Elävien Jumala
Luuk. 20:27-40
27. Sitten Jeesuksen luo tuli muutamia
saddukeuksia, niitä, jotka väittävät, ettei
ylösnousemusta ole. He kysyivät häneltä:
28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille
näin: 'Jos mieheltä kuolee veli, jolla on
vaimo mutta ei lasta, niin mies ottakoon
hänen vaimonsa ja hankkikoon jälkeläisen
veljelleen.'
29. Oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen
otti vaimon ja kuoli lapsettomana.
30. Silloin toinen otti hänet vaimokseen,
31. sitten kolmas ja samoin kaikki seitsemän. He kaikki kuolivat jättämättä jälkeensä lapsia.
32. Viimeiseksi vaimokin kuoli.
33. Kenen vaimoksi tämä nainen siis tulee
ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimona."
34. Jeesus sanoi heille: "Tämän maailmanajan lapset ottavat vaimon ja menevät

vaimoksi.
35. Mutta ne, jotka on katsottu arvollisiksi
pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät enää ota
vaimoa eivätkä mene vaimoksi.
36. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat
enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia,
koska he ovat ylösnousemuksen lapsia.
37. Mutta sen, että kuolleet nousevat ylös,
on Mooseskin osoittanut, sillä kertomuksessa
orjantappurapensaasta
hän
sanoo Herraa Abrahamin Jumalaksi, Iisakin
Jumalaksi ja Jaakobin Jumalaksi.
38. Ei hän ole kuolleiden Jumala vaan
elävien, sillä hänelle kaikki ovat eläviä."
39. Jotkut kirjanoppineista sanoivat tähän:
"Opettaja, sinä puhuit hyvin."
40. Eivätkä he enää uskaltaneet kysyä
häneltä mitään.

Mitä kuoleman jälkeen?
Mitä tapahtuu kun kuolen ja mitä sen jälkeen?Jokainen lapsikin kyselee jo varhain
tätä asiaa. Miksi sitten tuo kysymys askarruttaa niin syvästi meitä jokaista?
Omantunnon todistus
Kysymys ei ole pelkästään uteliaisuudesta vaan koko olemuksemme huutavasta
tarpeesta saada varmuus siitä, että emme joutuisi kuoleman jälkeen tuomittaviksi.
Omatuntomme pitää nimittäin koko elämämme kestäviä käräjiä meitä syyttäen ja
vaatimalla vaatii, että lopullisen tuomion täytyy tulla. Jokainen ihminen myös tietäen
tai tiedostamattaan tajuaa, että kuoleman jälkeen tulee tuomio.
Heprealaiskirje kirjoittaa siitä näin:(Hepr. 9:27-28)
27. Ja niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen
tulee tuomio,...
Kuoleman pelko ei siis pohjaudu siihen, ettemme tietäisi mitä siinä tapahtuu, vaan
siihen että tiedämme liiankin hyvin, että tuomio tulee.
Ajatus siitä, että joutuisin seisomaan täysin alastomana ja paljaana Jumalan pyhien
silmien alla ja kaikki syntini, häpeäni koko elämäni ajalta vedetään kirkkaaseen
valoon tuntuu monesta niin sietämättömältä, että se pyritään tukahduttamaan kaikin
keinoin tietoisuudesta.
(Ne joilla on ollut niin sanottuja rajakokemuksia kuolemanjälkeisestä tuskasta
Jumalan tuomitsemina, torjuvat nämä hirvittävät kokemuksensa mielestään usein
muutamassa tunnissa niin syvälle, etteivät kykene niitä palauttamaan mieleensä.)
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Rouva Yoshida sai elämän
Itä-Tokushiman seurakunnan pastori Masakille tuli eräänä iltana kirkkoon puhelu
Mitsuko Yoshida nimiseltä rouvalta. Hän oli vakavasti sairaana. Hän oli aiemmin
käynyt kirkossa ainoastaan yhden kerran. Senkin hän oli tehnyt erään ystävänsä
vuoksi. Mitsuko Yoshidakin oli valinnut elämäntavakseen uskonnottomuuden voidakseen olla ystävä mahdollisimman moniin uskontoihin kuuluvien ihmisten kanssa.
