
LÄHESTY JUMALAA Skype-kokous
24.8.2020



Lähelle,
lähellä

Efes 2:11-22
Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka 
olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä 
tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi-
12  että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin 
kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman 
Jumalaa maailmassa;

13  mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka 
ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.

14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja 
purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15  kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain 
säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi 
ihmiseksi, tehden rauhan,
16  ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin 
kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
17  Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, 
jotka lähellä olivat;
18  sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä 
Isän tykö.



Pääsy

Novum: 
“sisäänpääsy”

• Ef 2:18
sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy 
yhdessä Hengessä Isän tykö.

• Ef 3:12
jossa [Kristuksessa Jeesuksessa] meillä, uskon kautta 
häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan 
tykö.

• Room 5:1,2
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, 
niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen kautta,
2. jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn 
tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän 
kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.



Lähellä

Efes 2:11-22 
Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette 
saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn 
ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi-
12  että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta 
ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;

13  mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte 
kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.

14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki 
erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15  kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, 
luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16  ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, 
kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
17  Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka 
lähellä olivat;
18  sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

19  Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien 
kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20  apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus 
Jeesus, 
21  jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22  ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi 
Hengessä.



Jaakob 4:8

Joh 15:1-5

• 8. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. 
Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne 
puhtaiksi, te kaksimieliset.

• 1. Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on 
viinitarhuri.
2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, 
hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän 
puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä 
olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin
oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy 
viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. 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



Lähestykää 
Jumalaa, 
niin hän 
lähestyy 

teitä.

• Lähestykää engidzō N:1299; s: 1448 lähestyä, olla 
lähellä

– Matt 3:1, 2
Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean 
erämaassa
2. ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta 
on tullut lähelle".

– Matt 4:17
Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: 
"Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut 
lähelle".

Jaakob 4:8a



Lähestykää 
Jumalaa, 
niin hän 
lähestyy 

teitä.

• Hebr 7:12-19

Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain 
muutos.
13. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei 
kukaan ole alttaritointa hoitanut.
14. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut 
Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään 
puhunut.
15. Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen 
pappi, Melkisedekin kaltainen,
16. joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan 
katoamattoman elämän voimasta.
17. Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti 
Melkisedekin järjestyksen mukaan".
18. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton 
ja hyödytön
19. - sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi mutta sijaan tulee 
parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

Jaakob 4:8a



Ylistys

• Ps 100:1-5
Kiitosuhri-virsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa.
2. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen 
riemulla.
3. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja 
hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa 
lampaat.
4. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa 
ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä.
5.  Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja 
hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

• Room 15:5,6 
Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että 
olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen 
mukaan, 
6. niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa 
ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää.

• Apos 10:45,46  Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat 
ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät 
sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46.  sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. 
Silloin Pietari vastasi:



Lähestykää 
Jumalaa, niin hän 

lähestyy teitä.
Jaakob 4:8a


