
JEESUS ANTAA ELÄMÄN
Joh. 5:19-21

19. Jeesus vastasi juutalaisille näin: 
"Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään  
omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä nä-
kee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee  
myös Poika. 
20. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle  
kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle  
vielä  suurempiakin  tekoja,  sellaisia,  että  
hämmästytte.
21. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa  
heille  elämän,  niin  antaa  myös  Poika  elä-
män kenelle tahtoo.

19. Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti  
minä sanon teille: Poika ei voi itsestään teh-
dä mitään. Hän tekee vain sitä, mitä näkee  
Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä myös Poi-
ka tekee.
20. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle  
kaiken, mitä itse tekee. Hän on näyttävä Po-
jalle  suurempiakin  tekoja  kuin  nämä,  niin  
että te hämmästytte. 
21. Kuten Isä herättää kuolleita ja tekee elä-
viksi,  niin  myös Poika tekee eläviksi  ketkä  
tahtoo. 

Kuka Jeesus on?
Kenet Sinä näet Jeesuksessa?

Kristinuskon  törmätessään japanilainen alkaa kysellä samaa mitä moni suomalai-
nenkin tänään. Kuka tuo Jeesus Kristus oikeastaan on? Japanilainenkin tietää, että 
Jeesus on kristinuskon alkuunpanija.  Tutustuttuaan hiukan Raamatun opetuksiin, 
hän saattaa ihailla vuorisaarnan  opetuksia, mutta edelleen lukiessaan hän joutuu 
hämmennyksen valtaan lukiessaan, mitä Jeesus sanoo itsestään.

Viime kädessä kristillisessä uskossamme ei ole kysymys Jeesuksen opetuksista, 
vaikka tämän päivän lyhyt mutta tavattoman syvällinen teksti onkin osa Hänen ope-
tustaan. Kysymys on siitä, millainen on  Isän  ja Pojan välinen suhde, millainen ja 
kuka Jeesus on sekä siitä, mitä Hän tekee. Meille ei jää tässä tekstissä oikeastaan 
muuta tehtävää kuin ihmetellä Jumalan Pojan, Vapahtajamme suuria tekoja.  Juuri 
tekstin edellähän Jeesus oli parantanut ramman ja viittaa nyt ristin kärsimyksiin ja 
ylösnousemuksen ihmeeseen, jonka kuulijat saisivat pian nähdä.

100% Jumala ja 100% ihminen
Jeesus julistaa meille peittelemättömästi, että Hän on Jumala. Hän tekee samoja 
asioita, kuin Isä, Hänellä on täsmälleen sama tahto kuin Isällä, Hän antaa herättää 
kuolleet ja antaa elämän täsmälleen samalla  tavalla kuin Isä. Toisaalta Jeesuksen 
kuulijat näkivät edessään aivan normaalin ihmisen näköisen ja kokoisen miehen, 
joka puhui heidän kieltään ja seurusteli heidän kanssaan niin kuin muutkin ihmiset. 
Toki  he  olivat  hämmästyksissään  Jeesuksen  tekemistä  parantamisihmeistä,  niin 
jopa siitä, että Hän kykeni jopa herättämään eloon kuolleita.

Jeesus osoitti teoillaan, että Hän on Jumala. Mutta teoillaan Hän osoitti, että Hän on 
myös todellinen ihminen, vaikkakin ilman syntiä. Jeesus ei  ole puoliksi  jumala ja 
puoliksi ihminen vaan 100% Jumala ja 100% ihminen. Jeesuksen olemus on suuri 
salaisuus. Isän ja Pojan suhdetta on kuvattu tulenlieskan ja sen levittävän valon ku-
valla. Ne ovat erottamattomat, ei ole toista ilman toista. Kun opetuslapset pyysivät 
Jeesusta näyttämään heille Isän, Hän vastasi: ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt 
Isän.”

Isä rakastaa Poikaa
Isä ja Poika ja Pyhä Henki on yksi Pyhä Kolminaisuus, mutta samalla kolmen per-
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soonan välillä vallitsee keskinäinen syvä rakkaus  ja  keskusteluyhteys.  Raamatun 
yksi suuri teema onkin kuvaus siitä, miten paljon Isä rakastaa Poikaa, joka on kai-
kessa kuuliainen Isälle. 

