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TAIVAALLINEN RAKKAUS
1. Kor. 13:1-13

1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin
vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 
2. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken
tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei
olisi rakkautta, en olisi mitään. 
3. Vaikka jakelisin kaiken omaisuuteni nälkäisten ruokkimiseksi, ja vaikka antaisin ruumiini
poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, se ei minua mitään hyödyttäisi. 
4. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei
pöyhkeile, 
5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä
pahaa, 
6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. 
7. Kaiken se peittää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaikkea se kärsii. 
8. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa, ja
tieto häviää. 
9. Tietomme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. 
10. Kun täydellinen tulee, katoaa vajavainen. 
11. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi.
Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä kuuluu lapsuuteen. 
12. Nyt me näemme vielä kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista
kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta silloin tiedän täydellisesti, kuten minut
itsenikin täysin tunnetaan. 
13. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Kohti päämäärää
Laskiainen puhuu määrätietoisesta suuntautumisesta päämäärää kohti. Mikä on Sinun
elämäsi matkanpää?. Jos päätät lähteä esimerkiksi matkalle Helsinkiin, niin jokaisessa
niin pienessä kuin suuressa risteyksessä valitset suunnan päämäärän perusteella.
Ratkaisevaa eivät ole matkan vaihtelevat maisemat, joskus harmaina joskus aurinkoisina,
vaan päämäärä johon suuntaudut. Kaikki elämässäsi määräytyy päämääräsi mukaan.
Miten monen ihmisen suuri tragedia on juuri siinä, että hän ei tiedä minne on menossa.
Miten silloin voisi tietää tien?

Jeesus käänsi kasvonsa kohti Jerusalemia ja kulki päättäväisesti kohti ristin tuskia
kuolemaa ja ylösnousemuksen voittoa. Jeesus meni valmistamaan meitä varten ei vain
tietä taivaaseen vaan taivaallisen kiitoksen ja ylistyksen sisällön. Taivas on rakkauden
ihmeellinen valtakunta. Millaisen rakkauden, sen kertoo meille Golgatan uhri.

Jeesuksen seuraajan tehtävä on kääntää omat kasvonsa kohti taivaallista Jerusalemia ja
kulkea samalla päättäväisyydellä sitä kohti kuin Jeesus kulki Golgatalle. Tämä sitä syystä,
että Jeesuksen uhrissa on valmistettu perille asti ulottuva ja turvallinen tie.

Rajalla
Joitakin vuosia sitten minulle soitettiin Tokiosta, että 41-vuotias rouva Sayo Daikichi, joka
oli 5 vuotta aikaisemmin sairastunut vatsasyöpään, oli joutunut kolmannen kerran
sairaalaan ja että hänelle olisi aikaa enää korkeintaan viikko tai kaksi. Edellisten kahden
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leikkauksen aikana Herra oli ihmeellisesti hoitanut häntä. Hän oli tullut uskoon, saanut
Herralta rauhan ja hänet oli kastettu. Hän oli myös huolella valmistautunut omaa
kuolemaansa ja taivasta varten. Hän oli laatinut mm testamentin, jossa hän toivoi, että
hänen miehensä ja ainoa tyttärensäkin tulisivat kristityiksi ja pääsisivät samaan
taivaaseen hänen kanssaan. 

Nyt oltiin sitten loppu suoralla. Ensimmäinen viikko sujui aivan hämmästyttävän sydämen
rauhan vallitessa. Kun syöpäosaston monet potilaat rukoilivat epätoivoissaan epäjumalia,
hänellä oli rauha. Mutta kun toinen viikko alkoi, tapahtuikin romahdus. Usko alkoi horjua,
piinallisia kysymyksiä nousi esiin. Joitakin selvittämättömiä asioita jälkeenjäävien ihmisten
kanssa pulpahti esiin. Sielunvihollinen teki rajun hyökkäyksen tätä Jeesuksen omaa
vastaan viimeisissä kiusauksissa. Huolissani matkustin Tokioon asti häntä tapaamaan ja
rohkaisemaan. 

Seuraavat kolme päivää hän oli tajuttomana ja hetkeksi hänen sydämensäkin pysähtyi,
mutta hänet saatiin elvytetyksi uudelleen eloon. Tuona aikana hän kuitenkin alkoi yllättäen
laulaa kovalla äänellä ylistystä Herralle. Hän palasi sitten tajuihinsa, ja kertoi, että Herra
oli näyttänyt hänelle taivaan. Hän kertoi myös miten sanoin kuvaamattoman todellinen ja
ihmeellinen taivas oli. Hän vapautui myös kaikista epäilyistä ja rauha palasi. 

