmä virtailee, jokaisen Korkeimman
pyhän asuntoon. Kaupungista sanotaan, että se on rakennettu ennen maailman perustamista, ja että sen kauneus on täydellinen. Jumala on Kaikkivaltias suunnittelun mestari. Ennen
kuin mitään oli, Hän tiesi kaupungin mitat ja sen asukasluvun.
Uudet taivaat ja uusi maa tulee myös olemaan täydellinen kauneudessa. Jumalan Kaikkivaltiaan virvoittava rakkaudellinen läsnäolo kaikkialla on ”Käsin kosketeltavaa”.
Siellä todetaan, koetaan ja nähdään: Hänessä me liikumme, elämme ja olemme.
Miksi sitten lankeemus ja helvetti, jos Jumala on kerran Kaikkivaltias?. Seuraava, mitä
tuon esille, on oma päätelmäni: Jumalan Kaikkivaltiuden oli tultava tiedoksi. Koska kysymys on lukemattomien joukkojen ikuisesta yhteiselosta, tarvitaan tällainen ikuinen näyttö Jumalan hirmuisuudesta syntiä kohtaan. Samalla se kertoo lunastuksen suuruudesta niitä
kohtaan, jotka ovat Jumalan valtakunnassa. Vain pahuuden tuoman tuskan kautta Jumala
voi aateloida rakkauden omissaan ja Jeesuksessa. Hän näki hyväksi mitata kärsimystä
myös itselleen omiensa kokeman pahuuden kautta (osallistuminen). Tuoda julki pahuuden
eri vivahteet ja samalla Jumalan rakkaus ja hyvyys vastakohtana. Opetuksen ahjo morsiusseurakunnalle, jonka suhde on hyvin lähellä jumaluutta.
Luoda kontrasti iankaikkiselle lohdutukselle.
Tuntien Jumalan rakkautta, pitkämielisyyttään ja hyvyyttään, voin sanoa, että kadotukseen joutuvat ovat itse tiensä valinneet.
Raamatusta käy ilmi, että kaikkien ihmisten tiet tulevat Jumalalta. Ja sanotaan: ”Tuska ja
ahdistus sille, joka pahaa tekee. Kirkkaus, kunnia ja rauha sille, joka tekee sitä, mikä hyvä
on”. Jokaisella ihmisellä on halutessaan mahdollisuus antaa elämänsä Jeesukselle ja päästä
Jumalan Kirkkauden läsnäoloon taivaalliseen morsiusjoukkoon.
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MITEN TULLAAN USKOON
Huuda avuksesi Herran nimeä: ”Jeesus, pelasta minun sieluni!”
Ota vastaan Jeesus sydämeesi. Hän antaa Sinulle voiman tulla Jumalan lapseksi,
toisin sanoen Hän uudesti synnyttää Sinut. Sinun kaikki syntisi annetaan Sinulle anteeksi
Jeesuksen Golgatan veressä. Olet ikuisesti sovitettu. Tunnusta Hänen Herrautensa aina,
kun toivosi perustusta kysytään. Mene uskovien kokoukseen, jos mahdollista ja pyydä vielä seurakunnan vanhinta tai pastoria siunaamaan Sinut. Tämä vahvistaa Sinua uskosi alkutaipaleella.
Mitä uskoon tulo merkitsee? Jeesuksen iankaikkista Herrautta elämäsi ylle.
Pääset osalliseksi Hänen suurista lupauksistaan. Sinut tehdään kansalaiseksi Jumalan iankaikkiseen, jaloon valtakuntaan. Pääset osalliseksi Jumalan suloisuudesta Jeesuksessa ja
Hänen elämässään. Sinulle opetetaan kaikki taivasten valtakunnan salaisuudet.
Saat Jumalan ikuisen läsnäolon. Sinusta pidetään iankaikkisesti huolta. Sinua lohdutetaan
iankaikkisesti. Sinulla on Suuri Jumala. Uskollisuutesi vähässä palkitaan. Saat kevyen,
rauhaisan, soveliaan Elämän Tien. Pääset kansalaiseksi Uuteen Jerusalemiin, Kultakaupunkiin. Sinut vapautetaan kadotustuomion uhasta. Jumala tulee Sinulle voimaksi ja kuljettajaksi elämäsi kaikilla alueilla. Saat tulla yhdeksi Jeesuksen kanssa Isässä.
Kaikki sisäinen negatiivisuus väistyy. Tulet sisäisesti terveeksi, ehyeksi ja tasapainoiseksi.
Elämä tulee Sinulle ”hanskaan”. Minuutesi Jeesuksessa tulee eläväksi ja todelliseksi.
Saat hengittää elävän Jumalan suloista läsnäoloa ikuisesti. Tervetuloa joukkoon.
Tutustu Muksupakettiin, joka on näillä sivuilla, samoin muihinkin kirjoituksiin. Ne kaikki
perustuvat Jumalan hienoille lupauksille Raamatusta ovat Sinua varten.
Siunattua Voimallista Kotimatkaa.
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USKOLLINEN VÄHÄSSÄ.
”Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi”.
Nämä sanat ovat Jeesuksen vertauksesta, jossa käsiteltiin leivisköjen käyttöä.
Raamatusta käy ilmi, että Jeesukseen uskovia kuljettaa itse Jumala. Ja vielä voittosaatossa.
Vielä Vanhasta Testamentista käy ilmi: ”Kaikki meidän tekomme olet Sinä tehnyt”.
Jeesus puhuu myös ansiottomista palvelijoista, että meillä on velvollisuus vaeltaa näissä
teoissa. Myös puhutaan, että Jumala on edeltä valmistanut kaikki tekomme-Hänen tekonsa.
Luvataan voima kaikkiin tekoihin ja voidaan ajatella päinvastoinkin, että Jeesuksen teot
ovat voimavarojemme mukaiset.
Kun kaikesta käy ilmi, että Jumala kaiken tekee, herää kysymys, mitä merkitsee sanonta
vähässä uskollinen. Meillä on miellyttävä velvollisuus ja mahdollisuus olla Jumalaa lähellä
Kristuksessa. Hänessä, Hänen kanssaan liikkua, elää ja olla valvoessa ja nukkuessa.
Tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Uskollinen vähässä merkitsee Jumalan kyydissä
oloa Jeesuksessa Kristuksessa, askeltaa Hänen askelissaan. Oppia Hänestä. Olemista Jeesuksen kanssa.
Olivatpa sitten teot ja sanat pieniä tai suuria, on meidän osuutemme täällä ajassa
vähäinen Jumalan mittakaavassa.
Jumala kansat kasvattaa, antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin ja samoin
sateen. Hän osallistuu täydellisesti omiensa elämään, iloihin ja suruihin. pitää huolta heidän terveestä kasvustaan aikuisuuteen myös hengellisesti. Johdattaa läsnä olevana omiensa
elämää sen pienimpiäkin vivahteita myöten. Antaa Sanansa, tekee ihmeet, pienet ja suuret.
Ja kun kullakin lähdönaika tulee, vie Hän jokaisen omansa taivaallisiin paratiiseihin lepäämään ja saamaan lohdutusta ja virvoitusta Hänen ihanuudestaan.
Jumala pitää samalla huolta myös lukemattomista taivaan joukoista.
Me vajavaisina, erehtyvinä ihmisinä voidaan olla vain yhdessä kohdassa kerrallaan.
Jokainen uskova on yksi jäsen universaalisessa Kristuksen ruumiissa. Meidät on jokainen
tarkoitettu tekemään omaa ”sarkaamme” siinä kohden Kristus-ruumiissa, johon Jumala on
meidät istuttanut ja meidän päämme, johtajamme on Jeesus. Oli jäsen sitten ”leikkuupuimuri” tai ”hedelmä-silloin-tällöin-ihminen”, molempien teot ovat Jumalan mittakaavassa sarjaa: uskollinen vähässä. Yhdelle jäsenelle on ilo olla ”sukankutoja”,
kun taas toiselle on ilo elää avarasti mitä moninaisimmissa teoissa, ja kuitenkin molemmat
saavat saman hienon täyden palkan Jumalalta, kun kerran heidät nostetaan Jeesuksen palkkatuomioistuimen eteen. Kiitellään Jumalaa osastamme täällä ajassa ja osastamme iankaikkisuudessa. On kerran valtavaa nähdä, mitä merkitsee, kun Kaikkivaltias Jumala
panee meidät paljon haltijaksi. Sitä ei varmasti meidän nykyinen rajoitettu mielemme
käsitä. Tehdään Jeesuksessa Hänen tekojaan ilolla ja kiitollisena.
Kerran tulee aika tehdä tiliä ja Hänen tekonsa kestää.
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KOLMISÄINEN LANKA.
Kolmisäinen lanka mainitaan Saarnaajan kirjassa ja tarkoitetaan sillä kristillistä avioliittoa, jossa Jumala on kolmantena läsnä.
Raamatusta käy ilmi, että avioliittoon pysyvän, aidon onnen voi tuottaa vain Jumala.
Puolisot ovat Jeesuksessa lähellä Jumalaa ja Hänen kautta lähellä toisiaan.
Vain tämä kolmas Lanka takaa rakkauden jatkuvuuden puolisoiden kesken.
Ne Kristuksen lait, joista uskoville puhutaan, soveltuvat ennen kaikkea puolisoiden keskinäiseen suhteeseen. Näistä tärkeimpiä ovat: Toistensa hoivaaminen, lempeys,
huolehtiminen, huomioon ottaminen, toisen parhaan katsominen, kallisarvoisuus, hellyys,
ystävällisyys, välittäminen, anteeksi antava mielenlaatu, kärsiminen, sopiva käytös,
yhteinen sopiminen ajan käytöstä ja toistensa hyväksyminen sellaisenaan Jumalan sovittamana Jeesuksessa Kristuksessa. Ja vielä eräs tärkeä kriteeri: Ehdoton uskollisuus
ja keskinäinen kunnioitus.
Perhe-elämä on Jumalan Sanan perusteella, kun on kysymys Jeesuksen teoissa kulkemisesta, ensisijainen. Raamatusta käy hyvin selville perhekuntalaisten huolehtimisen tärkeys.
Sanotaan sellaisesta, joka laimin lyö tämän asian, että hän on uskotonta pahempi.
Siis uskotonta pahempia ei tarvita muissakaan Jeesuksen askelissa.
Samoin perhesuhteet ovat ensisijaiset myös armoituksiin nähden. Sen tähden esimerkiksi
yksinäisen sisaren, jonka Jumala on jo armoittanut eri tehtäviin, harkitessa avioliittoa on
syytä ottaa huomioon Raamatun ilmoitukset, jotka koskevat vaimon osaa. Nimittäin hänen
liittoon mennessä tulee ensisijaiseksi vaimon tehtävä.
Puolisot ovat hengellisesti Jumalan edessä tasa-arvoisia, koska lunastushintakin on sama
mutta ajallisesti kaapin paikan viimekädessä sanoo mies. Miehellä on miellyttävä velvollisuus johtaa vaimoaan rakkaudella, esimerkillä ja Jumalan Hengellä. Tämä vallinta-asia
käsiteltiin jo raamatun ensimmäisillä lehdillä. Pietarikin, jolla liitosta oli kokemusta, muistutti Rouvia tästä ”Saaramaisesta” velvollisuudesta.
Kun avioliitto solmitaan, ei asiat heti mene raamatullisesti, eikä näin pidä kummankaan
toisiltaan odottaa. Hiljaisesti särmät pyöristyvät Hengen opettamana. Kumpikin tulee tietoiseksi kumppanin vajavaisuudesta ja hyväksyy hänet sellaisenaan sovitettuna ihmisenä.
Opitaan myönteiseen suhtautumiseen ja huolehtimiseen toinen toisistaan. Jaettu taakka on
aina kevyempi.
Puolisoita jo alussa nimitettiin Jumalan kuvaksi. Sanotaan, että ajalliset ovat tulevaisen
varjo. Avioliitto on kaunis varjo Kristuksen ja morsiusseurakunnan ikuisesta suhteesta.
Samat lainalaisuudet kuin avioliitossa, koskevat myös tätä ikuista suhdetta. Sekin on kolmesäinen, sillä kolmiyhteinen Jumala on siinä mukana.
Sana sanoo, että mies on vaimon pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää.
Jeesus hoitaa seurakuntaa lempeydellä, Hengellään hoivaa ja kaikki tapahtuu vapaudessa
ja vapaaehtoisesti. Hän ei käytä henkistä väkivaltaa koskaan. Hänen läsnäolonsa luo
myönteisen, iloisen ilmapiirin. Hänen läheisyydessään on miellyttävä olla, hengittää lohdutuksen ja parantumisen virtoja.
Puolisoidenkin on hyvä muistaa marssijärjestys: Jeesuksen kanssa ja -kautta välitetään
toisistaan. Jumalan läsnäolo Jeesuksessa luo vapauden, rakkauden ja avaruuden ilmapiirin.
Hänen Tulimuurinsa ja Verimuurinsa suojaa koko kotia ja kodissa olevia. Kaikkivaltiaan
läsnäolo on varjeleva, suojeleva ja siunaava puolisoita kaikessa. Jeesus-Tie antaa elämän
varmuuden ja täyden johdatuksen joka hetki. Hedelmällistä Elämää Jumalan yhteydessä.
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VIINIMAJA
”Hän on vienyt minut viinimajaan”. ”Rakkaus, Hänen lippunsa, on minun ylläni”.
Nämä sanonnat löytyvät Korkeaveisusta ja on kirjoitetut kuningas Salomon aikana.
Varmasti Israelin kansalla silloin oli monenlaisia viinimajoja, joista voidaan sanoa, että
”viini virtasi ja laulut soi”. Yleensäkin tämän elämän asiat ovat varjo, heijastus tulevasta,
mitä Jumala on meille varannut. Viinimajahan tarkoittaa ilon paikkaa, juhlan paikkaa.
On olemassa iankaikkinen Viinimaja, johon Jumala tahtoisi jokaisen ihmisen viedä.
Tämän Viinimajan nimi on Jeesus Kristus. Tähän viinimajaan ei kukaan omin neuvoin voi
astua, vaan vain Kaikkivaltias Jumala voi sinne nostaa. Jokaisen joka huutaa avuksi Hänen
nimeään.
Tässä Viinimajassa, kun Sinut on täysin sinne nostettu, taivaallinen Viini, Hengen virta
virtailee ja Ylistyslaulut, Kiitoslaulut Jumalalle ja Karitsalle soi.
Jumalan olemus Kristuksessa on Ilon olemus. Jeesuksen jäähyväispuheessa Johanneksen
evankeliumissa Hän sanoo: ”Tämän Minä olen puhunut, että Minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi”. Täydelliseen ei tarvitse mitään lisätä, eikä mahtuisikaan.
Tämä taivaallinen Ilon Viinimaja on samalla myönteisyyden, hyvyyden ja rakkauden maja. Jumala sanoo Sanassaan, että Hän iloitsee, kun tekee hyvää. Tämä valtava hyväntekijän
luonne ketjuutuu Jeesukseen ja Hänessä meihin. Jumalallisesta hyvän teosta seuraa aina
ilo. Kun me vaellamme Jeesuksen hyvissä teoissa, on siitä seuraava hedelmä hyvin monitahoinen. Ensiksikin se tuottaa kohteelle iloista mieltä ja kiitosta taivaalliselle Isälle, sitten
ilostuu se, joka tuon hyvänteon kanavana on ollut, sitten asia tuottaa Jeesukselle iloa ja
kaiken huippuna Isä riemuitsee Hänen kädestään lähteneestä hyvästä.
Tie Viinimajaan on Jumalan lahja. Se tie on verin ja kärsimyksin viitoitettu. Sinne ei
eksytä sattumalta, vaan monen ahdistuksen kautta. Jumala on Jeesuksen kärsimyksellä ja
kuolemalla avannut tien ja antaa myös voiman Sinulle monen kärsimyksen kautta kulkea
tähän Majaan. ”Minun Jumalani on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa”.
Tässä Viinimajassa asenteet ovat myönteiset, siunaavat, Jumalan Pojan siivittämät joka
taholle ja joka aika. Tästä tilanteesta sanotaan: ”Kuka on se, joka voi Sinua vahingoittaa,
jos Sinulla on kiivaus hyvään”. Tässä Viinimajassa meillä on täysi valmius Jeesuksen
Kristuksen siunattuihin askeliin, Hänen tekoihinsa. Tässä majassa sovitus ja kiitollisuus
ovat itsestäänselvyyksiä. Tässä majassa Korkein itse meitä vahvana pitää. Tässä majassa
olemme ikuisesti Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan Kasvojen edessä. Tässä majassa on
Jumalan iankaikkinen kirkkaus ja valo. Tässä majassa on Jumalan iankaikkinen arvovalta
ja kunnia. Tässä majassa näet Jumalan ihanuuden täydellisenä, saat katsoa Kuningasta Hänen ihanuudessaan. Tässä majassa voit Jumalan täydellisen arvovallan läsnäololla siunata
veljeäsi, sisartasi, lähimmäistäsi. Osoittaa hänelle Jeesuksen sydämellistä rakkautta ja hyvyyttä. Tässä majassa Sinut lohdutetaan täydellisesti kärsimystesi haavoista. Tässä majassa on Sinulla täydellinen lepo ja rauha ja Sinä naurat tuleville päiville. Kun Sinä olet tässä
majassa, olet saapunut päämäärääsi, ikuisen Jumalan Iankaikkiseen läsnäoloon, eikä ole
sellaista mahtia, joka voisi Sinut sieltä ulos heittää. Siunattuja askelia Sinulle Viinimajaan
ja Majassa Jeesus-Tiellä.
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TÄMÄN HETKEN SIUNAUS.
Aluksi muutamia Raamatun kohtia: ”Minä näen alati edessäni Herran”. ”Ymmärtäväisellä
on Viisaus kasvojensa edessä”. ”Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen”.
”Tunne Hänet kaikilla teilläsi”. ”Kiinnittäkää mielenne kupeet ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen”. ”Jos joku on Kristuksessa, on hän uusi luomus”. ”Ei ole teidän asianne
tietää aikoja eikä hetkiä”. ”Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taakseen,
ole Minulle sovelias”.
Kaikkien näidenkin raamatunkohtien nojalla voimme päätellä, että Jumala on luonut ja
tarkoittanut meidät tämän hetken eläjäksi. Kun Sinä ja minä olemme Kristuksessa, on
meillä Hänessä tämä hetki ikuisesti. Isä Jumala itse luo meidän hetkeemme ajan kulun ja
muutokset. Meillä on taipumus ylihuolehtia tulevista asioista, kuitenkin emme tiedä, miten
Jumala ne meille antaa ja millaisena. Tai antaako ne ollenkaan. Joka tapauksessa meillä on
taipumus nähdä tulevaisuuden ongelmat, mutta emme näe Jumalan meille niihin varaamaa
voimaa. Raamatussa sanotaan, että niin kuin on päiväsi, niin on myös voimasikin.
ja vielä: ”on lahjoittanut kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme”.
Kuitenkin selvästi Sanassa ilmaistaan, että Herra tuo tähän hetkeen ”kasvojemme eteen
kaiken nyt tarvittavan”. Ja jos on käytännön tarvetta suunnitella tulevaa, sekin tehdään tässä hetkessä. Jaksamme kaikesta tekemisestä suoriutua parhaiten tässä hetkessä. Ja myös
tässä hetkessä opettaa meitä Pyhä Henki. Paavali kehoittaa Timoteustakin tarkkaamaan,
mitä hän sanoo ja sama Herra, joka antoi Timoteukselle ymmärrystä kaikkeen, antaa sitä
myös meillekin. Myös Jumalan Pojan lunastuksen vaikutus toimii vihmontaverenä tässä
hetkessä, sen jälkeen, kun me kerran annoimme elämämme Jeesukselle ja kaikki syntimme
annettiin anteeksi Jeesukseen nimessä ja Hänen Golgatan sovintoveressään.
”Uudeksi Minä teen kaikki”. Koska Kaikkivaltias Jumala opettaa meille koko ajan uutta
Hänen suloisista taivaallisista lupauksistaan, ei meidän pitäisi tuhlata kallista aikaamme
menneisiin eikä tuleviin, Vaan rohkeasti tässä hetkessä ottaa Jeesuksen rauhaisia, levollisia
askelia, joista myös puhutaan Jumalan voittosaattokuljetuksena: ”Kiitos olkoon Jumalan,
joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa”. Myös sanotaan: ”Iloiten te lähdette
ja rauhassa teitä saatetaan”. Vaikka Herrassa on vapaus ja lepo, on se kuitenkin koko elämä rauhaisaa, ilon sävyttämää liikettä eteenpäin tässä hetkessä. Taivaallisen Isämme valtakunta on kasvun valtakunta ja meidän tiemme on kirkastuva tie aina ”sydänpäivään asti”.
Myös parhaiten pysymme Jeesus-tiellä tässä hetkessä. Raamatussa on varoitus: ”Miksi
niin kovin kiiruhdat vaihtamaan tiesi”. Kiireellä on Sanassa negatiivinen vire. Kiire saattaa
saada aikaan, että Tie vaihtuu ihan huomaamatta, olemme unohtaneet Jeesuksen tai pistäneet Hänet kiireen vuoksi ”nurkkahuoneeseen”.
Myös Sanasta käy ilmi, että jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Kun Sinä olet tässä hetkessä Rauhassa Jeesuksen kanssa, sujuu ajallinenkin työ hyvin, tarkasti, hutiloimatta ja
yllätys, yllätys – tarvittaessa hyvinkin joustavasti. Se elämän varmuus Hänessä heijastuu
myönteisesti myös ajalliseen työhön ja Hänen Rauhassaan muutenkin jaksat paljon enemmän.
”Minä luon uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa”. Uusi puhkeaa taimelle
nyt, tässä hetkessä. Kun me olemme tämän hetken lapsia, huomaamme aina nuo Jumalan
uudeksi luomat asiat omaksi ja lähimmäistemme parhaaksi.
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YKSI ON KUOLLUT KAIKKIEN EDESTÄ.
”Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet”. Tämä lause on toisessa korinttolaiskirjeessä. Toisessa kohdassa sanotaan: ”Te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa”. Raamattu puhuu myös yhtälaisesta
kuolemasta. Sanotaan, että Kristuksessa kaikki pysyy voimassa, siis kuolemakin.
Kuolemalla tarkoitetaan näissä yhteyksissä kuolemaa omalle minuudelle, pyyteille ja haluille. Ja kuolema ei voi tapahtua, ellei ole uutta Elämää Kristuksessa. Sanotaan, että jos
joku on Kristuksessa, on hän uusi luomus. Uusi luomus toimii vain olemalla Kristuksessa,
siis Hänen kanssaan.
Kuolema ja samoin uusi elämäkin on Jumalasta lähtöisin oleva asia. Jumalan Sana on
käynyt Sinun ja minun ylitse ja se toteutuu Hänen Kaikkivaltiutensa voimalla.
Todellinen persoonallisuutemme toimii Jeesuksen elämässä ja Hänen kauttaan.
Meidän elämämme, kaikki tiemme tulevat Jumalan kädestä. Hän voi tehdä ne suoraksi tai
mutkaiseksi. Koska ne tulevat Hänen kädestään, ei näillä teillä ole ohituksia tai oikopolkuja. Jeesus sanoo, että ilman Häntä emme voi tehdä mitään. Hedelmällinen työ, jonka myös
Jumala noteeraa, tapahtuu vain Jeesuksen yhteydessä.
Kuitenkin kaikessa on lähtökohtana vapaaehtoisuus. Herra ei tee Hänen seuraamiseensakaan nähden minkäänlaista väkivaltaa. Hän on luvannut hoitaa kaiken muun meidän elämässämme, kun vain pidämme huolta siitä, että elämme Hänen kauttaan ja Hänelle. Meille
vapaasti tarjotaan lahjaksi pääsy Hänen ikuiseen kirkkautensa valoon.
Koska Jeesus on kuollut meidän edestämme ja vieläpä ylösnoussut meidän vanhurskauttamisemme tähden, ei meidän tarvitse kamppailla kummassakaan asiassa,
käydään vain Jeesuksen seuraan. Jumalan armo, voima, rakkaus ja Henkensä opetus ja
muistutus takaavat asian jatkuvuuden ja ikuisen vahvuuden.
Kun Sinä käyt tietoiseen Kristus-keskeiseen elämään, rauhoittuu Sinun sisimpäsi lepoon.
Sinun ajatusmaailmasi ei ”pyöri” ja sisäiset suoranaiset taistelut vihollista vastaan loppuvat.
Kaikkivaltias on silloin Sinussa hallitsijana ja Hän myös vastaa rauhastasi, levostasi,
ilostasi ja suorasta, soveliaasta ja kevyestä tiestäsi. Saat olla ”kuulijana Jumalan neuvottelussa”. ”Hän puhuu tavalla ja toisella” ja Sinä otat sen huomioon koska Hän antaa ymmärrystä Sinulle kaikkeen.
Ilmestyskirjassa Jeesus näkee Efeson seurakunnasta monia, sinänsä tärkeitä ominaisuuksia, mutta oli unohtanut tärkeimmän: ensisijaisen suhteen Jeesukseen. Tämä oli niin vakava asia, että koko seurakunta pyyhkäistäisiin pois Jumalan edestä, ellei tässä asiassa tehtäisi parannusta.
Jumala, taivaallinen Isämme kasvattaa meitä kaikin tavoin Kristukseen. Jeesuksen seurassa meiltä riisutaan totuttuja omavanhurskauden huuruja, perinnäissääntöjä ja tapoja
luoden samalla uudeksi kaiken. Tällaisesta prosessista Johanneskin mainitsee, Hänen tulee
kasvaa ja minun vähetä. Tämä kasvu tapahtuu kätkössä Kristuksen kanssa Jumalassa ja me
emme useinkaan tätä huomaa. Sanotaan, että kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin mekin ilmestymme Hänen kanssaan kirkkaudessa. Hän saattaa kirkkautensa runsauden ilmi ”laupeuden astioissa”. Jo täällä ajassa saamme osittain ilmestyä Hänen kanssaan
kirkkaudessa. Käy rohkeasti Jeesuksen seurassa. Voima riittää, armo riittää ja lunastusuhri
Sinun puolestasi on täydellinen.
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KAITSIJA
Kaitsija, myös paimeneksi ja vanhimmaksi nimitetty, on yksi seurakunnan viroista.
Raamatussa sanotaan, että ”Jumala antoi…”.