Meitä  luonnostamme  kiinnostaa,  kuinka  paljon  Jumala  meitä  rakastaa.  Senhän 
meille kertoo pienoisevankeliumi: Isä rakastaa meitä niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa meidän tähtemme kärsimään ja kuolemaan, jotta me saisimme iankaikki-
sen elämän ottamalla uskossa vastaan syntien anteeksiantamus ja ikuinen elämä 
Pyhän Hengen osallisuudessa. Mutta tällä meihin kohdistuvalla rakkaudella on mit-
tana juuri se, missä määrin Isä rakastaa omaa ainokaista Poikaa. 

Jeesus ylistää toistuvasti Isää osakseen tulevasta rakkaudesta. Ne kerrat, kun Isä 
antoi oman äänensä kuulua Jeesuksen julkisen toiminnan aikana, kysymys oli Isän 
rakkauden tunnustuksesta  Pojalle.  Tämä ylimaallinen ja  käsityskykymme ylittävä 
rakkaus kohdistettiin kuitenkin lopulta meitä ihmisiä kohtaan. Isä hylkäsi oman Poi-
kansa ristillä kadotuksen tuskiin, jotta Hänen ei tarvitsisi  hukuttaa  ainoatakaan ih-
mistä, joka ottaa Jeesuksen vastaan.

Hengellisestä kuolemasta elämään
Jeesus kehottaa meitä hämmästelemään sitä, että Hän herättää kuolleet ja antaa 
elämän, kenelle Hän tahtoo. Meidän luonnollinen elämämme on Jeesukselta saatu. 
Kukaan meistä ei ole itse päättänyt syntyä tähän maailmaan. Mutta synnin tähden 
olemme syntymästä  asti  hengellisesti  kuolleita.  Pelastuksessa  on  kysymys  juuri 
kuolleiden herättämisestä. Ensivaiheessa on kysymys hengellisestä kuolemasta he-
rättämisestä. Synteihinsä hengellisesti kuollut ihminen on täysin kyvytön auttamaan 
itseään. Hän on himojensa orja ja Sielunvihollisen vallassa. Mutta sitten Herra tekee 
ihmeensä, jota Paavali kuvaa näin:

Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkau-
dessaan  tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yh-
dessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt mei-
dät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan tai-
vaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. (Ef. 2:4-6)

Ruumiin ylösnousemus
Pelastus ei kuitenkaan rajoitu vain hengellisesti kuolleen herättämiseen. Jeesus tu-
lee viimeisenä päivänä herättämään myös kuolleet ruumiimme uuteen ylösnouse-
musruumiiseen. 

HAT Koben seurakunnassa vihimme viime toukokuussa käyttöön uuden hautakam-
mion, johon saimme sitten pian laskea myös yhden seurakuntalaisemme tuhkat. 
Vihkipuheessani kysyin, mihin kristillisiä hautoja oikein tarvitaan. Hauta ei ole vain 
poisnukkuneiden rakkaiden muistelupaikka, toki sitäkin. Siinä buddhalaisten hautari-
vien keskellä se julistaa sanomaa: Tästä nousee ylös uusi ruumis, kun Herra palaa 
kirkkaudessaan. Hän herättää kuolleet. Hautakynttilä, jonka suomalainen sytyttää, 
kertoo samaa asiaa, vaikka valtaosa suomalaisista ei sitä enää tiedä. Kynttilän tulee 
palaa pitkään, sillä se kuvaa lepattavaa uskoa, joka odottaa ruumiin lunastusta eli  
ylösnousemuksen aamua. Hautakivessä lukeekin: ”Usko, toivo ja rakkaus”

Jeesuksen tahto
Ihmisen herättäminen hengellisestä  kuolemasta  ja ruumiin ylösnousemus ovat ko-
konaan kiinni siitä, mitä Jeesus tahtoo. Ylimmäispapillisessa rukouksessa Jeesus il-
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maisi tahtonsa näin:

Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siel-
lä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut,  
koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. (Joh. 17:24)

Rouva Yoshida sai elämän
Lopuksi esimerkki Japanista siitä, että Herra todellakin tahtoo antaa elämän. Itä-To-
kushiman seurakunnan pastori Masakille tuli eräänä iltana kirkkoon puhelu Mitsuko 
Yoshida nimiseltä rouvalta. Hän oli vakavasti sairaana. Hän oli aiemmin käynyt kir-
kossa ainoastaan yhden kerran. Senkin hän oli tehnyt erään ystävänsä vuoksi. Mit-
suko Yoshidakin oli valinnut elämäntavakseen uskonnottomuuden voidakseen olla 
ystävä mahdollisimman moniin uskontoihin kuuluvien ihmisten kanssa. Hän ei pitä-
nyt Jumalaa tarpeellisena.

