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Valmistellessani tätä 1. Korinttolaiskirjeen luentoa, koin hyvin 
voimakkaasti, että tämä sanoma vahvasti motivoi tähän opetustehtävään. 
1. Korinttolaiskirjeen avainsanaksi voidaan merkitä 2. luvun 15. 
jakeessa oleva sana hengellinen. Keskeinen sanoma tässä kirjeessä on 2. 
luvusta; ”Olin päättänyt olla tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen 
Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna.” Tämä kirje sisältää seuraavia 
asioita. Kolmannella lähetysmatkallaan Paavali oleskeli 3 vuotta 
Efesossa. Apostolien teot 20 kertoo tästä.

Todennäköisesti 57 jälkeen Kristuksen Paavali kirjoitti tämän kirjeen. 
Kirje sijoittuu Apostolien teot 19–20 jakeen ja jakeen 21 jakeen väliin. 
Efesosta käsin Paavali todennäköisesti kävi Korinttossa. Tuolla matkalla 
hän sai nähdä seurakunnan tilan, ja tämä hänen kokemansa pani hänet 
kirjoittamaan. Tässä kirjeessä hän etsii ja osoittaa ratkaisua seurakunnan 
pulmiin. 1. Korinttolaiskirje on säilyneistä Paavalin kirjeistä pisin. Se on 
hyvin jäsennelty ja selväpiirteinen apostolin osoittaessa kuinka kunkin 
ongelman erikseen käsiteltäväksi ja osoittaessa tien selvyyteen ja 
järjestykseen.

1. Korinttolaiskirjeessä tulee keskeisesti esille Paavalin opetuksen 
päämäärä, se on luvussa 13. Siinä on Paavali kirjoittamassa jotakin 
sellaista joka on kuolematonta. Kun tämä opetus saa uskossa sulautua 
Jumalan lapsen elämään, ihmisen elämään, seurakunnan elämään, 
yhteiskunnan elämään, silloin ihmisen elämässä, seurakunnan elämässä 
missä tällainen ihminen vaeltaa, siellä on elämän laatu hyvin korkealla. 
Tässähän on rakkauden korkeaveisu. Tämän rakkaus sanan kohdalle 
voidaan laittaa sana Jeesus, eli tämä kuvaa meille Jeesuksen olemusta ja 
Jeesuksen luonnetta. 4. jakeesta eteenpäin sanotaan, että rakkaus on 
pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei 
pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei 
muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä 
totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, 
kaikki se kärsii, rakkaus ei koskaan häviä.

Jos ajattelemme Raamatun opetusta ihanne seurakunnasta, niin Korint-
ton seurakunta ei ole ihanne seurakunta, vaan Ilmestyskirjan 3. luvussa 
mainittu Filadelfian seurakunta.
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Filadelfia tarkoitta veljes- ja sisarrakkautta. Filadelfia oli sellainen 
seurakunta, jossa Jumalan henki viihtyi. Jumalan henki sai siellä tilaa 
seurakuntalaisten elämässä, ja sen seurauksena myös Jumalan taivas 
iloitsi. Kun 1. Korinttolaiskirjeessä kuvataan Korintton seurakuntaa, niin 
tämä kirje osoittaa, että siellä oli hyvin paljon sellaista, josta Jumalan 
taivas murehti.

Otetaan esille 2. ja 3. luku 1. Korinttolaiskirjeestä. Ensimmäiseksi voitte 
alleviivata 2. luvun jakeesta 14 sanat luonnollinen ihminen, kolmannen 
luvun viimeistä edellisellä rivillä sana lihallisille, toisen luvun jakeesta 
15 hengellinen ihminen. Voisimme hiukan purkaa, mitä nämä sanat 
pitävät sisällään. Luonnollisesta ihmisestä sanotaan, että hän ei ota 
vastaan sitä mikä Jumalan Hengen on, ja se on hänelle hullutus, eikä hän 
voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Eli tässä 
luonnollinen ihminen tarkoittaa samaa kuin uudesti syntymätön ihminen.

