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MILLAISIA VAIKUTUKSIA KRISTITTYJEN VÄLISELLÄ KESKINÄISELLÄ RAKKAUDELLA 
ON. JOH 13:34-35, JOH 15:12-17.

Jeesus lausui hyvin merkittävät sanat kiirastorstai-iltana päivää ennen ristiinnaulitsemistaan. Nämä sanat 
kuuluvat lempiraamatunpaikkojenI joukkoon. 

Joh. 13:34-35.”Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, 
rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen 
rakkaus.” 

Joh. 15:12-17. ”Tämä on minun käskyni: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen 
suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette minun 
ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, 
mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut 
Isältäni. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja 
kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä 
minun nimessäni.  Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne.”

Kolme kertaa yhden illan aikana sama käsky! Jeesukselle näyttää olevan todella tärkeä asia, että hänen 
seuraajansa rakastavat toisiaan syvästi ja aidosti. 

Jeesuksen sanat ”uuden käskyn minä annan teille”, viittaavat siihen että on olemassa vanha käsky. Tämä 
vanha, edelleen voimassa oleva käsky on rakkauden kaksoiskäsky. Se löytyy jo Mooseksen kirjoista. Jeesus 
siteeraa sitä näin: 

Matt. 22: 37-40 ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella 
ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat”. 

Uuden käskyn myötä Jeesus vei rakkauden kaksoiskäskyn paljon syvemmälle tasolle. Kun vanha käsky 
sanoo, ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, niin uusi käsky sanoo, rakasta toisia ihmisiä niin kuin Jeesus
rakastaa sinua. Jeesuksen rakkaus on jotain aivan käsittämättömän syvää. Se virtaa ehdottomana ja 
rajattomana ihmisten elämään. Ja Jeesus kutsuu omiaan rakastamaan toisiaan samalla tavalla. 

Jeesuksen opetus avaa näköalaa siihen, millaisia vaikutuksia kristittyjen välisellä keskinäisellä rakkaudella 
voi olla. Tässä tekstissä katsotaan Jeesuksen opetuksesta ja sen ympäriltä nousevaa neljää keskinäisen 
rakkauden vaikutusta. Eniten keskitytään ensimmäiseen ja muihin vähän lyhyemmin.

I KRISTITTYJEN KESKINÄINEN RAKKAUS AUTTAA TEKEMÄÄN PUHTAAMPIA 
VALINTOJA 

1.1 Miksi Jeesus pesi opetuslapsien jalat?

Juuri ennen uuden käskyn antamista Jeesus teki jotain hyvin merkittävää. Hän polvistui pesemään 
opetuslasten jalat. Kun jalat oli pesty, Jeesus sanoo: ”Te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki.” Hän 
ilmaisee tällä, että hänen tekonsa ei ollut pelkästään konkreettista jalkojenpesua, vaan sillä oli syvempi 
ulottuvuus. Kyse ei ollut ainoastaan jalkojen puhtaudesta, tai ulkonaisesta puhtaudesta, ovatko kainalot 
raikkaina, vaan myös sisimmän puhtaudesta. 

Kun Jeesus pesi opetuslasten jalkoja, varmasti jokainen opetuslapsi huomasi selvemmin kuin koskaan 
aiemmin jalkojensa likaisuuden. Tuon ajan kulttuurin normitilanteessa palvelijan pestessä jalkoja he eivät 
ehkä olisi niinkään kiinnittäneet huomiota asiaan. Mutta kun Jeesus polvistuu pesemään, niin jokainen tahra 
jaloissa alkaa hävettää. Olisinhan voinut ne itsekin pestä. Olisinhan voinut kävellä vähän varovaisemmin 
tiellä, etteivät ihan kaikki sen aikaisten kulkuneuvojen pölyt olisi tarttuneet jalkoihini.
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1.2 Rakkauden puhdistava vaikutus

Jeesuksen viesti on selvä. Se ei ole se, että meidän tulisi pestä toistemme jalat aina tavatessamme, vaan se, 
että kohdatessamme toinen toisissamme likaa ja virheitä, meidän tulee rakastaa toisiamme puhtaammiksi. 
Toki Raamatun keskeinen sanoma osoittaa, että Jeesuksen veri on ainoa, joka voi Jumalan edessä sovittaa 
syntimme ja saada meidät puhtaaksi. Mutta valitettavan usein asiat, joista on tehty parannusta, joita on 
kaduttu ja joita Jeesuksen veri on puhdistanut, jäävät elämään omaa elämäänsä ihmisten keskuudessa - ellei 
keskinäinen rakkaus peitä niitä. 