Kun kaikki näytti romahtavan, Jumala näytti hänelle taivaan. Kun romahdus tulee,
romahdammekin Jeesuksen ihmeellisiin käsiin. Rouva Daikichi sai vielä noin puolen
vuoden jatkoajan ja kaksi viikkoa ennen hänen kuolemaansa hänen miehensä ja
tyttärensä kastettiin hänen potilashuoneessaan.

Kuin kuvastimesta
Niin Sinulle kuin minullekin on tavattoman tärkeätä tietää, millainen on se taivaallinen
valtakunta, johon haluamme päästä. Tekstissämme Paavali osoittaa, että voimme saada
siitä kuvan vaikka emme saisikaan tai joutuisikaan kokemaan asiaa niin dramaattisesti
kuin rouva Daikichi. Kuvattuaan ensin millaisia ominaisuuksia on Jumalan Pyhän Hengen
synnyttämällä rakkaudella, Paavali jatkaa kuvaamalla niitä muutoksia, jotka taivaalliseen
rakkauden valtakuntaan pääsy aiheuttaa:

8. Mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto häviää. 
9. Tietomme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. 
10. Kun täydellinen tulee, katoaa vajavainen. 
11. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi.
Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä kuuluu lapsuuteen. 
12. Nyt me näemme vielä kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista
kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta silloin tiedän täydellisesti, kuten minut
itsenikin täysin tunnetaan. 

Mutta jo nyt voimme jo nähdä jotain taivaasta, vaikka näkemämme on vielä kuin
arvoituksen kaltaista. Taivaan olemus on siinä, että saamme katsella kasvoista kasvoihin
Jeesusta Kristusta ja Isää ja saamme loputtomasti ylistää Häntä. Jeesuksen kasvoja voi
jo tänään katsella kuvastimesta. Peili ja kuvastin eroavat toisistaan siinä, että kuvastin oli
siltä ajalta, kun peililasia ei vielä oltu keksitty ja jouduttiin tyytymään kiillotettuihin
pronssikuvastimiin. Niiden antama kuva oli jotenkin epämääräinen mutta vastasi kuitenkin
riittävästi todellisuutta. Raamattu, Jumalan Sana on meille annettu kuvastin, josta
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saamme katsella Jeesuksen kasvoja. Se Jeesus, jonka kohtaamme keran taivaassa on
täsmälleen sama Jeesus, joka tulee meitä vastaan evankeliumien lehdiltä.

Kuvastinta - myös Raamatun kuvastinta - voi käyttää eri tavoin. Sen voi suunnata niin,
että näkee omat kasvonsa. Eikä Raamattu imartele kertoessaan kuinka kauniit meidän
sydämemme ajatukset ja pyrkimyksemme ovat. Raamatun peilin voi toki myös suunnata
niin, että siitä heijastuu totuuden mukainen kuva muista ihmisistä ja meitä ympäröivästä
maailmasta. Mutta viime kädessä näitä kumpaakaan tarkoitusta varten Raamattua ei ole
meille annettu.

Jos haluat lukea Raamattuasi oikein, niin käännä se Jeesuksen suuntaan, etsi siitä
Jeesusta itseään. Etsi siitä Jeesuksen Kristuksen kasvoja ja Jeesuksen puhetta ja
Jeesuksen tekoja. Älä ensimmäiseksi kysy, mitä Raamattu puhuu sinusta itsestäsi tai
sinulle, vaan mitä se kertoo Jeesuksesta ja Hänen ihmeellisistä teoistaan. Muista myös,
että jokainen Vanhan testamentin kohta on annettu meille viime kädessä kirkastamaan
Jeesusta, Hänen suuruuttaan, Hänen totuuttaan ja Hänen armoaan. 

Jos haluat ihailla sitä, mitä maan päällä tapahtuu, avaa TV:si. Näet loputtomasti
väkivaltaa, himoja, vääryyttä ja pimeyttä sekä suunnatonta rakkauden ikävää, joka ei voi
löytää mistään tyydytystään. Sillä rakkaus voi tulla vain taivaasta. Avaa siksi mieluummin
Raamattusi ja lähde sen lehdiltä tähyämään Jeesuksen Kristuksen armokasvoja. Pyhä
Henki tekee Sanasta Sinulle elävän veden virran. Sana alkaa Pyhän Hengen virtana
pulputa sydämestäsi. Sinunkin suustasi Sana voi levitä ja kirkastaa Jeesuksen ihanuutta.

Testamentti
Japanissa lähetystyössä ollessamme tapasimme monia uteliaita, jotka halusivat tietää,
mitä Raamattu oikein opettaa. Usein lähdin liikkeelle Raamatun nimestä. Raamatun
varsinainen nimi on Testamentti. Uusi Testamentti on nimensä mukaisesti Jeesuksen
testamentti meitä varten. Se tuli voimaan Hänen kuolemansa kautta. 