1. luvussa jakeessa 18 sanotaan, että sana rististä on hullutus niille jotka 
kadotukseen joutuvat. Luonnollinen, kääntymätön, uudesti syntymätön 
ihminen, hän ei ymmärrä näitä hengellisiä asioita, koska näitten 
hengellisten asioitten ymmärtämiseen tarvitaan Jumalan Pyhän Hengen 
antama valo ja viisaus. Kun te keskustelette luonnollisen ihmisen kanssa, 
tällainen luonnollinen ihminen voi olla suvun piirissä, tai työpaikalla tai 
jossain muualla tapaatte, niin älkää hämmästykö sitä, jos te saatte 
merkillisiä kommentteja kun te kerrotte Jeesuksesta ja elämän Herrasta, 
ja valtavasta rikkaudesta ja aarteesta minkä olette Kristuksessa löytäneet. 
Luonnollinen ihminen, vaikka hän olisi uskonnollinen, hän ei ymmärrä 
tätä salattua Jumalan maailmaa, koska Pyhä Henki vain sen avaa.

Kerran nuorten leirillä rakennettiin ilmestysmajaa sen kaavan mukaan 
niin kuin Raamattu osoittaa. Ilmestysmaja oli Raamatun kertoman 
mukaan päältäpäin hyvin harmaa. Ilmestysmaja kulki erämaavaelluksen 
aikana Jumalan kansan mukana kun he kulkivat Egyptistä luvattuun 
maahan. Se oli päältä tuulten ja hiekkasateitten pieksämä, ja ne jotka 
katselivat tuota ilmestysmajaa päältäpäin, niin naurahtivat, tuollainenko 
on Israelin kansan Jumalan asumus.
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Siinä oli vähän sama tuntu niin kuin Jesaja 53 kerrotaan Jeesuksesta, että 
hänellä ei ollut vartta eikä kauneutta, me näimme hänet, mutta emme 
pitäneet häntä minkään arvoisena. Hänellä ei ollut sellaista titteliä johon 
olisimme mielistyneet.

Nuorten leirillä leiriläiset saivat katsella tätä ilmestysmajaa ulkoa päin, ja 
se oli ruman näköinen. Mutta sitten kukin sai vuorollaan mennä sinne 
sisälle, ja se oli jokaiselle meille leiriläiselle valtava kokemus. Se oli 
rankennettu niin, että siellä oli hopea- ja kultapaperia, kiiltävää 
ympäriinsä ja kirkas valo, kaikki niin kaunista ja puhdasta ja 
suurenmoista. Ilmestysmaja on eräs kuva Jeesuksesta. Ne jotka ovat 
päässeet pelastukseen sisälle, saavat katsella sisältäpäin Jeesusta. 
Näkevät Jeesuksen kauneuden, rakkauden ja lämmön, ja 
suurenmoisuuden ja sanovat, kiitos Jeesus. Tätä ei luonnollinen ihminen 
näe, koska hän katselee asioita ulkoa päin. Vasta silloin kun hän käy 
tähän pelastuksen arkkiin sisälle, hänelle tämä avautuu. Luonnollinen 
ihminen ei ota vastaan sitä mikä Jumalan Hengen on.

Entä sitten tämä toinen, lihallinen. Hänestä voisimme sanoa, että hän on 
kyllä tullut uskoon, ja hänen kohdallaan on tilanne, kuten tämä jae 31 
jatkaa; ”niin kuin pienille lapsille Kristuksessa.” Siinä on alaviittauksena 
Efesolaiskirje 4:13, siellä puhutaan alaikäisistä. 33 sanotaan, että; 
”Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, 
ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin.” Näyttää siltä että 
Korinttossa oli tällaisia lihallisia kristittyjä. He olivat kyllä tulleet 
uskoon, mutta heidän kohdallaan ei ollut päässyt tapahtumaan sellaista 
tervettä hengellisen elämän kasvua. Heillä oli vallalla tällainen lihallinen 
mieli, siitä oli sitten omat seurauksensa.