Mutta kuukausi sen jälkeen kun Yoshida oli käynyt kirkossa, hän sairastui vakavasti.  
Mutta kaikkiin uskontoihin yhtä paljon etäisyyttä ottaneella Mitsukolla ei ollut sielun 
rauhaa. Hän huomasi, ettei hän oma tahdonvoimansa eikä hänen perheensä eikä 
sairaanhoito kyennyt antamaan apua hänen sydämensä pelkoon.  Sisäisten taiste-
luidensa keskellä Mitsukon mieleen muistui hänen ystävänsä, joka oli kerran saanut 
hänet mukaansa kirkkoon.
- Entä jos pyytäisin sen kirkon pastoria tulemaan luokseni!

“Mitsuko oli pyytänyt moneen kertaan läheisiään soittamaan kirkkoon, mutta he oli-
vat kieltäytyneet. Heistä oli sopimatonta pyytää pastoria, jonka kirkossa asianomai-
nen on käynyt vain kerran elämässään. Vimmoissaan Mitsuko lopulta repi tiputus-
pussit ja letkut irti noustakseen itse puhelimeen. Niin hän sai tahtonsa läpi ja omai-
set soittivat kirkolle. 

Pastori Masaki lähti tapaamaan Mitsukoa. Vuoteessa makaavaa Mitsukoa oli vaikea 
tunnistaa samaksi  ihmiseksi,  joka oli  vain vähän aikaisemmin terveen näköisenä 
käynyt kirkolla. Hänen kasvonsa olivat kellertävän kalpeat ja silmät voimattoman nä-
köiset.  Silti  hän ojentautui  nähdäkseen meidät,  kun  tulimme ovesta sisään.  Kun 
omaiset ja hoitajat olivat poistuneet huoneesta, sanoin hänelle.
- Raamatussa sanotaan "Älä pelkää. Jumala ei koskaan jätä eikä hylkää sinua." 
Siksi sinun ei tarvitse olla peloissasi.
Mitsuko, joka ei ollut uskonut edes Jumalan olemassa oloon, vaikutti hämmästyvän 
sanojani ja kertoi:
- Pastori, minä olen ollut kauhean peloissani siitä, mitä minulle tapahtuu, kun kuo-
len? Se on pahempaa kuin mikään ruumiillinen kipu. Kuulin kerran lääkärin ja sai-
raanhoitajien  puhuvan keskenään.  He sanoivat  "Eikö hän ole  vieläkään kuollut? 
Onpa ihmeen sitkeä.” Kun suljen silmäni, tuntuu kuin vajoaisin koko ajan jonnekin.
- Vai sillä tavalla, rouva Yoshida. Sinulla on ollut todella rankkaa. Mutta oli hienoa, 
että haluat kuulla Raamatun opetusta. Raamatussa sanotaan: "Ole turvallisella mie-
lellä, sillä kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen tähden."
- Ihanko totta? Olen pelännyt ja aivan selkäpiitäni on karminut ajatuskin siitä, että on 
joku, joka tietää koko sydämeni saastaisuuden ja tuomitsee tekoni oikeudenmukai-
sesti.
- Saat olla turvallisella mielellä. Vaikka kuinka yrittäisit, et voisi syntejäsi itse miten-
kään sovittaa. Mutta Jeesus, joka tiesi, että olet syntinen Jumalan edessä, rakasti  
sinulta niin paljon, että kantoi sinun sijastasi kaiken sinun syntisi rangaistuksen ristil -
lä ja kuoli puolestasi. Koska Jumala on vanhurskas, sinun syntisi ovat anteeksi an-
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netut.
- Minusta vain tuntuu, että Jumala on pelottava, koska hän on niin oikeudenmukai-
nen.
- Niin, mutta juuri siksi, että Jumala on oikeudenmukainen, Hän ei voi enää tuomita 
sinua syntiesi vuoksi, sillä Jeesus otti jo vastaan sinulle kuuluneen synnin rangais-
tuksen. Taivaallinen Isä vakuuttaa, että Hän on saanut riittävän hyvityksen sinun 
synneistäsi. Siitä todistuksena Hän on herättänyt Jeesuksen ylös kuolleista. Eihän 
velkoja voi enää tulla sinun luoksesi, jos joku toinen on maksanut lainasi puolestasi.
- Voin siis olla turvallisella mielellä, koska Jumala on oikeudenmukainen.
- Aivan. Sitä paitsi Jumala valmisti tämän pelastuksen sinulle jo 2000 vuotta sitten, 
paljon ennen kuin ehdit edes pyytää sitä, rouva Yoshida. Jeesus antaa sinun myös 
elää tässä ajassa niin kauan, kun Hänellä on vielä sinulle varattuna tehtävä täällä. 
Sinun elämästäsi et päätä sinä itse eivätkä edes lääkärit vaan Jumala. Elät siihen 
asti, kunnes tehtäväsi täällä päättyy. Sitten Jeesus tulee ottamaan sinut luokseen si-
nua varten valmistamaansa asuinsijaan. Jeesus sanoi, että jos uskot Häneen ja otat 
kasteen, pelastut. Voit sanoa hänelle: "Niinkö Jumalani. Ilomielin luotan sinuun." Ja 
niin Jeesus lahjoittaa sinulle syntien anteeksiantamuksen ja uuden elämän.
- En ole koskaan ennen kuullut mitään tällaista. Olipa hyvä, että tulit, pastori. Olen 
todella helpottunut. Kiitos, että toit minulle Raamatun hyvän uutisen, Mitsuko sanoi.
Rukoilin vielä hetken Mitsukon kanssa ja kun katsoin häneen, huomasin värin pa-
lanneen takaisin hänen kalpeille kasvoilleen. Verenkiero oli hetkessä tullut parem-
maksi ja hänen huulensa olivat taas terveen punaiset. Huomasin hänen silmissään-
kin nyt levollisen ja lempeän loisteen.
Seuraavana päivänä Mitsuko todisti  Jeesuksesta hoitajille, lääkäreille ja ystäville, 
jotka olivat tulleet häntä katsomaan. Kaikki ihmettelivät, miten pohjattoman rauhaton 
Mitsuko oli kerta heitolla muuttunut säteilevän iloiseksi. Kun pastori Masaki tuli suo-
rittamaan kastetta, hän kiitti seurakuntalaisia ja otti vastaan kasteen ilosta kyyneleh-
tien. 

