Jeesuksen ystävä!
Miksi vain niin harvat hyväksyvät Jeesuksen ystäväkseen?

Monella ihmisellä on joku hyvä luotettava ystävä, jolle voi kertoa murheita ja asioita.
- On tosi tärkeätä omistaa tällainen ystävä!
Monella ei tällaista luotettavaa ystävää ole, eikä sellaista helposti löydykään.
On vielä eräs, jota ei monasti edes huomata, eikä ainakaan lueta mahdollisten ystävien
joukkoon. Hän on Jeesus, joka meille on usein hyvin etäinen! Moni suorastaan pelkää Häntä, tai ainakin on pelokas Häneen nähden. - Hän on monelle kuin parkkipoliisi, joka vaanii
kulman takana, onko parkkimaksut maksettu. Hänestä on muodostunut muutamille pelottavan poliisin kuva.
- Hän ei ole sellainen alkuunkaan! Jeesuksella on meihin kaikkiin hyvän ystävän asenne
jo valmiina. Hän on meidän ystävämme joka tapauksessa, vaikka me emme Häntä ystävänä pitäisikään. Hän rakastaa meitä: - Hän on jo sovittanut meidän syntimmekin ja haluaa
meille kaikille vain pelkkää hyvää!
Hän on ystävä kaikille, niille jotka ovat uskossa ja niille jotka eivät ole. Hän ei erottele.
Ystävyyssuhteen muodostumisen ehtona on tietenkin sen molemminpuolisuus:
- Molempien osapuolien tulee hyväksyä toisensa! Vasta silloin muodostuu ystävyyssuhde. Ryhtymistä Hänen ystäväkseen kukaan ei kadu.

1. Jeesus on omalta puoleltaan jo täydellisesti hyväksynyt meidät!
Jeesus tietenkin odottaa ystäviltään oman itsensä hyväksymistä, joka samalla on Hänen
jumaluutensa tunnustamista! Ystävyys Hänen kanssaan ei muuten toimi!

2. Me osoitamme halumme ystävyyteen Hänen kanssaan?
- Ensinnäkin Hän odottaa ystävänsä kunnioittavan ja ottavan Hänet vastaan sydämeensä
asumaan. Meidän sydämemme on aina vain niin saastainen, ettei Hän voi sinne tulla! Siellä tulee suorittaa ensin puhdistus ja kaikki saasta tulee sieltä poistaa!
Tämän puhdistustoimenpiteen voi vain Jeesus yksin suorittaa. Hän kykenee siihen!
- Meidän tulee vain antaa puhdistus Hänen tehtäväkseen. - Riittää kun sanomme Jeesukselle: - Tule sydämeeni asumaan! - Ja Hän tulee jos pyydetään! Tämä voi tapahtua missä
vaan, vaikka kotona. Paikalla ei ole väliä! Hän suorittaa sydämessämme täydellisen puhdistuksen ja Hän tuo sinne oman Pyhän Henkensä kaiken saastan tilalle.
Molemminpuolisen ystävyyssuhteen syntymisen huomaa myös käytännössä:
- Tulee niin kevyt olo, luontokin on niin kaunista ja aurinkokin paistaa niin lämpimästi! Kaikki on muuttunut!
- Kaikki onkin muuttunut! Ystävyyssuhteen syntyminen merkitsee myös uudestisyntymää Jumalan lapseksi - opetuslapseksi!
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