Voisimme käydä läpi muutamia näkökohtia kun tehdään arviointia 
hengellisen kristityn ja lihallisen kristityn kohdalla. Tätä ei voi puhtaaksi 
viljellä, mutta joitakin näkökohtia voimme ottaa huomioon. Tässä on 
kymmenen asiaa mainittu tällaisena vertailukohtana. Ensin, mikä on 
keskeistä hengelliselle ihmiselle? Teologit puhuvat tällä kohtaa ristin 
teologiasta.
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Eli siinä on silloin Jumalan lapsi, joka on samoissa tuntumissa kuin 1. 
Korinttolaiskirje 22; ”Minä olin päättänyt olla teidän tykönänne 
tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet 
ristiinnaulittuna.” Galatalaiskirjeessä 3:1 Paavali kyselee; ”Kuka on 
lumonnut teidät joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu 
ristiinnaulittuna.” Joskus nämä kristityt olivat eläneet sellaista aikaa, että 
heidän silmäinsä edessä oli Jeesus Kristus ristiinnaulittuna, oikein 
sellaisena lämpimänä palavana näkynä. Rakkaus ristiinnaulittuna, mutta 
sitten tuli jotakin joka lumosi heidät. Vastakohtana on, voisimmeko 
sanoa, että korko enemmän jossain muussa, kylläkin tärkeässä asiassa, 
esim. ihmisen asema kristittynä Kristuksen voiton perusteella. Siihen 
helposti tulee sellainen pieni korko, että se ei ole niin Kristus keskeistä.

Toiseksi menemme sanaan. Tällainen hengellinen kristitty ankkuroi 
uskonelämänsä Raamattuun. Muistamme Luukkaan evankeliumista 
24:27, siinä kerrotaan, että Jeesus alkoi Mooseksesta ja kaikista 
profeetoista, ja selitti heille mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa 
sanottu. Eli hän käänsi opetuslastensa mielet Raamattuun, Mooseksen ja 
profeettojen ja psalmien teksteihin, ammentamaan sieltä. Paavali kulki 
samaa tietä, kun luetaan Paavalin sanomaa Apostolien teoissa. Apostolien 
teot 24:14, siinä lopussa Paavali sanoo; ”Minä uskon kaiken mitä on 
kirjoitettuna laissa ja profetoissa.” Paavali ankkuroi myös Raamattuun, 
Jumalan sanaan uskon elämänsä. Tiedämme, että juuri meidän 
aikanamme nyt käydään hyvin voimakasta kamppailua. Yritetään 
Jumalan kansalta ja seurakunnalta vetäistä Raamattu jalkojen alta. 
Radiossa ja televisiossa on ollut näitä ohjelmia, lehdissä kirjoitetaan ja 
mikä järkyttävintä seurakuntien työntekijöiltä. Kuopion piispa 
Malmivaara sanoi haastattelussaan, että tällaisella opetuksella viedään 
papilta luottamus Raamattuun, niin että hän ei enää sitä edes 
seurakunnalle rohkene rohkeasti julistaa ja opettaa.

Jos hänen oma sydämensä ei luota Jumalan sanaan, hän saarnatuolista 
jakaa sitten jotakin muuta. Hänen saarnansa ovat ainesosiltaan jotakin 
muuta, tai hänen aamu- ja iltahartautensa radiossa. Ajatelkaa miten 
järkyttävää, jos näin sitten käy. Meidän pitäisi rohkaista toinen 
toisiamme entistä syvemmin ja voimallisemmin ammentamaan täältä 
alkulähteistä.
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Voitte merkitä muistiin 1. Pietari 22; ”Halatkaa niin kuin vastasyntyneet 
lapset, sanan väärentämätöntä maitoa.”
Lihallinen kristitty elää enemmän sisäisen sanan subjektiivisten 
kokemusten ja tilanteitten varassa. Se voi johtaa hyvin suuriin 
ristiriitoihin, jos uskon elämä rakentuu hyvin voimakkaasti omien 
sisäisten kokemusten ja sisäisen sanan varaan, niin että Raamattu ei ole 
näyttämässä tietä.

