
Paavali,	Jumalan	tahdosta	Kristuksen	Jeesuksen	
apostoli,	tervehtii	Efesoksessa	asuvia,	Kris-
tukseen	Jeesukseen	uskovia	pyhiä.	2.	Jumalan,	
meidän	Isämme,	ja	Herran	Jeesuksen	Kristuksen	
armo	ja	rauha	teille.3.	Ylistetty	olkoon	meidän	
Herramme	Jeesuksen	Kristuksen	Jumala	ja	Isä!	
Hän	on	siunannut	meitä	kaikella	Hengen	

siunauksella,	taivaallisilla	aarteilla	Kristuksessa.	
4.	Jo	ennen	maailman luomista	hän	on	valinnut	
meidät	Kristuksessa	olemaan	edessään	pyhiä	ja	
nuhteettomia	Kristuksesta	osallisina.	5.	Rakkau-
dessaan	hän	näki	hyväksi	jo	edeltä	määrätä	

meidät	yhteyteensä,	omiksi	lapsikseen,	Jeesuk-
sen	Kristuksen	tähden.	6.	Ylistetty	olkoon	hänen	
armonsa	kirkkaus,	kun	hän	antoi	meille	rakkaan	
Poikansa!	7.	Kristuksen	veressä	meillä	on	lunas-
tus,	rikkomustemme	anteeksianto.	Näin	Jumala	
on	antanut	armonsa	rikkauden	8.	tulla	runsaana	
osaksemme	ja	suonut	meille	kaikkea	viisautta	ja	
ymmärrystä.	9.	Hän	on	ilmaissut	meille	tahtonsa	
salaisuuden,	sen	Kristusta	koskevan	suunni-
telman,	jonka	hän	oli	nähnyt	hyväksi	tehdä	10.	
ja	joka	oli	määräajan	tullessa	toteutuva:	hän	oli	
yhdistävä	Kristuksessa	yhdeksi	kaiken,	mitä	on	
taivaassa	ja	maan	päällä.	11.	Jumala	on	myös		
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Sananl. 18:24 
Häviökseen mies on monien ystävä, mutta on myös ystäviä, 
veljiäkin uskollisempia. 

 
Ystävä – S7453 – reya ray-ah naapuri, kaveri tai jokin ehkä ei niin 
läheinen. Voi olla kuitenkin myös veli tai puoliso. 
 
Ystäviä – S0157 – aheb aw-habe rakas, rakastettu, ystävä. Tällä 
sanalla on syvempi merkitys. 
 

1. Moos. 22:1&2 
1. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia ja sanoi 
hänelle: ”Aabraham!” Hän vastasti: ”Tässä olen.” 
2. Ja hän sanoi: ”Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat 
(S0157), ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä 
polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon.” 

 
5. Moos. 7:9 
Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen 
Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, 
jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä 

 
Mitä on ystävyys? Mitä on todellinen ystävyys? Tarvitaanko siinä tai 
kuuluuko siihen tunteet? Onko Jumalalla tunteet? Onko meillä tunteita ja 
jos on, niin saako niitä olla? 
 
Onko todellinen ystävyys sitä, että se tuntuu syvällä sisällä asti? 
Ystävyyteen liittyy luottamusta, arvostusta, pyyteetöntä jakamisen iloa 
sekä tunteita. 
 

Joh. 15:1-27 
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. 
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin 
oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, 
ja ne palavat. 
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin 
anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. 
8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon 
hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. 
9. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen 
rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. 
10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun 
rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn 
hänen rakkaudessaan. 
11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä 
ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. 
12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin 
minä olen teitä rakastanut. 
13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän 
antaa henkensä ystäväinsä edestä. 
14. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken 
teidän tehdä. 
15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, 
mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä 
minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut 
Isältäni. 
16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin 
teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän 
hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun 
nimessäni, hän sen teille antaisi. 
17. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. 
18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut 
minua ennen kuin teitä. 
19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; 
mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät 
maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. 
20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija 
herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he 
teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, 
niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. 
21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, 
koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. 
22. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; 
mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. 
23. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni. 
24. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, 
joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he 
ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni. 



25. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän 
laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä'. 
26. Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän 
tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on 
todistava minusta. 
27. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun 
kanssani." 
 

Ystävä – N4711/S5384 – filos 
 
 

Joh 13:20-26 
20. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, 
jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa 
vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. 
21. Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja 
todisti ja sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: yksi teistä 
on minut kavaltava". 
22. Niin opetuslapset katsoivat toisiinsa epätietoisina, kenestä 
hän puhui. 
23. Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se, jota Jeesus rakasti, 
lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. 
24. Simon Pietari nyökäytti hänelle päätään ja sanoi hänelle: 
"Sano, kuka se on, josta hän puhuu". 
25. Niin tämä, nojautuen Jeesuksen rintaa vasten, sanoi hänelle: 
"Herra, kuka se on?" 
26. Jeesus vastasi: "Se on se, jolle minä kastan ja annan tämän 
palan". Niin hän otti palan, kastoi sen ja antoi Juudaalle, Simon 
Iskariotin pojalle. 
 

