KRUUNUNI – TAIVAALLISEN KILVAN JUOKSEMINEN
Perustavat Raamatunkohdat Hepr. 12:1-2
Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki,
mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme
olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle
tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle
puolelle.
1. Kilpailu palkkiosta.
a. 1. Kor. 9:24-27 – Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta
yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija
noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me
katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niinkuin ilmaan hosuen, vaan minä
kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi
hyljättäväksi.
b. Pitkäjänteisyys ja sinnikkyys auttavat sinua voittamaan palkinnon.
c. 2. Tim. 2:3-13
3 Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies.
4 Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille,
joka on hänet palkannut.
5 Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti.
6 Peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä.
7 Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen.
8 Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siementä minun
evankeliumini mukaan,
9 jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa, kahleisiin asti, niinkuin pahantekijä; mutta Jumalan
sana ei ole kahlehdittu.
10 Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on
Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden.
11 Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös
hänen kanssaan elää;
12 jos kärsimme yhdessä,saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin
kieltävä meidät;
13 jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.
d. Meidän on kilvoiteltava kohti maalia.
e. Fil. 3:12-14 – Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä
riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on
takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää,
voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa
Jeesuksessa..
f. 2. Kor. 4:16-18 – Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme
menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt
ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille,

jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta
näkymättömät iankaikkisia
g. 2. Tim. 4:6-8 – Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän
kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna
vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä
ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.
h. Jaak. 1:12-17 – Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän
saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat! Älköön kukaan,
kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa,
eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja
houkuttelee; kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty,
synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen
lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.
i. 1. Piet. 5:1-4 – Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin
ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on
ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan
tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä,
jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä,
saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.
j. Ilm. 2:10 – Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä
vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen
päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun.
k. Ilm. 3:10-11 – Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös
otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin
koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan
ottaisi sinun kruunuasi.
2. Kruunu nro 1. Ilon kruunu. Sielujenvoittajan kruunu.
a. Fil. 4:1 – Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin
Herrassa lujina, rakkaat!
b. Koko taivas iloitsee syntisestä joka tekee parannuksen. (Luuk 15:7)
c. Jotka kyynelin kylvävät, saavat iloiten niittää. (Ps 126:5).
d. Jokainen sielu jonka voitat, tai jonka autat voittamaan tulee sinun tilillesi.
e. Tämä menee kohti sinun ilon kruunuasi!
3. Hän joka voittaa sieluja on viisas.
a. Sananl. 11:30 – Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja.
b. Ps. 2:8 – Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun
omiksesi.
c. Kiinnitä katseesi sielujenvoittajan kruunuun!