Kolmanneksi otamme esiin sakramentit. Näkisin näin että hengellinen 
kristitty näkee ne Jumalan lahjana ihmiselle, koska niitten sisältönä on 
Kristus, niin kasteen kuin ehtoollisenkin. ”Tämä on minun ruumiini,  
tämä on minun vereni.” Lihallinen näkee enemminkin, että se on ihmisen 
lahja Jumalalle, siinä tulee tämä ihmiskorostus. Syntikysymyksessä 
hengellinen ihminen, kun hän on saanut kasvaa pyhityksessä, 
pyhityksestä näemme, että se on syvenevää synnin ja armon tuntoa. 
Silloin nähdään, kuinka synti ei ole vain joitakin irrallisia tekoja, vaan 
meissä on olemus joka on seurausta perisynnistä, että olen synnissä 
syntynyt ja synnissä siinnyt.

Lihallinen kristitty enempi katselee, että korko on tekosynneissä, eikä 
ehkä käsitäkään että perisyntiä on olemassa, synnillistä olemusta. 
Pelastuksesta hengellinen ihminen näkee, että ihminen on hengellisesti 
kuollut. Hän on kokonaisuudessaan riippuvainen Jumalan työstä 
pelastusta ajatellen. Sekin, että hän etsii Jumalaa, se on seurausta vasta. 
Se on seurausta siitä, että Jumala on ensin häntä koskettanut.

Lihallinen ihminen ehkä ajattelee, että ihmisellä on vapaa tahto. Ihminen 
on aktiivinen, ihmiskeskeisyys. Raamattu osoittaa, että kukaan ei voi 
tulla Jeesuksen tykö, ellei Isä häntä vedä. Johannes 6:44; ”Ei kukaan voi 
tulla minun tyköni, ellei Isä joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä 
hänet herätän viimeisenä päivänä.” Samoin kuin Johanneksen 
evankeliumissa, Johannes 15:16; ”Te ette valinneet minua, vaan minä 
valitsin teidät.” Siinä on siis Kristus liikkeellä, hyvä paimen on 
etsimässä, menee sinne kadonneen luo. Tietenkin ihminen voi torjua, että 
ei anna pelastaa itseään, muuta siinä on kaiken aikaa Kristus, subjekti 
joka toimii, aktiivisesti liikkeellä. Ihminen on pelastuksen kohde, objekti.
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Pyhän Hengen alueelta voisimme katsoa seuraavia asioita. Hengellisen 
ihmisen kohdalla näemme, että ihminen tulee pieneksi. Pyhän Hengen 
täyteys pienentää ihmistä. Lihallisen kristityn kohdalla ihminen tulee 
suureksi. Armolahjojen kohdalta nähdään palvelulahjat myös Pyhän 
Hengen jakamina hyvin tärkeinä. Liitteeseen on koottu 31 armolahjaa, 
joita Raamatusta löytyy. Ehkä lihallinen kristitty on enemmän 
kiinnostunut pelkästään ihmelahjoista, koska ne ovat näkyviä ja 
vaikuttavat siihen, että kun niitä omistaa niin on vähän korkeammalla 
hengellisellä tasolla, kuin palveleminen ja avustaminen eivät ole niin 
näkyviä. Kuitenkin ne ovat arkielämässä merkittäviä. Tiedämme että 
hengellinen ihminen ei halveksi ihmelahjoja, hän ottaa ne vastaan, mutta 
armolahja-alueella on terve tasapaino. Korinttossa oli näitä ihmelahjoja, 
mutta hengellinen taso oli varsin lihallinen.

Kristus-korostus seurauksena ja toisaalla voi olla uskon korostus. 
Sairauksien kohdalla nähdään, että sairaudet ovat ytimeltään 
syntiinlankeemuksen seurauksena niin kuin kuolemakin. Ehkä toisaalta 
nähdään sairaus ihmisen yksityisten syntien seurauksena, sekin on 
mahdollista, mutta se voidaan viljellä aika lailla yksipuoliseksi. 
Parantumisesta, jos Jumala tahtoo, siinä hengellinen ihminen on 
näkemässä, ja se ei merkitse epäuskoa, ja toisaalta voi olla, että jos 
ihminen uskoo niin, sitten seurauksena on.