 
”Pietari olisi halunnut olla se, joka makasi minua vasten. Hän oli kuitenkin 
persoonaltaan erilainen kuin tämä, joka makasi minua vasten. Hänelle oli 
luonnollista nojata ja olla lähellä.  
 
Pietari oli hieman mustasukkainen ja ajatteli, että tämä toinen tietäisi 
jotakin enemmän. Pietari ajatteli, että olin paljastanut asioita jollekulle 
toiselle enemmän. Hän halusi olla lähellä minua, mutta läheisyys oli tässä 
kohtaa Pietarille enemmänkin halua palvella ja seurata tai tehdä työtä 
Jumalalle. Hänelle oli vaikeaa olla näin tunteellinen. Hän ajatteli olevansa 
järkkymätön ja tiesi, ettei ainakaan hän ollut kavaltaja ja epäili, että tämä 
minua vasten ollut opetuslapsi voisi juuri olla tämä kavaltaja. 
Tämä on inhimillistä kilvoittelua siitä, kuka on paras tai suurin! 
 
Pietari mietti sitä, kuka on suurin (Luuk. 9:46). Hän oli sisukas ja 
myöhemmin hänen päättäväisyytensä oli tärkeässä osassa, mutta hän ei 
ollut tunteiltaan kuten se, joka makasi sylissäni. Nyt ajattele! 



Kenties minäkin haluaisin maata sinun sylissäsi? Olisiko tuo ajatus sinusta 
aivan utopinen? 
 

Laul.l. 8:1-4 
1. "Olisitpa kuin oma veljeni, äitini rintoja imenyt! Tapaisin sinut 
ulkona, sinua suutelisin, eikä minua kukaan halveksuisi. 
2. Minä johdattaisin sinut, veisin äitini taloon, ja hän neuvoisi 
minua. Minä antaisin mausteviiniä juodaksesi, granaattiomenani 
mehua." 
3. Hänen vasen kätensä on minun pääni alla, ja hänen oikea 
kätensä halaa minua. 
4. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret: älkää herätelkö, 
älkää häiritkö rakkautta, ennenkuin se itse haluaa. 
 

Ajattelet, että en voisi levätä sinua vasten, koska olet tottunut 
ajattelemaan, että se, joka on arvovaltainen ei käyttäydy niin. Tämän 
maailman johtajat ovat ylpeitä ja arvokkaita, joten heidän ei sovi olla 
tunteellisia vaan asiallisia. 
 
Olenko minä tunteellinen, jos minua vasten saa levätä? Olenko ollut 
sellainen ystävä, jota vasten on ollut helppo painautua? Sanon sinulle, 
että joka tuntee Isän, on rakkaus. Rakkaus on lämpöä ja läheisyyttä. Se 
kuuluu avioliittoon ja ystävyyteen. Tätä ei toisinaan käsitetä ja Joonatanin 
sekä Daavidin ystävyyttä on yritetty tahria. 
 
Et voi oppia tunteita, jotka ovat oikeita, paitsi lähellä minua. Onko sinulla 
sitten vääriä tunteita? Eivät ne ole vääriä vaan totuudellisia ja kertovat 
oman tilasi. Jos sinun tunteisiisi kuuluu pelko, et vielä ole päässyt perille. 
Jos puhut ihmisille evankeliumia lämmöllä sen kautta miten tunnet minut, 
olet oikealla polulla koska jaat läheisyyttäni. 
 
Rakkaus on jotakin, joka saa sinut muuttumaan. Rakkaus on se, joka 
tekee sinusta sen, joka sinun kuuluu olla. Ilman henkeä ihminen ei ole se, 
joksi hänet on tarkoitettu. Jos hänestä puuttuu henki, hänestä puuttuu 
Isän rakkaus. Rakkaus on elämän kasvualusta. Rakkaus saa aikaan sen, 
että ihminen uhrautuu toisen ihmisen puolesta ilman palkkaa. Rakkaus on 
päätös, koska Isä päätti rakastaa, mutta Isän rakkaus ei ole pelkkä 
päätös vaan sen juuret ovat syvemmällä. 
 
Elä kanssani koko olemuksellasi ja älä jarruta tai estele tunteitasi. Onhan 
pelko ja vihakin tunteita. Kun rakastat tyttäriäsi tai vaimoasi, eikö sinun 
koko kroppasi tunne tuota? Lähesty minua kuin puolisoa. Tutustu minuun 
lähempää. Paina pääsi syliini ja anna minunkin rakastaa sinua. 