Jumala kasvattaa muutamat miehet seurakunnassa kaitsijoiksi ja asettaa heidät virkaan.
Kaitsija sydän on Jumalalta. Kun kaitsija asettuu tehtäväänsä, on hän edelleen vielä samanlaisten Jumalan kasvun lakien alainen kuin toisetkin seurakuntalaiset. Siis kasvetaan
kaikin tavoin Kristukseen, niin kauan kuin täällä ajassa eletään. Myös samoin hän on osa
Jumalan suurta, universaalista lammaslaumaa, jonka ylipaimen on Jeesus Kristus.
Kaitsijan pää on Jeesus. Hän on vastuussa tekemisistään tai tekemättä jättämisistään Jumalalle. Pietari kehoittaa kaitsijoita olemaan laumalle esikuvina ei herrana.
Kaitsijalla voi olla lisäksi muitakin armoituksia. Paavalikin oli kaitsijan lisäksi evankelista, apostoli ja opettaja.
Kaitsijan sydän on ankkuroitunut syvälle Kristukseen ja Isään. Hän ei ole minkäänlaisten
tuulten heiluteltavissa. Jeesuksen elämä, rakkaus ja sydämellisyys on hänen toimintansa
motiivi. Hänellä ei ole tarvetta tuoda itseään julki missään mielessä, mutta hänen sydämensä palaa lähimmäisen hyväksi. Hän Paavalin tavoin opettaa jokaista ihmistä, asettaaksensa jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Valvoo Jumalan edessä ”laumansa” puolesta.
Hänellä on ”opetuslasten kieli”, jolla voi virvoittaa väsyneitä, rääkkääntyneitä ”lampaita”.
Vaikka kaitsijalla onkin Jumalan arvovalta, on se tarkoitettu lähimmäisen puolesta.
Minkäänlainen väkivalta, ei hengellinen eikä ajallinen, kuulu kaitsijan luonteeseen.
Kaikki tapahtuu ystävällisesti Jumalan Hengessä. Herra rikkoo ”vaskiovet” ja murtaa
”rautaiset salvat”.
Jeesus sanoo, että Hän käy laumansa edellä. Koska ylipaimen tekee näin, niin Jeesuksen
elämä kaitsijassakin vaikuttaa samalla tavalla. Hän käy laumansa edellä ja käy ensimmäisenä käsiksi eteen tuleviin asioihin ja ongelmiin tietoisena, että Jumala on varustanut Hänet kaikkeen tällaiseen. Ja tarvittava voima, viisaus ja rakkaus riittää.
Raamatussa on kauniita esimerkkejä kuinka kansan johtajat olivat taistelussa eturinnassa
kiivaimmassa tulessa.
Kaitsijallakin on elämän tilanteita, jolloin hänkin tarvitsee paimenen hoitoa. Kaitsijan
lohduttaja on Jumala itse. Kaitsija on omassa sisäisessä elämässään yksin, mutta Jumala on
hänen kanssaan. Ylipaimen pitää huolta kaitsijan sisäisen elämän hyvinvoinnista ja Hengen virvoituksesta. Kaitsija on täysin tietoinen, että jokainen ilostuttava asia, jokainen hyvä sana,
jokainen Jumalan Pojan ilon liikahdus on Isältä ja kiitollisuus menee oikeaan osoitteeseen.
Kaitsijan koko elämä on Kristus-lähtöinen ja –johtoinen. Hän voi tuntea syvää huolta ja
vastuuta pienestä ihmisestä, jollainen hän itsekin on. Myös kaitsijalle kuuluu Jeesuksen
lupaus: ”Minun ikeeni on sovelias ja kuormani keveä”. Elämällä tässä hetkessä, ottamalla
vastaan Jumalan kasvojen eteen tuomat asiat, kaitsijakin jaksaa parhaiten. Hänelläkin on
Jumalan oma elämä ja hänen tulee käsiteltyään raskaatkin asiat jättää ne Jumalalle.
Kaitsijankin toiminta on kokonaisuudessaan Jumalan askeltamaa Kristuksessa, toimintaa
sen mukaan, kun on tilausta. Myös kaitsijaa koskee sanoma avatuista ja suljetuista ovista.
Hän ei ole koskaan kaitsennassakaan tuputuslinjalla, vaan tilauslinjalla. Hänellä on kokoaikainen valmius palveluksen työhön, jaloon käyttöön. Kaikella rohkeudella hän saa palvella Jumalaa iloiten kaikkina elämänsä päivinä.
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IANKAIKKINEN MAJA
Ennen kuin päädytään lopulliseen iankaikkiseen majaamme, on elämässämme siihen
matkalla monta välivaihetta. Kun synnyimme maailmaan, synnyimme ”lihalliseen” majaamme. Tässä majassa Raamatun mukaan on henki, sielu ja ruumis, siis kolminaisuus.
Minuus, jossa aistimme, koemme, tunnemme, on sielussa. Jumala kutsuu ihmistä pelastukseen antaen ns. etsikkoaikoja-useampiakin. Pelastuksessa, jota uudestisyntymiseksi sanotaan, uudistaa Jumala hengen ja myös sielumaailma tulee osalliseksi lunastuksen puhtaudesta ja koko olemus kätketään Kristukseen ja Isään.
Tästä myös kuuliaisuuden askel upotuskastekin todistaa. Sitten myös hänet kastetaan Pyhällä Hengellä ts. upotetaan Pyhään Henkeen, joskus jopa ennen vesikastetta.
Näin on pelastettu ihminen käynyt Jumalaan jo täällä ajassa.
Koska juuri uudestisyntynyt ihminen on vielä lapsi hengessä, ei osaa lähteä eikä tulla,
alkaa hänellä taivaallinen korkeakoulu, jossa opettajana on Pyhä Henki, ymmärryksen antajana ja Tienä Jeesus Kristus ja kasvun antajana ja kuljettajana Isä Jumala.
Tämä koulu on koko elämämme mittainen. Opetus lähtee tärkeimmistä asioista ja tärkein
on kekittymisemme Jeesuksen läsnäoloon ja elämään. Jakamaan kaikki Hänen kanssaan,
elämään yhdessä joka aika suuren Jumalan kanssa. Huomaamaan, että ainoa Viisas on
Hän, joka myös kaikki tekomme tekee ja se on Hän, enkä minä. Opitaan kiitollisuus ja
kunnioitus, nojaamaan aina jatkuvasti voimassa olevaan lunastukseen, ei omiin saavutuksiin ja hyvyyteen. Kasvetaan Jeesuksen luonteeseen, käydään kaikin tavoin Kristukseen
myös käytännön elämässä. Samalla myös opetetaan Jumalan kunnian ja arvovallan läsnäolossa elämään. Opitaan palvelemaan hiljaisuudessa ja nöyryydessä,
”kulkemaan hiljaa”. Tällä tavoin ollaan käyty iankaikkiseen majaan, Jumalaan Kristuksessa, myös käytännön elämässä.
Jos me lähdemme täältä ajasta poisnukkumisen kautta, vaihdetaan myös ulkoinen olemuksemme taivaalliseen majaan, mutta Raamatun mukaan sekin on vielä tilapäinen.
Vasta Kristuksen toisessa tulemuksessa ts. tempauksessa saamme Jeesuksen kaltaisen
ruumiin, joka on lopullinen. ”Kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi”.
Mitä taas ulkonaisiin majoihin myös majataloiksi sanottuihin tulee, ne vaihtuvat useinkin
täällä ajassa ja taivaisiinkin päästyämme ei siellä vielä meillä lopullista taloa ole.
Vasta tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan,
laskeutuu uuden maan päälle Jumalan tyköä se lopullinen, iankaikkinen kotimme:
Uusi Jerusalem, kultakaupunki, johon Herra on tehnyt palatsit jokaiselle omalleen.
”Virta lähteinensä ilahduttaa Korkeimman Pyhät asunnot”.
Raamattu sanoo, että kaupunki on kuin morsian miehellensä kaunistettu, siis koskematon,
asumaton. Tästä kaupungista sanotaan, että sen kauneus on täydellinen. Uskon myös, että
myös uudet taivaat ja uusi maa, jotka Jumala luo, tulevat olemaan kauneudessa täydellisiä.
Hän, joka kaiken kauniin on meille varannut, on itse ihanuuden ja kauneuden lähde ja
meillä on lupaus, että saamme nähdä Hänet sellaisena kuin Hän on. ”Saavat nähdä Jumalamme ihanuuden”. Varmasti täydellisimmillään jo silloin, kun saamme ruumiin, joka on
Hänen kirkkautensa ruumiin kaltainen. Kannattaa uskossa olla yhtä Hänen kanssaan. Me
saamme vielä nähdä täydellisenä Hänet, joka oli uskollinen, jonka kanssa me täällä ajassa
vaelsimme ja opettelimme. Hänen kanssaan, Hänen voimassaan ja Elämässään Sinä jaksat
tämän ajallisen taipaleen.
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”HÄNEN KIRKKAUTENSA SÄTEILY”
Otsikkoteksti löytyy Hebrealaiskirjeestä. Jeesus sanoo: Joka uskoo Minuun, hänen sisimmästään on juokseva Elämän Veden Virrat”. Joissakin käännöksissä tähdennetään samaa asiaa: ”Joka uskoo Minuun niin kuin Raamattu sanoo,….”. ”Herra Jumala on Aurinko
ja kilpi”. Raamatullinen usko tarkoittaa Jeesuksen ja Hänessä myös Isän ja Pyhän Hengen
kanssa elämistä. Olemista Jeesuksen seurassa. Tämä on mahdollista vain Kristuksessa Jeesuksessa uudestisyntyneelle ihmiselle, jolle on selvinnyt, että Jumala on hänet Poikansa
kärsimisen ja Hänen maahan vuotaneen verensä ja kuolemansa kautta sovittanut iankaikkisesti. Siis sovituksen vaikutus on se, että Sinä Herran oma, joka Jeesuksessa Kristuksessa
vaellat, olet jatkuvasti ja täydellisesti ja iankaikkisesti puhdas. Siihen emme voi eikä pidä
enää mitään lisätä. Kun Sinä olet Jeesuksessa, on Sinulla Jumalan täydellinen vanhurskaus
suurena lahjana Isältä. Samalla Sinä voit omistaa Raamatun kaikki suuret lupaukset, jotka
vanhurskaille on annettu. Koska Isällä on paljon hyviä ”paketteja”, suuriakin, menee niiden vastaan ottamiseen ja käytännön elämäksi toteuttamiseen paljon vuosia. Isän ”paketit”
annetaan aina siihen kohtaan, mikä sillä ajalla on tarpeellisin. Jumala on suuri Rakentaja,
Kasvattaja ja Arkkitehti. Ja vain Hän tietää, mikä Sinulla milloinkin on ajankohtaisin tarve.
Raamattu kertoo, miten Paavali sai yhä enemmän voimaa. Jo hengellisesti pikku muksuna Sinä Jeesuksen sovitukseen nojaten voit käydä Jeesuksessa Hänen Kasvojensa Valoon.
Mutta Jumalan voima Sinussa on nousujohteinen, sidottu hengelliseen kasvuusi.
Toisin sanoen, kun Sinä panet Jumalan lupauksia täytäntöön omassa elämässäsi, voimakin
lisääntyy samassa suhteessa. Aina, kun Sinulle ”kolahtaa” jokin asia Raamatusta, pistä se
heti täytäntöön omassa elämässäsi. Usko ja voima riittää tähän asiaan.
Jumala on itse Sinun hengellinen Aurinkosi. Isästä Jeesuksen kautta vuotaa Sinuun Pyhä Henki, Elävän Veden Virta, Tulivirta, Rakkauden Virta, Ilon Virta, Suloisuuden Virta.
Nämä ovat täysin lahjaa Jumalalta. Emme voi ansaita näitä ominaisuuksia millään tavalla.
Kun syöt Jumalan lahjapaketteja, nämä ominaisuudet voimistuvat Sinussa sydänpäivään
saakka, jolloin olet täynnä Jumalan kaikkea täyteyttä. Jeesus, Jumalan Aurinko Sinun sisimmässäsi paistaa jatkuvasti ja iankaikkisesti. Sitä ei panna välillä naulaan tai lomalle,
niin kuin ei Jumalan arvovaltaa ja kunniaakaan. Hengen Iankaikkinen virta käynnistetään
Sinussa Kaikkivaltiaan voimalla ja pysyvyydellä.
Kun olet sitten täynnä Jumalan kaikkea täyteyttä, on elämässäsi totta ja tomivia ainakin
seuraavat asiat: Olemuksesi jokainen sopukka on täynnä Herran tuntemista ts. Jeesus on
koko olemuksesi Herra myös käytännön elämässä, Sinä jaat jokaisen hetkesi Jeesuksen
kanssa tietoisena Isän läsnäolosta, tietoisena Pyhän Hengen läsnäolosta, Sinä olet tämän
hetken ihminen, niin kuin Aurinkokin paistaa tässä hetkessä, Sinulla on sovitus elävä todellisuus, olet syvästi kiitollinen Jumalalle kaikesta tietoisena, että mikään elämässäsi ei
ole itsestäänselvyys, jokainen ihminen on Sinulle mahdollisuus osoittaa Jumalan Rakkautta, olet altis jakamaan tilauksen mukaan kaiken, mitä olet Jumalan edessä nähnyt ja kuullut, Sinä olet aina ”kuulijana Jumalan neuvottelussa”, Sinulla on ”kiivaus hyvään”,
”Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa”, Sinä kuljet itsemielessäsi pieniä polkuja, Sinä elät Jeesuksen kautta, niin kuin Jeesuskin elää Isän kautta, Sinulla
on Suuri, Turvallinen, Kaikkivaltias, Suuresti kunnioitettava Iankaikkinen Isä. Nämä edellä kerrotut asiat Sinulla ovat Suuren Jumalan antaman kasvun tulosta ja olet näin saanut
takaisin iankaikkisesti lapsuusaikasi huolettoman elämän.
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SOVITUS
Jeesus sanoi ristillä: "Se on täytetty". Hänen kokonaisvaltainen lunastustyönsä meidän
puolestamme oli täytetty. Jumala poisti Jeesuksen kautta jokaisen asian, joka oli esteenä
meidän pääsyllemme Hänen Kirkkautensa Valoon. Raamatusta käy ilmi, että lunastuksen
elävä todellisuus tulee osaksemme vain Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa. "Hänessä pysyy
kaikki voimassa", lunastuskin. Kun Sinä olet Jeesuksessa, pyrit olemaan vilpittömästi Hänessä niillä taidoilla ja eväillä, jotka Sinulla nyt on, on osanasi jatkuva olemuksesi täysi
puhtaus. Jos tämä puhtaus himmenee, on tähän vain yksi syy: olet loitontunut Jeesuksesta
tai yhteys Jeesukseen on harventunut. Tällöin polvitiellä, Isän armossa ja Jeesuksen veren
voimassa Sinut nostetaan uudelleen Jeesuksen yhteyteen ja täyteen puhtauteen, kun vain
niin tahdot.
Sitten voi herätä kysymys: "Eihän pieni, vajavainen ihminen tällaiseen kykene". Totta.
Se on todella ihmiselle itselleen mahdotonta. Mutta kysymys onkin Jumalan Kaikkivaltiudesta ja - mahdollisuudesta ja - voimasta tälläkin alueella. Sanotaan, että Hän on lahjoittanut kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme, siis myös tämän asian.
Koska Suuri Jumalamme kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa, ei meillä pitäisi
Hänen läsnäolossaan vaeltaminen olla mikään ongelma, vaan hieno voittosaatto, jos vain
tahdomme. Totta on sekin, että tämä merkitsee yksityiselämäsi loppua ja käymistä Jeesuksen iankaikkiseen tietoiseen seuraan ja Hänessä myös Isän ja Pyhän Hengen seuraan ja
vieläpä Hänen omiensakin seuraan, se merkitsee rakkaan "Iisakkisi" viemistä alttarille.
Alkaa Sinun todellinen liekehtivä elämäsi Jeesuksen kautta, niin kuin Jeesuksenkin Isän
kautta ja täällä ajassa myös tulee osaksesi yhtälainen Jeesuksen kuolema lahjana Jumalalta..
Tämä viimeinen aika on houkutuksinensa sen verran vaikea, että jokainen Herran oma
tarvitsee Jumalan täyden varustuksen selvitäkseen voittajana perille. Ja kuitenkin sille, joka on Jeesuksessa, kerrotaan soveliaasta ikeestä, kevyestä kuormasta ja elämän yltäkylläisyydestä jopa vainojenkin keskellä turvallisesta, rauhaisasta elämästä.
Siis jatkuva osallisuus sovituksesta on Jeesuksen yhteydessä, ja samalla tie on auki koko
Jumalan suloisuudelle ja hyvyydelle Sinun elämässäsi, Hänen suurille lupauksilleen: "korkeimman pyhät saavat osaksensa Valtakunnan". Tulet yhdeksi uusien taivaitten ja uuden
maan ja Uuden Jerusalemin omistajaksi. Sinä et silloin ole muukalaisena etkä vuokralaisena etkä vieraana, vaan omistajana joka paikassa ja suuresti tervetulleena kaikkialle.
Olemme Kristuksen kanssaperillisiä. Koska olet voittaja Jumalan voittosaatossa, tulet Sinä
istumaan Jeesuksen Kristuksen valtaistuimella toisten voittajien kanssa iankaikkisesti. Ja
voin sanoa Sinulle, että "eväät" myös tähän ovat riittävät. Tulet sen Jumalan koulussa
huomaamaan.
Astu rohkeasti Jeesuksen seuraan ja seurassa. Tulet huomaamaan, että tien aukaisija käy
edelläsi ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Sinulle annetaan suu, viisaus ja taidollisuus
aina jokaisella askeleella. Se on Hän, joka elää ja toimii kauttasi. Myös minä-elämäsi Hänessä saa lopullisen, kauniin, iankaikkisen muotonsa. Ja sinulla on ilo askeltaa Hänen
kanssaan, Hänen teoissaan. Saat olla siunaukseksi monelle ja kantaa todellista hedelmää,
jonka Jeesus Kristus saa aikaan.
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VOITTOSAATTO
"Kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa".
Siis kuljettajamme, askeltajamme elämämme eri tilanteissa on Jumala. Vielä sanotaan
Raamatussa, että Jumalan lapsia ovat kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa. Ja hyvin selvään käy ilmi eri kohdista Raamattua, että tämä voittosaattokuljetus tapahtuu Jeesuksessa
Kristuksessa.
Tämä kuljetus on suuri Jumalan lahja omilleen. Elämässämme on monia vaikeitakin vaiheita, jotka tuottaisivat suurta ahdistusta ja tuskaa, jos omassa voimassamme yrittäisimme.
Jumalan kuljetus tekee Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta tiemme kevyeksi.
"Minun ikeeni on sovelias ja kuormani keveä". Elämä on raskasta silloin, kun yritämme
"puurtaa" omassa minässämme Jeesuksen ollessa jossain sisimpämme "nurkkahuoneessa"
tai peräti pilvien takana. Myös Pyhä Henki yhdenmukaistaa meidät opettaen Jumalan rauhaisaan vauhtiin. Alussa on yleensä niin, että me tahtoisimme mennä lujempaa, tahtoisimme ehkä itsekin jotain tehdä, mutta kun Jumala on kuljettaja ja siinä kaikki. "Minä
elän, en enää minä, vaan Kristus minussa". Kuljetuksen kohteena on kaikki, mikä kuuluu
olemukseemme. Alueita mm. joissa kuljetus tapahtuu, on päivittäiset ajalliset askareemme,
työmme, hengellinen kasvumme Kristukseen, ymmärrys kaikkeen,
ajatuksemme, rukous- ja kiitosaiheet, lepomme ja levollisuutemme, rauhallisuutemme,
hiljaiset odotushetkemme, elämisemme Kristuskeskeisesti, varjelu kaikissa tilanteissa, olosuhteemme luodaan nyt-hetkessä, vaikutetaan Sinun pyhityselämäsi, ihmisläheinen rakkaudellinen elämä, huomioiden vaelluksemme "oikeuden teiden keskikohdan (ei liian
vanhurskaita eikä myöskään anneta vapauden olla yllykkeeksi lihallisiin tekoihin). Myös
kuljetukseen sisältyy Jumalan arvovalta ja auktoriteetti, myös pidetään aina valmiudessa
Hänen hyviin tekoihinsa, pidetään tuoreena Hengen Virrassa ja tietoisena kaiken kattavasta Jeesuksen Kristuksen lunastustyöstä Golgatalla. Toisin sanoen, kuljetus kattaa koko
elämämme olosuhteineen. Jumala on kuitenkin jättänyt meidän osuudeksi yhden tärkeän
asian, pysymisen Jeesuksessa, toisin sanoen elämämme tietoisen jakamisen joka aika Hänen kanssaan, mutta tähänkin tulee vaikutus ja voima Jumalalta.
Eläminen Jumalan yhteydessä ei ole taakka, vaan suuri rakkauden ja armon osoitus Jumalalta, suuri mahdollisuus käydä vajavaisena ihmisenä yhdeksi kauneuden lähteen, ihanuuden lähteen, rakkauden lähteen, Hengen lähteen kanssa ja myös kokea yhteyttä Hänen
omiensa kanssa.
Opettele päivittäin kulkemaan Jeesuksen kanssa tietoisena, että Sinua kuljettaa suuri
kaikkivaltias Jumala kaikessa. Hän suunnittelee päivittäiset tekosi, pienet ja suuret.
Anna Virran viedä ja tulet huomaamaan, kuinka elämäsi helpottuu ja tulee sellainen
lapsenomainen turvallinen, huoleton olo. Saat käydä käsiksi päivän askareihin ja tekoihin
varmoin ottein, Sinähän kuljet voittosaatossa ja aina Hän Jeesus on Sinun viisautesi, neuvokkuutesi ja ymmärryksesi kaikessa. Ja vielä: eläminen Jeesuksen seurassa on aina täällä
ajassa uskon asia, ei tunteitten. Tunteitakin tulee, ilon ja surun kyyneleitäkin, mutta vaellus
Jeesuksessa on uskon asia, varma tietoisuus, Hän on läsnä osallistumassa Sinun kanssasi
kaikkeen ja siunaamassa Sinua. Askella rohkeasti, Tie kestää.
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RUKOUS
Rukous on aina ajankohtainen ja mielenkiintoinen aihe. Rukouksella Raamatun Uudessa
Testamentissa tarkoitetaan rukousta Hengessä ja Totuudessa. Henki on Pyhä Henki ja Totuus on Jeesus Kristus. Rukous Pyhässä Hengessä ja Jeesuksessa Kristuksessa on raamatullista rukousta. Rukouksen vastaanottajana on Isä tai Jeesus.
Jeesus voi sanoa sille, joka aina vain rukoilee Hengessä: "Lapseni, sinä rukoilet hyvin ja
oikein, mutta missä on sinun ensirakkautesi".
Muistamme, miten Ilmestyskirjassa käy ilmi, että Hän oli valmis pistämään ulos koko
Efeson seurakunnan, ellei tämä tekisi parannusta ensirakkausasiassa.
Kun me olemme Kristuksessa, kuljemme Tiellä myös rukouselämässä. Jumala yksin tuntee meidät ja myös jaksamisemme täydellisesti ja Hänen Henkensä opettaa ja vaikuttaa
kaikessa, myös rukouselämän. Myös se, että olemme tietoisesti saumattomassa yhteydessä
Jeesuksen kanssa, on jo sinänsä valtava rukouksen muoto.
Jeesuksen seurassa yhteys Jumalan kanssa (rukous) on hyvin monimuotoista ja joskus
ihan tiedostamatontakin, koska yhteydestä on tullut luonnollinen asia, elämän tapa. Siellä
sisimmässä, Jumalan temppelissä on Hengen vaikuttamana, milloin kiitosta, milloin huokausta, milloin lapsen pyyntöä Isältä, suurta Jumalan kunnioittamista, pienet ja suuret lahjat tulevat kiitollisesti huomioiduksi, ja hetkessä, asia mikä tahansa, tulee viedyksi Isän
kasvojen eteen, on seisomista Jumalan edessä lähimmäisen puolesta. Rukouselämästä ei
ole olemassa inhimmillisiä mittareita.
On vain Jumalan mittari: "Vähässä Sinä olet ollut uskollinen".
Olemme ansiottomia palvelijoita ja tehneet sen, minkä olimme velvolliset tekemään.
"Kaikki meidän tekomme olet Sinä tehnyt". Kuljemme Jumalan edeltä valmistamissa teoissa myös rukouselämässä ja kaikki kiitos ja kunnia Hänelle myös siitä.
Sinänsä on hieno, jalo teko kääntyä Jumalan puoleen aidosti sillä osaamisella, joka Sinulla nyt on. Jeesus kertoo puplikaanista, joka ei nostanut edes päätään ylös sanoessaan "Armahda minua syntistä", että tämä meni vanhurskaampana kotiinsa kuin pitkiä litanioita
luetteleva fariseus. Korkeaveisussa sanotaan: "Anna Minun nähdä kasvosi, anna Minun
kuulla äänesi". Isällä on suuri halu nähdä omiensa kasvot ja kuulla heidän äänensä, aidot
kasvot, aito ääni, Sinun kasvosi, Sinun äänesi.
Jeesuksen seurassa minuutemme ja kasvomme ovat aidoimmillaan, naamarit on riisuttu
ja esitämme Jumalalle Hengen innoittamina tosiasioita, jotka voivat hetkessä saada vastauksen.
Seurakunnissa voi olla yhteisiä rukoushetkiä, niitä oli alkuseurakunnassakin. "He korottivat äänensä". On asioita, yleensä yhteisiä, joihin tarvitaan seurakunnallista panostusta.
Myös yhteinen kiitos ja ylistys Jumalalle ja Karitasalle on suloinen tuoksu Jumalalle. "He
olivat alati pyhäkössä, eikä kenkään sanonut omakseen mitä hänellä oli, vaan kaikki oli
heille yhteistä". "Suuri armo oli heillä kaikilla". Suuri armo kuuluu seurakunnan jokaiselle
jäsenelle, niin myös jokaisen Hengen lahjat.
Rukouselämästä ei koskaan saa tulla tienesti-, eikä jonkun pienen ryhmän juttu.
On suuri vaara lihan paisumiselle, jos jotain alkaisi tapahtua: "me teimme sen, sen tähden
kun rukoilimme, alkoi tapahtua". Kaikki, tapahtuipa vähän tai paljon, on suurta Jumalan
armoa, vaikutusta ja lahjaa. Se on Hän, joka teki, tekee ja toimii.