Kun Jeesus oli pessyt opetuslasten jalat ja antanut tämän rakkauden viestin, niin sen jälkeen hän antaa 
käskyn:” rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne”. Heti 
perään syntyy keskustelu Pietarin kanssa. Jeesus tiesi, mitä Pietari tulee kohta tekemään. Hän sanoo 
Pietarille: ”Ei ehdi kukko laulaa ennen kuin sinä kolmesti minut kiellät”. Jeesus antaa ymmärtää, että 
pestessään opetuslasten jalat, hän pesee opetuslasten sisimmät ja sydämet. Mutta hetken päästä Pietari tulee 
olemaan jälleen likainen. 

1.3 Rakkauden käsky Jeesuksen rakkauden teon ja Pietarin rakkaudentarpeen välissä

Jeesus asetti rakkauden käskyn tietoisesti oman rakkauden tekonsa ja Pietarin rakkauden tarpeen väliin. Hän 
antoi esimerkin, että samoin kun minä näin teidän jalkojenne likaisuuden ja rakkauden teolla pesin teidät 
puhtaiksi, niin kun te tulette näkemään toistenne virheitä, peskää rakkaudessa toinen toisenne puhtaammiksi. 
Auttakaa keskinäisen rakkauden kautta toinen toisianne puhtaaseen elämään.

Pietari oli ensimmäinen, joka tuli tarvitsemaan tuon ryhmän keskinäisen rakkauden voimakasta vaikutusta, 
koska hän oli ensimmäinen, joka sen jälkeen lankeaisi. 

1.4 Millä tavoin rakkaus peittää syntien paljouden?

Pietari palaa myöhemmin kirjeessään tuon illan tapahtumiin. Hän palaa käskyyn, jonka Jeesus toisti kolme 
kertaa. Sillä on Pietarille todella syvä merkitys. Hän kirjoittaa omasta kokemuksestaan:

”Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan kestävää, sillä rakkaus peittää syntien 
paljouden.” (1. Piet. 4:8)

Keskinäinen rakkaus ei ole mitään sellaista, mikä Jumalan edessä peittää syntimme. Ainoa, mikä voi sen 
tehdä, on Jeesuksen veri. Ei siihen ihmisten keskinäinen rakkaus pysty. Siihen tarvittiin Jeesuksen 
ristinkuolema ja Jeesuksen puhdas sovintoveri. Pietari sai kokea kääntyessään Jeesuksen puoleen tämän 
ylösnousemuksen jälkeen, että oli saanut kaiken Jeesukselta anteeksi. Hän oli saanut kokea myös sen, että 
ihmisten välinen rakkaus peitti hänen syntiensä paljouden ihmisten keskellä. Hänen lankeamisensa ei jäänyt 
elämään uutta elämää ihmisten juoruissa ja kahvipöytäkeskusteluissa.

Tällaisella keskinäisellä rakkaudella, joka peittää tekemämme virheet, peittää syntien paljouden, on valtava 
voima ohjata meitä kohti puhtaampia valintoja elämässämme. Siellä missä virheen tehnyt saa osakseen 
juoruilua, paheksuntaa, halveksuntaa, selän kääntämistä, someraivoa, siellä ei ole minkäänlaista voimaa 
ihmisten kautta virtaavana tarjolla puhtaampiin valintoihin. Siksi keskinäinen rakkaus on niin äärimmäisen 
tärkeä. 

