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15. Raamattuluento: Kristittynä maailmassa
Palvelu (diakonia)
Käsittelemme tällä luennolla kristityn - Herrassa vanhurskaan - elämää maailmassa, seurakunnan
jäsenenä. Me elämme maailmassa, mutta me emme ole maailmasta, vaan meidän sukumme on taivaasta, koska olemme Jumalan lapsia. Jumala on isämme ja hänen Poikansa on meidän veljemme.
Kristus ei häpeä sanoa meitä veljikseen.
Sanan mukaan me olemme taivaan kansalaisia ja kuljemme muukalaisina täällä ajassa. Me emme ole kahden maan kansalaisia, niin kuin maailmassa opetetaan. On kirjoitettu:
”Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän
tavallamme. Olenhan usein sanonut teille ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen
ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita. Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me
odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta.” (Fil. 3:17–20).
”Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät” (Ef. 2:19).
”Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet; he olivat vain
etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan
päällä” (Hepr. 11:13).
”Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa. Minä kehotan teitä pysymään
erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan ” (1. Piet. 2:11).
Kristus, seurakunnan pää, on antanut jäsenilleen tehtäviä ruumiinsa rakentamiseksi. Ne ovat palvelutehtäviä. Viinipuuvertauksessaan Jeesus opastaa meidät hedelmälliseen työhön.
”"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei
kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi
runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy
viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy
minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.” (Joh. 15: 1-5).
Ensimmäinen ja tärkein tehtävä on pysyä viinipuussa. Puutarhuri puhdistaa oksistoa koko ajan,
että se tuottaisi runsaasti hedelmää. Rungosta irti olevat oksat kuivuvat. Ne poltetaan. Siksi on tärkeä muistaa Jeesuksen kehotus: ”Pysykää minussa”. Pysymme hänessä, kun tottelemme hänen sanaansa. Kun rikomme häntä vastaan, tarvitsemme heti anteeksiantamuksen. Näin emme paadu, kuivetu, ja joudu eroon Herrastamme.
Meillä jokaisella on tärkeä tehtävä hänessä. Jokaisen elämä on arvokas. Rukouksella ja anomisella löydämme oma tehtävämme. Niissä on oltava uskollisia. ”Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen
muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi ” (1. Kor. 4:2).

Rukoilemalla lakkaamatta pidämme yhteyden Herraamme. Esirukoustyö kuuluu myös kaikille.
Hänkin, joka ei ole vielä löytänyt omaa kutsumustaan, voi rukoilla toisten puolesta. Seuraavissa
raamatunkohdissa mainitaan eräitä palvelutehtäviä:
”...jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan; jos
kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.” (Room. 12:7,8).
Seuraavassa on erilaisia ohjeita palvelutyöhön.
Jumalan lahjojen haltijat
”Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ennen kaikkea
olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä `rakkaus peittää syntien paljouden.` Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu,
puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja
valta aina ja iankaikkisesti. Amen.” (1. Piet. 4:7-11).
”`Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa
nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi: 'Autuaampi on antaa kuin ottaa.'`” (Ap. t.
20:35).
Jumalan lapset maailmassa
Millaisia meidän tulee olla maailmassa?
”Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin
silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen,
että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa,tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.” (Fil. 2:12–16).
Kristittyinä olemme Jumalan vihollisen ja vastustajan, maailman keskellä. Tämä maailma, jota
tässä tarkoitetaan, ei ole fyysinen, näkyvä maailma, vaan se ihmisyhteisö, joka ei tunne Jumalaa
eikä häntä Jumalana palvele. Emme saa tulla osallisiksi tämän maailman hengestä. Jeesus sanoo:
”`Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta,
niinkuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan
että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta
ole.`” (Joh. 17:14–16).
Elämme siis kristittyinä vihollismaassa. Mutta siellä on meidän työmme tehtävä. Maailmassa,
mutta ei maailmasta. Siellä on palveluspaikkamme. Kallein tehtävämme on voittaa sieluja Jumalan
valtakuntaan. ”Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja” (Sananl. 11:30).
Suunnaton on niiden ihmisten armopalkka, jotka uhraavat elämänsä ja kaikkensa, tässä työssä ja
tälle työlle.
Ehkä jollekin on annettu joku muu tärkeä tehtävä, nimittäin joku holhoaa heikkoja, joku vie toivoa sairaille, joku näyttää pyhällä elämällään esimerkkiä. ”Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin
voitettaisiin.” (1. Piet. 3:1).
Moninaiset tehtävät odottavat kristittyä. Etsi rukouksella ja anomisella oma tehtäväsi, johon hyvä
Jumala antaa sinulle lahjansa ja kykynsä.

Meidät on pelastettu palvelemaan
Edellä on mainittu eräitä työmuotoja. Löytäköön kukin sen työn, jonka Herra on tarkoittanut hänelle. On vain muistettava, että pelastus tulee armosta, uskon kautta Kristukseen. Mutta usko ilman
tekoja on kuollut. Teot eivät tee uskoa, mutta usko synnyttää halun palvella Herraa. Uskosta osaton
tekee Herran työtä pakonomaisesti, vain käskemällä. Uskova tahtoo tehdä hyvää vaikka kiellettäisiin. Vain Herran todellisen seurakunnan työt muistetaan.
”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet,
ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan
ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." (Ilm. 19:7,8).
Saarnivaaran "Jumalan kansan Raamatussa" todetaan, että sana vanhurskautus (dikaioomata) on
monikkomuoto ja tarkoittaa ensiksikin pyhien Kristukselta tulevaa vanhurskautta sekä elämänvanhurskautta, pyhitystä.
KR38:n tämän edellisen kohdan raamatunviitteet sanovat samasta asiasta näin:
”Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niinkuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. ”(Jes.
61:10).
”Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.”
(Ilm. 3:5).
Ne vuorostaan, jotka yrittävät juhliin omin vaattein, ajetaan ulos. ”Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi
sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää
hänet ulos pimeyteen.' Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta
harvat valitut."” Matt. 22:11–14).
Meidät, jotka saimme kerran hääpuvun Kristukselta hänen sovintotyönsä perusteella, jos olimme
ottaneet hänet vastaan, puetaan lopullisiin häävaatteisiin. Toisaalta meidät puetaan niihin vaatteisiin, jotka saimme tekojemme perusteella, joita me, Jumalan pyhät, olimme täällä ajassa tehneet
vanhurskautettuina. Mutta samasta vaatetuksesta on kyse. Ilmestyskirja sanoo saman näin: Minä
kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: ”Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo Henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat
heitä.” (Ilm. 14:13).
Näin meidän tulee kulkea läpi tämän maailman pitäen katseemme suunnattuina jo taivaan ihanaan
kotiin. Niin pääsemme kerran perille voittajan palkinto odottaa.
”Kuuntele tarkkaan, poikani, mitä sinulle sanon, pidä korvasi auki! Älä päästä mielestäsi minun
sanojani, pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat löytäjälleen elämä, lääke koko hänen ruumiillensa. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi - siellä on koko elämäsi lähde. Älä päästä
suuhusi petollisia puheita, pidä vilppi loitolla huuliltasi. Katso suoraan ja pälyilemättä, suuntaa
katseesi vakaasti eteenpäin. Laske harkiten jalkasi polulle, niin olet varmalla pohjalla, missä ikinä
kuljet. Älä poikkea oikealle äläkä vasemmalle, pidä askeleesi kaukana pahasta.”
(Sananl. 4:20–27).
”silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen…” (Hepr. 12:2)
Amen.