Hengen täyteydessä hengellinen ihminen näkee niin kuin Efesolaiskirje 
5:18 sanoo; ”Täyttykää hengellä.” Kreikankielessä on ensiksi 
imperatiivimuoto, toiseksi kreikankielessä on passiivi, joka tarkoittaa 
sitä, että meitä täytetään meidän ulkopuoleltamme. Eli Herra laskeutuu 
alaspäin, tikapuilla liikenne on ylhäältä alaspäin, ja ihminen saa olla astia 
jota Jumala täyttää. Kreikankielessä on kestopreesens, joka tarkoittaa 
jatkuvaa täyttymistä Pyhällä Hengellä. Ei vain viikko, kuukausi tai vuosi 
sitten, vaan että Pyhä Henki saa jatkuvasti täyttää. Lihallisen ajattelun 
kohdalla liikenne on tikapuilla ihmisestä ylöspäin, ja siihen voi tulla 
hyvin ikäviäkin piirteitä.

Pyhityksessä voimme nähdä, että hengellisen elämän terve kasvu pyrkii  
Kristuksen tuntemiseen entistä syvemmin
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Lihallinen ihminen saattaa joutua itsensä parantamiseen, ja tätä kautta 
lainalaiseen tilaan, joka johtaa sellaiseen uskonelämään, jossa ollaan kuin 
voimistelurenkaissa. Sitten tuntuu siltä, että en jaksa pitää kiinni, nyt ote 
heltiää ja minä tipahdan. Sitten hän sanoo; ”olen kaksi vuotta yrittänyt, ei 
siitä tule mitään.” Siinä on jotakin mennyt ratkaisevasti pieleen uskon 
elämässä, koska Jumalan lapsena elämisessä on keskeistä, että saa levätä 
Kristuksessa. Pyhä Henki kirkastaa yhä syvemmin Kristusta ja hänen 
uskollisuuttaan ja huolenpitoaan, että saa olla väsyneenäkin niin kuin 
kotkan poikanen emon siipien suojassa ja hoidossa.

Oletteko tavanneet sellaisen ystävän, joka on väsynyt niin että hän 
ajattelee että ei enää jaksa yrittää, että ei tästä mitään tule. Siinä on 
mennyt jotakin pieleen. Meidän tiellemme voi tulla sellaisia ihmisiä, ja 
jos he itse tällä tavalla ajattelevat, niin he antavat tällaisen kuvan 
kristityn elämästä ja sitä ei jaksa. Sitä jaksaa jonkun aikaa, muutaman 
vuoden, mutta sitten tulee sellainen vaihe, että ei jaksa, vaikka olisi 
vahva ihminenkin. Heikot ei jaksaa montaakaan vuotta. Pyhä Henki saisi 
kirkastaa Kristusta.

Katse. Hengellinen kristitty pyrkii kääntämään katseensa Jeesukseen. 
Tämä nyrkkisääntö olisi hyvää pitää mielessä, että 99 kertaa katsoa 
Jeesukseen ja kerran vilkaista omaan turmeltuneeseen syntisäkkiin, 
koska tietää lähtökohdilta jo ottaa todesta Raamatun sanan, että minun 
lihassani ei asu mitään hyvää. Turha sitä on kaivella. Katselee Kristusta 
99 kertaa, ja sitten itseään kerran. Lihallinen kristitty saattaa katsella 99 
kertaa itseänsä ja olosuhteitansa, ja sitten hän on jo kaulaa myöten 
vajonnut ja sanoo ei tästä mitään tule, paras panna hanskat naulaan. 
Kerran vilkaisee Jeesukseen, kun oli siunattu hetki. Maiseman pitäisi 
ratkaisevasti vaihtua. Jos Pyhä Henki saa alkaa kirkastaa Kristusta, siinä 
on valtavan ihana suloinen maisema, että jo herätessämme käännämme 
katseemme häneen.