Rukoile ja kiitä rohkeasti Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä.
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TULEN LIEKKI
"Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi". Tämä lause löytyy Hebrealaiskirjeen alusta. "Joka Minua palvelee, Isä on kunnioittava häntä"
Sinut, Herran oma, on kutsuttu palvelemaan Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa.
Palvelustehtäväsi vaihtelevat kasvusi myötä oppimistehtävistä aina Tulen Voitelussa tehtäviin Jumalan tekoihin asti.
Raamatusta käy ilmi, että Tuli ja Pyhä Henki ovat eri asioita. Pyhä Henki mainitaan Jumalan kolmantena persoonana, kun taas Tulella on virtaava ominaisuus. Myös persoonallista Pyhää Henkeä voi olla täynnä, niin kuin Pietarista sanotaan. Danielin kirjassa puhutaan Vanhaikäisestä ja Hänestä vuosi Tulivirta. Kaiken hyvän lähde on Taivaallinen
Isämme, josta myös Tulivirta Hänen omiinsa vuotaa Jeesuksen kautta.
Jeesus sanoo: "Tulta Minä olen tullut heittämään". Tulivirta ei tule jostain kaukaa, Isä on
Sinussa, sama Isä, josta Danielissa puhutaan, niin myös tämän Tulivirran Välittäjä Jeesus
on Sinussa. "Sinä lähetät Henkesi ja ne luodaan". Hänessä (Jeesuksessa) kaikki pysyy
voimassa. Pyhä Henki on Tulivirran valtava toteuttaja Jeesuksessa Kristuksessa. "Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni".
Tulen voima on kaksijakoinen: opetustuli ja tehtävätuli. "Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan". Kun Hengen opetus Herran omassa on saavuttanut vaiheen, jossa annetaan Tulivoitelu, alkaa kirkastusjakso, jossa koetellaan ja samalla otetaan vastaan Jumalalta elämäksi asioita, jotka Hän on nähnyt hyväksi kansalleen Sinun kauttasi jakaa ja
myös omaksi kirkkaudeksesi. "Kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi".
Kun Sinut on koeteltu, saat tehtävävoitelun, tehtävätulen. Saat käydä Herran, Sinun Jumalasi Valtasuuruuden läsnäolossa, kaikella Voimalla vyötettynä ja vahvistettuna niihin tehtäviin, joista Hän on Sinulle vuosien varrella on puhunut. Ja olet aina oikeassa paikassa
oikeaan aikaan. Kun Hän avaa ei kukaan sulje. Jumala ei katso henkilöön näissäkään asioissa, jokainen Herran oma on mahdollinen Tulen liekiksi. Sinulle on Jumalalta ihan oma
tehtävä siinä paikassa Kristusruumiissa, jossa nyt olet.
Kun Jumalan tuli Sinussa palaa, tarvitset itsehillintää ja Herran armoa, ettet lähde liian
aikaisin liikkeelle. On hyvä hiljaisuudessa ottaa vastaan koko viimeinen ja ehkä tärkein
opetuspaketti, jota tarvitset tulevassa tehtävässäsi. Kyllä Herra näyttää Sinulle ihan selvästi, milloin Sinun "elonkorjuuviikkosi" alkaa. Tarvitset aikaa tottua Tulen voimaan, tarvitset aikaa ollessasi yhtä Jeesuksen kanssa, että se on Hän etkä Sinä, joka ihmeet tekee, elää
ja toimii Sinun kauttasi ja että Sinä edelleenkin olet virheille altis ihminen ja tarvitset vihmontaveren jatkuvan turvan.
Tässä lopun ajassa saadaan varautua suuriinkin tekoihin, joita myös Hänen omansa tekevät ja sen tähden on erittäin tärkeää, että kaikki kunnia menee Jumalalle ja Karitsalle.
Jeesus sanoo: "Isä, joka Minussa asuu, tekee ne teot, jotka ovat Hänen".
Suuri Kaikkivaltias Isä tulee näyttämään Valtasuuruutensa myös suurien tekojen kautta,
ettei kukaan voi niitä muuksi selitellä. Antaa omilleen kullakin hetkellä suun ja viisauden,
joita kukaan ei voi kumota.
On hyvä Sinun lukijani rakastua Totuuteen Jeesukseen nyt, kun on armon aika.
Kun Herran omat temmataan täältä tuuliin ja pilviin, sen jälkeen tulevat väärät suurten ihmeiden tekijät. Tästäkin raamatussa sanotaan: "Jumala lähettää väkevän eksytyksen niille,
jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta Totuuteen voidakseen pelastua".
Palvele Herran oma rohkeasti Jumalaa Hänen voittosaatossaan Kristuksessa.
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KASVOT
"Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan". Nämä ovat Jeesuksen
itse lausumat sanat. Ensinnäkin Jumalan näkeminen edellyttää, että Hänellä on kasvot. Kysymys on ennen kaikkea hengellisistä kasvoista, sisällisen persoonan kasvoista. Sanoista
käy lisäksi ilmi, että Jumalan kasvojen näkeminen ei ole vaatimus eikä "pitää pointti" vaan
saanti kysymys, hieno etu oikeus.
Raamatusta käy ilmi, että puhdas sydämisyys saadaan vain ottamalla Jumalan pelastus
Jeesuksessa Kristuksessa vastaan. Silloin Jumalan Pojan Golgatalla maahan vuotanut veri
tulee iankaikkiseksi puhdistuslähteeksi. "Iankaikkiseksi on armo rakennettu". Myös käy
ilmi, että vain Jeesus Kristus voi ilmoittaa itsensä ja Isän.
Ja Hän tekee näin jokaiselle omalleen, koska jokainen Herran oma on Jeesuksen veressä
puhdas sydäminen. Toisin sanoen Jumalan täydellinen lahjavanhurskaus Jeesuksessa on
tullut hänen osakseen. Lisäksi käy selville, että Jeesus ja Isä ovat saman näköisiä. Jeesus
sanoo: "Joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän".
Me tunnemme Isästä erilaisia hyviä asioita. Niitä tulisi lueteltaessa useampi rivi.
Mutta nähtäisiin selvästi Isän kasvot - siinä Jeesuksen ilmoituksessa menee paljon aikaa.
Hänen kanssaan vaeltaessa näky Isän ja Jeesuksen kasvoista selvenee. Ja lopulta tunnemme Hänet. Sanassa sanotaan: "Sinä olet tunteva Herran".
Rakkauden luvussa Korinttolaiskirjeessä sanotaan: "Silloin olen tunteva täydellisesti,
niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan". Siis meillekin tulee tunnettavat kasvot ja
me tulemme tuntemaan toisemme. Jumala on muuttumaton, iankaikkisesti kauneuden,
rakkauden ja suloisuuden lähde. Sanotaan, että "Hänen tykönänsä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa". Mutta meidän kasvomme täällä ajassa ovat muutoksen alaisia. Jumala muuttaa Jeesus Tiellä meidän kasvomme Poikansa kuvan kaltaiseksi. Hän on määrännyt näin.
Täydessä miehuudessa, elämän ehtoolla,
ovat hengelliset kasvomme saaneet ne lopulliset rakkaan Isämme kasvattamat piirteet ja
ihan omat persoonalliset, iankaikkiset kasvot, jotka ovat henkilökohtaisia. Suuren Taidemaalarin taulu, erikoiskäsityö, josta ei ole kopioita, eikä tehdä, on valmistunut.
Raamattu sanoo, että meidän elämämme on kätkössä Kristuksen kanssa Jumalassa.
Ja kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin mekin ilmestymme Hänen kanssaan
kirkkaudessa. Meidät muovataan kätkössä Jumalassa ja sitä mukaa, kun Kristuksen kuva
meissä muotoutuu, saamme Hänen kanssaan ilmestyä Hänen teoissaan. Sanan laskuissa
puhutaan viisaudesta: "Anna sille korkea arvo, niin se Sinut korottaa". Anna Jeesukselle
korkea arvo. Kunnioita Häntä, niin kuin Isää.
Huomioi Hänen täydellinen uhrinsa Sinun puolestasi ja Hänen Kaikkivaltiutensa. Sinut
nostetaan Jumalan korkeuksiin täyteen vapauteen ja Hengen virtaan, Tulivirtaan. Ja Sinulle kaikki on Pyhää, kaikki on puhdasta ja saat Isän suosion ja läsnäolon Jeesuksessa. Tulet
huomaamaan, että Hänen ikeensä on todella sovelias ja kuormansa kevyt. Sinut täytetään
Jeesuksen Kaikkivaltiaan ilolla, jota kukaan ei ota pois. Sama puhtaus, mikä on Jeesuksella, on Sinulla ja Sinä voit olla yhtä suuren Jumalan kanssa Jeesuksessa Kristuksessa. Johannes puhuu kirjeessään, että meillä on Valkeudessa vaeltaessa yhteys myös toistemme
kanssa. Toisin sanoen, aina "synkkaa" kun tavataan. On sama Henki.
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VAPAUS
"Kenet Poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa".
Nämä sanat on Jeesus itse sanonut. Siis Jeesus tekee vapaaksi. Siis, kun Jumalan Poika
vapauttaa, on tämä vapauttaminen aikajaksossa. Vapauttamiseen voi kulua paljon aikaa,
sillä täydelliselle vapaudelle on Raamatussa omat ehtonsa, jotka vain Jumala voi opettaa ja
voimassa pitää. Täydellinen vapaus edellyttää täydellistä elämää Jeesuksen kautta ja myös
täydellistä Jumalan kuljetusta Jeesuksessa sekä täydellistä jatkuvaa Jeesuksen vihmontaveren turvaa. Omat eväät on riisuttu ja "Korkeimman olet Sinä ottanut suojaksesi". Opettelu
Jeesuksen ykseyteen ja jatkuvaan seuraan ja turvaaminen kaikessa yksin armoon vie paljon aikaa, mutta kaikkeen Jeesus antaa ymmärryksen. Opettaja on Kaikkivaltias ja Kaikkimahdollinen, eikä Hän katso henkilöön.
Täydellinen vapaus merkitsee, että Sinun "Porttiesi salvat" on tehty lujiksi, että vapaus
säilyisi tilanteessa kuin tilanteessa. Sana portti tarkoittaa olemuksesi keskusta.
Täydellinen vapaus merkitsee myös täyttä miehuutta Kristuksessa. Täyden hengellisen
iän määrää.
Täydellisessä vapaudessa on täydellinen eläminen Jeesuksen kanssa Isän läsnäolossa ja
tämä tapahtuu Jumalan Pojan uskon kautta. Toisin sanoen tämä vapaus on vahvistettu ja
sinetöity iankaikkisesti ylhäältä päin. Tätä asiaa Korkein itse vahvana pitää.
Täydellisessä vapaudessa koko olemuksemme on Jumalan iankaikkisessa Voittosaattokuljetuksessa jokaisena elämämme hetkenä Jeesus-Tiellä. Hieno, kevyt Hengen Virran
siivittämän olo ja Jeesuksen Ilon täyteys on matkaseurana. Aistit täällä uskossa jo Kaikkivaltiaan ihanuuden, jonka kokeminen ja näkeminen täydellistyy ruumiimme tullessa "Hänen Kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi".
Täydellisessä vapaudessa näemme, niin kuin Jumala näkee, lähimmäisemme ja pyhät
taivaalliset joukot sovitettuna, samalla tavoin kuin myös Pietari: "En saa sanoa saastaiseksi
ketään ihmistä". Meillä on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan niin kuin Isälläkin.
Koska olemme Isän lapsia, meillä on valmius rukoilla jopa vainoojiemmekin puolesta.
Täydellisessä vapaudessa lähteemme pulppuaa, ei sameaa, vaan aina kirkasta vettä.
Ja kun harvoin virheitä tehdään, ne selvitetään Isän edessä heti.
Myös on Jeesuksen koulussa itsehillintä ja hiljaisuus opittu ja kaikki oma kerskaus on
meille itsellemmekin kuin savu. Elämme Jumalan kunniaksi ja Hän on meidän arvovaltamme ja kunniamme. Sydämellinen rakkaus ja välittäminen lähimmäisestä ja myös sääli
lähimmäisemme puolesta on kosketuksessa sydämemme elävään lähteeseen Jeesukseen.
Isä voi kaiken ja lähellä Häntä voimme kuiskata Hänelle asioita jotka meidän mielestämme tarvitsevat myönteistä muutosta ja Isä kuulee.
Kaikki Herran askeleet ovat meille mieluisia ja iloiten lähtemisiä ja rauhassa saattamisia,
niin myös Paavalin sanojen mukainen "Valvo itseäsi ja opetustasi". Me olemme täysin
riippuvaisia Suuren Jumalan askelluksesta ja Hän huolehtii koko olemuksemme päivittäisistä tehtävistä. Saat vapaasti olla Hänessä levossa ja levosta käsin toimia tai hiljaisesti
odottaa seuraavaa askellusta "sapattilevossa". Tärkeintä on, että olet Hänessä ja Hänen
käytettävänään. "Aina valmis palveluksen työhön".
Meillä on aina hyvä omatunto, koska rakastamme Jeesusta ja Isää ja tahdomme mieluisasti tehdä Hänen rakkaan tahtonsa.
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"Herra Jumala On Valaiseva Heitä"
Nämä sanat ovat Ilmestyskirjan lopussa, kun Herra on tehnyt uudeksi kaikki.
Jo täällä ajassa on mahdollista sisäisesti, hengellisessä elämässä kokea tämä valtava Herran Jumalan valaiseva vaikutus. Jokaisella meillä sisäisessä elämässä on "maa", jota uskoon tultua lähdemme Jeesuksen kanssa valtaamaan. Tästä asiasta sanotaan: "Raivatkaa
itsellenne uudispelto". Lähdemme raivaamaan uudispeltoa vapaaksi rikkaruohoista, juurakoista, kivistä, metsän eläimistä ym. Kunnes koko "maa" on täynnä Herran tuntemista
"niin kuin vedet peittävät meren". Mihin "juurakkoon" Jumala valonsa suuntaa se Hänen
voimassaan raivataan. Samalla avartuu meidän elämämme Kristuksessa. Aina, kun uutta
raivausta tapahtuu, laajenee vallatuille alueille Jeesuksen hedelmää tuottava elämä meissä.
Ja kun raivaus on suoritettu loppuun, on Herra yksin Sinun iankaikkinen valkeutesi. Myös
"maassamme" on Jumalan Pyhä Vuori. Se on Jumalan hallintakeskus "maassasi". Sinut
nostetaan Jeesuksen veren tähden, Isän rakkauden tähden Jeesuksessa Pyhän Jumalan
Kasvojen eteen ja saat näin elää ikuisesti Hänen Kasvojensa Valkeudessa.
Tästä tilanteesta sanotaan: "Ei missään Minun Pyhällä Vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa". Olet oppinut Jumalan myönteiseen askellukseen Jeesus-Tiellä ja olet pieni Herran
oma suuren Jumalan ikuisessa Varjossa. Jumala on Sinun suuri suunnittelijasi.
Hän lujittaa Sinun sisimpäsi salvat itsessään ja itseensä ja myös ne vahvana pitää.
Herra valaisee askelluksesi kaikilla alueilla ja Jeesuksessa on Sinulla Kaikkivaltiaan varjelus ja suojelus. "Hän ei salli Sinun jalkasi horjua". Vaikka olet pieni, tunnet Sinä Jumalasi suuruuden ja kaikkimahdollisuuden. Sen olet Hänen kanssaan raivaustyötä tehdessäsi
oppinut ja myös usko tähän on Sinulle lahjoitettu. Sitä sanotaan myös Jumalan Pojan uskoksi. Olet jättänyt Jumalasi käteen kaiken ja Jumalasi kädestä otat jokaisen elämäsi hetken. Olet päässyt vaiheeseen, josta Paavali sanoo: "minä elän, en kuitenkaan minä, vaan
Kristus elää minussa ja minkä nyt elän täällä lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa". Kun Jeesuksen kanssa, Isän läsnäolossa, Pyhässä Hengessä askellat, on Sinulla joka
aika selvä suunta ja Jumalan arvovalta joka tilanteessa. Elämä on Sinulla "hanskassa" ja
Sinulla on suuri varmuus, että askellat kaikessa Jumalan tahdossa. Sinulle valaistaan tie
joka alueella ja suuri Rauha on Sinulla oleva. Myös Sinulla on tietoisuus sovituksen suuruudesta, johon sisältyy myös vajavaisuutesi. Ei Sinun tarvitse aina parastasi hehkuttaa,
Rauhaisa vaellus riittää. Olethan rakastunut Herraan ja tahdot kaikessa pyrkiä hyvin vaeltamaan, levollisesti, rauhaisasti, hiljaisesti, itsesi hilliten Hänen vaikutuksessaan. Myös
Kaikkivaltiaan läsnäoloon sisältyy lepo ja ilo Herrassa ja Herrasta. Tästä tilanteesta sanotaan, että Minun kansani asuu rauhan majoissa, huolettomissa lepopaikoissa ja myös "Virta lähteinensä ilahduttaa Korkeimman Pyhät asunnot".
Myös sellainen yllättävä piirre: Olet tullut hengellisesti Iankaikkiseen kotiisi jo täällä
ajassa. Tämä koti on Sinun Suuri Jumalasi. Olet saavuttanut kalleimman, rakkaimman ja
rikkaimman päämääräsi jo täällä ajassa ja sen jälkeen ei Sinulla ole enää kiirettä mihinkään. On vain suuri varmuus, huolettomuus, turvallisuus, ilo ja lepo.
Myös Sinä saat tempauksessa uuden ulkoisen majan, joka on Jeesuksen Kirkkauden ruumiin kaltainen ja pääset myös ulkoiseen iankaikkiseen kotiin, Uuteen Jerusalemiin, joka
laskeutuu uuden maan päälle Jumalan tyköä sen jälkeen, kun Jumala on luonut uudet taivaat ja uuden maan. Tästä Jerusalemista sanotaan, että sen kauneus on täydellinen ja sitä
on myös Sinun kauneutesi Jeesuksessa Kristuksessa ja Isässä. Sekä sisäinen kauneutesi
että ulkoinen kauneutesi. Jumala antaa Sinulle voimaa käydä kaiken tämän läpi.
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PYHYYDESSÄ JALO
Otsikon sanat tarkoittavat Jumalaa. Hän ei ole jossain korkeuksissa jalo, vaan Hän on
Jalo Sinua varten, Sinun olosuhteissasi niin arkielämän kuin juhlankin keskellä.
Raamatusta käy ilmi, että Jumala vihaa "pylväspyhyyttä", ajatusta: "olen sinulle liian
pyhä, pysy kaukana". Tällaisesta sanotaan, että se on savu Jumalan silmissä. Koska Hän
vihaa eriytymistä, eriseuraisuutta, on Hän itse meitä rakastava ja läheinen katsomatta henkilöön. Onhan kaikki täytetty Golgatalla. Kysymys kuuluukin näin päin: Tahdotko Sinä
olla Hänen seurassaan?
Jumala on rakastava Isä meille jokaiselle, ja tahtoo että me kaikki olisimme Häntä lähellä Jeesuksessa Kristuksessa. Sen todistaa myös Raamattu: "Minä ajattelin, että Sinä olet
kutsuva Minua Isäksi, etkä ole koskaan kääntyvä Minusta pois". "Poikani, Sinä olet aina
Minun tykönäni ja kaikki mikä on omaani, on Sinun". Se, että me vajavaiset ihmiset voidaan olla yhtä Jumalan kanssa Jeesuksessa, johtuu siitä, että Jumala maksoi Jeesuksen
kautta meistä täyden hinnan. Kaikki täytettiin meidän puolestamme Golgatalla, sovitettiin
syntimme ja vajavaisuutemme ikuisesti. "Iankaikkiseksi on armo rakennettu". Tämän kaiken teki Isän suuri rakkaus meitä pois poikenneita kohtaan.
Me elämme tietoisesti Jeesuksen seurassa, Isän läsnäolossa ja Pyhässä Hengessä.
Pyrkimyksemme on Jumalan askeltamana Jeesuksessa elää pyhästi ja rakastavasti.
Emme koskaan täällä ajassa pysty täysin virheettömään elämään, eikä Jumala sitä meiltä
vaadikaan, vaan Jeesus on virheetön ja täysin kuuliainen meidän puolesta, oli sitä maan
päällä vaeltaessaan ja on sitä tänäkin päivänä ja ikuisesti. Jos itse sitä yrittäisimme, aina
törmäisimme johonkin Sanan kohtaan. Hyväksytään Jumalan vanhurskaus ja pyhitys Jeesuksessa kohdallemme, ja ollaan vapaita Hänen veressään palvelemaan elävää Jumalaa.
Me rakastumme Herran rakkauteen, suoruuteen ja välittämiseen pienissäkin asioissa ja
Jeesuksen seura ei jätä ketään meitä "kylmäksi". Hänen jalo luonteensa tarttuu meihin.
Suuri Isämme osallistuu hyvyydessään pienimpiinkin asioihimme, Hänen Kaikkivaltiutensa ja sydämellinen rakkautensa on Sinua varten läsnä joka tilanteessa. Hän on hyväksynyt Sinun pienuutesi, osaamattomuutesi ja kömpelyytesi monissa tilanteissa, mutta Sinä
opit hyödyntämään Hänen viisauttaan ja rakkauttaan ja osaat asioita paremmin ja paremmin antamalla kuitenkin itsellesi vapauden ja levon niin kuin Hänkin tekee Sinulle. Saat
olla sisimmässäsi Jumalan kasvojen edessä. Sanasta käy ilmi, että se paikka on varattu jokaiselle Hänen omalleen. "Siellä Pyhällä Vuorella he palvelevat Minua kaikki tyynni". Se
on Rakkauden paikka, ilon paikka, vapauden paikka, ylistyksen- ja kiitoksen paikka, Jumalan kunnioittamisen paikka, muksupaikka, palvelun paikka.
Jumalan luonteen eräs piirre on ilo. Jeesuksesta puhutaan, että Hänen ilonsa on ihmislapset. Jeesuksen läsnäolo ja -elämä tuottaa onnea, autuutta ja iloa. Kun Hän on läsnä, täyttyy
meidän elämämme onnella, ilolla ja rauhalla ja myös turvallisuudella. Tämä ei ole hetken
asia, vaan prosessi, jonka Jumala vie täydelliseen päätökseen Kaikkivaltiaan Isällisellä hyvyydellään ja rakkaudellaan. Psalmista sanoo tästä: "Vyötit minut riemulla" ja toisessa
paikassa: "Minun palvelijani riemuitsevat sydämen onnesta". "Saavat nähdä Jumalamme
ihanuuden".
Morsiusseurakunnalla on jalo ikuinen paikka Isän sydämellä Kristuksessa.
Tämä on jalo iankaikkinen "sympioosi": me tarvitsemme Herraa ja toisiamme ja Hän tarvitsee meitä. Saamme olla Hänen ikuisen hyvyytensä ja jaloutensa kohteena, kuulla aina
Hänen viisauttaan, kokea elävää Jumalaa, joka on Rakkaus.
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PYHÄ HUOLETTOMUUS
"Joka ei ota Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, ei pääse sinne sisälle". "Kaiken rakentaja ja luoja on Jumala". Lapsen eräs ominaisuus on huolettomuus. Täydellinen turvaaminen
vanhempiinsa. Kun sitten ikää tulee lisää, katoaa tämä huolettomuus. Kun sitten hän saa
armon tulla uskoon Jeesukseen, alkaa hänessä Jumalan rakas vapautusprosessi, jonka päätös on täydellinen vapaus ja huolettomuus Jeesuksessa.
Jobin kirjassa Jumala puhuu luomastaan eläimestä: "Se on huoleton, kuohukoon vaikka
Jordan sen kitaan". Kun Jumala pystyi eläimellekin jo syntymälahjana lahjoittamaan huolettomuuden, eikö paljoa ennemmin meille Hänen omilleen.
Huolettomuuden eräs tärkeä piirre, jopa tärkein, on eläminen tässä hetkessä Jeesuksessa.
Täysi luottamus Isän kaikkivoipaan voimaan pitää huolta meistä kaikessa ja joka tilanteessa. Täysi Jumalan Pojan usko, että jokainen hetkemme, askeleemme tulee Isältä Jumalalta,
niin kuin Sana sanoo: "Kiitos olkoon Jumalan, joka kuljettaa meitä aina voittosaatossa
Kristuksessa". Jos kerran näin, että aina voittosaatossa ja Jumalan Sana ei voi raueta tyhjiin, niin tappiosaattoon, ei omalle eikä muiden kuljetukselle, jää yhtään aikaa, ei sekunttiakaan.
Jeesus puhui kedon kukkasista, kuinka ne on paremmin vaatetettu kuin Salomo oli täydessä loistossaan. "Jos ette voi sitäkään, mikä on vähintä, miksi huolehditte muusta". Jumala itse on meille täydellinen vaatetus hengellisesti ja myös kaikista ajallisista tarpeistamme Hän pitää huolta, lahjaksi.
Jumalalle, Isällemme on kaikki mahdollista. Kun astelemme Jeesuksen kanssa elämän
askelia, tulemme havaitsemaan, että Herran Sana on totta tälläkin alueella. Hänen läsnäolossaan, hoivassaan havaitaan, että huolet häipyvät, riemu ja ilo saavuttaa, mutta murhe ja
huokaus pakenevat. Herra Kaikkivaltias on voimamme, kirkkautemme ja jokahetkinen
elämämme. Kunnioitamme suuresti, että saamme olla ikuisesti suuren Jumalan työtoverina, elää Hänen edessänsä Hänen ihanuudessaan ja suloisuudessaan. Meillä on suuri kaiken
rakkauden lähde, Hengen virtojen lähde iankaikkisena toverinamme. Meillä on ilo hengitellä Hänen läsnäolossaan. Hän on meidän rakkautemme ja rikkautemme.
"Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret".
Pienenä ihmisenä Sinä saat aina Jumalalta uutta: "Uudeksi Minä teen kaikki". Ihmisten
seurassa olet ajoittain, mutta Jumalan seurassa joka aika - päättymättömästi. Hiljaisena
kuulijana ja kiittäjänä Sinä saat paljon Jumalalta. Et Sinä kaikkea ehdi edelleen jakamaan,
mutta aina, kun on tilausta, jaa "julkisesti ja huone huoneelta". Sinulla on aina painavaa
sanottavaa. Herra ohjailee kieltäsi, mitä suuresta vilja-aitastasi kulloinkin jaat.