Lue Raamattua kuin testamenttiasiakirjaa. Monilla suomalaisilla oli takavuosina unelma
rikkaasta Amerikan serkusta, jonka ainoaksi perijäksi hän osoittautuu. Jos Sinun käsiisi
tulisi aito testamentti, jolla Sinulle luvattaisiin muutama kaupunkiasunto, pari kolme
maatilaa ja huvipursia Amerikasta, niin luulen, että Sinulle tulisi kiire säästää menolippu
Amerikkaan päästäksesi katsomaan tuota Sinulle testamentattua omaisuutta. 

Jeesus on testamentannut Sinulle Jumalan lapseuden, taivaan, iankaikkisen elämän, ilon
ja rauhan. Oikea tapa lukea Raamattua on siksi tutkia ihmeellisen Testamentin tekijää ja
Hänen lahjojaan. Jeesus nousi ylös haudasta ja elää tänään. Hän on keskellämme ja
puhuu meille omassa sanassaan. 

Et Sinä Raamattua lukemalla mitään ansiollista työtä tee. Ei kukaan Raamatun
tuntemuksensa perusteella taivaaseen pääse. Sinne pääset vain, kun otat vastaan
Jeesuksen valmistaman uhrin ja sovitustyön siunauksena pelastuksen lahjan. Mutta on
vähintään outoa, ellei Jeesukselta syntinsä anteeksi saanut ja uuden elämän saanut
ihminen ole kiinnostunut lainkaan Jeesuksesta itsestään. Raamattu on kirja Hänestä ja
Hänen teoistaan.

Usko, toivo ja rakkaus
Paavali tiivistää kuvauksensa taivaasta sanoihin:
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“Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.” 
Aina en ole ymmärtänyt Paavalin ajatusta. Mihin taivaassa tarvitaan uskoa, eikö taivaassa
ole jo siirrytty uskosta näkemiseen. Entä miksi taivaassa tarvitaan toivoa? Eikö taivas juuri
ole kaiken toivon täyttymys? Rakkauden valtakuntana siellä tietenkin rakkaus säilyy
ikuisesti.

Mutta uskon syvin sisältö ei olekaan siinä, että elää vastoin nykyisiä aistihavaintojaankin
Jumalan lupausten varassa, vaan siinä, että usko pitää sydämensä aina auki Jumalan
rakkaudelle ja tunnustaa loppuun asti riippuvuutensa yksin Jumalasta tulevasta Pyhän
Hengen rakkauden ja totuuden elävän veden virrasta. Taivaassa ihmiset eivät ole
vähemmän riippuvaisia Jumalasta kuin täällä ajassa, vaan koko iankaikkisuus on jatkuvaa
Jumalan rakkauden vastaanottamista, Jumalan elämästä elämistä. Siksi usko säilyy
taivaassakin.

Taivaasta todetaan, että siellä kaikki on uutta. Siellä ei ole mitään vanhaa. Taivas on siis
jatkuvaa dynaamista uuden virtaavan rakkauden vastaanottamista. Karitsan ja Isän
valtaistuimesta vuotava Pyhän Hengen virran vesi on yhä syvenevä ja yhä laajeneva
Jumalan rakkaus. Koskaan ei tule sitä päivää, että se olisi loppuun ammennettu. Siksi on
aina uusi toivo ja siksi Jumalalle ja Karitsalle nousee yhä uusi ja syvenevä ylistyslaulu.
Jumalan kansa opettelee täällä ajassa jo tuota ylistyslaulua.

Mutta suurinta ja ihmeellisintä on taivaallinen rakkaus. Mutta millaista se sitten on
sisällöltään?

Muistan, kun eräs ystäväni teinivuosiltani esitti omia arvostelujaan Jumalan
oikeudenmukaisuudesta tähän tapaan:  "Eihän ihmisten iankaikkista kärsimystä
kadotuksen tuskissa voi mitenkään verrata Jeesuksen tuskiin Golgatan ristillä. Hänhän
tiesi, että kaikki olisi kuuden tunnin kuluttua ohi, mutta onnettomilla kadotukseen joutujilla
ei ole mitään toivoa tuskiensa päättymisestä." Mutta tämä ystäväni ei tajunnut, että
Jeesuksen kokemien tuskien määrässä ei ollut kysymys Hänen tuskansa pituudesta, vaan
sen laadusta ja syvyydestä ja siitä, KUKA kärsi, synnitön synnin tähden, Jumala
jumalattomien hyväksi.

