
Yhteys Herrassa
Matt. 18:19-20

19. Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä 
maan päällä sopii keskenään mistä asiasta 
tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen 
minun Isältäni, joka on taivaissa. 

20. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla mi-
nun nimessäni, siellä minä olen heidän kes-
kellään."

Yksinäisyys – yhteys
Maailma on täynnä yksinäisiä ihmisiä. Heitä eivät ole vain yksin asuvat vaan myös 
suurten joukkojenkin keskellä itsensä syvästi yksinäisiksi kokevat. Toisaalta on yk-
sin asuvia, jotka eivät koe minkäänlaista yksinäisyyttä. 

Sana  ihminen  japaninkielessä  kirjoitetaan  kahdella  merkillä,  joista  ensimmäinen 
tarkoittaa  yksilöä  ja  toinen  suhdetta.  Yksilöstä  tulee  ihminen  vain  suhteessa 
Jumalaan, suhteessa toisiin ihmisiin ja suhteessa luontoon. Jos suhde Jumalaan ei 
ole  kunnossa,  yhteys  toisiin  ihmisiin  ja  luontoonkin  vääristyy.  Ihminen  on  luotu 
elämään yhteydessä ja näitten suhteiden katkeaminen merkitsee sitä, että hän on 
kuin  kala  kuivalla  maalla.  Hän  ei  löydä  oikeaa  identiteettiään,  minuuttaan  eikä 
syvintä  elämän  lähdettä.  Avioliitto  on  tarkoitettu  syvimmän  inhimillisen  yhteyden 
paikaksi, mutta synnin tähden siitä on tullut lukemattomille ihmiselle juuri se paikka, 
jossa he kokevat syvintä yksinäisyyttä, kun sydän ja sydän eivät kohtaa toisiaan.

Uskovien yhteys
Jokainen uskova tarvitsee elääkseen kristittynä Jumalan sanaa, sillä ”ihminen elää 
jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.” (Matt. 4:4) Lisäksi hän tarvitsee ru-
kousta, jossa hän saa jakaa oman sydämensä sisällön Herran kanssa. Edelleen 
hän tarvitsee elääkseen Herran pyhää ehtoollista, jossa hän saa toistuvasti omistaa 
anteeksiantamuksen rauhaa, kiitosta Golgatan työstä, parantavaa yhteyttä Jeesuk-
sen kanssa. Neljänneksi hän tarvitsee uskovien yhteyttä, missä veljet ja sisaret liit-
tää toisiinsa Jeesuksen oma läsnäolo.

Nämä neljä, sana, rukous, ehtoollinen ja yhteen kokoontuminen ovat yhtä välttä-
mättömiä kuin ruoka, juoma, ilma ja lämpö meidän ruumiillemme. Ilman niitä ei voi 
elää hengellistä elämää. Samalla on muistettava, että noiden kaikkien harjoittami-
nen ei tee kenestäkään kristittyä – yhtä vähän kuin ruoka, juoma, ilma ja lämpö ky-
kenevät tekemään itsessään kuollutta eläväksi. Elämä on Jumalan lahja, niin myös 
uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Hengellisesti kuolleen täytyy kokea se ihme, 
että Jumala herättää hänet kuolleista synnyttämällä hänet uudesti. Se tapahtuu, kun 
ihminen saa osakseen Pyhän Hengen. Jumala tekee sen sanansa saarnan ja kas-
teen kautta, kun ihminen taipuu tekemään synneistään parannuksen ja jättäytyy us-
kossa Jeesuksen Golgatan uhrin varaan.

Seurakunnan valtuutus
Tänään puhumme Jumalan lasten yhteyden tarpeesta ja mitä se on luonteeltaan 
tekstimme valossa. Seurakunnan kokouksia on monenlaisia. On jumalanpalveluk-
sia,  rukouskokouksia  ja  muita  yhteen  tulemisia.  Edellä  jae  18  osoittaa,  että 
seurakunnalla on Jumalalta saatu arvovalta ja valtuutus sitoa ja päästää syntejä. 
Näin ollen seurakunta ei ole mikä tahansa samanmielisten klubi, vaan Herra Jeesus 
itse omalla läsnäolollaan pyhittää ja valtuuttaa seurakunnan.
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Seurakunnan rukous
Edelleen jae 19 osoittaa, että Jumala on luvannut vastata seurakunnan rukouksiin. 
Siksi seurakunta, joka ei kokoonnu yhdessä rukoilemaan, jää vaille Jumalan suun-
nittelemien lupausten toteutumista. Syvintä rukousta ja sitä, mitä Herra kuulee, on 
se, kun Pyhä Henki meissä rukoilee Isän tahdon mukaan: ”Herra tapahtukoon Sinun 
tahtosi – se tahtosi, jonka me Jumalan sanasta näemme. Herra älköön tapahtuko 
se, mitä minä pidän oikeana, vaan se, mitä Sinä pidät oikeana ja mikä on oikeaa.” 
Voimme kyllä silloin, kun olemme täysin varmat, että oma tahtomme on sama kuin 
Herran tahto, rukoilla kuin Luther: ”Herra tapahtukoon tällä kertaa minun tahtoni.