Hänen tilansa oli niin kriittinen, että  hän  olisi voinut minä hetkenä tahansa kuolla. 
Iloinen ja kiitosta pursuava Mitsuko ehti viettää noin kolmen viikon elämän kristitty-
nä, kunnes hänet otettiin taivaaseen. Hän kertoi hyvää sanomaa hoitajilleen ja ru-
koili kristittyjen ystäviensä kanssa. Hänen potilashuoneestaan tuli paikka, jossa hän 
saattoi levätä Jeesuksen armossa ja rauhassa.

Pastori Masaki jatkaa:  Kun Mitsukon lähtö Jeesuksen luo tuli, ehdin Jumalan ar-
mosta saattamaan häntä. Rukoilin Mitsukon vuoteen vierellä häntä kädestä kiinni pi-
täen. Silloin Mitsuko, joka oli ollut useita päiviä tajuttomana, avasi silmänsä ja hy-
myili minulle hitaasti seitsemisen kertaa. Hänen heikkenevä hengityksensä ei kuu-
lostanut lainkaan tuskalliselta. Pikemminkin se muistutti äidin syliin hiljaa nukahta-
van vauvan hengitystä. Sitten hän huokasi syvään ja pääsi perille Jeesuksen luok-
se. Se oli ihmeellinen päätös hänen ajalliselle matkalleen.”

Entä Sinä?
Jeesus tuli sitä varten, että juuri Sinä pääsisit elämästä osalliseksi. Avaa siksi sydä-
mesi ovet ja ota vastaan se elämä, jota Jeesus haluaa antaa. Hän on juuri Sinun 
tähtesi vuodattanut verensä Golgatalla ja kukistanut kuoleman, jotta Sinäkin saisit 
päästä katselemaan Häntä kirkkauteen.
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