Kun puhutaan rakkauden peittävän syntien paljouden, kyse ei ole väärien tekojen lakaisemisesta maton alle. 
Niin seurakunnan kuin yksilönkään elämässä ei voida toimia siten, että anteeksiantamukseen tai rakkauteen 
vedoten ohitetaan ongelmat ja niiden käsittely ja lakaistaan ne maton alle. Väärät teot tulee tunnistaa ja 
tunnustaa Jeesukselle ja mahdollisille teon kohteille sekä kärsiä mahdolliset ajalliset seuraukset. Tässä 
kyseessä on syntien peittäminen niin, ettei hyljeksitä, juoruta vaan rakastetaan tarkoituksena seistä rinnalla 
epäonnistumisen hetkellä ja auttaa jatkossa tekemään puhtaampia valintoja. 
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Kyse ei ole syntien hyväksymisestä vaan syntisen rakastamisesta. Syntien paljouden peittäminen ei tarkoita 
uutta teologiaa Raamatun ilmoittamissa syntikysymyksissä. Jos lähdetään niitä loiventamaan, niin silloin 
riistetään ihmiseltä mahdollisuus kokea armo ja anteeksiantamus ja vapautus asioista, jotka häntä sitovat. 

Loiventamisen sijaan kristittynä tulisi pohtia ja rukoilla, miten voisimme rakkaudesta käsin kohdata toinen 
toisiamme epäonnistumisten ja väärien valintojen hetkillä, miten kohdata rakkaudesta käsin toinen 
toisissamme olevaa rikkinäisyyttä, myös ajan ilmiöiden tuomaa rikkinäisyyttä ja miten voisimme näissä 
asioissa rakkaudesta käsin kohdata myös seurakunnan ulkopuolella olevia ihmisiä. Ei meillä ole heille 
tuomion sanomaa. Meillä on heille toivon, vapautuksen, anteeksiantamuksen sanoma. He tarvitsevat 
Jeesusta. Me kaikki tarvitsemme Jeesusta, hänen anteeksiantoaan, armoaan ja rakkautensa kosketusta. 

II KESKINÄINEN RAKKAUS HEIJASTAA JEESUSEN OMAA OLEMUSTA

2.1 Opetuslapsi pyrkii elämään opettajansa tavoin

”Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus.”

Opetuslapsi pyrkii elämään opettajansa tavoin. Pelkkä opetuksessa oleminen ei tee kenestäkään opetuslasta. 
Sen tekee sitoutuminen siihen opetukseen, jota opettajaltaan saa ja eläminen sen mukaan. Nyt Jeesus sanoo, 
että keskinäinen rakkaus on se kaikkein tärkein yksittäinen tunnuspiirre Jeesuksen seuraajien, opetuslasten 
elämässä.

2.2. Jeesuksen oman olemuksen näkyminen on havaittavissa ja tunnistettavissa

Keskinäinen rakkaus heijastaa Jeesuksen omaa olemusta. Se näyttää todeksi hänen vaikutuksensa 
seuraajissaan. Se pystytään havainnoimaan ja tunnistamaan, koska Jeesushan sanoi, että kaikki tuntevat 
teidät siitä. Ihmiset, joille kristityn elämä tulee jollakin tavoin näkyväksi, pystyvät tunnistamaan, mikäli 
elämässämme on jotain Jeesuksen kaltaisuutta. Jeesuksen kaltaisuutta elämässämme on, jos olemme 
kuunnelleet, mitä Jeesuksella on sanottavaa, omaksuneet sen, hyväksyneet sen ja antaneet Jeesuksen muuttaa
elämämme asenteita ja tekoja hänen tahtonsa suuntaan. Ja paras lähde kuulla sitä on Jumalan sana, Raamattu.

Mitä syvempää rakkaus on, sitä vähemmän se valitsee kohteitaan. Jumalan rakkaus on täydellinen. Se 
kohdistuu kaikkiin ihmisiin ilman pienintäkään rajoitetta. Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Hän 
rakastaa loppuun saakka jokaista tämän maan päällä koskaan ollutta tai tulevaa ihmistä. Hän rakastaa 
kokonaista ihmistä, ei vain helposti esittämäämme siloteltua kuvaa itsestämme. Koko sydämestään. Ja siksi 
hän kuoli kaikkien puolesta. 

Mitä syvempää meidän rakkautemme toinen toisiimme on, sitä vähemmän valikoivaa se on. Siitä riittää 
ihmisille, jotka ajattelevat eri tavalla ja ovat erilaisia. Sitä riittää uusille ihmisille. Se oikein pursuaa niitä 
kohtaan, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Se suuntautuu hyvin vahvasti Jeesukseen itseensä ja koko Jumalan 
kolminaisuuteen. 