Hän ei pitänyt 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 taisteluidensa 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 olivat kieltäytyneet. Heistä oli sopimatonta pyytää pastoria, jonka kirkossa asianomainen on käynyt vain kerran elämässään. Vimmoissaan Mitsuko lopulta repi tiputuspussit ja letkut irti noustakseen itse puhelimeen. Niin hän sai tahtonsa läpi ja omaiset 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 näköiset. 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 kuolen? Se on pahempaa kuin mikään ruumiillinen kipu. Kuulin kerran lääkärin ja sairaanhoitajien 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 mielellä, 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 oikeudenmukaisesti.
- Saat olla turvallisella mielellä. Vaikka kuinka yrittäisit, et voisi syntejäsi itse mitenkään sovittaa. Mutta Jeesus, joka tiesi, että olet syntinen Jumalan edessä, rakasti
sinulta niin paljon, että kantoi sinun sijastasi kaiken sinun syntisi rangaistuksen ristillä ja kuoli puolestasi. Koska Jumala on vanhurskas, sinun syntisi ovat anteeksi annetut.
- Minusta vain tuntuu, että Jumala on pelottava, koska hän on niin oikeudenmukainen.
- Niin, mutta juuri siksi, että Jumala on oikeudenmukainen, Hän ei voi enää tuomita
sinua syntiesi vuoksi, sillä Jeesus otti jo vastaan sinulle kuuluneen synnin rangais2

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 sinua 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 palanneen takaisin hänen kalpeille kasvoilleen. Verenkiero oli hetkessä tullut paremmaksi ja hänen huulensa olivat taas terveen punaiset. Huomasin hänen silmissäänkin 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 suorittamaan kastetta, hän kiitti seurakuntalaisia ja otti vastaan kasteen ilosta kyynelehtien.
Hänen tilansa oli niin kriittinen, että hän olisi voinut minä hetkenä tahansa kuolla.
Iloinen ja kiitosta pursuava Mitsuko ehti viettää noin kolmen viikon elämän kristittynä, kunnes hänet otettiin taivaaseen. Hän kertoi hyvää sanomaa hoitajilleen ja rukoili 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 armosta saattamaan häntä. Rukoilin Mitsukon vuoteen vierellä häntä kädestä kiinni pitäen. Silloin Mitsuko, joka oli ollut useita päiviä tajuttomana, avasi silmänsä ja hymyili minulle hitaasti seitsemisen kertaa. Hänen heikkenevä hengityksensä ei kuulostanut lainkaan tuskalliselta. Pikemminkin se muistutti äidin syliin hiljaa nukahtavan vauvan hengitystä. Sitten hän huokasi syvään ja pääsi perille Jeesuksen luokse. Se oli ihmeellinen päätös hänen ajalliselle matkalleen.”
Torjuntaa
Tyypillinen tapa torjua tällaiset pelot on kieltää Jumala ja vakuutella itselleen, että
kaikki loppuu kuolemassa eikä sen jälkeen tule mitään. Jopa itsemurhakin saattaa
olla yritys paeta sietämätöntä tietoisuutta omasta syntisyydestä, häpeätä ja tuomion
alaisuudesta.
Kuoleman pelko onkin eräs niitä voimia, jotka ajavat ihmisiä sekä ateismiin että etsimään pelastusta kristinuskosta tai muista uskonnoista.
Uskovan kristityn toivo
Uskovan kristityn ei kuitenkaan tarvitse odottaa tuomiota, niin kuin seuraava jae
osoittaa, vaan hän odottaa Jeesusta, joka on jo täällä ajassa vapauttanut hänet
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synnin syyllisyydestä ja tuomion pelosta sovittamalla meidän syntimme Golgatan
uhrikuolemallaan.
28. 3 samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit, ja hän
ilmestyy toisen kerran, ei enää synnin tähden vaan pelastukseksi niille, jotka häntä
odottavat.
Keitä ovat arvolliset?