Otetaan Psalmi 17:15 esille. ”Minä saan nähdä sinun kasvosi 
vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi 
katselemisella.” Herätessäni aamulla, herätessäni synnin unesta, kun 
heräämme Jumalan lasten ihmeelliseen uuteen aamuun, kun Jumalan 
valtakunta täyttyneenä alkaa. Silloin Kristus saapuu ja kaikkien silmät 
saavat nähdä hänet.
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Se on hetki jolloin morsian saa kohdata yljän. Onko se niin kauheata, jos 
on rakastunut ja saa kääntää katseensa ylkään ja katsella häntä. 
Tiedämme että ylkä katselee morsianta. Jeesus Kristus katselee 
seurakuntaa jatkuvasti ja hän on sanomassa seurakunnalle ja yksityiselle 
Jumalan lapselle: ”Sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen, ja 
minä sinua rakastan.” Mekin voisimme silloin tällöin kääntää katseemme 
rukouksessa Jeesuksen ja sanoa hänelle: ”Jeesus sinä olet niin äärettömän 
rakas minulle.” Kun heräämme uuteen päivään sanomme: ”Herra Jeesus, 
minä ylistän ja palvon sinua, että minun ei yksin tarvitse tämän päivän 
taipaleelle lähteä, ja että sinä uskollinen ylkäni ja Herrani olet tänäänkin 
heikon lapsesi kanssa, sinä et jätä minua orvoksi.” Varmaan käy niin, että 
silloin Pyhä Henki yhä enemmän ja enemmän Kristusta kirkastaa.

Me tiedämme, että koko Jumalan taivaan keskipisteenä on Jeesus 
Kristus. Kun me olemme perillä pelastettuina, me yötä ja päivää 
palvomme häntä, Jeesusta Kristusta. Kuinka me siellä heitämme 
kruunumme valtaistuimen eteen ja tuomme hänelle ylistystä, ja saamme 
aloittaa jo täällä. Suunta täytyisi olla tämä. Kun ajattelemme 
puheitamme, niin tiedämme että hengelliset puheet rakentavat ja 
virvoittavat ja rohkaisevat, mutta lihalliset puheet hajottavat, masentavat 
ja saavat aikaan huonoa.

Näemme myös että taloudenhoitoa ajatellen hengelliselle kristitylle 
riittää Jumalan sanan opetus esim. uhraamisesta, 1. Korinttolaiskirje 
16:2, tässä kirjeestä Paavali puhuu seurakunnalle taloudenhoidosta, näin 
käytännöllisistä asioista. Hengelliselle kristitylle riittää, kun Raamattu 
näin opettaa, että kunkin viikon ensimmäisenä päivänä panee talteen 
menestymisensä mukaan, se riittää. Hän tuo rakkauden lahjansa.

Lihallinen ajattelu odottaa haasteita ja kohteita ja jos sattuu kuukauden 
lopussa jotain jäämään, niin annetaan sitten Herrallekin. Miten te ystävät 
ajattelette tällaisten näkymien edessä? Olisiko hyvä että me olisimme 
kääntämässä katseemme Jeesuksen ristiin, niin kuin Paavali sanoo: ”En 
halua muuta tuntea.” Siinä Paavali tuo esille, että tämä risti on ratkaisu 
kaikkiin meidän ongelmiimme. Jos me saamme sitä oppia syvemmin 
tuntemaan, sitä rakastamaan, siitä elämään ja siihen toivomme 
laittamaan.
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Toisessa Korinttolaiskirjeessä tämä asia on sanottu varsin selvästi. 2. 
Korinttolaiskirje 3:18; ”Mutta me kaikki jotka peittämättömin kasvoin 
katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman 
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra joka 
on Henki.” Siinä on matkaevästä meille jokaiselle, että saisimme 
peittämättömin kasvoin katsella Herran kirkkautta, ajatella Jeesusta, 
kiinnittää mielemme Jeesukseen, juurtua Jeesukseen, muistaa Jeesusta.