2.3. Evankeliumin todistusvoima ja uskottavuus on sidoksissa keskinäiseen rakkauteen

Keskinäinen rakkaus voimistaa vahvasti evankeliumin leviämistä. Mikäli kristityillä on Jeesukselta 
vastaanotettua keskinäistä rakkautta, ihmiset tunnistavat sen. He näkevät, että siinä on jotain aitoa, 
tavoittelemisen arvoista, jotain jota kaipaan ja tarvitsen. Tällainen keskinäisen rakkauden asenne tulee esiin 
tekoina, autamme vaikka meillä vaikeaa, annamme anteeksi, vaikka meitä loukataan, asetamme toisen edun 
oman edun yläpuolelle. Ihmiset ymmärtävät, että samalla kun se on aitoa, se on vastaanotettu 
yliluonnollisesta lähteestä. Näin Jeesus sitoo evankeliumin todistusvoiman vahvasti kristittyjen keskinäiseen 
rakkauteen. Eli ts. jos me kristityt tappelemme, niin julistamamme evankeliumi ei ole uskottava. 
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Toisen ihmisen rakastaminen Jeesuksen rakkaudella on yli sen, mihin inhimilliset kykymme osoittaa 
rakkautta koskaan riittävät. Eikä niiden tarvitsekaan riittää. Emme voi heijastaa mitään sellaista, mitä emme 
ole itse saaneet kokea ja vastaanottaa. Jeesuksen rakkautta saamme vastaanottaa viettämällä aikaa hänen 
kanssaan rukouksessa, Jumalan sanan ääressä ja yhteisissä jumalanpalveluksissa.  

III KESKINÄINEN RAKKAUS SYVENTÄÄ SUHDETTA JEESUKSEN KANSSA

3.1. Jeesuksen palvelijana ja ystävänä

Jokainen Jeesuksen oma on kutsuttu olemaan Jeesuksen palvelija. Mutta Jeesus toivoo, että jokainen voisi 
olla, ei ainoastaan Jeesuksen palvelija vaan myös Jeesuksen ystävä. Hän tekee selväksi, että tie ystävyyteen 
kulkee palvelemisen kautta. 

”Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä”. 

Voimme ajatella laajasti kaikkea mitä Jumala sanassaan sanoo, että jos sitä teemme, meistä tulee Jeesuksen 
ystäviä. Mutta kun katsomme tätä lausetta molemmilta puolin ennen ja jälkeen sen, niin siellä on tämä käsky:
rakastakaa toisianne.” Tämä asiayhteys osoittaa, että erityisesti keskinäisen rakkauden käskyn todeksi 
eläminen tekee Jeesuksen palvelijasta Jeesuksen ystävän. Se osoittaa myös, että Jeesus on hyvin tarkka siitä, 
miten kristityt kohtelevat toisiaan. Hän on hyvin tarkka siitä, miten Jeesuksen seuraajat kohtelevat sinua, 
joka olet Jeesuksen seuraaja. Hän on myös hyvin tarkka siitä, miten sinä Jeesuksen seuraajana kohtelet toisia 
Jeesuksen seuraajia. 

Kun Jeesus näkee, että kohtelet toisia Jumalan lapsia rakkaudesta, arvostuksesta ja kunnioituksesta käsin 
silloinkin, kun he tekevät virheitä, hän alkaa avata sinulle enemmän omaa sydäntään Pyhän Henkensä kautta.
Erityisen paljon tältä rakkaudelta vaaditaan silloin, kun ne virheet ovat kohdistuneet sinuun eivätkä jonnekin 
muualle. 

On hyvä muistaa, että Jeesus ei koskaan avaa sydäntään niin, että hän ilmoittaisi mitään uutta ilmoitusta yli 
kirjoitetun Raamatun sanan. Hän kirkastaa ja avaa PH:n kautta Sanaansa niin, että osaamme soveltaa ja elää 
todeksi sitä elämäntilanteissamme ja ihmissuhteissamme. Toki tiedostaen, että inhimillinen rajallisuutemme 
ja syntisyytemme asettaa kuitenkin johonkin kohtaan rajoja tässä ajassa. Kun kerran pääsemme perille 
taivaan kotiin, tulemme hämmästymään sitä pyhyyttä, kirkkautta ja rakkautta joka Jeesuksessa on. 

