Uskovien tulisi olla yhtä!
Jeesus puhuu ennen ristiinnaulitsemistaan!

Johannes 17 luku.
1 Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi: "Isä,
hetki on tullut. Kirkasta Poikasi, että Poika kirkastaisi sinut
2 Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen
elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut.
3 Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen
4 Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen
työn, jonka annoit tehdäkseni.
5 Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus,
joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä.
6 "Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmi- Jeesus oli jo ennen maailman syntyä!
sille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle.
He olivat sinun, ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi
Kutsutut ovat ottaneet sanasi vastaan!
7 ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle
antanut, on tullut sinulta.
Kaikki valta Jeesukselle on tullut Jumalalta!
8 Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he
tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.
Nyt he tietävät sinun lähettäneen minut!
9 "Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman
puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska
he kuuluvat sinulle.
10 Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun
kirkkauteni on tullut julki heissä
11 "Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen
luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä
12 Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi
se, jonka täytyi joutua kadotukMaailmassa ollessani suojelin heitä antamasi nimen voimalla!
seen, jotta kirjoitus kävisi toteen
13 "Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa,
jotta minun iloni täyttäisi heidät
14 Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu.
Maailma heitä vihaa
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15 En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että
varjelisit heidät pahalta
16 He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu
17 Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus
18 Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt
Niin kuin Sinä lähetit minut, niin olen minäkin heidät lähettäyt!
heidät
19 Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi pyhittämiä
20 "Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta,
jo totuuden jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun.
Minä rukoilen niiden puolesta, jotka heidän todistuksen tähdrn uskovat minuun!

21 Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.
22 "Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut
heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä.
23 Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti
yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja
että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.
Minä rukoilen , jotta he olisivat yhtä kanssamme,
jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut!

Meidän uskovien tulisi olla yhtä, jotta
maailma uskoisi meitä ja Jeesusta!
Miksi ei näin ole? Syynä ovat ensinnä monet eri harhaoppiset uskonnot.
Kristinuskossa taas on esteenä ilmeisesti ”Nikolaiittain” oppi, jossa on
jaettu oppineet ja maallikot eri leireihin. Opetus on siirretty oppineiden
haltuun. Jeesus haluaa pitää opetuksen omissa käsissään, antamalla
työntekijöilleen armolahjoja ja toimimalla niiden kautta, kuten Raamatussa asiat tulee esiin. Jeesus maanpäällä on ylin pää. Hän jakaa armolahjoja ja tehtäviä.
Meillä uskovilla valtiomuotona pitäisi olla monarkia, jonka kuninkaana on
Jeesus. Hän päättää asioista. .
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