Myös lepo- ja vapaa-aikaa on riittävästi, Sinähän kuljet Hänen rauhaisassa saatossaan.
"Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä".
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TULI IHMISEKSI
Noin vuonna nolla meidän ajanlaskumme mukaan, oli Jumalan aika toteuttaa iankaikkisen suunnitelmansa ehkä merkittävin prosessi, lähetettävä maailmaan viaton virheetön
oma Poikansa ratkaisemaan syntikysymys ja paljon paljon muuta sen ohella.
Tämä oli tehtävä, jota kukaan muu ei olisi virheettömästi, synnittömästi pystynyt suorittamaan. Isällä Jumalalla oli vain tämä yksi vaihtoehto tehdä mahdolliseksi, että ihmisen kadotusmatka muuttuisi taivasmatkaksi.
Ennen kuin mitään oli, Jeesus isän tykönä tehtiin tietoiseksi olemassa olonsa merkityksestä ja myös, että Hänen kauttaan Jumala täyttäisi iankaikkisen suunnitelmansa, lunastaisi
Pojalleen morsiusjoukon ja samalla paljon lapsia itselleen.
Jo Sanan laskujen kirjassa viisaudesta puhuttaessa, sanotaan, että Jeesuksen ilo olivat ihmislapset. Siitä käy myös Isän luonne selville, ilo olla ihmislasten kanssa. Jeesushan sanoi
opetuslapsilleen "Joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän".
Kun tuli Jumalalle aika laittaa Jeesus maan päälle Marian kohtuun, kasvatti Hän samalla
luonnollisella tavalla Jeesukselle ruumiin kuin muillekin pienille lapsille, mutta elämän
alulle panija oli Jumala.
Kun Raamatussa sanotaan, että Jeesuksen kautta ja Jeesukseen kaikki on tehty, täytyi
Jumalan varmaan "otona" hoitaa tämä Jeesuksen osuus, kun Hän oli maan päällä ihmisenä.
Jumalallehan kaikki on mahdollista. Samalla tavalla, kuin Hän vetäisi Jeesuksen pieneen
ihmiseen, Hän kyllä pystyi palauttamaan asian ennalleen, kun Jeesus nousi taivaaseen Isän
tykö, kun oli ajallisen tehtävänsä toimittanut.
Lunastuksen lisäksi, merkittävä Jeesuksen maailmaan tulon syy oli, että "Hänen Voideltunsa piti kärsimän". Pelastuksen Päämies tehtiin täydelliseksi kärsimyksen kautta". Varmasti Jeesus oli luonteeltaan täydellinen, mutta henkilökohtainen alistuminen kärsimykseen ja myös sen kokeminen Häneltä puuttui. Varmasti oli Mestarillemme hieno kuuliaisuuden kokemisen ilo, kun kaikki oli täytetty. Vain Hän rakastava, hieno, jalo täydellinen
luonne pystyi siihen, kaikki kunnia Jumalalle ja Hänelle.
Kun Marian synnyttämisen aika tuli, sijoitettiin Jeesus-lapsi tallin seimeen, koska läheisessä majatalossa ei ollut sijaa. Olihan Jumalan sana harvinainen siihen aikaan ja samaa
voi myös puhua välittämisestä, muutenhan olisi joku matkaaja luopunut lämpimästä petistään tapahtuman takia.
Siis ei tultu maailmaan torvet soitellen, eikä kuninkaan linnaan vaan tallin seimeen. Tämä puhuu jotain Jumalan nöyrästä luonteesta. Halvimpiin "kasteihin" kuuluvat paimenet
kedolla saivat ensiksi kuulla iloisen tapahtuman enkelien ilmestymisen kautta.
Kynnys kohdata Jeesus oli matala heti alusta ja on sitä tänäkin päivänä.
Jeesus jo poikasena oli itsenäinen ja varttui viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä muuten sopii meillekin hienoksi ohjenuoraksi täällä ajassa vaeltaessamme. Jeesus opin kautta palautettiin aikuisuuteen ja täydelliseen tietoisuuteen Jumalan
Poikana ja samalla myös ihmisenä. Raamattu puhuu ikiaikojen kansasta, joka tarkoittaa
lopullista, universaalista Kristuksen morsianta, ja samalla tavalla kuin Jeesus palautettiin
asemaansa, samalla tavalla meidätkin Jeesuksessa palautetaan osaksi ikiaikojen kansaa. Ja
samoin kuin Jeesuksellekin eri tavoin mitattiin kärsimystä, mitataan sitä meillekin ja tulemme tuntemaan Jeesuksen kuuliaisuuden ja ilon.
Jumala sai ainoan virheettömän ihmisen, Jeesuksen, kuuliaisuuden kautta voitonriemun
ja samalla nostettua meidät omansa Kirkkautensa läsnäoloon.
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PYRKIMINEN PYHITYKSEEN
”Pyrkikää rauhaan kakkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä
Herraa”. Nämä sanat löytyvät Hebrealaiskirjeestä. Saman asian voisi suomentaa:
ilman pyhitykseen pyrkimistä ei voi vaeltaa Herran seurassa. Myös sana valvominen on
melkein sama asia. ”Valvo itseäsi ja opetustasi. Ole siinä kestävä”.
”Kaikkia, joita pidän rakkaina, Minä nuhtelen ja kuritan”.
Kun me tulemme ensisijaisesti Jumalan lupausten kautta Hänen Jumalallisesta luonnosta
osalliseksi, merkitsee se samalla rakastumista enenevästi Jeesuksen persoonalliseen luonteeseen. Tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. Ja tämä tahto täyttää täysin pyhitykseen pyrkimisen kriteerin. Me vaellamme Jeesuksen seurassa turvanamme Hänen kallis, Golgatalla
vuotanut sovintoverensä. Sovituksen vaikutus on iankaikkinen ja olemme sen johdosta
puhtaita seisomaan Kristuksessa Pyhän Jumalan edessä.
Nyt on tarkoitus, että me kasvaisimme Kristuksen hyvyydessä ja sitä varten Herran kehoituksen sanat voivat käydä hyvinkin kohti, jopa sisimpään sattua. Nyt kuitenkin on Herran tarkoitus auttaa Sinua eteenpäin pyhityksen tiellä, eikä se merkitse sitä, että tästä
eteenpäin Sinun pitää pilkun tarkasti kehoitusta noudattaa. Sinä olet vain saanut uuden kriteerin kulkemisessasi Herrassa ja Herran kanssa. Sanotaan, että aralla tunnolla vaeltava
Herran oma tottelee pientäkin Herran viittausta kulkiessaan Jeesuksen askelissa. Herran ei
tarvitse kovaa kättä käyttää ollenkaan. Ja joka tapauksessa sanotaan, että Hänen käskynsä
eivät ole raskaat.
Jumalan Tietä kulkiessamme on meillä luontainen taipumus yrittää teoillamme kelvata
Jumalalle, tosin sanoen yritämme Häntä hyvitellä. Mutta ainoa kriteeri, millä kelpaamme
Hänelle, on Jeesuksen ja Jumalan kokonaisvaltainen työ meidän puolestamme. Ja jos todella haluamme Jumalaa hyvitellä, kiitellään sovituksesta, kiitellään Jeesuksen elämästä
meissä, kiitellään Isän Jumalan kokonaisvaltaisesta kuljetuksesta Pojassaan, kiitellään
Kirkkautensa Hengestä, kiitellään, että Hän tekee paljon sellaista hyväksemme, jota emme
osaa anoa tai ymmärtää, kiitellään Hänen valtavasta läsnäolostaan lahjana Häneltä.
Koska raamatussa sanotaan: ”Iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan”, ovat Jumalan
askeleet Jeesuksessa meille mieluisa velvollisuus, ei tienesti eikä taakka.
”Olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset
tekemään”.
Nythän Raamatusta käy ilmi, että Jeesus elää Isän kautta ja Hänen kunniakseen. Kun kerran Jeesuskin, joka on täydellinen kaikessa, täyttää taivaat ja maan, joka on yhtä kunnioitettava kuin Isäkin, nähnyt hyväksi elää Isän kautta, eikö sitä suuremmalla syyllä meidänkin ole ilo ja etuoikeus elää Jeesuksen kautta ja Hänen kunniakseen, kun kerran meidät
Jumala on tähän valtavaan osaan valinnut. Ja edelleen Raamatusta käy ilmi, että
Jumala on meidän arvovaltamme ja kunniamme. Meidänkään ei tarvitse etsiä omaa kunniaamme, olemmehan saaneet Jumalan kunnian osaksemme ihan lahjaksi.
On tärkeätä valvoa joka aika, että yhteys Jeesukseen ja Hänessä Jumalaan on kunnossa.
Tämä valvominen ja Jumalan yhteydessä vaeltaminen Jeesuksessa on pyhitykseen pyrkimisen tärkein alue. Sitäkään ei meidän tarvitse omassa voimassa tehdä, vaan Jumalan
voimassa.
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LEPO HERRASSA
”Tulkaa Minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin Minä annan teille levon”. Jakeet ovat Matt.11:28.
Lepo siis löytyy Jeesuksen tykönä. Sitten Jeesus puhuu myös sielun levosta, joka löytyy
Hänen seurassaan rakastumalla Hänen hiljaiseen ja nöyrään mielenlaatuunsa ja opetellen
niin vaeltamaan. Mestarimme luonne ikään kuin tarttuu meihin. Tästä Johanneskin sanoo
kirjeessään, että sellainen, kuin Hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Raamatussa sanotaan, että kenet Poika tekee vapaaksi, on todella vapaa. Jeesuksen lupaamassa
levossa tehdään silti työtä, kannetaan Hänen iestänsä ja kuormaansa, jotka ovat kevyitä ja
soveliaita meille. Siis Herran työ Hänen levostaan käsin. Siis sisin olemuksemme on levossa Jeesuksessa jokapäiväisten askareittemme keskellä. Raamatussa sanotaan, että Herran omia kuljettaa itse Jumala ja voittosaatossa.
Siispä Jumalan voima siivittää meidän elämämme Kristuksessa soveliaaksi ja kevyeksi.
Kun sanotaan Sanassa: ”Minä elän, en enää minä, vaan Kristus minussa”, sekin tapahtuu
Jumalan voimasta. Kun uskova elää yhtälaisessa kuolemassa ja yhtälaisessa ylösnousemuselämässä Kristuksessa, sekin tapahtuu Jumalan voimasta. Eli Kaikkivaltias Jumala pitää huolen siitä, että elämämme Kristuksessa on soveliasta ja kevyttä ja että Hänen
leponsa pysyy voimassa.
Kuitenkin harmoninen sisäinen ja ulkoinen täydellinen lepo saadaan vasta sitten, kun
Jumala nostaa meidät täältä ajallisesta ”kotelosta” taivaalliseen majaamme, jonka tekijä on
Hän itse. Me kohtaamme täällä monenlaisia vaivoja, eikä Jeesuskaan niiltä säästynyt, kun
Hän oli täällä ajassa. Hän sanoikin mm. ”Kuinka kauan kärsiä teitä”. Näemme paljon masentavia asioita, varsinkin ulkoapäin tulleena ja meilläkin on kärsimyksen osallisuutta lähimmäisiämme kohtaan. Muistamme heitä Isämme edessä. Kuitenkin meillä on Jumalan
antama sokeus ja kuurous Hänen voimastaan, että ies ja kuorma säilyy kevyenä ja soveliaana. Uskoisin, että taivaissa ei mainita enää sanaa ies tai kuorma yleensäkään.
Jeesuksen tykönä opimme Hänessä suhtautumaan myönteisesti koko elämään ja tällainen
elämän asenne tulee lääkkeeksi myös itsellemme enenevässä määrin.
Tulemme Hengen hiljaisessa Virrassa hoidetuksi sisäisistä haavoistamme, joita matkan
varrella on tullut. Ja kun olemme hoidossa, osaamme hoivata myös toisiamme.
Jumalaa sanotaan kaikkien ihmisten Vapahtajaksi, varsinkin uskovien. Olemme varmasti
kaikki Isän silmissä pieniä, osaamattomia taapertajia ja Hänelle hyvin rakkaita,
ja Hän itse johdattelee jokaista lastaan pienessä ja suuressa, kokonaisvaltaisesti huolehtii
kaikista tarpeistamme, Hän osaa meidän puolestamme.
Herran levon ominaisuus on huolettomuus. Huoleton on Jeesuksessa tätä hetkeä elävä
ihminen. Isän, Jumalan kädestä tulee tulevat Hänen ajallaan ja entisiä ei enää muistella
eikä ne ajatukseen astu. On turvallinen, lapsenomainen luottamus Jeesuksessa Isään.
Hän pitää huolen, Hän hoitaa, kaikki tieni tulee hyvän Isän kädestä, kaikki yhdessä vaikuttaa minun parhaakseni.
Jeesuksessa käyden toteutamme Jumalan tahtoa ja meille käy Sanan lupauksen mukaan:
”sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa”.
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Kristuksen Kanssa Jumalassa
”Te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa”.
Kol.3:3.
”Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, Hänen Pojassansa Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä”. 1joh.5:20.
Kun Jeesus antoi ristillä henkensä Isän käsiin, repesi temppelin esirippu, joka erotti
kaikkein pyhimmän, keskeltä ylhäältä alas asti. Avattiin jokaiselle ihmiselle mahdollisuus
käydä Kristuksessa kaikkeinpyhimpään Isän tykö. Johanneskin viittaa kirjeessään tähän
sanomalla, että me Jeesuksessa olemme siinä Totisessa, Isässä Jumalassa. Nyt meille on
tärkeätä, että olemme tietoisia Jumalan suuresta lahjasta ja myös rohkeasti hyödynnämme
Jumalan lahjan koko rikkauden.
Raamattu sanoo, että kadotustuomiota ei ole niillä, jotka Kristuksen kautta Jumalan tykö tulevat. Rohkaisen Sinua käymään Jeesuksen seuraan ja käy Hänessä ihan perille asti,
suureen Jumalaan ja pysy siinä. Silloin olet Jeesuksessa kolmiyhteisessä Jumalassa.
Jumalan Pojan Golgatan työ on sen tehnyt mahdolliseksi. Sanotaan, että Hän sai aikaan
iankaikkisen sovituksen. Kun Jeesus rukoili omiensa puolesta, Hän pyysi, että olisimme
yhtä ja olisimme Hänessä ja Isässä. ”Että hekin meissä olisivat”.
Tosiasia on, että ollessamme kätkössä Kristuksen kanssa Jumalassa, me olemme yhtälaisessa kuolemassa ja yhtälaisessa ylösnousemuselämässä. Elämme Jeesuksen kautta Jumalassa. Jeesuksen kanssa katselemme ja elämme elämää Jumalan sisästä. Ponnistuskohtamme kaikessa on Jumala itse. Elämme Jumalasta käsin, Hänen kuljetuksessaan, Hänen voimassaan. Muistetaan, että Jeesus on täynnä armoa ja totuutta ja samoin myös Jumalamme, varsinkin uskovien vapahtaja. Nämä esitetyt asiat ovat jalo, ikuinen päämäärä,
johon saamme täällä ajassa Hengen opettamana harjaantua. Että elämisemme Jumalassa
tulee meille luonnolliseksi, hienoksi elämäksi, josta ei enää ikinä haluta ulos.
Kun katselemme, mitä Raamattu sanoo Isästä, mainitaan, että Jeesuksen olemus on
Isästä. Rakkaus, hiljaisuus, armahtavaisuus, suloisuus, hoivaava, hyvä, uskollinen, nöyrä,
epäitsekäs, omiensa parasta ajatteleva kaikkien ihmisten vapahtaja. Myös Isän sanoina:
”Ajattelin, kuinka asetankaan Sinut lasteni joukkoon, etkä koskaan ole kääntyvä Minusta
pois”. ”Poikani, Sinä olet aina Minun tykönäni”. Myös sanotaan, että Isän tykönä ei ole
muutosta, ei vaihteen varjoa. Jumala on sama eilen, tänään, iankaikkisesti. Se uhraava Isän
rakkaus, joka ilmestyi meidän puolestamme Golgatalla, on meitä kohtaan sama tänäkin
päivänä. Ja, koska Hän ei säästänyt omaa poikaansakaan meidän tähtemme, sanotaan, että
Hän lahjoittaa myös kaiken hyvän meille Jeesuksen kanssa. Saat aina kuulla Hänen viisauttaan. Isän suuri sydämen halu on pitää Sinut lähellään, tykönään Jeesuksessa. Saat olla
osallinen Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta ja Hengen täyteydestä. ”Kastelen sitä
hetkestä hetkeen ja vartioitsen, ettei mikään sitä vahingoita”.
Jumala on ottanut Sinut kokonaisvaltaiseen huolenpitoonsa. On antanut enkeleilleen
Sinusta käskyn varjella Sinua kaikilla teilläsi, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus on tuo
kivi. Jumalan enkelitkin yhdessä pitävät huolta Sinun saumattomasta yhteydestäsi Jeesukseen ja kolkolmiyhteiseen Jumalaan. Askella rohkein, varmoin askelin, Tie kestää.
Esko I Kärki

50

NUORUUDEN LÄHDE
Kun annoimme elämämme Jeesukselle ja Hän antoi meille voiman tulla Jumalan lapseksi, saimme Jumalalta Hänen Poikansa Hengen, jossa me huudamme: Abba rakas Isä. Tämä
Henki on ikuisesti nuori puhdas lapseuden henki. Mutta myös minuutemme, sielumaailmamme, tarvitsee nuortumisen ja uudistumisen.
Uudesti syntynyt ihminen on kaikessa hengellisessä osaamisessa kuin pieni lapsi: ei osaa
lähteä eikä tulla. Kuitenkin suussa ja elämässä ovat vielä vanhat tottumukset sanat ja lauseparret. Nyt, kun tällainen ihminen käy heti Jeesuksen seuraan, syö sanan lupauksia ja
samalla täyttyy Pyhällä Hengellä ja lisääntyvällä voimalla, on hänen minuutensa sisäinen
nuortuminen alkanut. Päätepiste on täydellinen nuoruus, Jeesuksen kuvan kaltaisuus.
Jumala on ikuisen terveyden, kauneuden, rakkauden ja nuoruuden lähde. Hän kasvattaa
meitä kaikin tavoin Kristukseen Hengen opettamana. Ja mitä enemmän yhdeksi Jeesuksen
kanssa meitä kasvatetaan, sitä nuoremmaksi sisäisesti tulemme. Täydelliseen nuoruuteen
kuuluu täysi viattomuus ja puhtaus. ”Siis te tunnette heidät heidän hedelmistään”
Kun katselemme erästä Jumalan hedelmää, pientä lasta. Hän on täysin puhdas ja viaton.
Tämä varmasti kertoo paljon hänen luojastaan.
Nyt meidän minuutemme on myös tällaisen Luojan käsittelyssä ja Hän kaikkivaltiudellaan pystyy myös meidän minuutemme Kristuksessa tekemään täysin puhtaaksi ja viattomaksi. ”Tekee kovan kiven vesiläheeksi”. Jeesuksen kallis sovintoveri on heti ja ikuisesti
voimassa Herran omalla. Ja sen tähden hän on Jumalan silmissä täydellisesti puhdas, että
hän voi heti käydä Kristuksessa Kaikkein pyhimpään, jossa hänen minuutensakin pyhitetään ja puhdistetaan myös käytännön elämässä puhtaaksi, pyhäksi ja myös täydellisesti
nuoreksi Jumalan askelissa Jeesuksessa. ”Kun Kristus, meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin Hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa”. ”Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa”. Suomentaisin nämä tekstit näin: Sinuun kasvatetaan, luodaan uutta Jumalan Pojan elämää ja samalla vanhaa puretaan yhtälaiseen kuolemaan ja Sinä saat tulla uudessa elämässä sitä mukaa, kun sitä kasvatetaan ja
luodaan, Kristuksen kanssa esiin. Jos Sinun vanha elämäsi ”potkaistaisiin” kokonaan heti
altasi pois, voisi tulla suuria vaikeuksia, sillä uuden, Jumalan Pojan elämän, luomiseen
tarvitaan paljon aikaa ja totuttautumista. Meidän täytyy tulla Kristuksen kanssa vahvaksi
uusissa asioissa, ja kun koetaan, nyt Jumalan Pojan uskossa jalat kantaa tässä asiassa, heitetään vanha pois ja voidaan varmasti ja luotettavasti esiintyä Jeesuksen kanssa uudessa
asiassa vanhan häiritsemättä. Onhan vanha Jumalan voimasta alistettu kuolemaan.
Kun taloakin rakennetaan, ovat rakennustelineet pystyssä niin kauan, että talo itse on
vahvasti ”tolpillaan”, sitten telineet puretaan.
Koska elämämme on kätkössä Kristuksen kanssa Jumalassa, tapahtuu Taivaallisen
Isämme ”rakennustyö” meihin salassa ja kun ”telineiden purkaminen” kussakin asiassa
tehdään, paljastuu valmis luomus Kristuksen kanssa ja saadaan käydä Hänen kanssaan
esiin myös tässä asiassa
”Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat” Jumalan ”rakennustyö” voi jatkua harmaantumiseemme saakka, mutta se tulee valmiiksi. Hän on oikein
omansa määrännyt Poikansa kuvan kaltaiseksi. Ja minkä hän on määrännyt, sen Hän myös
toteuttaa.
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JEESUKSESSA ISÄSSÄ
”Teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa”. ”Kun Kristus, teidän
elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte Hänen kanssaan kirkkaudessa”.
”Suuri voitto on Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa”. ”Ei ylhäällä vuorella oleva
kaupunki voi olla kätkössä”.
Kun me elämme Jeesuksen kautta Jumalassa, seuraa siitä sisimpäämme lepo, rauha ja
turvallisuus ja meillä on elämämme täysi riippuvuus Hänessä. Pääasiamme on levätä Hänen läsnäolossaan ja se on aina ensisijainen asia. Mitkään tapahtuvat asiat eivät saa tätä
ensisijaisuutta riistää. Isä pitää huolta tästä ja myös me vilpittömästi pyrimme siihen. Jumalan vaikutuksen ensisijaisuus meissä kohdistuu ensimmäiseen käskyyn: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi”. Ennen Jumalan läsnäolon täyteyttä se oli ihmisille mahdotonta, mutta
nyt Herran kanssa ja Hänen vaikutuksesta mahdollista. ”Minä annan heille sydämen heidän tunteakseen Minut”. Kun Jumala Kaikkivaltias on luvannut näin tehdä, on se totisesti
Hänelle mahdollista meidän jokaisen kohdalla.
Herrassamme ja Isässämme vaeltaessa on hyvä muistaa iankaikkinen Jumalan armo, joka
pystytettiin Golgatalla. Emme saa yrittää teoillamme täyttää Kristuksenkaan lakia. Jumalan sovitus Poikansa kautta on täydellinen ja täysin lahjaa meille. Samoin myös Herran
vanhurskaus. Pyrimme ehyesti Herrassa vaeltamaan Hänen suoraa tietään. ”Aina valmis
palveluksen työhön” Jeesuksessa. Meillä tulisi olla syvä tietoisuus, että olemme Jumalalle
kelvollisia ainoastaan Hänen Poikansa sovituksen tähden, Hänen suuren rakkautensa tähden. Vaikka kuinka yrittäisimme täydellisesti vaeltaa Jumalan edessä, jää se Hänen silmissään vajavaiseksi, mutta kun pyrimme vaeltamaan ehyesti turvaten ainoastaan Jumalan
Pojan vihmontavereen, Hänen Golgatan työhönsä, on meidän vaelluksemme Jumalankin
silmissä puhdas. Tämä vapauttaa meidät turhasta pinnistyksestä ja yrittämisestä. Saamme
levollisesti Hänessä vaeltaa, Hänen askelluksessaan.
Varmasti monet meistä käyvät hiljaisuuden koulua. Siinäkin on meillä hieno asia ja onnemme olla Jumalaa lähellä. Kun kuitenkin Hän pitää myös päämme hiukset luvussa ja
Hänen ilonsa on olla kanssamme, niin emmekö mekin myös silloin, kun ei tapahdu mitään
ulkonaisesti, voisi hyödyntää ja ilahduttaa Isää olemalla Hänen seurassaan.
Varmasti on vaikea ymmärtää, että Kaikkivaltias on meissä meitä varten. Mutta se rohkaisee meitä, että Jumala on maksanut meistä äärettömän hinnan Golgatalla, ja hän valvoo
rakkaudellisesti omien ”muksujensa” hyvinvointia ihan itse. Ja on myös itse takuuna meidän kasvullemme ja kotiin pääsemiselle.
Jeesus on hiljainen ja nöyrä sydämeltä ja kuitenkin ”Kun Hän avaa, ei kukaan sulje, ja
kun Hän sulkee, ei kukaan avaa. Meilläkin on läsnä Jumalan arvovalta ja auktoriteetti Hänen elämässään, Ja vain Hän pystyy meidätkin kasvattamaan siihen: Hiljainen ja nöyrä
suuren Jumalan läsnäolossa. Ja jos on tarvis, katselemme toisiamme ylös päin.
Isä on työssä, Jeesus on työssä ja me olemme työssä. Meidän työpanoksemme ensisijaisuus on totuttautua olemaan ja kulkemaan Jeesuksen kanssa Jumalassa.
Ohessa rohkaisemme toisiamme niillä armoituksilla kuin meillä kullakin on.
Jumalan valosta ja läsnäolosta riittää jaettavaa.
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Tässä Minä Asun
"Tämä on minun leposijani iankaikkisesti; tässä minä asun, sillä tänne on minun haluni ollut”.
PS.132:14. Herra on valinnut Siionin asunnoksensa, mutta myös joka ainoan siellä syntyneen.
Raamatusta käy ilmi, että jokainen Herran oma ”muksu” on syntynyt siellä. Joh.14:23 ”Me
tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” Myös Sanasta käy ilmi, että
kaiken, mitä Herra tekee, pysyy iäti. Joh.8:35 ”Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy
iäti.”
Herra on valinnut Sinut, Sinä Herran oma, leposijaksensa iankaikkisesti. Koska Hän on tehnyt ja tekee näin, on Sinulla Jumalalta täydet valtuudet ja mahdollisuus tehdä samoin: valita
Suuri Jumala leposijaksesi iankaikkisesti.