Rukouspiirit ja rukouskokoukset eivät ole ajan hukkaa. Herra kehottaa sanassaan: 
”Rukoilkaa! Kysykää minulta! Anokaa, niin teille annetaan!” Jumalan tahto on var-
masti se, että jokaisella uskovalla olisi rukousystävä, jonka kanssa voi säännöllisesti 
kantaa asioita Herran eteen.

Asiat, jotka eivät ole tärkeitä kokoontumisissamme
 Ei ole tärkeää kuinka monta henkeä kokoontuu. Kaksi viiva kolme riittää, siellä on jo 

Jeesus läsnä. Lupaus ei ole tarkoitettu lohduttelemaan, kun kokouksiin ei tule ihmi-
siä. Päin vastoin se on suurenmoinen lupaus Herran läsnäolosta. Ei ole vaikeaa 
saada kokoon 2 – 3 henkeä. Sellainen seurakunta voi kokoontua makuuhuoneessa, 
keittiössä, missä tahansa. Se onnistuu vainojenkin keskellä. Älkäämme halveksiko 
sitä, mitä Herra ei halveksi ja missä Hän itse on läsnä. Lupaus ei myöskään tarkoi -
ta, että meidän tulisi olla seurakunnan kasvua vastaan.  Järjestys ei ole 3 – 2 vaan 
2 – 3, siis kasvava järjestys.

 Tärkeää ei ole myöskään minkä laatuisia tai asemaisia ihmisiä on koolla. Sana ei 
kuulu: ”Missä on 2 – 3 yhdessä pastorin kanssa, siellä on Kristus.” Eikä ”missä on 2 
– 3 täysin kasvanutta kristittyä yhdessä eikä missä on 2 – 3 rikasta yhdessä.”

 Paikka ei myöskään ole tärkeä. Missä tahansa, missä 2 – 3 on koolla Jeesuksen ni-
messä, siellä on myös Hän. Kirkko, talli, pelto, metsä, laiva, sairaala, vintti sopivat. 
Missä tahansa on yhteys Jeesukseen rukouksessa valmis! 

 Ajankohtakaan ei ole tärkeä. Mikä aika tahansa sopii. Rukousaika on silloin, kun 
meillä  on tarve rukoilla ja kun voimme tulla  yhteen.  Toisaalta  tietty  säännöllinen 
ajankohta voi olla hyvä asia. 

 Herran läsnäolo ei riipu siitä muodosta, millä kokous tapahtuu.
 Tärkeää ei ole myöskään, mitä sanotte, kunhan iloitsette Herran kanssa olemisen 

yhteydestä.

Asiat, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä
Äärimmäisen tärkeää on se, että kokoonnutaan Jeesuksen nimessä. Se tarkoittaa 
ensinnäkin sitä, että tulemme uskovina yhteen kohtaamaan Jeesusta Kristusta ja 
samalla toinen toisiamme. 

Toiseksi se merkitsee, että tunnustamme Jeesuksen Vapahtajaksi ja Herraksemme. 
Vapahtajana Jeesus on vuodattanut verensä meidän pelastukseksemme ja tarvit-
semme joka kokoontumisessamme uutta  anteeksiantamusta.  Ilman parannuksen 
tekoa emme ole Jeesuksen nimessä yhdessä. Herrana Jeesus taas edellyttää, että 
olemme valmiit noudattamaan Hänen tahtoaan sitä mukaan, kun se kirkastuu meille 
Uutta testamenttia lukiessamme. 
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Kolmanneksi kokoontumisellamme tulee olla selkeä päämäärä kunnioittaa Kristusta 
ja palvoa Häntä ja yhdessä Hänen kanssaan Isää. Emme kohtaa jotakin mystistä 
Jeesusta vaan sen Jeesuksen,  jonka persoonan ja  henkilöllisyyden Sana meille 
avaa.  Tulemme  yhteen  rakastaaksemme,  tunteaksemme  ja  kunnioittaaksemme 
Jeesusta. Teemme niin, koska Hän itse pyytää meitä kokoontumaan ja meillä on 
Hänen antamansa valtuutus tulla yhteen: kasteeseen, ehtoolliseen, rukoukseen ja 
ylistykseen, valtuutus Sanan palveluun, Sanan lukemiseen ja keskinäiseen rakentu-
miseen.