Tekstimme mukaan vain arvolliset pääsevät osalliseksi toisesta maailmasta ja ylösnousemukseen kuolleista. Tämä arvollisuus ei perustu asianomaisen hyvään elämään, jolla hän olisi voinut ansaita taivaspaikan. Ei ole nimittäin ainoatakaan ihmistä, joka oman elämänsä perusteella ei ansaitsisi mitään muuta kuin tuomiota, kadotusta ja ikuista rangaistusta. Vain Jeesuksen Kristuksen uhriin uskovat ja turvaavat
saavat sellaisen lahjavanhurskauden, jolla päästään perille kirkkauteen.
Ylösnousemus kuolleista
On syytä huomata, että Jeesus käyttää tekstissämme ilmaisua ylösnousemus kuolleista, joka on tärkeä erottaa yleisestä ylösnousemuksesta, joka tapahtuu ennen viimeistä tuomiota. Ylösnousemus kuolleiden joukosta viittaa siihen, että Kristuksessa
kuolleet herätetään kuolleista ennen niin sanottua tuhatvuotista valtakuntaa, josta Ilmestyskirja puhuu näin:
4. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta.
Minä näin myös niiden sielut, jotka oli teloitettu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan
sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. 5. Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen
kuin ne tuhat vuotta olivat kuluneet loppuun. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
6. Autuaita ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja
hallitsevat hänen kanssaan tuhat vuotta. (Ilm. 20:4-6)
Väärä asenne
Tekstimme saddukealaiset edustavat ryhmää, joka kielsi ylösnousemuksen ja enkelit. He kokivat Jeesuksen uhaksi omalle asemalleen ja mielenrauhalleen ja siksi he
pyrkivät osoittamaan Jeesuksen opetuksen naurettavaksi. Jeesus vastasi ensin heidän asenteeseensa, niin kuin Hän monessa muussakin yhteydessä teki. Rinnakkaisevankeliumien mukaan Jeesus osoitti, että saddukeusten asenne perustui siihen, että he eivät tunteneet Raamatun sanaa eivätkä Jumalan voimaa.
Vastaus kysymykseen
Vastaus kertoo sen, että ihmisen kuolemanpelkoa ei voida mitenkään pyyhkiä pois
älyllisillä pohdinnoilla tai rikkiviisaudella. Kaiken aikaa pelko jauhaa kuitenkin alitajunnan kautta elämää tuhoten. Vain Jumalan sana, joka sisältää voiman, sikäli kuin
sille ollaan kuuliaiset, riittää antamaan todellisen vastauksen.
Paljastettuaan kysyjien väärän asenteen Jeesus antaa meille kuitenkin selkeää
opetusta siitä, millaisessa tilassa ovat ne, jotka pääsevät Herran kirkkauteen:
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Hengellinen ruumis
1. Vaikka avioliitto ja perhe ovat Jumalan asettamia hyviä järjestyksiä ja vaikka ne
on tarkoitettu myös heijastamaan taivaallista rakkautta maan päällä, ja vaikka perhe
parhaimmillaan on paikka, jossa vanhemmat opastavat lapsensa iankaikkisen elämän tielle, avioliittoa ja lasten syntymää taivaassa ei enää tarvita. Uusi ylösnousemusruumis on luonteeltaan hengellinen, niin kuin Paavali asian luonnehtii.(1.Kor.
15:44-48) Sen ylläpitämiseen ei tarvita enää ajallista ruokaa tai juomaa. Olotila
muistuttaa kuolemattomien enkelien kirkkautta ja viime kädessä Raamattu kuvaa
sitä Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaisuudeksi.
Ikuinen olemassaolo ja iankaikkinen elämä
2. Uskovan ihmisen ylösnousemusruumis ei voi enää kuolla. Tässä kuolemattomuudessa ei ole kysymys vain olemassaolon jatkumisesta loputtomasti. Itse asiassa yhdenkään ihmisen elämä ei pääty kuolemaan. Myös iankaikkiseen rangaistukseen
päätyvät jatkavat olemassaoloaan ja siksi myös oikeudenmukaista rangaistustuomiotaan loputtomasti. Jumala ei ihmistä luodessaan tarkoittanut häntä jonkinlaiseksi
kokeilukappaleeksi, joka voidaan tarvittaessa heittää menemään.