Kaikki tapahtuu Kristuksessa ja Kristuksen kautta. Hän on ainoa välimies Jumalan ja ihmisten välillä iankaikkisesti. Jeesus elää Isän kautta ja Isässä, samoin mekin eletään Jeesuksen
kautta Isässä. Samoin tämä iankaikkinen leposija on Jeesuksen kautta Isässä.
Kun sisäinen lepomme on Jumalan saattamana hengessä täydellinen, on rauhammekin Hänessä kuin virta ja vanhurskautemme Hänessä kuin ”meren aallot”. Se vanhurskaus on Jumalan Pojan verellä viitoitettu.
Täydellisessä levossa sisimmässämme on meillä syvä tietoisuus sovituksesta ja sen tuomasta, osaksemme tulleesta, täydellisestä puhtaudesta. Sillä Jumalassa voidaan olla vain täydellisessä puhtaudessa.
Golgatan sovituksessa on huomioitu myös vajavaisuutemme. Saamme Herran levossa ja
levosta, Herrasta käsin vaeltaa. Ei tarvitse yrittää yli kohtuuden, vaan riittää, kun kaikessa tahdomme hyvin vaeltaa. Näin meillä on kaikessa jatkuva, Jeesuksen sovituksen vihmontaveren
puhtaus.
Kuinka on mahdollista, että Jumala voi kaikessa täydellisyydessään asua jokaisessa Jeesukseen uskovassa. Raamatussa sanotaan, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja kun Hän on
päättänyt näin tehdä, ei kukaan voi Jumalaa siitä estää.
Jeesus sanoo niinkin voimakkaasti, että Jumala voi jopa kivistä herättää lapsia Aabrahamille. Lisäksi Hän sanoo, että päämme hiuksetkin ovat tarkassa luvussa, samoin sanomamme
sanat. Samoin, kun kedon ruohotkin jokainen täydellisenä kasvaa maassa, samoin jokainen
uskova on Suuressa Jumalassa, ikuisessa leposijassa. Samoin Jumalakin Kaikkivaltiutensa
Voimalla, Pyhyydessään, Rakkaudessaan ja Armossaan on asettunut Sinuun lepäämään. Saat
iankaikkisesti kuulla Hänen Viisauttaan, kokea Hänen Rakkauttaan ja huolenpitoaan ja lohdutustaan, saat iankaikkisesti olla Jumalan Pyhä Vapaakyytiläinen Hänen Voittosaatossaan. Se
on Hän, joka toimii ja kuljettaa.
Mikä Hieno iankaikkinen leposympioosi: Jumala Sinussa ja Sinä Jumalassa.
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YKSI HENKI HÄNEN KANSSAAN
”Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan”. 1Kor.6:17.
Yhtyminen Herraan ei ole vain lyhyen hetken asia, vaan se on iäisyysasia,
olla yhtä Hänen kanssaan iankaikkisesti.
Raamatun ydinlinjaus käsittelee Jeesusta ja että Jumala on Hänet tarkoittanut
iankaikkiseksi välimieheksi meille. Universaalinen Kristus-ruumis on tarkoitettu
ikuisesti Jumalan yhteyteen ja yhdeksi Jeesuksessa.
Paavali toteaa, että Hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen. ”Valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä Hänen kanssaan”.
Koska kaikki syntimme, erheemme ja vajavaisuutemme on sovitettu Golgatalla,
on meillä sen perusteella, täydellisesti puhtaana, täysi oikeus käydä yhdeksi Hengeksi Jeesuksen ja Hänessä myös Isän Jumalan kanssa.
Kun lauseessa: Mutta joka yhtyy Herraan… lausutaan sana joka, tarkoittaa se
minuuttasi ja samalla koko olemustasi ei vain yksin henkeäsi.
Sinun olemuksesi ja olosuhteesi ovat Golgatan sovituksen vaikutuspiirissä ja saat olla
Jeesuksen vihmontaveressä kaikessa vapaa pyrkien levollisesti kaikessa hyvin vaeltamaan.
Elämä Jeesuksessa sisältää kaikki Hengen hedelmät. ”Täynnä vanhurskauden hedelmää,
jonka Jeesus Kristus saa aikaan”. Näihin hedelmiin kuuluu Sinulle Herran ilo. ”Minun
palvelijani riemuitsevat sydämen onnesta”. ”Tämän minä olen teille puhunut, että Minun
iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi”.
Jumalan läsnäolo meissä ja meidän läsnäolomme Jeesuksen kautta Hänessä saa Elämän
ja Virvoituksen lähteet auki. Saadaan olla virvoittavien vetten äärillä,
saadaan aina kuulla Hengen opetuksessa Hänen puhettaan, josta ilomme ja hyvinvointimme vain vahvistuu. Korkein itse vahvana pitää sisäisen elämämme ja voimme täysin turvata Herran sanaan: ”Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois”: Korkein
itse tekee lujiksi Sinun porttiesi salvat tässäkin asiassa.
Myös Sanassa sanotaan: ”Jalo jaloja miettii ja jaloudessa lujana pysyy”. ”Ei missään Minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa”. Nyt kysymys näissä asioissa on siitä,
että pyrkiessäsi Jeesuksessa hyvin vaeltamaan; Jumala nostaa Sinut negatiivisuuden, kielteisyyden suosta pyhään, ilon ja myönteisyyden ilmapiiriin, jossa Hän itsekin on. Sinä pyhityt Hänen vihmontaverensä suojassa ollen siten yhtä joka aika Jeesuksen kanssa ja myös
joka aika puhdas Jumalan silmissä.
”Hän on voimallinen säilyttämään se, mikä teille on uskottu”. Suuri Herra on säilyttävä
aina kirkastuvan tiesi ja Sinäkin tahdot säilyttää.
Saat olla armahtavainen itsellesi ja toisille. Jeesuksen tykönä Hänessä on myös lepo.
Sisäinen elämäsi viedään rauhaan ja lepoon Herrassa. Jumalan valtasuuruus tulee todelliseksi elämässäsi, samoin Hänen hyvyytensä ja rakkautensa. Hän huolehtii Sinusta kokonaisvaltaisesti pienessä ja suuressa. Saat pelkäämättä palvella Häntä Hänen edessään pyhyydessä ja vanhurskaudessa kaikkina elinpäivinäsi.
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ILO HERRASSA
”Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne”. ”Hengen hedelmä on rakkaus, ilo…”. ”Saattaako hän iloita Kaikkivaltiaasta”. ”Tämän Minä olen puhunut, että Minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi”. ”Minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota
pois teidän iloanne”.
Meidän elämässämme on vaivan näkemistä, kärsimistä, ahdistustakin, mutta myös ilon ja onnen
hetkiä. Yleensä edellä mainitut tulevat ja menevät. Yleensä meissä ja meille tapahtuvissa asioissa
on omat syynsä. Ja on myös sellaisia ilonkin aiheita, jotka ensin kiitättävät, mutta ajan kuluessa
nekin ”normalisoituvat” eli niihin tulee tottumus, jopa itsestään selvyys.
On kuitenkin uskon alueella kestoilonaihe ja –syy: Iankaikkinen Jumalamme. Raamatussa mainitaan useita, Jumalasta johtuvia ilon aiheita.
Jeesuksen maailmaantulon yhteydessä Enkeli sanoo: ”Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on
tuleva kaikelle kansalle”. Siis tässä Häntä, persoona Jeesusta, sanotaan suureksi iloksi. Nythän
psalmissa, jonka alussa sanotaan: ”Kuninkaasta on minun lauluni….”, mainitaan: ”Sinä rakastit
vanhurskautta ja vihasit vääryyttä, sen tähden on Herra Sinun Jumalasi voidellut Sinua Iloöljyllä
enemmän kuin osaveljiäsi”. Jeesus Valtavalla lunastustyöllään olisi todella ansainnut suuremman
ilon kuin me, mutta Hänen ihmisrakkaus ilmeni jäähyväishetkissä, kun hän sanoi ”että Minun iloni
olisi teissä”. Siis sama ilon olemus kuin Jeesuksella, olisi meissä. Sisareni ja Veljeni Herrassa.
Kaikki yhdessä, Hengen opetus, Jeesuksen ymmärrys, Isän voittosaattoaskeleet Kristuksessa ja
Hänen kasvunsa meissä, johtavat sinut iankaikkiseen, päättymättömään iloon, jonka aihe ja syy on
Jumala itse.
”Minun palvelijani riemuitsevat sydämen onnesta”, Jesaja 60 ”sydämesi sykkii ja avartuu… Sinä
loistat ilosta”, ”Minä luon uudet taivaat ja uuden maan… te saatte iankaikkisesti iloita ja riemuita
siitä, mitä Minä luon”. ”Saavat nähdä Jumalamme ihanuuden”. Muun muassa nämä ovat iankaikkisesti voimassa olevia ilon aiheita.
Kaiken täydellisen kauneuden, ilon ja ihanuuden lähde on Jumala. Kun suuri Herra tekee ajan
saatossa meissäkin kaikkea uudeksi, ilon ja kiitoksen pysyvät, todelliset aiheet Hänestä vain lisääntyvät ja pian alkaa koko olemuksemme olla ”kiitoksen porttina” Hänelle.
Jeesuksen olemus on ilo ja rakkaus. Vaikka näin on, täytyi Hänenkin kärsiä sanomattomat tuskat
Golgatan tapahtumissa. Eikä sekään pystynyt riisumaan Hänen iloaan ja rakkauttaan. Hän on totisesti sama eilen tänään ja iankaikkisesti näissäkin asioissa. Samoin, kun Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, Minä olen voittanut maailman, ei meiltäkään mikään ahdistus tai kärsimys voi riisua Jumalan meihin istuttamaa iloa. Ole
turvallisella mielellä, Jumalan istuttama ilon taso pysyy Sinussa aina. Pietari sanoo, että riemuitsette sanomattomalla, kirkastuneella ilolla. Ilo on sisäistä, sydämen iloa. Sitäkään ei ihan voi peittää:
Se näkyy silmistäsi.
Jeesus Kristus saa aikaan Hengen Hedelmät ja yksi niistä on ilo. On Jumalallinen laki, että Jumalan antaman kasvun myötä myös pysyvä Pyhän Hengen Virta voimistuu. Häntä sanotaan myös
”Iloöljyksi”. Virran voimistumisen myötä myös Hengen Hedelmät voimistuvat, myös ilokin, jonka
syy on Herra itse. Jeesus sanoo, että Pyhä Henki opettaa Sinulle kaikki ja muistuttaa kaikesta mitä
hän on sanonut. Johannes toteaa, että Hänen voitelunsa opettaa kaikessa. Pyhä Henki ei tee turhaa
työtä, Hän on Kaikkivaltias Opettaja ja Suuri Isä antaa siunatun kasvun Hänen jokaisen opetuksensa mukaan ja opetetut asiat tulevat Sinulle todelliseksi elämäksi. Korkein itse vahvana pitää
myös opetetun tason. Ja on aika elämässäsi, jolloin Virta alkaa kantaa. Tästä kohtaa sanotaan, ettei
Virran poikki voi käydä. Sinä olet kokonaan Jumalan tahdossa ja Virta vie. Jos mieleesi tulisikin
jotain negatiivista tai poikkinaista, ei se enää toimi, Virta on niin voimakas, etkä Sinä haluakaan
tässä Ilonvirrassa poikkiteloin käydä.
Niin kuin Sinä pysyt Korkeimman vahvistamana Jeesuksessa Isässä ja Pyhässä Hengessä, samoin
Hän pitää huolta myös ilosi tason pysyvyydestä. Ole turvallisella mielellä.
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Rauhan Jumala
”Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut Hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri Lammastenpaimen, Herramme
Jeesuksen, Hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on Hänelle otollista”.
Jumala on Rauhan Jumala. Hän on itse Rauha. Raamatussa puhutaan
paljon rauhasta ja rauhallisuudesta: ”Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne”, ”vanhurskauden hedelmä on rauha”, ”rauhassa
minä käyn levolle ja nukun”, ”rauha teille”, ”hän siunaa kansaansa
rauhalla”, ”iloitsevat suuresta rauhasta”, ”rauhan miehellä on tulevaisuus”, ”Hän on oleva Rauha”, ”Jumalan valtakunta on vanhurskautta,
rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä”. ”iloiten te lähdette ja rauhassa teitä
saatetaan”.
Rauhalla ja rauhallisuudella on keskeinen merkitys meidän askeltaessamme Jumalan kuljettamana Jeesus-tiellä. Jeesuksen elämään sisältyy
hiljainen, rauhaisa saatto. ”Jospa ottaisit käskyistäni vaarin, olisi rauhasi kuin virta ja vanhurskautesi kuin meren aallot". Rauha kuin virta
sisältyy Jeesus-elämään. Mitä enempi olet yhtä Jeesuksen kanssa, sitä
syvempi on rauhasi. Rauhaan Jeesuksessa sisältyy myös lepo ja turvallisuus. Tiedostamme, että olemme Jeesuksessa myös Isässä, suunnattoman suuressa voimassa, Jumalassa, jolle kaikki on mahdollista ja jonka
kädestä kukaan ei voi riistää.
Jumala, suuri Isä, on aikojemme vakuus. Hänessä meillä on rauha, jota Raamattu sanoo suureksi Rauhaksi: ”suuri rauha on Sinun lapsillasi
oleva”. Rauha on suuri lahja, joka sisältyy Jumalan läsnäoloon Jeesuksessa ja meidän olemiseemme Hänessä. Jumalan, Isän kuljetuksessa oikein ”huokuu” rauhallisuus ja sen mukana suuri turvallisuus. On hyvin
turvaisaa olla kaikessa Korkeimman varjossa. Se on tilanne, jossa ei
enää pelätä mitään. Iloitsemme Jumalastamme ja katselemme Hänen
sylistään käsin maailmaa kuin pieni lapsi: rauhaisasti, turvaisasti. Isä
tietää kaiken, Isä osaa kaiken, Isä suojelee kaikessa.
Tämä valtava Jumalan läsnäolo Jeesuksessa antaa meille ikuisen, turvallisen elämän Hänessä. Se suuri rauha ja turvallisuus Hänen istuttamanaan ei horju eikä vaihtele. Kaiken, mitä Herra tekee, pysyy iankaikkisesti. Hänen tykönään ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Otamme elämämme kaikki asiat Hänestä, suuresta rauhasta käsin. Elämämme on ja pysyy tasapainossa Hänen rauhassaan.
Ihminen on luonnostaan pelokas ja arka. Jumalan suuri persoonallinen Rauha on Herran vastaus ja lahja tämän ajan ihmiselle. Käy
rohkeasti Hänen kanssaan eteenpäin Hänen Rauhassaan.
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Kaiken Lohdutuksen Jumala
”Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken
lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella,
jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat” 2Kor.1:3,4
Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että heillä on maailmassa ahdistus. Paavali mainitsee, että tämä
hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen, määrättömän kirkkauden
ylenpalttisesti. Näyttäisi siltä, että se kirkkaus, Jeesuksen Kristuksen kirkkaus, ainakin osittain
annetaan ahdistusten, kärsimysten kautta. Paavali toteaa, että tämän nykyisen ajan kärsimykset
eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
On selvää, että jos vain tulisi vain ahdistusta osaksemme, emme kestäisi. Nytpä Jumala itse lohduttaa meitä ja on myös meille, omilleen antanut armossaan iankaikkisen lohdutuksen Pyhän Hengen. Raamatusta käy ilmi, että Jumala kolminaisuudessaan kaikilta osin toimii lohduttajana. Simeonista sanotaan, että hän odotti Israelin lohdutusta, Jeesusta.
Kuitenkin, kun ajattelemme Jeesusta, Hänellä oli Pyhä Henki toimintakautenaan, Hän eli Isän
läsnäolossa, täytyi Hänen käydä Isän aivoittelema kärsimyksen määrä läpi. Jeesusta vaikeimpina
aikoina vahvistettiin, lohdutettiin: erämaassa ja Getsemanessa, mutta kärsimystä ei otettu Häneltä
pois. Samoin meillekin on määrätty kärsimyksen malja, joka on meidän juotava. Se ei ole turhaa.
Suuri Jumala on kaikessa mukana osallistuen kärsimyksiimme, lohduttaen. Hedelmänä saamme
lahjaksi iankaikkisen Jumalamme täydellisen Kirkkauden ja läsnäolon. Saamme nähdä Jumalamme ihanuuden ja Hänen kirkkautensa.
Raamatusta käy ilmi, että kunkin uskovan elämässä kärsimyksillä on oma aikansa. Uudessa Testamentissa muistutetaan Jobin vaiheista. Häntähän elämän keskivaiheilla koeteltiin suurilla kärsimyksillä ja sitten pitkä loppuelämä suuresti siunattiin.
Ihminen on suurimman osan elämästään sisäisesti yksin. Yksinäisyys on monesti ahdistavaa. Uskova voi aina ahdistusten keskellä hengessä painaa päänsä Jeesuksessa Isän rintaa vasten, jopa itkeäkin siinä ja Isä lohduttaa. Jeesuskin loppuvaiheissa sanoi opetuslapsilleen, että te jätätte minut
yksin, en kuitenkaan ole yksin, vaan Isä on minun kanssani.
Monesti ahdistusten kohdatessa haluaisimme äkkiä siitä ulos, mutta olisi hyvä, jos voisimme ottaa kaikki elämämme vaiheet Isän kädestä, ilot ja surut. Jobin kirjassa Elihu mainitsee Jobille, että
sinutkin houkutteli ahdingosta pois lihavuudesta notkuvan ruokapöydän rauha. Siis Jobille oli tarjottu vapaehtoista kärsimistä. Sitten myöhemmin mitattiin suuri kärsimys, jota hän ei voinut ohittaa.
Kärsimysten koulussa opimme tuntemaan Jumalaamme kaiken lohdutuksen Jumalana. Ne lohdutukset varmasti ovat monia, sydämeen painuvia ja kun ahdistusten koulu vähennetään tai peräti
lopetetaan, on meillä siunattu valmius ja etuoikeus kulkea kanssamatkaajiemme vierellä aidosti
lohduttaen ja siunaten. Niinhän Jeesuskin vapautettiin ajallisista kärsimyksistä Golgatan kautta,
nythän on meissä osallistuen ja lohduttaen meidän elämässämme.
Korkeaveisussa sanotaan: ” Kuka tuolta tulee erämaasta rakkaaseensa nojaten”. Erämaakoulut,
kärsimyskoulut opettavat meitä nojautumaan täysin Jeesukseen ja Isään. Myös Hooseassa käy ilmi,
että Hän sieltä alkaen antaa meille ”viinimäkemme”, Hengen Virrat, jotka Hänestä ikuisesti virtailevat meihin ylitsevuotavasti.
Edellä käy ilmi, että Jumalan lohdutukset meille, voivat tulla veljemme, siskomme kautta. Jumalalla aina on käytössä kärsimysten koulujen läpi käyneitä omiaan, jotka voivat olla Sinulle lohduttajana kärsimystesi taipaleella ja ymmärtävät Sinua.
Jumalan Sana ei kuitenkaan voi raueta tyhjiin, kun Jeesus sanoo, että Minun ikeeni on sovelias
ja kuormani kevyt. Kun Sinä harjaannut kokoaikaiseen Jeesuksen seuraan, ovat nämä sanat niin ja
aamen Sinun kohdallasi. Myös Paavali sanoo, että hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme. Jeesuksessa Isässä voidaan hyvin suoritua meille mitatusta kärsimyksen maljasta. Siunattua kotimatkaa Jeesuksen kanssa Isässä.
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Täydellisenä Kristuksessa
Otsikko on lainaus Paavalin tekstistä, jossa hän sanoo näkevänsä vaivaa ja taistelevan sitä varten, että asettaisi jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Kuitenkin toisessa kohtaa hän mainitsee, ettei itsekään ole vielä täydelliseksi tullut.
Me vajavaiset ihmiset saamme opetusta ja opetamme, että jokainen ihminen tulisi täydelliseksi
Kristuksessa. Jeesus sanoo: ”olkaa täydelliset, niin kuin teidän Taivaallinen Isänne täydellinen on”.
Raamatussa sanotaan, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa.
Elämme täydellistä elämää Herrassa ja olemme tietoisia alttiudestamme tehdä virheitä.
Se, että kaikessa tahdomme hyvin vaeltaa, riittää kriteeriksi sovituksen turvaan, ja siinä Jumalan
täydelliseen läsnäoloon Jeesuksessa. Tie on täysin auki Jeesuksen seuraan, jossa saamme hengessä
olla yhtä Hänen kanssaan ja Hänessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa.
Kun olemme yhtä Jeesuksen kanssa, on meillä vihmontaveren turva, täydellinen puhtaus, niin
kuin Jeesuksellakin ja osanamme on koko olemustamme myöten Isän Jumalan voittosaattokuljetus. Tämä Jumalan kuljetus Hänen voimassaan ja voimastaan, tekee elämästämme lähes täydellisen. Muistetaan, että myös Jeesus eli lihassa ollessaankin täydellistä elämää.
Sinänsä, ilman sovituksen turvaa, ei meidän vaelluksemme kestäisi Jumalan edessä. Tässä suhteessa olemme kaikki samalla viivalla, täysin Jumalan armon varassa.
Jos sitten tulee vaikeuksia sisäiseen elämäämme, voimme käydä mielessämme läpi muutaman
asian: onko sovitus osa meidän elämäämme, pyrimmekö olemaan Jeesuksen seurassa, nojaudummeko elämässämme yksin Jumalan tekoihin ja Hänen askellukseensa, tiedostammeko, että Jumalan kokonaisvaltainen huolenpito meistä ei ole itsestään selvyys, vaan suurta Jumalan lahjaa ja
muistammeko olla kiitolliset siitä. Jeesus sanoo, että joka tulee Hänen tykönsä, ei koskaan isoa ja
joka uskoo Häneen, ei koskaan janoa. Tästäkin käy ilmi Jumalan kokonaisvaltainen huolenpito,
lahjaksi.
Paavali ahkeroitsi, että hänellä olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Kaikesta käy ilmi, että Herran asiat eivät ole ”pitääpointtia” , vaan pyrkimis asioita, hienoja mahdollisuuksia toteuttaa Herran jaloja tekoja. ”Kuka on se, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus
hyvään”. Se onkin ihmeellistä, että meillä on täysi lupa ja oikeus puhua ja tehdä hyvää. Kukaan ei
tule sitä kieltämään.
Suurin rakkain ja kallein työsarka on vaalia suhdettamme Jeesukseen ja Isään, olla Hänen seurassaan. Siinä Hänen edessään meille annetaan rauhassa ja levossa rukousaiheita, kiitosaiheita ja
siinä Herran läheisyydessä tulemme myös lohdutetuksi elämän paineista ja rasituksista. Hyvä Paimen hoitaa päivän helteessä saamiamme kolhuja.
Myös Jeesus-tiellä pyrkiessämme täydellisyyteen sielumaailmammekin jalostuu ja meistä tulee
Isän määräyksen mukaan Jeesuksen kuvan kaltaisia. Raamattu sanoo, että uskovien täältä ajasta
tempaushetkellä kaikki Hänen omansa saavat Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltaisen ruumiin.
Eli ulkoinenkin olemuksemme on Jeesuksen kaltainen.
Johannes toteaa kirjeessään rohkeasti, että sellainen kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme tässä
maailmassa. Paavali toteaa, että meillä on Kristuksen mieli. Kun Kristus elää meissä ja me Hänessä, näinhän sen täytyy olla.
Jumalan läsnäolo meissä merkitsee, että polkumme tasoittuu, kuormamme kevenee. Jos tuskailemme paineittemme alla, Herra sanoo Sinulle ja minulle: ”Pitäisikö Minun kasvojeni käymän Sinun kanssasi ja Minun viemän Sinut lepoon”. Kun Jumala Kaikkivaltias sanoo vievänsä lepoon, on
se syvälle luotaavaa, todellista ja ikuista Hänen seurassaan eikä ole sellaista voimaa tai mahtia, joka
sen estäisi.
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SINUN JUMALASI, SINUN RAKKAUTESI
”Rakkaus on Hänen lippunsa minun ylläni”, Tämä lause löytyy Korkea Veisusta. Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Jumalan rakkaus meitä jokaista kohtaan ilmeni Golgatalla. Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus tulla Jumalan läheisyyteen Jeesuksessa Kristuksessa, koska Hänen sovitusverensä on vuotanut Golgatan kalliolle. ”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”.
Saamme käydä yhdeksi Jeesuksen ja Hänessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa, Jumalan
pojan sovintoveren tähden. Se Isän rakkaus, joka ilmeni Golgatalla, on edelleen voimassa.
Hänen tykönään ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Kaikki on täytetty, että saamme tulla
osalliseksi Isän täydellisestä Rakkaudesta. Tämä Rakkaus on elävä, persoonallinen Jumalan rakkaus. ”Rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa, sen tähden on Rakkaus lain
täyttymys”.
Paavali sanoo, että jos hänellä ei olisi rakkautta, ei hän mitään olisi. Rakkaus on myös
mainittu ensimmäisenä Hengen hedelmistä. Hengen hedelmät saa Jeesus Kristus aikaan,
Hänen elämänsä meissä ja meidän elämisemme Hänen kauttaan.
Koska Jumala on Rakkaus, on meidän elämämme Hänessä Rakkauden elämää. Me
elämme, liikumme ja olemme Hänessä, Suuressa Rakkaudessa. Jumalan liekehtivä kirkkauden elämä on liekehtivää Rakkauden elämää. Hänen Palava Rakkautensa ympäröi
meidät sisältä ja päältä ja myös meidän kotimme on hienossa Hänen Rakkautensa ilmapiirissä.
Olemme yhtä Kristuksen kanssa Isässä ja Pyhässä Hengessä ja yhtä myös toisten samanhenkisten Herran omien kanssa.
”Rakkaus on väkevä kuin kuolema, on tulen hehku, on Herran liekki”.
Kun Jumala on sytyttänyt läsnäolossaan Sinuun Rakkautensa liekin, on Hän nostanut
Sinut hengellisessä kasvussasi sydänpäivään, täyteen miehuuteen ja olet valmis palveluksen työhön niillä alueilla, jotka Jumala on Sinulle osoittanut tai osoittaa.
”Tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa”. Muistetaan, että Suuri Jumalamme Jeesuksessa
on ykkönen ja kaikki muu tapahtuu ohessa Hänen kanssaan, Hänen Rakkaudessaan. Raamatussa puhutaankin Rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta.