Kun saamme häntä katsella, siinä varmaan toteutuu tämä, mitä on 
sanottu: ”Sano minulle kenen kanssa sinä seurustelet, niin minä sanon 
minkälainen sinä olet.” Jos me olemme seurustelemassa ja 
seurustelemme Jeesuksen kanssa, niin jotakin Jeesuksesta alkaa tulla 
myös meidän elämäämme. Miltä kuulostaisi 1. Korinttolaiskirje 13, jos 
tuon rakkaus sanan tilalle laittaisimme oman nimemme: ”Pekka on 
pitkämielinen, Pekka on lempeä jne.” En oikein uskalla omaa nimeä 
laittaa. Kukin meistä voi hiljaisuudessa kokeilla miltä se kuulostaa laittaa 
oman nimensä rakkaus sanan kohdalle. Miltä kuulostaa? Siinä on se 
päämäärä, hengellinen ihminen.

Niin kuin tässä alussa sanotaan: ”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja 
enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain 
helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Vaikka minulla olisi profetoimisen 
lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet, ja kaiken tiedon, ja vaikka 
minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei 
olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken 
omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini 
poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se mitään minua 
hyödyttäisi. Mitä on rakkaus?” Siinä on se päämäärä jonka Paavali toi 
korinttolaisten silmien eteen. Siinä on se päämäärä, jonka Pyhä Henki 
avaa meidän silmiemme eteen, että sitten voisimme olla tyytyväisiä 
omaan pyhityselämäämme ja kilvoitukseemme kun kuulostaa hyvältä 
kun tätä luemme, ja rakkaus sanan kohdalle laitamme oman nimemme. 
Sitten voi lyödä rintoihinsa ja sanoa, että hyvin menee.

Sitä ennen voisimme olla pienellä paikalla, ja nähdä niin kuin Paavali. 
Kirjoittaessaan Timoteuksen kirjettä hän oli vaeltanut uskossa 30 vuotta.
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Hänen kohdallaan pyhityksen käyrä oli kulkenut niin, että hän sanoi, että 
minä olen syntisistä suurin ja minulle kaikista pyhistä halvimmalle on 
suotu tämä armo. Sitten hän näki, että miten valtava on Kristuksen 
rakkaus ja Jumalan armo, että tällainen kurja, mitätön, valuvikainen saa 
olla Jumalan lapsi. Joku käytti maanantain kappeliaamussa sanaa 
rakenteilla, ei ole vielä valmis, se on hyvin sanottu. Hyvä on perusta 
mille rakentaa ja näinhän sana sanoo: ”Rakentukaa itsekin elävinä kivinä 
hengellisiksi huoneiksi.” Sieltä löytyy se elämän laatu, josta myös lähellä 
olevat kiittävät ja ylistävät Jumalaa vielä senkin jälkeen kun täältä 
olemme siirtyneet pois.

Niin kuin oma sydän kiittää Herraa äidistä, jonka kohdalla Jumala oli 
saanut työtänsä tehdä, niin että hän oli saanut vähetä ja Kristus kasvaa 
hänessä. Se oli syvenevää synnin ja armon tuntoa. Siellä hän seurusteli 
Herran kanssa, mutta Kristus sai hänessä muotoa: pitkämielisyyttä, 
hyvyyttä, lempeyttä, uskollisuutta, sitä mitä Kristuksen katseleminen 
vaikuttaa. Tällaisin eväin mekin tahdomme käydä eteenpäin. Ajattelin 
näin kun tällaisia kipeitä asioita otetaan esille, joku ystävä voi jäädä 
katselemaan näitä kipeitä asioita, mutta ei osaakaan katsoa Jeesukseen. 
Silloin Raamatun opetus on jälleen mennyt ylösalaisin, mutta rukous on 
se, että Herra saisi jokaiselle täällä mukana olevalle kirkastaa Kristusta 
niin, että hän jäisi päällimmäiseksi tämän tunnin jälkeen. Kaikki muu 
saisi kadota ja Jeesus Kristus jäädä keskimmäiseksi.
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