Uskovan ylösnousemuselämässä on kysymys iankaikkisesta yhteydestä elämän ja
rakkauden lähteeseen Isään ja Poikaan. Siinä on kysymys jatkuvasta kommunikaatioyhteydestä, rukous ja ylistys suhteesta, sydänten jakamisesta Isän ja Jeesuksen
kanssa. Se tapahtuu yhden valtaisan seurakunnan keskellä, jossa saamme riemuita
Kristuksesta pelastuneiden puolisoidemme ja lastemme ja lastenlastemme kanssa.
Saamme olla taivaallisen perheen ikuisia jäseniä. Siellä uskovien keskinäinen rakkaus ylittää kaiken sen, mitä parhaassakaan avioliitossa olimme voineet kuvitellakaan.
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala
3. Uskovien, uskossa vanhurskaaksi luettujen suhde Jumalaan on niin läheinen ja
syvä, että Jumala sallii kutsua itseään heidän nimellään: ”Minä olen Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala” Mutta yhtä hyvin nimi saattaisi olla ”Nakaien, Fukuokan
ja Mizukamin Jumala!” Itsessämme emme tietenkään voisi kuvitellakaan ottavamme
sellaista kunniaa itsellemme, mutta kysymys onkin siitä, että kun Jumala tekee jotain, se ei jää puolitiehen, vaan Hänen antamansa vanhurskaus on täydellistä, niin
että lopulta olemme todellakin Kristuksen kaltaisia – yksin ja vain Herran oman työn
vaikutuksesta.
Muistamme miten kirkastusvuorella Jeesuksen luokse ilmaantui yllättäen taivaallisen kirkkauden puolelta Mooses ja Elia. Mooses oli ollut jo yli tuvat vuotta kuolleena, mutta todellisuudessa hän oli kaiken aikaa ollut elävänä Herran edessä.
Johtopäätöksiä
Mitä johtopäätöksiä voisimme nyt tämän päivän elämäämme tehdä tästä Jeesuksen
opetuksesta:
1. Elämämme ei pääty ajalliseen kuolemaan. Siksi tärkein asia elämässämme on
varmistautua kohtaamaan oma iankaikkisuutemme. Meidän tulee tänään palata siihen tosiasiaan, että Jeesus on todellakin sovittanut syntimme Golgatan ristillä.
Saamme Jeesuksen uhriveren tähden tänäänkin vakuutuksen, että syntimme ovat
anteeksi annetut ja meille ei tule mitään tuomiota kuoleman jälkeen, koska Jeesus
5

kantoi sen sijastamme.
2. Kaikella sillä mitä me täällä ajassa teemme on iankaikkinen merkitys. Vaivannäkömme täällä ei ole turha.
3. Suuri etuoikeutemme on saada jakaa ilouutista Jeesuksen uhrikuolemasta ja
ylösnousemuksesta, joiden perusteella saamme olla varmat ikuisen elämän toivosta. Ilosanoma kuuluu kaikille ihmisille, joita ikinä tapaamme elämämme aikana.
4. Voimme jo täällä ajassa harjoittaa rukousta ja ylistystä, oppia tuntemaan yhä syvemmin Isää ja Poikaa. Herra haluaa olla kanssamme, joten mekin voimme iloisin
ja turvallisin mielin levätä Hänen läsnäolossaan.
Miten on Sinun laitasi?
Oletko Sinä jo löytänyt levon ja vapautuksen kalvavasta kuoleman pelosta? Jeesus
tarjoaa tänään Sinulle kaikkien syntiesi anteeksiantamuksen lahjaa. Mutta vielä
enemmänkin. Hän antaa Sinulle iankaikkisen elämän, joka tekee jokaisesta tämän
ajallisen elämän päivistä mielekkään ja tärkeän, sillä jokainen päiväsi on askel kohti
taivasta. Herra haluaa Sinut luokseen ikuiseen kirkkauteen. Hän haluaa jo nyt puhua Sinulle ja kulkea joka askelen kanssasi yhtä matkaa.
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