Paavalikin sanoi rakastavansa Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Rakkaus
on elävää, voimallista, välittävää, säälivää, armahtavaa, sydämellistä Rakkautta.
Koska Kristus on meidän Elämämme, voidaan sanoa: Rakkaus on meidän Elämämme.
Saamme olla osalliset Isän Rakkauden Tulivirroista. Kaikki on Pyhää, kaikki on puhdasta.
Tässä Rakkauden Virrassa olemme myös Jumalan Pojan vihmontaverivirrassa, joka takaa
puhtauden ja Pysymisemme Jumalassa, Rakkaudessa.
Käy rohkeasti Häneen Rakkauteen, kaikki on täytetty.
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Surusta Iloon
”Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi”
”Sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla”.
Sureminen ja murehtiminen on varmasti meille kaikille tuttua. Joskus voimme olla jopa
hyvin masentuneita. Usein niihin on selvä syy. Aina ei syytä löydy – on vain sellainen
surupuku päällä. Sitten sanoisin, että murehtiminen ja surullisuus ei missään tapauksessa
ole synti. Jeesuskin alkoi murehtia Getsemanessa. Saarnaajakin mainitsee, että viisaitten
sydän on surutalossa. Varmasti on näinkin, että jatkuva iloisuus ja onnellisuus kuuluu taivaallisiin rajan taakse.
Kuitenkin meille on varattu kestovastaus surullisuuteen, murehtimiseen ja masentuneisuuteen: Jumalan Pojan, Jeesuksen, Elämä ja läsnäolo. Jeesuksen usko ja Jeesuksessa oleminen muuttaa alavireisyytemme iloa ja riemua kohti.
Voimme uskon kautta todeta: Kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme, Taivaallinen
Isämme kuljettaa meitä Pojassaan voittosaatossa, meillä on Jumalalta kolme valtavaa lohduttajaa: Isä, Jeesus ja Pyhä Henki, Jeesus Kristus hoivaa meitä Jumalan kunniaksi, Jumala on kaikkien ihmisten Vapahtaja, varsinkin uskovien.
Jeesusta sanotaan kipujen mieheksi ja sairauden tuttavaksi. Hänellä on täysi ymmärtämys
ja sääliväisyys meidän kärsimyksille ja ahdistuksille. 2Kor. 1:3,4 : ”Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen
Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla
Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.” Myös voimme Sanasta todeta: Isä ajattelee ja toteuttaa vain Sinun parastasi
olosuhteissasi, elämässäsi. Hänellä on tähtäin Sinun iankaikkiseen hyvinvointiisi, -iloosi, onnellisuuteesi ja myös antaa rakkaan kasvun, että myös toisetkin Sinun seurassasi voisivat hyvin.
Me olemme tavallisessa elämässä tottuneet punnitsemaan vointimme näkyvillä asioilla ja
olosuhteilla. Taivaallinen onni ja ilo annetaan uskon kautta. Se sisältää em. jumalallisen
lohdutuksen ja huolenpidon ja lisäksi Suuren Isän läsnäolon ja turvallisuuden Hänen siipiensä suojassa. Me ymmärrämme uskon kautta (varma tietoisuus), että olemme iankaikkisesti turvassa Suuressa Jumalassa ja mitään asioita meille ei tapahdu, jotka voisivat vahingoittaa iankaikkista elämäämme Jeesuksessa ja Isässä. Jumalalle on kaikki mahdollista ja
Jeesus sanoo, että kun Hän avaa, ei kukaan sulje. Jumalalla on paljon hyviä lahjoja annettavana ja voimmekin kääntää sydämemme myönteiseen suuntaan ja odottaa, mitähän hyvää Isällä on seuraavaksi varattuna. Uskon kautta tiedämme, että Jeesuksen luona on lepo,
lohdutus ja kevyt ies ja kuorma. Kaikki on täytetty Golgatalla ja Jumalan voima riittää
kaikkeen elämäämme ja Jumalan kevyeeseen askellukseen. Sitä paitsi meille sanotaan, että
sen mukaan palvellaan kuin Jumala antaa voimaa.
Raamatussa sanotaankin, että Jumalan voimasta, uskon kautta varjellutaan pelastukseen.
Myös kerrotaan, kuinka vanhan liiton pyhät olivat uskon kautta voittoisia eri tilanteissa.
Niin myös meille usko Kristukseen ja Jumalaan on valtava, voittoisa, ehtymätön voimavara. ”Minun Jumalani on tullut minun voimakseni”.
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ANTEEKSIANTAMUS
Kol.3:12,13 12.Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 13.Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta
toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
Anteeksiantamista ja anteeksisaamista korostetaan Raamatussa usein.
Jopa kehoitetaan antamaan anteeksi, jos on moitetta toisiamme kohtaan. Kyky antaa anteeksi on suuri Jumalan lahja. Raamatusta käy ilmi, että tämä maa on vajavaisuuksien maa.
Täällä joudutaan kärsimäänkin joskus toisiamme ja myös itseämmekin. Joskus meidän on
hyvä antaa anteeksi itsellemmekin, kun törmäämme omaan vajavaisuuteemme. Meillä on
lupa, olla vapaita Jeesuksen sovituksen tähden, kunhan vain pyrimme kaikessa hyvin vaeltamaan
Joissakin tilanteissa voi heti olla vaikeaa, jopa mahdotonta antaa anteeksi. Silloin on hyvä
pyytää Suurta Isäämme tarttumaan asiaan ja auttamaan. Hänellä on avaimet kaikkiin Sinun
ongelmiisi.
Kun annamme anteeksi Jumalan edessä, Hän ottaa sen todesta. Sen jälkeen on hyvä
unohtaa täysin anteeksi annettu asia. Emme enää nosta kyseistä asiaa koskaan esille. Jeesuksen neuvo katsoa vain eteenpäin on hyvä tässäkin asiassa. Toisaalla näissä kirjoituksissani puhun tämän hetken siunauksesta.
Jeesuksen ies on sovelias ja kevyt. Elämällä Hänen kanssaan, Hänen yhteydessään, Hänen elämässään. Olet Jumalan kokonaisvaltaisessa kuljetuksessa ja tällöin anteeksiantamusasiat yleensä käy harvoiksi, anteeksi saaminen ja anteeksiantaminen sen tähden, että
Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti.
Samoin Pyhä Henki puhuu sydämellistä, jaloa kieltä ja meilläkin saa olla pyrkimys sellaiseen Herrassa. Sydämellinen välittäminen toisistamme kuuluu myös Jeesuksen elämään
meissä. Taivaallisella Isällämme on hyvä tahto jokaista ihmistä kohtaan ja Hän tahtoo, että
kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (Jeesuksen).
Myös meitä kannustaa kaikessa hyväksymään toisemme se, että me itse olemme saaneet
mittaamattoman määrän anteeksi Jumalalta, Isältämme. Jeesuksen vertaus pahasta palvelijasta (Matt.18:23-35) valottaa hyvin tätä asiaa. 1.Piet 3:13 ”Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? ”
Jeesuksen seurassa totumme Hänen hyvään, armahtavaiseen, myönteiseen ilmapiiriin ja
siinä itsekin voimme hyvin. Siinä kolhujenkin täyttämä elämämme hoituu ja me alamme
voida hyvin ja kiittelemme suurta Isää Jumalamme ja annamme kaiken kunnian Jumalalle
ja Jeesukselle. ”Että he kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää”.
Jeesuksessa ollessasi olet Hänen kauttaan myös Isässä ja Pyhässä Hengessä. Sinä saat
näin olla Suuressa Jumalassa iankaikkisesti. ”Kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa
Kristuksessa”. Kun nyt asia on näin, olet sinä päässyt jaloon päämäärään ja olet Hänessä
saanut kaiken, ja jos jotakin Sinulta Puuttuisi, Isä antaisi Sinulle sitäkin. Hän pitää Sinusta
kokonaisvaltaisen huolen. Jumalassa Sinä olet saanut kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitset ja näin saat olla suuressa voitossa: jumalisuudessa yhdessä tyytyväisyyden
kanssa. Sinulla on Jumalassa ihan oma paikka Kristuksessa ja kukaan ei voi Sinulta sitä
viedä. Näin ei Sinun tarvitse katsella toisten menestymistä, sinä olet myös itse saanut parhainta, kallisarvoisinta, mitä kaikkeudessa on, iankaikkisen elämisen ja olemisen Suuressa
Jumalassa. Parhaimmat onnitteluni Sinulle.
Esko I Kärki

61

KIITOLLISUUS
Kiitollisuus on eräs parhaimpia ominaisuuksia ihmisessä.
Osata olla kiitollinen erilaisista hyvistä asioista, eikä pitää niitä itsestään selvyyksinä.
Meille tekee hyvää saada tunnustusta lähimmäisiltämme heille tekemistämme mieluisista
tehtävistä tai antamisista. Hyvä palaute on myös välittämistä lähimmäisistämme ja osoittaa
myös, missä vaiheessa kasvumme Kristukseen on.
Jeesuksen mielenlaatu on täysi vastakohta itsekkyydelle. Taivaallisella Isällämme on täydellinen rakkauden ja hyvyyden sydän. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Jeesus on Isän kuva. Hänellä on samat hyvyyden ja rakkauden luonteen piirteet kuin Isälläkin.
Myös Pyhä Henki, Jumalan kolminaisuuden osa, on Rakkauden Henki.
Raamattu sanookin, että Jumala on Rakkaus.
Ennen kaikkea meillä on paljon kiitettävää Isälle Jumalallemme. Jeesus sanoo, että jos
siis me, jotka olemme pahoja, annamme lapsillemme hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin Taivaallinen Isämme antaa meille sitä, mikä hyvää on.
Raamatussa sanotaan myös, että Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän, kuin
me anomme tai ymmärrämme. Ja, kun Hän on Hyvä, Hän tekee myös.
Tässä vähän vinkkejä kiitoksille: Asumme rauhallisessa maassa, meillä on ”leivän tuki”,
meillä kaikilla on mahdollisuus Jumalan meille varaamaan Taivasosuuteen, asumme
maassa, jossa säätilat ovat melko lieviä, me saamme ostaa hyödykkeitä, joista jotkut toisen
maan kansalaiset voivat vain uneksia, jokaisella on mahdollisuus hyvään koulutukseen,
meillä on uskonnon vapaus, meillä on mahdollisuus Jumalan Rauhaan, joka on kaikkea
ymmärrystä ylempi, meillä on hyvä terveydenhuoltojärjestelmä, jokaisella, joka tahtoo, on
mahdollisuus kotiin, meillä on hyvin toimiva esivalta, hallinto ja poliisivalta,
korruptoituneisuus on olematon, ja joka tapauksessa, jos vertaamme tilannettamme esimerkiksi viisikymmentälukuun, on nykyinen tilanne paljon, paljon parempi.
Kuitenkin ei varmaan Taivaallinen Isämmekään halua olla huomaamaton lahjojensa antaja, jota kaikki pitäisivät itsestään selvyytenä. Antakaamme Hänelle kiitollista palautetta
kaikesta, huomioidaan Hänet. Raamattu sanoo, että jokainen hyvä anti, jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä Valkeuksien Isältä. Hän tekee paljon hyvää meidän puolestamme,
parhaimmillaankin huomaamme niistä vain pienen osan. Olkaamme kuitenkin kiitollisia
tässä pienessäkin.
Kiittäkäämme Häntä kaikesta, hoivasta, hoidosta, tuesta, vahvistamisesta Jeesukseen, pelastuksesta, lohdutuksesta, huolenpidosta, voimasta jokaiseen hetkeen, voittosaatto kuljetuksesta Jeesuksessa, Pyhästä Hengestä, taivasosuudesta ja paikasta myös täällä ajassa,
Hänen suuresta armostaan ja että meillä on kaikessa kaikkea riittävästi, turvallisesta elämästä, kodista, enkeleistä, varjelusta, suojelusta, ystävistä ja läheisten huolenpidosta. Tässä ehkä tärkeimpiä kiitoksen kohteita.
Sinulla, joka olet Kristuksessa on tärkein kiitosaihe, että saat olla iankaikkisesti Suuressa
Jumalassa, Hänen kokonaisvaltaisessa huolenpidossaan ja kuljetuksessaan Elämän Tiellä.
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62

Jumalan Sana
”Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja
tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; Hebr.4:12.
Johannes sannoo, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Selvästi myös käy ilmi,että sana tuli keskuuteemme
Jeesuksessa.
Kirjoitettua Jumalan sanaa, Raamattua kunnioitetaan hyvin paljon, kertoohan se monia
elämäntärkeitä asioita. Kuitenkin Raamattu sisältää tiedot myös Elävän Jumalan olemuksesta ja luonteesta.
Isälle, Jumalallemme on yhtä tärkeää kuin rakastaa kirjoituksia, tuntea Hänet ja kunnioittaa Häntä suurena Kaikkivaltiaana persoonana, Jolle kaikki on mahdollista. Jeesus sanoo,
että te tutkitte kirjoituksia ja teidän mielestänne niissä on iankaikkinen elämä ja ne juuri
todistavat minusta. Jeesus sanoo: ”Pysykää Minussa(persoonassa), niin Minä pysyn teissä.” Kyllä kirjoitukset olivat tärkeitä myös Jeesukselle, sanoohan Hän, että jos te pysytte
Minussa ja Minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä tahdotte ja te saatte sen. Persoona Jeesus asuu meissä Häneen uskovissa. Kirjoitukset, ennenkaikkea kirjoitusten lupaukset kertovat, minkälainen Jeesus ja kolimiyhteinen Jumala meillä on. Sanotaan, että kirjoitukset, jotka ovat meitä vastaan, on naulittu ristiin. Sanotaan myös, että jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on hyödyllinen.
Raamattu kertoo myös selviä, kovin hyödyllisiä tosiasioita: ”Jos joku rakastaa Minua,
hän pitää Minun sanani ja me tulemme (Isä ja Jeesus) Hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” Näin on sellaisessa uskovassa, jos hän on täyttynyt vielä Pyhällä Hengellä, on kolmiyhteinen Jumala tykönä. Sana sanoo myös, että Herra on sama eilen, tänään ja
iankaikkisesti. Siis sama kaikkivaltias Jumala on mahdollinen olemaan pienen ihmisen
tykönä. Sana sanoo myös, että Hän on aina työssä. Hän on Sinun tykönäsi työssä ensisijaisesti Sinua varten. Kun Suuri Jumala on työssä Sinua varten, tulee sen kautta siunatuksi
sukusi tuttavasi, ystäväsi ja ympäristösi. Teet kaikille tosi hyvää työtä, keskittymällä Jeesuksessa Kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja pitämällä huolta suhteestasi Häneen.
Vielä Kirjoitetusta Sanasta. Kirjoitettu Sana ei anna sinulle ymmärrystä yhtään. Mutta se
kertoo, että persoona Jeesus voi antaa ymmärrystä kaikkeen. Kirjoitettu Sana ei voi täyttää
Sinua Pyhällä Hengellä ja Tulella mutta se kertoo, että persoona Jeesus voi. Samoin Kirjoitetusta Sanasta ei vuoda Tulivirta, mutta se kertoo, että Taivaallisesta Isästämme vuotaa
ja ihan meidän hyväksemme. Pelastus ei ole kirjoitetussa Sanassa, vaan se kertoo, että pelastus on elävässä Jeesuksessa.
Kirjoitetussa sanassa ei ole voimaa, mutta se kertoo, että Kristus on Jumalan voima.
Näidenkin sanojen nojalla huomaamme, että me tarvitsemme kirjoitettua Sanaa, joka kertoo meille, millainen Suuri Elävä Jumalamme on.
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Jumalan Olemuksesta
Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan. Jeesus sanoo: ”Sitä varten olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että todistaisin totuuden puolesta”.
Sananlaskuissa: ”Iankaikkisuudesta olen Minä asetettu olemaan”. Siis Jeesuskin on syntynyt Jumalasta silloin, kun mitään ei vielä ollut. Siksi Häntä sanotaan myös Jumalan Pojaksi. ”Kaikki,
olivatpa herrauksia, hallituksia ja valtoja on tehty Hänen kauttansa ja Häneen”. Hänessä myös
pysyy kaikki voimassa.
Raamatussa sanotaan, että Jeesus antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Myös sanotaan, että Hän
kastaa Pyhällä Hengellä ja Tulella ja myös voimassa pitää. Siis Taivaallinen Isä on antanut myös
oman tulensa Jeesuksen jaettavaksi. Jeesuksen tekojen ja sanojen vaikutin on Isä. ”Niitä sanoja,
joita Minä puhun, en puhu itsestäni; ja Isä, joka Minussa asuu, tekee ne teot, jotka ovat Hänen”.
Myös Jeesuksesta sanotaan, että Hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka Hänen kauttaan Jumalan
tykö tulevat, koska Hän aina elää rukoillakseen heidän puolesta.
Raamatusta käy ilmi, että Jumala on yksi ja myös kolmiyhteinen: Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Myös, että Jumala on rakkaus. ”Jokainen hyvä anti, jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien Isältä”. Kaiken hyvyyden lähde on suuri Taivaallinen Isämme. Isällä on hyvä tahto kaikkia kohtaan, että kaikki ihmiset pelastuisivat. ”Hän antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Raamatussa sanotaan, että Jumala
täyttää taivaan sekä maan ja myös: ”Taivaisiin ja taivasten taivaisiin Sinä et mahdu”.
Paavali myös toteaa, että Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Myös, että ennen kaikkea Isä
on ensisijainen kiitollisuutemme kohde. Kun taas rukoustemme kohde on Jeesus ja Isä, ja että rukouksemme tapahtuu Jeesuksen nimessä ja myös koko elämisemme.
Totta kai me olemme Jeesuksellekin kiitollisia Hänen valtavasta panostamisestaan meihin Isän
kuuliaisuudessa.
Myös Sana sanoo: että uskomattomia vetää Isä Jeesuksen tykö, että Jeesus antaisi heille iankaikkisen elämän itsessään ja Jumalassa. Jeesus sanoo: ”Minä ja Isä olemme yhtä”. Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus viimeisissä vaiheissaan sanoi: ”En Minä jätä
teitä orvoiksi, Minä tulen teidän tykönne”.
Kun Jeesus nousi ylös taivaaseen, lähetti Hän Isältä Pyhän Hengen opetuslasten päälle. Ja myös
Hän sanoo: ”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun sanani, ja Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan”. Jeesus ja Isä voi tulla Sinuun asumaan ja lisäksi Jeesus voi kastaa Sinut Pyhällä Hengellä ja Tulella. Johan on sen jälkeen
turvallista elämää Suuren Jumalan kanssa. Sana sanoo, että Herra on Henki, ja näin ollen Jeesus
itse, Isä itse, tulee Sinuun asumaan. Sellaisia kautta termejä Raamattu ei tunne tässä asiassa.
”Sinä lähetät Henkesi ja ne luodaan”. Pyhä Henki on valtava Jumalan aivoitusten toteuttaja. ”Ei
sotaväellä eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni”. Hän on meidän suuri opettajamme, toinen puolustajamme, esirukoilijamme ja Häntä sanotaan myös iloöljyksi ja voiman, rakkauden ja raittiuden
Hengeksi. Hänen kauttaan toteutetaan Jeesuksen aikaan saamat Hengen hedelmät.
Jumala on se, joka kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Jeesus sanoo: ”Minä olen tie, totuus ja elämä”. Hän on myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Kaikki yhteys Jumalaan tulisi
tapahtua Jeesuksen kautta. Jos joku on Kristuksessa, on hän uusi luomus. Uusia luomuksia voidaan olla vain Kristuksessa. ”Meidän elämämme on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa”.
Jeesus toteaa, että Jumalalle on kaikki mahdollista. On turvallista elää Kristuksessa sellaisen Jumalan, rakkauden lähteen kanssa.
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”Hänen Nimensä On Heissä Otsissansa”
Otsikon sanat ovat Raamatun Ilmestyskirjasta..
”Joka voittaa, sen Minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän ikinä lähde siitä ulos ja minä
kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.”
Raamatusta käy ilmi, että kun Jeesus tulee tempaamaan omansa tuuliin ja pilviin, on Hänellä
palkkansa mukanansa. Myös Raamatusta käy ilmi, että Jeesus pukee tempauksessa omansa kirkkautensa ruumiin kaltaisuuteen. Voidaan uskoa, että tämä kirkkautensa ruumis on meillä lopullinen ja iankaikkinen, niin myös siihen sisältyvät Jumalan lupaukset, myös otsaan kuuluva Jumalan
nimi, uuden Jerusalemin nimi ja Jeesuksen uusi nimi. Nyt herää varmasti kysymys, minkä näköinen tämä nimi on. Voin heti sanoa, että se on hyvin kaunis. Se nimi on kaikkien aikojen suurimman
taiteilijan, Kaikkivaltiaan Jumalan rakkaudella tekemä. Kirjoitustapoja on nytkin täällä ajassa
monenlaisia, mm. kuvakieli. Eikö myös Suuri Jumala voisi käyttää kaunista kuvakieltä. Ajattelen,
että myönteinen hämmästyksemme tulee olemaan suuri nähdessämme kerran tämän hienon Jumalan ”leiman”.
Tähän nimeen sisältyy Jumalan suuri arvovalta ja auktoriteetti, joiden uskon seuranneen näitä
ihmisiä jo täällä ajassa ja uskon, että heille tämä nimi on vain olemassa olevan asian vahvistaminen
ikuisesti.
Myös tuleva uudet taivaat ja maa ovat Herran puheen mukaan suuria, sanotaanhan sanassa, että
te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä mitä Minä luon. Että voidaan uudessa, kirkastetussa
ruumiissa iloita iankaikkisesti, täytyy niitä asioita olla todella paljon. Paavali sanoo, että me tulemme hallitsemaan myös enkeleitä. Tästä voidaan päätellä, että tulemme osaamaan myös kaikki
kielet, enkelien ja ihmisten, samoin myös uusien taivaitten, uuden Jerusalemin ja uuden maan kielet.
Myös Jumalan ”sinetti” otsissamme on uusien taivaitten, uuden Jerusalemin ja uuden maan kieltä. Se tunnetaan joka paikassa missä ikinä liikumme.
Raamatusta käy ilmi, ettei taivaitten joukkoja voida lukea, siellä on paljon erilaisia Herran omia.
Maan joukot voidaan ainakin jotenkin arvioida näillä vajavaisillakin tiedoilla, niin myös uuteen
Jerusalemiin tulevat Herran omat ainakin noin-arvona, mutta kun ajattelemme taivaita ja taivaitten taivaita joukkoineen, niin hiljenee sydämemme. Kuitenkin sanotaan Sanassa, että korkeimman
pyhät saavat omaksensa Valtakunnan, siis uudet taivaat ja uuden maan ja uuden Jerusaleminlahjaksi. Ei yksin, vaan Suuren, kolmiyhteisen Jumalan kanssa.
Saamme siellä istua iankaikkisesti Jeesuksen Kristuksen valtaistuimella niin kuin Hän istuu Isän
valtaistuimella. Mikä on käytännön toteutus, jää se nähtäväksi sitten kun nämä tapahtuvat.
Se voidaan todeta, että eväät hallitsemiseen ovat riittävät ja asia on meille tosi mieluinen, olemmehan ikuisesti myös suuren Jumalan kanssa Kristuksessa ja ajattelisin, että niin kuin olemme Kristuksessa kukin omalla kohdallamme, tämä hallintakin olisi sen kaltainen, täyttäähän Herra taivaat
ja maan. Kaikki nykyisinkin on luotu Kristukseen, uusi Jerusalemikin, samoin myös uudet taivaat
ja uusi maa luodaan Kristukseen. Kuitenkin meistä jokainen Herran oma omistaa siellä kaiken,
olemme kotonamme joka paikassa ja hyvin mieluisia ”vieraita” kaikille.
Jumala on kaiken kauneuden lähde. Hänen rakkautensa lähtökohdasta saamme kohdata kaiken, minkä Hän on uuteen Jerusalemiin, uuteen maahan ja uusiin taivaisiin luonut. Raamatussa
sanotaan, että uuden Jerusalemin kauneus on täydellinen. Samoin voidaan sanoa asioista, jotka
Hän uusiin taivaisiin ja uuteen maahankin luo.
Myös voidaan sanoa, että Jumalan ”leima” otsissammekin on mm. kauneudessaan täydellinen.
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”Meidän On Tässä Hyvä Olla”
Otsikon sanat lausui Pietari kirkastusvuorihetkessä.
Varmasti Pietari, Jaakob ja Johannes koki Taivaallisen, hyvän olon ilmapiirin Jeesuksen
kirkastushetkessä. Taivaallinen Isä oli erikoisella tavalla läsnä. Varmasti opetuslasten
normaali sisäinen elämä oli arka ja pelokas ja jopa ahdistustenkin täyttämä. Ja kun he astuivat taivaalliseen ilmapiiriin, oli muutos hyvin selvä. Ehkäpä säilyttääkseen tämän Pietari ehdotti kolmen majan rakentamista.
Nyt, tänään, on meillä jokaisella mahdollisuus käydä tuohon taivaalliseen, hyvän olon
ilmapiiriin Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki on täytetty, sovitettu Golgatalla ja meillä on
sen tähden pääsy Jeesuksen seuraan ja Hänessä Isän läsnäoloon. Ja Jeesus kastaa vielä Pyhällä Hengellä ja Tulella, lahjaksi. Kaikkivaltiaan, kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloa seuraa, että meidän on hyvä olla ja voimme Hänessä hyvin.
”Hän on lahjoittanut kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme”. Ennen kaikkea
tarvitsemme voimaa elää Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta, Yhtälaisessa kuolemassa ja yhtälaisessa ylösnousemuselämässä molemmat Jumalan voimasta.
Myös saamme riittävän uskon, jota Jumalan Pojan uskoksi sanotaan, tähän asiaan. Pyrimme omalta osaltamme kaikessa Hänen seurassaan hyvin vaeltamaan ja Jeesus on luvannut ohessa hoitaa kaiken muun.
”Tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa”.
Jumalan sovitus Pojassaan on täydellinen, niin myös me Hänessä olemme sen tähden täysin puhtaita ikuisesti ja saamme Jeesuksessa käydä yhdeksi Suuren Jumalamme kanssa,
viettää iankaikkista elämää Hänen kanssansa ja meillä on näin ikuisesti hyvä olla. Tämä
hyvä olo johtuu suuren Jumalan läsnäolosta eikä ajan vaihteluilla tähän asiaan ole mitään
merkitystä. Tässä hyvässä olossa on ajan vaikeudetkin, jos niitä annetaan, helpompi käydä
läpi.