3.2 Rakkauteen perustuva ystävyys hoitaa

Samalla tavoin kuin Jeesus haluaa meidän olevan syvässä ystävyyssuhteessa itsensä kanssa, hän haluaa viedä
myös keskinäistä suhdettamme syvemmälle. Olisi tärkeää, että jokaisella olisi edes yksi sellainen ystävä, 
jolle voi turvallisesti avata sydäntään, myös niitä kipuja ja ongelmia, joita elämässä ja olemuksessaan kantaa.

Rakkautta osakseen saava avoimuus on äärimmäisen hoitavaa. Mutta tuomioita, juoruiluja ja huhupuheita 
osakseen saava avoimuus on äärimmäisen tuhoavaa. 

IV KESKINÄISEN RAKKAUDEN ILMAPIIRISSÄ KASVAA PYSYVÄÄ HEDELMÄÄ

4.1 Olennaisin tekijä hedelmän kasvamiselle

Jeesus ympäröi puheensa hedelmän kantamisesta keskinäisen rakkauden käskyillä. Hän sanoo:

”asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että Isä 
antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni”. 
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Siellä missä on paljon keskinäistä rakkautta, Jeesuksen sanojen ja käskyjen todeksi elämistä, Jeesuksen 
ystävyyttä, niin kun tähän maaperään kylvetään, sieltä kasvaa runsasta ja pysyvää hedelmää. 

Olennaisin tekijä hedelmän kasvamisessa ei ole vaivannäön runsaus. Toki sitäkin tarvitaan. Mutta Jeesus 
sanoo, että olennaisin tekijä on rakkauden virta Jeesuksen ja ihmisten välillä ja rakkauden virta ihmisten 
keskellä. 

4.2 Millaista keskinäisen rakkauden aikaansaama hedelmä on

Kun rakkautta on, niin hedelmää kasvaa ja kypsyy. Näin tapahtuu, koska rakkauden ilmapiiri on avoin, 
rohkaiseva, kannustava, hoitava, lohduttava ja turvallinen. 

Jeesukselta vastaanotetun keskinäisen rakkauden ilmapiiri karkottaa myös pelon (1. Joh. 4:18). Pelko voi 
kohdistua moniin asioihin kuten pelkoon hylkäämisestä ja tuomitsemisesta. Pelko lukitsee ja kahlitsee 
ihmistä. Se saa rakentamaan suojamuureja, jotka estävät todellisen kohtaamisen ihmisten välillä. Rakennetut 
suojamuurit ja kuoret vain kolisevat toisiaan vasten. Jeesuksen rakkauden voima kykenee murtamanaan 
nämä ja karkottamaan kaiken pelon.

Keskinäisen rakkauden ilmapiirissä syntyy voimakkaampia rukousvastauksia: ”että Isä antaisi teille, mitä 
sitten anottekin häneltä minun nimessäni”. Kun rakastamme toisiamme, toistemme asioista tulee meille 
kaikille tärkeitä. Ja kun yhdessä rakkauden hengessä esitämme niitä Jumalalle, niin hän on luvannut vastata.

Siellä missä Jeesukselta virrannutta keskinäistä taivaallista rakkautta on, syntyy uskonelämän syventymistä, 
syvempää ystävyyttä Jeesuksen kanssa, uusia Jeesuksen seuraajia, Hengen Hedelmän kypsymistä, 
armolahjojen toimintaa, monenlaista hedelmää, joka pysyy. Siellä syntyy myös sisäisen parantumisen ja 
eheytymisen hedelmää. Syntyy jo mainittujen puhtaampien valintojen, synnistä vapautumisen, 
riippuvuuksista vapautumisen, taakoista ja painolasteista vapautumisen hedelmää. Näin tapahtuu, koska 
Jumalan rakkauden voima on suurempi kuin omien rajoitteidemme, pelkojemme tai syntiemme voima. 

Näin Jumala haluaa meitä hoitaa, parantaa, eheyttää ja kasvattaa Pyhän Henkensä kautta, vuodattaa meihin 
rakkauttaan ja käyttää meitä olemaan rakkauden astioita toinen toisillemme. 

Siunausta!
T. Pastori Petri


