Ensirakkaus Kristuksessa
Kehoitus palaamaan esirakkauteen – Ilm 2:1-5
MITÄ ENSIRAKKAUS ON JA MITEN SE ILMENEE :
1.Se on intohimoista, se vien itsekeskeisyydestä , Kristus keskeisyyteen
Kun me rakastumme, me unhoitamme itsemme, itsekkyytemme, itsemme ympärillä pyörimisen.
Rakkaus sokaisee ihanalla tavalla, vaikka maailma pitäisi meitä hurahtaneena me emme välitä siitä..
mm..Paavalilla oli intohimoinen rakkaus suhde Jeesukseen (Filippiläiskirje 3:8 Niinpä minä todella luen
kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä
minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen )
Intohimoinen rakkaus tavoittelee ja tekee kaikkensa että saisi omaksi sen mihin on rakastanut !
2. Tekee kaikkensa, että rakkauden kohde saisi tuntea- nähdä olevansa rakastettu. (Filippiläiskirje 3:9 ja
minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka
tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella
3. Haluaa olla kaiken aikaa lähellä rakastaan.
4. Kuuntelee rakkaansa ääntä…(APT10:33 Sentähden minä lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit hyvin, kun
tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua.
Apt 13:7 Hän oleskeli käskynhaltijan, Sergius Pauluksen, luona, joka oli ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui
luoksensa Barnabaan ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa.
5. Alistaa oman tahtonsa rakkaansa tahtoon…( Tahtoo vapaehtoisesti olla epäitsekäs ) – Pois lihan mielestä
– Hengen mieleen (Piet 5:6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi)
RAKKAUS SIIS ANTAA VOIMAA NÖYRTYÄ RAKKAANSA KÄSKYVALLAN ALLE
6. Ensirakkaudessa saamme ja annamme, siitä Rakkaudesta, ilosta ja rauhasta josta puhutaan GAL 5:22 1.Joh4:19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.
7. Ensirakkaudessa usko toimii levosta käsin. Eli teemme kaiken iloiten, eikä se tunnu meitä rasittavan koska
Pyhä Henki voimaannuttaa meitä tekemään vain sen minkä meidän tuleekin tehdä…( Luuk17:10 Niin myös te,
kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: 'Me olemme ansiottomia palvelijoita; olemme
tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.')