Kun voimme hyvin, ei ajan kululla ole kovin suurta merkitystä ja Jeesus on ajankin Herra.
”Eteenpäin olkoon katseesi luotu”. Tässä hyvinvoinnissakin kuljemme Jeesuksen askelissa lähimmäisen hyväksi. ”Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan.
Tämän Jumalan läsnäolon tuottamassa hyvässä olossa jaksamme hyvin tämän ajallisen
elämän halki, kunnes vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa.
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SUURI VOITTO
”Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa”. 1.Tim.6:6.
Raamatussa mainitaan useitakin suuria voittoja, mutta ne koskevat Israelin kansan ajallisten taistelujen voittoja. Kun on kysymys hengellisestä elämästä, mainitaan vain tämä yksi.
Kun Sinä olet Kristuksessa, Hänen kokoaikaisessa seurassaan ja olet tyytyväinen Jumalan kuljetukseen tässä hetkessä ja otat kaikki Jumalan kädestä, olet suuressa voitossa.
Suureen voittoon kuuluu huolettomuus ja tietoisuus Jumalan täydestä, kokoaikaisesta
siunauksesta ja ylläpidosta. ”Hän on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa.”
Suureen voittoon kuuluva jumalisuus sisältää mm. seuraavia asioita lahjana Jumalalta:
Kokonaisvaltainen, täydellinen ja ikuinen sovitus Golgatalla. Olet ikuisesti puhdas olemaan Jumalan yhteydessä. Saat nähdä Jumalan.
Täällä ajassa meillä on yhtälainen kuolema ja yhtälainen ylösnousemuselämä Kristuksessa. ”Yksi on kuollut kaikkien edestä, niin myös kaikki ovat kuolleet.” ”Jos joku on Kristuksessa, on hän uusi luomus. Se mikä on vanhaa, on kadonnut, uusi on sijaan tullut.”
Jeesuksessa meillä on myös Kaikkivaltiaan Isän läsnäolo. ”Me tulemme hänen tykönsä ja
jäämme hänen tykönsä asumaan”.
Meissä oleva Jeesus kastaa meidät Pyhällä Hengellä ja Tulella ja huolehtii myös Heidän
pysyvyydestä ja täyteydestä. ”Maljani on ylitsevuotavainen”. ”Joka tulee Minun tyköni, ei
koskaan isoa ja joka uskoo Minuun ei koskaan janoa”.
Jeesuksessa saadaan olla yksi Henki Hänen kanssaan ja samalla Jumalan kanssa.
Meille kuuluvat Raamatun kaikki vanhurskaille annetut lupaukset Jeesuksen täytetyn
työn tähden lahjaksi.
Meille kuuluvat kevyt ies, tasoitettu ja varjeltu tie ja Taivaallisen Isämme ”siipien” suoja.
Jumalan voima kaikkiin elämämme tilanteisiin, niin myös Hänen lohdutuksensa.
Meidät on valittu Jeesuksessa kuningaskunnaksi ja papeiksi Jumalallemme.
Korkeimman pyhät saavat omaksensa valtakunnan. Tulemme hallitsemaan Jeesuksen
kanssa.
”Tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa”. Jumala on kutsunut meidät ensisiajaisesti olemaan Hänen kanssaan Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.
Jumalan läsnäolossa voimme ikuisesti hyvin.
Saadaan olla suuressa voitossa.
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Jumalan Työtoveruus
Sinä uskova veljeni, sisareni Herrassa. Jumala on kutsunut Sinut ja minut työtoverikseen
Jeesuksessa Kristuksessa.
Aina alkuseurakunnasta asti, Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen, on Jumala koonnut
omiensa evankelioinnin kautta Kristuksen morsianta Uuden Jerusalemin asukkaiksi ja samalla istumaan ja hallitsemaan Hänen kanssaan uusissa taivaissa ja uudessa maassa Hänen
valtaistuimellaan.
Koska päämäärä on näin jalo, on myös tehtävä, jota Hänen johdollaan täällä teemme, hyvin merkittävä ja jalo..
Tästä tehtävästä emme voi suoriutua yksin, vaan Herran kanssa ja Hänen seurakuntansa
kanssa. Hänen läsnäolossaan ja työtoveruudessaan.
Työtoveruus merkitsee asioiden katsomista Jumalasta päin. Se merkitsee, että kukin ottaa yhteistä vastuuta kukin omalla sarallaan.
Se merkitsee pyrkimistä ajamaan ennen kaikkea Jumalan asioita.
Se merkitsee elämistä Jumalalle ja toinen toisillemme.
Tätä tilannetta apostoli Pietari nimittää yhteiseksi rakkaudeksi, johon päädytään Jumalan
kasvun ja kasvatuksen lopputuloksena. Kuitenkin saamme aina pyrkiä tähän, oli sitten
kasvutilanteemme mikä tahansa.
Kysymys ei ole meidän rakkaudesta, vaan Jeesuksen Kristuksen sydämellisestä rakkaudesta toimivana meissä. Hänen kokonaisvaltaisesta elämästään meissä. Se on Hän, enkä
minä.
Koska työ on suuri ja merkitys iankaikkinen, vain Jumala pystyy sen täydellisesti suorittamaan. Meillä on hieno velvollisuus ja etuoikeus olla Hänen voittosaatossaan, Hänen
edeltä valmistetuissa teoissaan. Vain Hän tietää, mihin me Hänessä pystymme, mihin Hän
on meitä kasvattanut. Saamme levollisesti olla kaikessa Jumalan askelluksessa Jeesustiellä. Voima on Jumalan, hoiva on Jumalan.
Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Paljon hedelmän
avain on olla Jeesuksessa, Hänen läsnäolossaan.
Kun olemme Jeesuksessa, on se parhainta palvelua Jumalan ja veljiemme ja sisariemme
hyväksi, sekä myöskin omaksi parhaaksemme.
Kun Sinä pyrit olemaan tietoisesti Jeesuksessa, Hänen seurassaan, olet suorittamassa parhainta Jumalan palvelua, mitä ikinä ihminen voi täällä ajassa tehdä. Silloin Hän on tehnyt
kaiken, kuljettanut kaikessa, vaikuttanut kaikessa ja suunnitellut kaiken ja ollut Sinun
voimasi ja Elämäsi kaikessa, lahjaksi. Herralla on silti kaikesta varattu täysi palkka Sinulle, että olet ollut mukana Jeesuksen kanssa.
Meillä on miellyttävä etuoikeus, olla osallinen Hänen suorasta, rehdistä luonteestaan ja
Hänen suorasta tiestään, saamme huomata Hänen laupeutensa ja armahtavaisuutensa ja
huomata, miten saamme tulla yhdeksi Hänen kanssaan, Hänen elämässään. Seurauksena
on kevyt, sovelias, mieluinen ja suora tie.
Uusi taivaallinen elämä voi alkaa Sinulla jo täällä ajassa Jeesuksessa Kristuksessa,
Kaikkivaltiaan varjossa.
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Lähettänyt Siunaamaan
Raamatussa puhutaan, että Isä on lähettänyt Jeesuksen siunaamaan meitä.
Jumala on antanut Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä.
Isälle on kaikki mahdollista ja kun Hän on Jeesukselle vallan antanut, voi myös Jeesus
toteuttaa kaikki, mitä Hän tahtoo.
Raamatusta käy ilmi, että Jeesuksen sovitus, sijaiskärsimys syntiemme tähden, on tarkoitettu kaikille ihmisille Isän siunaukseksi. Että tämä siunaus olisi kokonaisvaltainen, täytyisi jokaisen henkilökohtaisesti alistua Jeesuksen Herruuteen ja samalla päästen Hänen hoivaansa ja huolenpitoonsa. ”Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.
Jeesus sanoo, että Isä tekee työtä ja Hän myös tekee työtä. Samoin myös Jumalan uudestisynnyttämät kristityt Jeesuksessa vaeltavat Hänen siunaavissa teoissaan Jumalan voittosaattokuljetuksessa. Jeesus siunaa lähimmäisiä heidän kauttaan.
Sinua, Herran oma, on kutsuttu siunaamaan kaikkia ajatuksin, sanoin ja töin Jeesuksessa
ja Jeesuksen kanssa. ”Tehkää hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille”.
Jumala puhuu tavalla ja toisella, samoin myös Hänen siunauksensa ovat hyvin moninaiset. Puhutaanpa niinkin, että Hän voi antaa siunauksia syvyydenkin kautta.
”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat”.
Elämäsi, olosuhteesi, hetkesi toteuttaa kaikkinensa Jumalan siunaavaa tahtoa.
Koska Sinusta huolehditaan kokonaisvaltaisesti ylhäältä, on Sinulla hyvä syy jakaa Isän
siunauksia Jeesuksessa eteenpäin.
Koska omat kuormasi helpottuvat saat työtä tehden siunaavasti suuntautua ulos päin.
Tästä Paavali sanoo Timoteukselle: ”Kärsi vaivaa, niin kuin Kristuksen jalo sotamies”.
Herra on luonut meidät itsessään sellaiseksi, että voimme hyvin, kun meillä on jotakin
tekemistä. Tämä tekeminen saa Jumalan kuljetuksessa hyvin jalot ja siunaavat mittasuhteet. Ja on ilo vaeltaa Jumalan edeltä valmistetuissa teoissa ja Hänen johdollaan iloiten.
Ne on sellaisia tekoja, jotka seuraavat meitä myös ajallisen rajan taakse ja niistä saamme
myös palkan, teoista, jotka Jeesus meidän kauttamme on tehnyt.
Raamatussa puhutaan, että niistä teoista tulee täysi palkka. Ja mikä on tuo palkka. Uskon,
että suurin on Kaikkivaltiaan rakkauden Jumalan ikuinen läsnäolo, joka voi alkaa jo täällä
ajassa ja toinen merkittävä mainitaan Raamatussa: ”Korkeimman pyhät saavat omaksensa
Valtakunnan”. Meistä tulee kultakaupungin: Uuden Jerusalemin, Uusien Taivaitten ja
Uuden Maan omistajia.
Sananlaskukin sanoo: ”Vanhurskas saa palkkansa jo täällä ajassa”. Jeesuksen hankkiman
vanhurskauden palkkaa saadaan kokea. Hänen ikeensä on sovelias ja kuormansa keveä,
vielä sanotaan, että Hänen käskynsä eivät ole raskaat. Oma elämä Jeesuksen vapauttamana
meillä on ilo Hänen johdollaan palvella Suurta Jumalaa.
Samalla, kun Jeesus siunaa kauttamme muita, tulemme itsekin myös aina osalliseksi Hänen siunauksistaan.
Jo yksin Hänen hiljainen, elävä, kokonaisvaltainen läsnäolonsa antaa siunatun, turvallisen
olon. Tulevaisuutemmme ja elämämme on Hänessä ”hanskassa” ja Isän mielisuosio lepää
meidän yllämme ja samalla olemme osalliset Pyhän Hengen opetuksesta ja Hänen lohdutuksestaan sekä virvoittavasta vaikutuksestaan.
Saamme olla Suuren Jumalan Rakkailla Armoilla.
Esko I Kärki
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ELÄVÄKSI, PYHÄKSI, JUMALALLE
OTOLLISEKSI UHRIKSI
” Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne”. Room.12:1.
Jumala on armahtavainen ja laupias. Hän ei ole jättänyt pelastustamme ja kasvuamme
meidän varaan, vaan tekee itse kaiken, kun vain pyrimme olemaan mukana Hänen seurassaan kaikessa.
Koskaan Herra ei ole meidän palvelijamme, vaan me saamme olla Hänen palvelijoitaan
ja työtovereitaan.
Saamme olla Jumalan kokonaisvaltaisessa kuljetuksessa mukana kaikessa palvellen Häntä. Se on Hän, joka elää, se on Hän, joka toimii.
Ilmestyskirjassa kerrotaan, että voittajat saavat istua Jeesuksen kanssa Hänen valtaistuimellaan. Silloinkin olemme Herran palvelijoita, työtovereita.
Ja olemme voittajia, koska Hän tekee kaiken. Kiitos Jumalalle, että meillä on hieno mahdollisuus olla mukana kaikessa koko olemuksellamme laittaen kaikki ”likoon”.
Jumalan palveleminen Jeesuksessa on myönteinen, kevyt ja ilon täyttämä asia. Saamme
Jeesuksen johdolla iloita kaikesta ja olla kiitollisia kaikesta.
Olemuksemme tekee Hänen johdollaan ja vaikutuksessaan iankaikkista siunaavaa
jälkeä pienessä ja suuressa. Työmme hedelmä, Hänen aikaan saama, pysyy rajan taaksekin
ja koituu siunaukseksi monille.
Jumalan enkelitkin toimivat meidän hyväksemme Hänen käskystään, mutta rikkaimman,
rakkaimman ja kalleimman sanoman Hän tuonut ja tuo julki omien ”muksujensa” kautta.
Kerran kajahtaa Voittovirsi, Karitsan virsi ja olemme siinä koko sydämestämme mukana, onhan Taivaallisen Isämme ja Kristuksen panos meihin, meissä ja meidän kauttamme
ydinosa Hänen iankaikkisesta suunnitelmastaan ja on silloin lähellä täyttymystään.
Raamatussa käy selvästi ilmi, että meidän tulisi kunnioittaa Jeesusta samalla tavalla kuin
Isää. Opetellaan osoittamaan Hänelle kunnioitusta käytännön elämässä. Jeesus ei ole mikään juoksupoika, vaan Jumala on Hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt ja antanut Hänelle kaiken vallan Taivaassa ja maan päällä.
Kun sanotaan kaiken vallan, niin silloin sitä valtaa ei ole muualla yhtään. Jeesuksen sanat
ja tahto toteutuvat aina. Hänellä on valta antaa iankaikkinen elämä kaikille, jotka Hänen
tykönsä tulevat. Hän voi tehdä todella vapaiksi kaikki, jotka Hän tahtoo vapaiksi tehdä.
Hänellä on valta ilmoittaa itsensä ja Isä kaikille, joille Hän tahtoo sen tehdä. Hänellä on
valta Sinut päästää ja pelastaa.
Raamattu sanoo, että Jeesus on omilleen voima, lohdutus, tie, ilo ja elämä ja Hänen
voimastaan aatullinen minuutemme pysyy yhtälaisessa kuolemassa ja elämämme
kätkössä Hänen kanssaan Jumalassa.
Meillä on valtava etuoikeus oppia ikuinen elämä Suuren Jumalan seurassa Jeesuksessa ja
Jeesuksen kanssa. Kun läksyt on luettu ja opittu, saamme turvallisesti elää iankaikkista
elämää Herraa uskollisesti palvellen ja kun nähtävät maisemat vaihtuvat taivaallisiin, sisäisesti ei enää mikään muutu, meidäthän on jo opetetettu Häneen, kaikkeuden keskipisteeseen.
Esko I Kärki
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Olisivat Minun Kanssani
"Isä, Minä Tahdon, että missä Minä olen, siellä nekin, jotka Sinä olet Minulle antanut, olisivat Minun kanssani, että he näkisivät Minun kirkkauteni,
jonka Sinä olet Minulle antanut...".
Edellä oleva on osa Jeesuksen esirukouksesta ennen kärsimistään. Hän käsittelee tässä rukouksessa hyvin paljon Hänen ja Isän suhdetta itseensä ja
omiinsa.
Kaikesta käy ilmi, että ennenkaikkea tämän rukouksen nojalla meidät sinetöitiin Jeesuksessa ikuiseen Jumalan kirkkauteen ja Hänen kasvojensa valkeuteen.
Jo aikaisemmin täällä ajassa ollessaan Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on sisällisesti meissä ja että Ihmisen Poika on taivaissa. Samoin mekin Jeesuksessa ollessamme olemme sisällisesti taivaissa, suorastaan kaikkeuden ytimessä (kaikkein pyhimmässä), Suuressa Jumalassa.
Kun Jeesus puhui Kirkkautensa näkemisestä, niin me olemmekin Hänen
Kirkkaudessaan. Saamme sitä sisäisesti kokea ja kun meidät nostetaan täältä
ajasta pois, näemme Hänen Kirkkauttaan myös luonnollisilla silmillä.
Vanhan liiton pyhät ovat aavistaneet, millainen Suuri Jumala on heillekin.
Meille, Häneen uskoville se on totta tänä päivänä: Saamme Jeesuksessa ikuisesti olla Suuren Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa. Jeesuksen esirukouksen
Isä on täydellisesti ja vähän ylikin toteuttanut ja toteuttaa.
Varmasti monelle uskovalle tulee ajatus: Miten tämä on mahdollista? Jumalalle on kaikki mahdollista. Kysymys on Jumalan Pojan uskosta ja tätäkin uskoa
Hän antaa riittävästi: "Lahjoittanut kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen
tarvitaan,".
Taivaallinen Isämme on tarkoittanut jokaisen omansa Jeesuksessa Kirkkautensa valoon, kasvojensa eteen.. Määrännyt meidät Pyhän Poikansa kuvan kaltaiseksi.
Raamatussa sanotaan, että Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan (meidän
tähtemme), kuinka Hän ei lahjoittaisi kaikkea muutakin (hyvää) Hänen kanssansa.
Jumalan Pojan kärsimysuhri on äärettömän suuri ja riittää meille ikuiseen
pyhyyteen ja täydelliseen puhtauteen Jumalan edessä. Sen tähden tunnet itsesi hyväksi tai kelvottomaksikin, Sinä kelpaat Jumalalle Jeesuksen sovituksen tähden, Isän rakkauden tähden.
Käy rohkeasti Jeesuksen seuraan. Sinut harjaannutetaan (opetetaan) Jeesuksessa Jumalan askeliin ja Hänen seurassa olemaan iankaikkisesti. Saat istuutua Jeesuksen kanssa Hänen valtaistuimelleen ja hallita toisten pyhien kanssa iankaikkisesti.
Ole turvallisella mielellä. Jumalan vahvistamana ja Hänen voimassaan Sinä
voit kaikesta voittosaatossa suoriutua Hänen kanssaan.
Esko I Kärki
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Salassa Oleva Sydämen Ihminen
Otsikon teksti, vaikka se on suunnattu Raamatussa ennen kaikkea
vaimoille, sopii, kun sitä verrataan Kristukseen nähden, meille kaikille hyväksi elämän ohjeeksi.
Jeesus on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Kun elämme hiljaisesti
salassa, ei minäkeskeisyys ja oma kehu pääse niin valloilleen.
Ihminen, joka on hiljaisesti salassa, saa paljon Jumalalta.
Herra voi luottaa häneen, että Jumala yksin saa kaikesta kunnian.
Salassa oleva sydämen ihminen elää Jumalalle ja Hänen kunniakseen.
Tällainen uskova jakaa lähimmäiselleen rakentavia, nostavia, lohduttavia asioita, joita hän itse on saanut Herraltaan, Hänen koulussaan,
aina tilauksen mukaan.
Sanotaankin, että Kristuksessa Jumalassa olo on hiljaista odotusta,
Jumalan käytettävänä olemista.
Sanotaan myös, että meidät on kutsuttu palvelemaan. Jeesus tekee
tänäkin päivänä työtä niin kuin Isäkin ja olemme Hänen lapsikseen
tulleet. Koska Hän on työssä, mekin olemme sen mukaan kuin Jeesus
askeltaa. Hiljainen odotus Hänen edessään on myös työtä.
Raamatussa annetaan hyvin kielteinen kuva omakeskeisyydestä ja
itselle elämisestä. Meillä on varmasti aina sellaisia asioita, joita
voidaan tarvittaessa hyödyntää lähimmäisemme hyväksi. Tällaista
sanotaan Vanhassa Testamentissa astiasta toiseen kaatamiseksi.
Sitten sanotaan, että jolla ei ole tällaista mielenlaatua, käy
”oma astiamme” tunkkaiseksi ja siihen tulee lihallisuuden maku.
Kun tahdomme tässäkin asiassa hyvin vaeltaa, on meillä Golgatan
sovitus voimassa ja ”astia ” pysyy puhtaana.
”Kutsunut olemaan kanssaan”. Jeesuksen kanssa ollessa tässä hetkessä,
pitää Hän Hengen virroilla ”astiamme” raikkaana, elinvoimaisena, aina
valmiina palveluksen työhön.
Herrassa, suuressa Jumalassa ollessakin, vaikka Hän on myös suunnattoman suuri voima, ei meidän tarvitse uhota, eikä mekkaloida.
Saamme samalla tavalla kuin Hänkin hiljaisena ja nöyränä vaeltaa.
Hiljaisuudessa Hänessä sielumme oikein lepää ja voi hyvin.
Me tiedämme, että Herra tekee kaikki tekomme ja saamme Hänen elämänsä jatkona olla. On hienoa kokea Jeesuksen moninaista viisautta
käytännön teoissa. Uskon, että Jeesus kokee samoin Isään nähden,
sanoohan Jeesus, että Hän elää Isän kautta. Samoin mekin elämme
Jeesuksen kautta.
Aina, jos yritämme nostaa päätämme, se tietää ylimääräistä kuormaa,
jota Jeesus ei ole meille tarkoittanut.
Jeesus havaittiin olennaltaan myös ihmiseksi, samoin mekin saamme
Hänessä olla hiljaisia sydämen ihmisiä salassa.
Esko I Kärki
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Täyden Ymmärtämyksen Koko Rikkaus
Kol.2:2 ”että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan
täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,”
Kaikkivaltias Taivaallinen Isämme on varannut jokaiselle ihmiselle Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa mahdollisuuden kaiken perilliseksi ja omistajaksi. Jumala, Isämme tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (Jeesuksen). Myös Hän on nähnyt hyväksi antaa Poikansa Jeesuksen käsiin ilmoittaa itsensä ja ilmoittaa Isän. Jeesus sanoo asian niinkin selvään, että ei kukaan voi tulla Isän tykö muuten kuin Hänen kauttaan. Tämän hän ilmaisee näinkin:
” Jos joku rakastaa minua, häntä Minun Isäni rakastaa, ja Minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni
hänelle.
Jumalan tunteminen ja Jeesuksen Kristuksen tunteminen on siis Jeesuksen Kristuksen kädessä.
Raamatussa mainitaan, miten hän avasi opetuslapsille ymmärryksen: näin on kirjoitettu.
Myös Paavali mainitsee Timoteukselle: ”Tarkkaa, mitä sanon, Herra on antava sinulle ymmärrystä
kaikkeen”.
Jeesus sanoo Pyhästä Hengestä, että Hän opettaa teille kaikki. Jeesuksen kädestä, Pyhän Hengen
opettamana opimme tuntemaan Jeesuksen ja Isän.
Koska Kristusta sanotaan Jumalan salaisuudeksi, on täyden ymmärtämyksen koko rikkaus varattu Hänen omilleen. Jeesuksen omat tunnustavat Jeesuksen Herraksi ja uskovat, että Jumala on
Hänet kuolleista herättänyt. Näin tehden kaikilla, jotka tahtovat, on siihen mahdollisuus.
Jeesus sanoi maan päällä vaeltaessaan että missä kaksi tai kolme on kokoontunut Hänen nimessään, siinä Hän itse on heidän keskellään. Jumalalle kaikki on mahdollista: Jeesus on persoona,
kosketeltava, mutta Hän on myös Henki, mahdollinen olemaan kaikkialla läsnä.
Kristuksen salaisuuden ehkä merkittävin asia on Hänen oleminen meissä ja meidän oleminen
Hänessä. Jeesus antaa ymmärtää, että Hän on meissä Isän kanssa. Mekin olemme Isässä Jeesuksen
kautta. Myös Jeesus sanoo, että kaikki, mitähän puhuu, on lähtöisin Isästä. Ja myös Isä tekee teot,
jotka ovat Hänen.
Raamatussa on paljon sanontoja Kristus meissä - me Hänessä totuudesta: ”Jos joku on Kristuksessa, on hän uusi luomus”, ”Kristus teissä, kirkkauden toivo”, ”En enää minä, vaan Kristus
minussa”, ”että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä Hänen kanssaan”, ”jos ette
tunne, että Kristus on teissä, ette kestä koetusta”, ”kaikki ja kaikissa on Kristus”, ”minut havaittaisiin olevan Hänessä”, ”kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa”, ”joka meitä aina kuljettaa voittosaatossa Kristuksessa”, Minä heissä ja Sinä Minussa”, ”että hekin meissä olisivat”,
”yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä: ihminen Kristus Jeesus”, ”että me Hänessä tulisimme
Jumalan vanhurskaudeksi”. Vielä Jeesus puhuu Ilmestyskirjassa, että Hän on ensimmäinen ja viimeinen. ”Että he kunnioittaisivat Poikaa niin kuin Isää”. ”Kaiken on Isä antanut Minun käteeni”.
”Jumala on Hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt”. Tämä varmaan riittää todistukseksi Jeesuksen
Herraudesta. Ja tänäkin päivänä Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Kristuksen salaisuutta omaksumme ja sitä opetetaan vähitellen. Emme voi hetkessä käydä yhdeksi Jeesuksen kanssa. Hiljaa, Jeesuksen opettamana (Pyhä Henki saa Jeesukselta ja opettaa), Isän
kasvattamana, Jeesukselta ymmärrystä saaneena omaksutaan ne valtavat, hienot totuudet, joita
Jeesuksen elämä Jumalassa meille merkitsee.
Kuitenkin meillä on kaikkivaltias, rakastava, kärsivällinen, pitkämielinen Opettaja. Ja Hän pystyy kasvattamaan ja opettamaan meidät täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän
määrään.
Vakuutena on myös Jumalan Pojan Valtava Golgatan työ meidän puolestamme, joka sovitti meidän syntimme, vajavaisuutemme, erheemme, virheemme iankaikkisesti.
Pyritään kaikessa hyvin vaeltamaan ja silloin on sovitus turvanamme ja saamme Valkeudessa
Kristuksessa ja Hänen kauttaan Isässä ja Pyhässä Hengessä vaeltaa.
Esko I Kärki
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Suolapaloja
Sinulle, Herran Oma:
Suuri Jumala on kanssasi elämäsi jokainen sekunti, osallistuu Sinun olosuhteisiisi luoden ne –kaikki askeleesi, ajalliset ja hengelliset. Hän on kaikkivaltiutensa voimalla pannut itsensä ”likoon” Sinussa ja Sinun puolestasi ja Sinun tähtesi. Hän elää Sinussa täysipainoisesti keventäen askeleesi, huolehtien, että ikeesi Herrassa on sovelias ja kevyt. ”Minä vartioitsen sitä öin ja päivin, ettei mikään sitä
vahingoita”. Huolehtii, että kasvusi on tervettä, askeleesi varmoja
Hänessä. Hän on yhtä Sinun kanssasi Poikansa veren tähden, suuren
rakkautensa tähden.