Yhteys perustuu Jeesuksen läsnäoloon ja Hänen nimeensä. Raamatussa nimi mer-
kitsee koko persoonaa, josta puhutaan, ja kaikkea Hänen toimintaansa. Jeesuksen 
nimi sisältää näin ollen erityisesti myös Hänen kärsimisensä Golgatan ristillä ja Hä-
nen riemullinen ylösnousemuksensa kuolleista ja Hänen istumisensa Isän oikealla 
puolella taivaassa. Kaikkien Jeesuksen tekojen siunaus sisältyy myös Hänen ni-
meensä. Sitä ovat anteeksiantamus, vanhurskaus, viisaus, pyhitys ja lopulta ruumiin 
lunastus eli ylösnouseminen uuteen ruumiiseen.

Mitä lähemmäksi pyrimme Jeesusta,sitä lähemmäksi pääsemme myös toinen tois-
tamme. Kun jokainen meistä pyrkii henkilökohtaisesti lähelle Jeesusta, tuntemaan 
Hänet, luottamaan Häneen, palvelemaan Häntä, muuttumaan Hänen kuvansa kal-
taiseksi ja ylistämään Häntä,  niin me tulemme yhdeksi. Jos tulet jumalanpalveluk-
seen kuullaksesi jotain saarnaajaa, et pääse Herraa lähelle. Mutta jos etsit pääsyä 
lähelle Jeesusta, niin saarnaajakin voi olla hyödyksi sinulle.

Herran vakuutus meille
Herra vakuuttaa: ”Minä olen heidän keskellään!” Jeesus ei sano: ”Tulen olemaan, 
vaan olen!” Herra on paikalle jo ennen, kuin toinen saapuu. Hän on keskus ja me tu-
lemme Hänen luokseen.

Jeesus on jokaisessa omassaan. On siunattua, kun opimme näkemään Kristuksen 
toinen toisessamme. Mikään konsti ei ole nähdä ihmisten lihallisuutta. Jokaisessa 
Jumalan lapsessa voimme nähdä enemmän Kristusta kuin omassa itsessämme. 
Jeesus on heissä ja meidän on tunnustettava ja kunnioitettava Häntä heissä. Mei-
dän on nähtävä veljet ja sisaret Kristuksen vanhurskauden vaatteissa, vaikka ulos-
päin näkyisikin vain normaalit vaatteet. Me uskovat olemme Pyhän Hengen temppe-
leitä.

Herra on kanssamme Sanassaan. Raamattu ei ole vain sanoja, vaan ”turmeltuma-
ton siemen, joka asuu meissä.” Herra on siellä, missä Sanaa saarnataan. Eikä Her-
ran sana palaa tyhjänä vaan vaikuttaa kuulijoissa.

Jeesus on kanssamme ehtoollisessa ja kasteessa.

Jeesus on läsnä Pyhässä Hengessä osoittaen meille synnin, nöyryyttämällä meitä, 
taivuttamalla meitä, rohkaisemalla meitä, lohduttamalla meitä, valaisten meitä, joh-
taen meitä, vapauttaen meitä, ylläpitäen meitä ja pyhittäen meitä. Pyhä Henki on 
valo, elämä, rakkaus ja ilo. Pyhä Henki tuo taivaan maan päälle niille, joissa Hän 
asuu.
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Kokoontumisessamme Jeesus on meidän keskellämme. Hän on keskus, sydän, au-
rinko. Hän on jokaista yhteen tullutta yhtä lähellä. Hän siunaa niitä, jotka rukoilevat 
ja palvovat. Hän tekee heille hyvää silloinkin, kun se saattaa tehdä meille kipeää. 
Kaikkein suurin siunaus on se, että Hän antaa meille itsensä. Hän itse rakastaa 
meitä, Hän antoi itsensä meidän puolestamme ja Hän itse on keskellämme. Jos kai-
paat rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä jne, älä pyydä niitä, vaan ano saada itse 
Jeesus. Hänessä on nuo kaikki. Hän antaa rauhan olemalla joka hetki meidän vie-
rellämme. Hän antaa Pyhässä Hengessä myös voiman työhön, kun haluamme vael-
taa Hänen tahdossaan.

Kaipaamme Jeesuksen lähempää tuntemista aina uudestaan ja uudestaan. Siksi 
tarvitsemme toistuvasti  kokoontumista yhteen. Joka kerta saamme uuden armon 
osaksemme. Jumalan lasten kokoontumisesta lähtee liikkeelle voimavarojen vuo.