Golgatalla kärsi synnitön ja pyhä. Golgatalla kärsi itse Jumala itse omassa Pojassaan.
Hänen tuskansa syvyys on sellaista laadultaan, että pelastetuilta menee koko
iankaikkisuus niiden syvyydestä ja niissä ilmaistun rakkauden ylistämisessä. Hänen
tuskansa syvyys oli iankaikkista. Syntiensä tähden kadotuksessa kärsivät antavat kunnian
Jumalalle Hänen oikeudenmukaisuudestaan, mutta Golgatan uhrin kärsimys antaa
Jumalalle ikuisen kunnian Hänen rakkautensa ja armonsa äärettömyydestä. Tätä
ylistyksen laulua tulevat pelastetut laulamaan tapetulle Karitsalle, iankaikkisen uhrin
antaneelle Herralle Jeesukselle.

Taivaallisen rakkauden sisältö on siis  täsmälleen sama rakkaus, joka meitä kohtaan
ilmestyi Golgatan puulla. Pyhä Henki avaa koko iankaikkisen taivaan ajan yhä
syvemmältä Golgatan rakkauden salaisuutta ja synnyttää aina uuden ja kasvavan
ylistysvirren Karitsalle ja Isälle. Pyhä Henki on taivaallisen seurakunnan keskellä ja
ylistää seurakunnan kanssa Isää ja Karitsaa. Isä antaa kunnian verensä vuodattaneelle
Pojalleen. "Jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen edessä ja jokaisen kielen on
tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra." Pelastettujen
morsiusseurakuntaa ei siis jätetä ikään kuin Pyhän Kolminaisuuden ulkopuolelle vaan se
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pääsee Pyhässä Hengessä osalliseksi Jumalan salaisuuksien kaikista syvyyksistä, Hänen
armonsa ja rakkautensa iankaikkisesta syvyydestä, leveydestä, korkeudesta ja
pituudesta.

Jumala tahtoo Sinut taivaaseen
Jumala ei pelkästään tahdo, että yhdenkään ihmisen ei tarvitsisi hukkua, vaan Hän hukutti
oman Poikansa pyhään ja oikeudenmukaiseen vihaansa meidän synneistämme, ettei
kenenkään tarvitsisi hukkua. Golgatan uhrikuoleman mittaamaton tuska on juuri siinä, että
se RIITTÄÄ sinun syntiesi ja minun syntieni ja KOKO ihmiskunnan hirveiden syntien
sovitukseksi. Jumala antoi oman Poikansa helvetin tuskiin, jotta Sinun ei tarvitsisi kokea
MITÄÄN muuta kuin Isän sydämen ihanaa rakkautta, läheisyyttä, armoa ja laupeutta.
Syntisi ovat maksetut. Velkasi on sovitettu. Mutta Jeesus teki sen kärsimällä Sinun
syntiesi rangaistuksen viimeiseen loppuun asti.

Jos haluat taivaaseen, opettele kiittämään ja ylistämään Herraa jo täällä. Sitä varten
Sinun tulee nähdä Golgatan ristin salaisuus. Jeesus tuli Sinun tähtesi, jotta Sinä saisit
kaiken rakkaudettomuutesi anteeksi. 

Tee siis parannus
Jos olet kärsimätön ja kova, kadehdit ja kerskailet, röyhistelet rintojasi, käyttäydyt
sopimattomasti, etsit omaasi, olet katkera ja muistelet kärsimääsi pahaa, iloitset
vahingoniloa etkä totuuden kanssa, niin tiedä, että juuri Sinä tarvitset Golgatan uhriverta
sovitukseksesi. Jos vedät valoon toisten vääryydet, et osoita luottamusta toisille, et jaksa
toivoa ja kärsivällisesti odottaa veljiesi ja sisartesi elämään Jumalan vaikuttamaa
parannusta, olet synnin vallassa. Mutta juuri sellaista varten Jeesus tuli. Hän tuli
kuollakseen heikkojen, syntisten, jumalattomien ja Jumalaa vihaavien ihmisten puolesta.
Jeesuksen veri kykenee puhdistamaan Sinunkin sydämesi synnin saastasta kiittämään
Jumalan armoa ja osoittamaan Jumalalta tukevaa rakkautta matkalla kohti täydellistä
rakkauden valtakuntaa.

Sinulta kysytään kääntymistä Herran puoleen. Tunnusta rakkaudettomuutesi synti, pyydä
Herralta anteeksi ja saat Hänen Golgatan uhriverensä tähden kaiken anteeksi ja Pyhän
Hengen rakkauden omaan sydämeesi jo tänään. Niin saat Hänet ja Hänen rakkautensa
pysymään taivaaseen asti. Herra kutsuu Sinua!