Ole Sinäkin yhtä Jeesuksen kanssa ja Hänessä yhtä suuren Jumalan kanssa. Pistä Herran levossa ja rauhassa kaikki ”likoon” Hänen
tähtensä. Elä joka aika Hänen kanssaan ja Hänen kauttaan.
Tämä mahtava ”sympioosi”, Sinä Jumalassa ja Jumala Sinussa, on
iankaikkinen, eikä mikään voi sitä eroittaa tai vahingoittaa. "Isäni
on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä Minun Isäni kädestä".
Kristuksessa Jumalassa oleminen on ylhäisintä lepoa, sapattilepoa, se
on olemisen autuutta, Jumalan käytettävänä olemista. Se on Hän, joka
toimii.
Jumalan Valtakunta on Vanhurskautta, Rauhaa ja Iloa Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki on Jumalan kolminaisuuden osa. Yksi on välimies
Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen, Kristus Jeesus. Siis Kristuksessa Jeesuksessa on Jumalan Valtakunta Vanhurskautta, Rauhaa ja
Iloa Pyhässä Hengessä. Me olemme Isässä ja Pyhässä Hengessä
Jeesuksen kautta.
”Oletko sinä ollut kuulijana Jumalan neuvottelussa?” Job 15:8.
Hiljaisuudessa, lähellä Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa, Hänen
kasvojensa edessä voidaan olla siinä asemassa, että kuullaan selvimmin, mitä Jumalalla on meille asiaa, itsellemme ja myös jaettavaksi.
Herra , Herra on avannut minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla, että voin Sanalla virvoittaa väsynyttä.
”..jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta”.
Nämä sanat on suunnattu lunastetuille, Herran omille. Elämässämme
on monia tulia, joiden läpi joudumme kulkemaan. Olosuhteissamme
on monia vaikeuksia, kärsimyksiä, mutta Herran sanan mukaan ei
niissä vahingoituta, vaan ”kaikki yhdessä meidän parhaaksemme”.
Herrassa Jeesuksessa meillä on luja tietoisuus Jumalan kokonaisvaltaisesta varjelusta ja syvä luottamus Hänen täydelliseen huolenpitoonsa. Meille, Herran omille kuuluu ennen kaikkea sanat: ”Jos
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kimppuusi karataan, ei se ole Minusta ja joka kimppuusi karkaa, se
eteesi kaatuu”. Jumala on varustanut ja varustaa jokaisen omansa
yliluonnollisella viisaudella, että voimme käsitellä jokaisen ”hyökkääjän” ja tarvittaessa meidän kauttamme voi puhua jopa Isämme
Henki. Sitä ei tarvitse meidän miettiä, mitenkä kaikki tapahtuu.
Kristus vain on meille Jumalan viisaus ja voima. Niinkin on, että
kun meillä Sanan mukaan on ”kiivaus hyvään” Herrassa Jeesuksessa, ovat hyökkääjät tosi harvassa.
Sinä Olet Kallisarvoinen
Kun katselemme maailman menoa, niin meille monesti muodostuu
käsitys ihmishengen arvottomuudesta.
Kuitenkin Jumala on noteerannut nyt ja aina ihmisen olemassaolon
arvokkuuden. Hän on huomioinut ihmisen niinkin tarkkaan, että jopa
hänen lausumansa turhat sanat merkataan muistiin. Ovatpa päänne
hiuksetkin luetut, niin kuin Jeesus sanoo.
Parhain ihmisen arvon mitta on Jeesuksen, Jumalan Pojan kärsimys
meidän ihmisten puolesta, että jokainen, joka Häneen uskoo, ei hukkuisi. Olisimme iankaikkisesti sovitettuja Jumalan edessä ja samalla
taivasmatkalla.
Myös iankaikkinen rangaistus, kadotus niille, jotka ylenkatsovat
Jeesuksen Herrauden, puhuu ihmisen arvokkuudesta. Jos ihmiselämä
olisi arvotonta, ei varmaan rangaistustakaan tarvittaisi.
Lähde Jeesuksen seuraan ja pysy siinä. Jumalisuudesta on hyötyä
kaikkeen, sekä nykyiseen että tulevaan elämään. Raamatussa sanotaan, että Herran omia kuljettaa Jumalan Henki. Tätä kuljetusta sanotaan myös voittosaattokuljetukseksi Kristuksessa. Tämä kuljetus kattaa
kaikki elämämme alueet, pienet ja suuret. Siihen sisältyy myös voima
kaiken suorittamiseen. Herran ies on sovelias ja Hänen kuormansa
kevyt.
3.7.2008

Kristuksen Jeesuksen Sydämellisyys
Paavali sanoi rakastavansa Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä
rakkaudella. Koska Jeesus Kristus elää meissä ja me elämme
Hänen kauttaan, on tuo sama sydämellisyys myös meissä.
Nyt tarvitsemme Jeesuksen viisautta ja taitoa sydämellisyyden
toteuttamiseen käytännössä. Monesti ihmiset oppivat käytännön
hyvyyttä ja kohteliaisuutta pelkästään "pääntietona". Sekin on hyvä,
mutta tarvitsemme molemmat: sydämellisyyden ja "pääntiedon".
Sydämellisyyden käytännön toteutuksesta muutamia asioita:
Puhumme sitä, mikä on lähimmäisellemme mieluista ja rakentavaa
kuultavaa, varomme tuomasta esiin asioita, joilla on kuormittava
vaikutus, jotka sotivat Kristuksen vapautta vastaan. Rohkaisemme,
nostamme, kehotamme rakentavasti, lohdutamme ja asennoidumme
myönteisesti ja jos mahdollista, varomme sellaista kielenkäyttöä,
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joka on vaikeasti ymmärrettävää (esim. kaanaankieli).
Yleensä kaikki ihmiset ovat tiedossa eri tasolla ja on pyrittävä
löytämään keskustelussa "yhteinen sävel".
Kanssakäymisessä on myös kuuntelemisella merkittävä
osuus. Otamme ensisijaisesti myönteisen asenteen kuunnellessamme toisiamme. Tarvitsemme aina Jeesuksen armahtavaisuutta kaikessa ja jos on kysymys sivullisen asioista, varomme
ottamasta kantaa ainakaan kielteisesti.
Jeesus sanoo tällaisesta tilanteesta: "Mitä se sinuun koskee,
seuraa sinä Minua". Myös Paavali toteaa: "Millaisia lienevät
olleetkaan, ei kuulu minuun".
Kaikki nämä esitetyt asiat ovat, ei pitää tehdä asioita, vaan
pyritään näin tekemään. Jeesuksen läsnäolon elämä on
myönteinen. Hänen "sävelensä on ilon sävel". Se on vapauden
sävel palvelemiseen toisiamme rakkaudessa ja hyvissä teoissa.
4.7.2008

Välittämisestä
Minulle näytettiin hiljattain painajaiseksi luokiteltava uni:
Oli sellainen tilanne, että yritin lähimmäisiä auttaa eri tilanteissa,
mutta apuani ei huolittu, haluttiin kaikessa pärjätä omillaan,
omilla tiedoillaan, omilla osaamisillaan, minä olin heille olematon
ja tyhjä. Tämä asia sai minut hyvin alakuloiseksi, jopa masentuneeksi, minua ei tarvittu missään.
Kun Raamatussa sanotaan ettei oltais kenenkään avun tarpeessa,
on ilmeisesti asia ymmärretty väärin. Tässä asiassa on kysymys
todella ulkopuolisista, jotka eivät selvästi ole Jeesuksen puolella.
Meidän uskovien tulisi, jos todella haluamme välittää toisistamme,
olla avuliaita kaikille ja ottaa toisiltamme myös apua vastaan.
Meidän ei tarvitsisi sinnitellä omillamme, jos veli tai sisar osaa
selvästi asian paremmin meidän puolestamme ja on myös innokas auttamaan.
Tällainenkin asia kuuluu molemminpuoliseen välittämiseen. Avun saanut kiittää Jumalaa siitä ja auttaja kiittää, että
sai auttaa, tehdä Jeesuksen tekoja.
Pyritään huomioimaan toisemme myös tällä tavalla.
Esko I Kärki
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SINUN VALTA-ASEMASI KRISTUKSESSA
Raamatussa sanotaan Jeesuksesta, että Hän puhui niin kuin se, jolla valta on.
Raamattu puhuu esivallasta, että se on Jumalan asettama. Siis esivalta käyttää
Jumalan sille uskottua valtaa ja on myös Hänelle vastuussa siitä.
Myös Raamatussa mainitaan, Että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan
päällä. Kun puhutaan, että kaikki valta, ei sitä ole yhtään
muualla.
Nyt uskova kristitty, joka on Kristuksessa, Hänen läsnäolossaan, elää Jeesuksen
Kristuksen elämää. Mm. Paavali puhuu tästä: ”Minä elän, en enää kuitenkaan minä, vaan Kristus minussa”.
Apostoli Johannes sanoo kirjeessään: ”Sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin
olemme tässä maailmassa”. Jeesuksen elämästä kuvastuu nöyryys, mutta kuitenkin arvovaltaisuus ja arvokkuus. Hän on täysin tietoinen siitä, mitä sanoo tai mitä
tekee. Se, että Hän käytti valta-asemaansa, huomioitiin, se oli ”nähtävissä”.
Jumalan seurakunnasta sanotaan vertauskuvallisesti, että se on Kristuksen
ruumis ja Hän itse on pää. Jokainen Jumalan Hengestä syntynyt kristitty on tämän
universaalisen Kristus-ruumiin yksi jäsen. Nyt Jumalan, Kaikkivaltiaan Valtaasema Kristuksessa jakautuu jokaisen jäsenen kohdalle.
Sinä uskova veljeni, sisareni Herrassa, saat olla Kristuksen valta-asemassa niillä
alueilla, jotka Jeesus on Sinulle antanut ja antaa, opettanut ja opettaa. Sinä henkisesti olet vain alamainen Kristukselle. Tästä Jeesus sanookin, ”Joka kunnioittaa
Poikaa, se kunnioittaa Isää”.
Jeesuksen valta-asemassa Sinä teet Jeesuksen tekoja, sanot Jeesuksen sanoja. Myös kyky ajatella on Jumalasta. Kuitenkin olemme täällä ”saviastiassa” ja
edelleen alttiit virheille, ollaan siinä mielessä vajavaisia. Jeesuksen tekoina meille
kuuluu toistemme rakastaminen ja kunnioittaminen. Pidetään toista parempana
kuin itseämme. Pyrimme itsemme unohtamiseen ja toisen parhaan etsimiseen.
Kristuksen elämässä elettäessä, ei oma elämämme niin kiinnostakaan, vaan
kaikki ja kaikessa on Kristus. Se valta-asema, mikä meillä Kristuksessa on, on rakentamiseksi, ei kukistamiseksi.
Kristus-keskeisessä elämässä on minä-elämämme niin vahvasti Hänessä, että
Suuri Jumala asettuu nimemme taakse ja se tarkoittaa sitä, että meillä on Jeesuksen ja Isän allekirjoitus siunaus kaikissa elämämme vaiheissa ja asioissa.
Olemme rakastuneet lopullisesti Jeesuksen suoruuteen, rakkauteen, viisauteen,
nöyryyteen, kärsivällisyyteen, hiljaisuuteen, pitkämielisyyteen, armahtavaisuuteensa ja lohduttavaan läsnäoloonsa. Sen johdosta meillekin on kasvatettu ja kasvatetaan Jeesuksen kaltaisuus ja meille suuri Jumalan lahja, että saamme viettää
päättymättömän ikuisuuden Hänen seurassaan ja toistemme seurassa. Hallita
Jeesuksen kanssa Hänen valtaistuimellaan iankaikkisesti.
Jeesus puhuu kauniisti sanoen, että Hän on Hyvä Paimen. ”Minä olen se Hyvä
Paimen, ja Minä tunnen omani, ja Minun omani tuntevat Minut, niin kuin Isä tuntee
minut ja Minä tunnen Isän”.
Jeesuksen, Hyvän Paimenen laumassa on täydellinen ykseys. Se on paljon sanottu, että tulemme tuntemaan Jeesuksen, niin kuin Hän tuntee Isän. Olemme
myös lampaista kuulleet, että niillä ei ole suuntavaistoa, eksyisivät heti, jos paimen jättäisi. Nyt, kun olemme Jeesuksen elämässä, olemme sisäistyneet Jeesuk-

77

seen sillä tavoin, että Suuri Jumala paimentaa meitä ikuisesti, eikä meidän enää
koskaan tarvitse jäädä yksin, vaikuttaa koko olemuksessamme tahtomisen ja tekemisen. Näin Taivaallisen Isämme kädessä on kaikki ja Hän hallitsee tulevassa
uusissa taivaissa ja maassa Jeesuksen ja Hänen laumansa kautta ikuisesti.
Esko I Kärki
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JUMALASTA ON TEIDÄN OLEMISENNE
KRISTUKSESSA JEESUKSESSA
Kun Jeesus vaelsi maan päällä, teki hän tiettäväksi Isää. Hän sanoi: ”Niitä sanoja, joita Minä
puhun, en puhu itsestäni ja Isä, joka Minussa asuu, tekee ne teot, jotka ovat Hänen”. Jeesus oli
kirjaimellisesti Isässä ja on sitä vielä tänäkin päivänä.
Jeesuksen puhumisen ja toiminnan lähde on Isä. Tällöin myös Pyhän Hengen toiminta on
Isästä Jeesuksen kautta (”Hän ottaa Minun omastani ja julistaa teille”) Myös Jeesus sanoi: ”
Kaikki mitä Isällä on, on Minun”.
Jumalan Sana sanoo meille uskoville, että Jumala kuljettaa meitä aina voittosaatossa Kristuksessa. Jeesus on täydellisesti yhtä Isän kanssa. ”Kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää”. Silti Jeesus tunnusti, että Isä on suurempi kuin Hän. Tästä voidaankin päätellä, että
Jeesuskin on suuren Isän sisässä. Samoin meidän elämämme, toimintamme, sanamme ovat
Isästä lähtöisin olevan Jeesuksen elämän innoittamaa. Jeesus sanoo: ”Ilman Minua te ette voi
mitään tehdä”. Kaikki tehdään Jeesuksen kanssa ja kautta. ”Kaikki meidän tekomme olet Sinä
tehnyt”. Kun me vaellamme Jeesuksessa, olemme myös Hänen kanssaan Pyhässä Hengessä. ”Ei sotaväellä, eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni”. ”Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä
ja Tulella.” Jeesuksen kädessä on Isän ilmoittaminen meille ja Tulen ominaisuus on juuri Isän
ominaisuus. ”Tulivirta kävi ulos Hänestä”.
Meidän heikkojen Herran omien on hyvä tietää, että meillä on suuri kolmiyhteinen Jumala,
jossa saadaan Jeesuksen kautta vaeltaa. ”Valvoimmepa tai nukuimme eläisimme yhdessä Hänen kanssaan”. Kun tiedämme Jumalan olemuksen ydinasiat meissä, antaa se meille hyvän
kasvualustan Jeesukseen ja Isään ja suuren varmuuden vaelluksessamme tämän ajan halki.
0.</CITE< a>
Näin tiedämme, että kaikkien elämämme vaiheitten Jeesuksessa lähtökohtana on Isä. Saamme
elää iankaikkista elämää jo täällä ajassa suuressa Jumalassa Jeesuksen kautta. ”Yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Jeesus Kristus”.
Raamatussa käy ilmi, että Hänessä saamme anoa asioita Isältä, mutta myös Jeesukselta, Hänellähän on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kun me näin anomme, näkee Isä meissä
Poikansa kasvot ja Jeesus meissä itsensä. ”Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin
Minä sen teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa”.
Myös meidän ruumiimme elävöityy Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. ”Vielä vanhuudessaan he ovat mehevät ja vihannat”. Kaikkivaltias huolehtii meidän terveydestämme ja
hyvinvoinnistamme ja Jeesuksen ies on sovelias ja Hänen kuormansa keveä.
Sitten, kun meidän on aika täältä ajasta lähteä, tunnemme Jumalamme hyvin ja maisemat
vain vaihtuvat. Kaikkivaltiaan läsnäolo meissä on sama, muuttumaton. Meidät siirrettiin jo täällä
ajassa ihanaan hengelliseen kotiimme, Suureen Jumalaan ja saamme pyhästi nauttia Hänen
läsnäolostaan ja kuulla aina Hänen viisauttaan. Olemme Jeesuksessa liitetyt Suureen temppeliin, joka on Jumala ja Karitsa. Tämän kaiken on tehnyt mahdolliseksi Isän rakkaus ja valtava,
kaiken kattava sovitustyö Golgatalla Jeesuksen Kristuksen kautta. ”Jumala oli Kristuksessa ja
sovitti maailman itsensä kanssa”.
Esko I Kärki
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UUDEKSI MINÄ TEEN KAIKKI
Otsikon sanat ovat Ilmestyskirjasta 21:5. Siitä asti, jopa ennen sitä, kun saimme armon ottaa
Jeesus Kristus vastaan elämäämme, alkoi Jumalan uutta luova työ elämässämme.
Ennen uskoon tuloamme vaeltaessamme maailmassa on meillä paljon sellaista opittua, joka
on taakaksi elämällemme, ja myös se, ettei kukaan ole meille opettanut todella parempaa. Nyt,
kun olemme uskossa Jeesukseen, on Hän tullut meille viisaudeksi, neuvokkuudeksi, levoksi,
elämäksi, valkeudeksi, johdattajaksi, ja Golgatan työn kautta myös iankaikkiseksi puhtaudeksi.
Myös uskon kautta olemme saaneet Jeesukselta Pyhän Hengen. Hänestä Jeesus sanoo, että
Hän opettaa meille kaikki ja muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus on sanonut. Pyhä Henki on
myös meidän toinen puolustajamme Isän edessä.
Jumalan ”uudeksi kaikki”-tekeminen kohdistuu vapauttavasti kaikkiin elämämme alueisiin. Hän
on varsinkin uskovien vapahtaja. Hän nostaa meidät taivaallisiin: Lepoon, rauhaan ja tasapainoiseen elämään itsessänsä. Sisimpämme tehdään uudeksi Hänen läsnäoloonsa, jossa sisäinen elämämme on kuin tyyni lammen pinta.
Tähän vaikuttavia käytännön asioita: Jumala on meille tämän hetken Jumala. Ei tarvitse mietiskellä menneitä, eikä suunnitella tulevia, vaan meille annetaan sillä hetkellä sanat, puheet ja
teot. Myös ei tarvitse alinomaa miettiä, kelvataanko Jumalalle, ainoastaan Golgatan työ kelpaa
ja on iankaikkisesti riittävä Jumalalle. Meidät on vapautettu suorituspaineista. Myös ei tarvitse
huolehtia (huolestua) toimeentulosta, Hän pitää varpusistakin huolta ja ruohotkin Hän on täydellisesti vaatettanut, eikö sitten meitä.
Jumalan lapsia kuljettaa Jumalan Henki, tämä kuljetus on suuri Hänen lahjansa. ”Herra Jumala valaisee minun pimeyteni”. ”Hänen valossansa vaelsin pimeyden halki”. ”Herra Jumala on
valaiseva heitä”.
Sisäinen, järkkymätön mielen tasapaino säilyy tilanteessa kuin tilanteessa. Hän on tien kevyeksi tehnyt ja sen kevyenä pitää. Myös on Jumalan lahjana suuri luottamus, Häneen, joka on
tehnyt taivaan ja maan, jolle on kaikki mahdollista. Jumalan voima on riittävä meille kaikessa,
kaikissa elämämme vaiheissa ja kaikki pelon hivenetkin on poissa.
Sisäinen elämämme virittyy usein kiitoslauluun suurelle Jumalalle Isällemme ja Karitsalle Jeesukselle. Ole sinä, joka uskot, turvallisella mielellä, Hän on Voittaja sinun puolestasi ja sinä,
joka vielä et usko, tule kiiruusti Korkeimman suojaan, Jeesuksen Kristuksen luo.
Siunaten veljesi Esko I Kärki
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PYHÄ HENKI
Jumala on yksi, mutta samalla kolminaisuus: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikki on Isästä ja Isän tähden.
Kaikki tulee Jeesuksen kautta ja Pyhä Henki on Jumalan aivoitusten voimallinen toteuttaja. Myös nimi
Jumalan Henki, voi tarkoittaa kolmiyhteistä Jumalaa tai Pyhää Henkeä. Raamatussa mainitaan, että Herra on Henki ja koska Hän on Henki, voi koko Jumalallinen kolminaisuus olla kaikkialla yhtä aikaa. Tästä
viestii mm. Jeesuksen sanat: "Missä kaksi tahi kolme on kokoontunut Minun niemessäni, siellä Minä olen
heidän keskellään". Koska Herra on Henki, voi Hän näin tehdä, vaikka eri puolilla maailmaa kokoontuu
tuhansia Hänen nimessään yhtä aikaa.
Jumala on nähnyt hyväksi antaa kaiken vallan Jeesukselle. Jeesus itse sanoo, että sanat, joita Hän
puhuu, ovat lähtöisin Isästä ja ne teot, joita Hän tekee, ovat Isästä.
Nyt Johannes Kastaja sanoo, että Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Tästä voi päätellä, että
Pyhän Hengen täyteys on Jeesuksen käsissä.
Pyhä Henki on voiman, rakkauden ja raittiuden Henki. Isä täytti Jeesuksen Pyhällä Hengellä Jordanin
kaste-tapahtumassa. Samoin kuin Jeesus, mekin tarvitsemme tulla kastetuksi myös Pyhällä Hengellä.
Raamatussa sanotaan: "sinä lähetät Henkesi ja ne luodaan". Jeesuksen vaikutuksesta ja tahdosta Pyhä
Henki toimii ja toteuttaa Jumalan tahtoa. Johanneksen evankeliumin loppupuolella Jeesus nimittää Pyhää Henkeä toiseksi puolustajaksi ja myös, että Hän opettaa kaikki ja muistuttaa kaikesta, mitä Jeesus
on sanonut.
Myös, että Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja julistaa meille. "Tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa". Jeesus korostaa, että yhteys Häneen ja myös Hänen kunnioittaminen ovat elämämme tärkeimpiä
asioita.
Myös Jeesuksen auktoriteettia tukee Ilmestyskirja, jonka loppuosassa Hän sanoo, että kun Hän avaa,
ei kukaan sulje, ja kun Hän sulkee, ei kukaan avaa. Tämä jos mikä kertoo, että Jeesuksella on kaikki
valta taivaassa ja maan päällä.
"Ei sotaväellä, eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni". Jeesuksen toiminnan vaikutin on Isä. Jeesus
sanoo, että kaikki, mitä Isällä on, on Hänen ja Isä lähettää Pyhän Hengen omilleen Jeesuksen nimessä.
Jumalan olemus ei ole kenenkään omin neuvoi tutkittavissa. Jeesus voi tahtonsa mukaan ilmoittaa
itsensä ja Isän niille, jotka Häntä rakastavat. Pyhästä Hengestä sanotaan, että Hän tutkii kaikki, Jumalan
syvyydetkin.
Pyhä Henki opettaa Jeesuksen omille kaikki, kaikki taivasten valtakunnan salaisuudetkin. Mitään ei jää
opettamatta. Pyhä Henki voi muistuttaa kaikesta, jopa arkielämän pienimmistäkin asioista.
Vielä Jeesus sanoo, että Pyhä Henki johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Toisista kohdista käy ilmi,
että Jeesus on tuo totuus ja myös, että totuus tekee meidät vapaiksi. "Kenet Poika tekee vapaaksi, hän
on todella vapaa".
Jeesus sanoo myös Pyhää Henkeä Totuuden Hengeksi. Meidän on kaikella tahdon voimalla, jopa Isältä apua pyytäen, varottava puhumasta Pyhää Henkeä vastaan. Jeesus sanoo, että sille, joka pilkkaa
Pyhää Henkeä, ei anneta anteeksi, ei nykyisessä ajassa eikä tulevassa. Uskoisin kysymyksessä olevan
tietoinen, tahallinen pilkkaaminen ja asenne.
Pyhän Hengen kastetta pyydetään Jeesukselta ja Isältä. Pyhän Hengen täyteys on Jumalan lahja. Sitä
ei voi tienata eikä lahjoa. Asian on täysin Jumala hoitanut Golgatalla Poikansa Jeesuksen Kristuksen
kärsimisen kautta.
Kun Pyhä Henki ensimmäisen kerran tulee olemukseesi, seurauksena on, että kieli menee sekaisin tai
tulee uudet kielet. Kielillä puhuminen voi jäädä pysyväksi tai on vain merkkinä Pyhän Hengen saapumisesta. Pyhällä Hengellä täyttyminen voi tapahtua missä tahansa. Ole turvallisella mielellä, kyllä Hän sen
tekee. Jeesus sanoo Ilmestyskirjassa, että Hän antaa elämän veden lähteestä lahjaksi, jokainen, joka
tahtoo, saa juoda (myös uudestaan ja uudestaan).
Kolmiyhteinen Jumala kuljettaa meitä aina voittosaatossa Kristuksessa. On hyvä oppia tämä tiedostamaan myös käytännön elämässä: meidän olemuksemme on suuren Jumalan kyydissä. Se on Hän, joka
kuljettaa meitä teoissa elämän halki ja ne teot eivät kärähdä rajalla, koska ne on Jumala itse tehnyt. Ja
niistä, mukana olosta, saadaan kerran täysi palkka.
Yksin Pyhän Hengen kautta tapahtuvaksi toiminnaksi sanotaan Jumalan rakkauden vuodattaminen ja
sekin Isän ja Jeesuksen rakkaasta tahdosta.
Kolmiyhteinen Jumala on Rakkaus. "Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat".
Muista sinä Herran oma: Jumala toimii sinun elämässäsi, olosuhteissasi, kodissasi, omaisissasi, ympäristössäsi sinun parhaaksi.
Ole turvallisella mielellä Kaikkivaltiaan kyydissä Kristuksessa, ja Hänessä myös Isässä ja Pyhässä
Hengessä.
Esko I Kärki
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