”Älkäämme jättäkö yhteistä  kokoontumistamme,  niin  kuin  muutamien on tapana, 
vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lä-
hestyvän.” (Hepr. 10:25) Jumalan kansan kokoontuminen yhteen on myös harjoit-
tautumista lopullista suurta juhlakokousta eli Jeesuksen toista tulemista ja siitä alka-
via Jumalan Karitsan hääjuhlia.  

Esimerkki uskovien yhteydestä sodan keskellä - eversti Kyoozoo Iwain kertomaa
Olin Quindaossa, Kiinassa vuoden ja sen aikana sain kokea hyvin syvää ja sydämellistä yh-
teyttä uskon veljien ja sisarten kanssa. Saimme maistaa sellaista yhteyttä Isän ja Pojan ja Py-
hän Hengen kanssa, että iloamme on vaikea sanoin kuvata. Kun pidimme kotikokouksia, sen 
päätyttyäkin todistukset jatkuivat toinen toisensa jälkeen iltamyöhään yöhön eikä vain ker-
ran tai kahdesti jopa aamuyön kahteen ja kolmeen asti. Se oli aivan taivaallista yhteyttä. 
Selkkauksen loputtua vierailin puolentoista vuoden kuluttua Quindaossa ja myöhemmin vie-
lä kolmannen kerran. Yhteys silloisiin uskonystäviin on jatkunut jo yli 30 vuotta. Yhteys 
Herrassa on ihmeellistä ja ihanaa!

Myöhemmin osastomme eteni pohjoiseen Pekingia kohti Nankouzhen nimiseen paikkaan as-
ti. Solassa aivan silmiemme alla näkyi Kiinan suuri muuri, jonka liepeillä meidän ja viholli-
sen tykistö vaihtoivat kiivaasti tulitusta keskenään. Taisteluja läheltä katsellen työskentelim-
me rautatievarikolla korjaten vetureita ja vaunuja ja varustaen niitä tulevaa etenemistä var-
ten. 

Varikon läheisyydessä oli suuri kirkkorakennus, johon oli asettunut paljon ihmisiä sotaa pa-
koon. Sen oveen oli Japanin sotapoliisin nimissä kiinnitetty ilmoitus, että japanilaisilla soti-
lailla ei ole mitään asiaa kirkkoon. Ovi oli tiukasti suljettu. Mutta kun menin ovelle ja kolku-
tin sitä, pieni ikkuna avautui ja sieltä pilkisti ihmisen silmät. Kun mitään sanomatta näytin 
Raamattua, ovi avautui. Raamattu on kaikkialla maailmassa passi, joka avaa ihmissydämet. 

Kun astuin sisälle kirkkoon, näin laajan pihan, jolle oli pystytetty kojuja ja niissä majaili 
useita satoja sotaa paenneita. He kuuntelivat lähistöllä räjähtelevien ammusten ääniä kasvot 
pelosta kalpeina. Joukossa oli myös niitä, jotka olivat täysin rauhallisia. He olivat kaikki 
kristittyjä. Kun kysyin tulkin välityksellä,  pelottiko heitä,  he vastasivat: ”Jumala varjelee 
meitä, siksi emme pelkää yhtään.” Usein sodan keskellä harjaantunut usko osoittautui suu-
renmoiseksi. Lainasin kiinankielisen Raamatun ja osoitin heille kohtia, jotka minua puhutte-
livat, ja he iloitsivat suuresti ja vastasivat näyttämällä Raamatusta ilonsa ja rauhansa syyn. 
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Vaikka meillä ei ollut yhteistä kieltä, se ei haitannut yhtään yhteyttämme, jonka rakastava 
Jumala synnytti. Olin todella kiitollinen, että voin yhdessä heidän kansaan ylistää Jumalaa.

Johtopäätöksiä
Tulkaamme yhteen niin usein kuin voimme. Meidän ei tarvitse laiminlyödä velvolli-
suuksiamme, vaan tasapainottaa ne. ”Etsi minun kasvojani!” kehottaa Herra. Sinun 
kasvojasi tahdon etsiä, Herra!

On suunnaton etuoikeus ja siunaus päästä henkilökohtaisesti kohtaamaan Jeesus. 
Siinä minut varustetaan voimalla taistellessani epäuskoa ja syntiä vastaan. Parasta, 
mitä tässä ajassa voi kokea, ovat hetket Herran kasvojen edessä yhdessä veljien ja 
sisarten kanssa. 

Jos kokoontuminen on sinulle taakka, käy etsimään armollisen Vapahtajan kasvoja. 
Hän on voimallinen antamaan sinulle levon yhdessä Herran omien kanssa.
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