
ANNA KUOLLEIDEN HAUDATA KUOLLEENSA!
Matt. 8:19-22

19. Eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä
menet." 
20. Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla
ei ole, mihin päänsä kallistaisi." 
21. Eräs toinen, hänen opetuslapsensa, sanoi hänelle: "Herra, salli minun ensin käydä
hautaamassa isäni." 
22. Jeesus vastasi: "Seuraa sinä minua, ja anna kuolleiden haudata kuolleensa." 

Anna kuolleiden haudata kuolleensa
Yhteys, jossa otsakkeemme lause esiintyy on seuraava:
"Eräs toinen, hänen opetuslapsensa, sanoi hänelle: "Herra, salli minun ensin käydä
hautaamassa isäni." Jeesus vastasi: "Seuraa sinä minua, ja anna kuolleiden haudata
kuolleensa."  

Isä, jonka Jeesuksen seuraan lähtöä suunnitteleva sanoi ensin hautaavansa, oli ehkä
hyvissä voimin vieressä kuuntelemassa, mitä hänen poikansa Jeesukselle sanoi. Idässä
tänäkin päivänä on vallitseva ajattelutapa ja käytäntö, että vanhimman pojan velvollisuus on
hoitaa vanhempiaan kuolemaan asti. Tämä järjestelmä perustui ja perustuu siihen, että
mitään eläkejärjestelmiä ei ole. Isä tekee työtä niin pitkään kuin jaksaa ja sitten poika
huolehtii hänestä loppuvuodet odottaen samalla, että hänen omat lapsensa menettelisivät
häneen nähden samalla tavalla. Japanilaisessa ajattelutavassa asia menee niin pitkälle, että
aikuinen mieskään ei voi tehdä juuri mitään suurempaa ratkaisua vastoin isänsä tahtoa.

Muistan, kun noin 35 -vuotias kuvaamataidon opettaja eräässä lukiossa oli tullut uskoon.
Noin kuukautta myöhemmin heidän kodissaan oli ns. hooji, jossa koko suku kerääntyy kotiin
muistamaan jotakuta suvun edesmennyttä jäsentä buddhalaisen kotialttarin ääressä.
Jokaisen hoojiin kokoontuneen tehtävä on suitsuttaen rukoilla vainajahenkeä. Vasta uskoon
tullut mies kieltäytyi suitsuttamasta ja rukoilemasta ja kertoi, että hän ensi kertaa elämässään
teki mitään vastoin isänsä tahtoa.

Omaisista huolehtiminen
Vanhempien ja omaisten taloudellisista ja muista tarpeista huolehtiminen on sinänsä aivan
raamatullinen asia:
"Jos joku ei pidä huolta omaisistaan, varsinkaan perheväestään, hän on kieltänyt uskon ja
on uskotonta pahempi." 1. Tim. 5:8 
Jeesus itse antoi tästä huolehtivasta rakkaudesta esimerkin ristiltä, kun Hän pyysi
Johannesta huolehtimaan jo ikääntyvästä äidistään Mariasta.

Isä vai Jeesus
Ongelma oli syvemmällä. Mies olisi halunnut tehdä kompromissin Jeesuksen seuraamisen
ja isänsä tahdon noudattamisen välillä. Jeesuksen täytyy hallita meitä kokonaan eikä vain
osaksi. Jos Herra on Herra, se tarkoittaa, että kukaan muu kuin Jeesus ei saa viime kädessä
määrätä meidän elämämme suuntaa. Kun Jeesus toisaalla toteaa, ettei sellainen, joka ei
vihaa omaa elämäänsä, ole Hänelle kelvollinen, kysymys menee vielä syvemmälle. Kun
Herra kutsuu seuraansa, Hänen seuraamisensa merkitsee usein myös sitä, että omat
unelmani elämästäni ja se, mitä olen pitänyt ehdottoman välttämätöntä itselleni, riisutaan
meiltä pois. Kaikki on annettava lopulta Herran käsiin.



Tekstimme miehen olisi siis pitänyt lähteä ehdoitta Jeesuksen seuraan. Jeesuksen tahdossa
kulkien hänet olisi varmasti viety huolehtimaan oman perheensä tarpeista, mutta ei siksi, että
oman isän tahto olisi asetettu Jeesuksen tahdon edelle, vaan nyt isän tahdosta vapautettuna
ylösnousseen Kristuksen rakkaustahdosta käsin. Toiminnallisesti asiat saattavat näyttää
hyvinkin samanlaisilta, mutta syvimmiltään ero on yön ja päivän. Toisessa on kysymys
Jeesuksen synnyttämästä vapaasta rakkaudesta, toisessa ihmisorjuudesta ja sen vaatimasta
työstä.

Hengellisen kuoleman keskellä
"Anna kuolleiden haudata kuolleensa" viittaa tietysti myös siihen, että ihminen on
luonnollisessa tilassaan hengellisesti kuollut. Hengellisesti kuollut ihminen ei tule sillä
eläväksi, että hän yrittää noudattaa sosiaalisen elämän ehkä sinänsä hyödyllisiä
käytösmalleja. Hyvä ja sosiaalisesti arvostettu palvelu ei riitä kenellekään antamaan
hengellistä ja siis myös iankaikkista elämää. Sellainen elämä löytyy vain Jeesusta
seuraamalla. Todellista elämää kukaan ei voi myöskään rakkailleen antaa muuten kuin
saamalla sen itse ensin Jeesukselta ja pysymällä Jeesuksen seurassa.

Jeesus ei siis kiellä hengellisesti kuolleita huolehtimasta toisten hengellisesti kuolleitten
sosiaalisista tarpeista. "Anna kuolleiden haudata kuolleensa!" Kysymys on sosiaalisesti
hyväksyttävästä toiminnasta, joka sinänsä ei ole vastustettavaa, mutta sillä ei ole mitään
iankaikkisuusmerkitystä. Ihminen tekee kohtalokkaan virheen, jos hän kuvittelee, että
yhteiskunnallinen avustustyö, sosiaalihuolto ja muu ns. hyväntekeväisyys, olisi asetettavissa
Jeesuksen seuraamisen rinnalle ja evankeliumin jakamisen rinnalle. Mikään palvelu ei tuo
itsessään elämää. Vain sellaisella palvelulla, jossa ihminen viedään evankeliumin sanalla
myös Kristuksen yhteyteen, on iankaikkisuusmerkitystä.

Tärkeysjärjestys oikein
Jeesus tarkoitti siis vastauksellaan suurin piirtein seuraavaa:
"Älä aseta inhimillistä palvelua ja vanhemmista huolehtimista samalle tasolle minun
seuraamiseni kanssa. Jäät kuolemaan, jos annat perheesi sitoa itsesi. Lähde minun
seuraani, niin löydät sellaisen iankaikkisen elämän, jota voit jakaa myös perheellesi aidon
kristillisen rakkauden muodossa, jonka tähtäyspiste ei milloinkaan voi jäädä hautaa
edeltävään aikaan vaan etsii aina ihmisen sielun pelastusta, hänen iankaikkista parastaan."

Entä ateistit
Entä kun tilanne on niinkuin eräällä uskovalla kyselijällä, joka kirjoittaa: “Minulla on Isä ja
sisko jotka ehdottomasti kieltävät evankeliumin. Isä on liittynyt ateistien järjestöön ja näin
kieltää ehdottomasti asian.”

Ateistista on paljon enemmän toivoa, kuin välinpitämättömästä ihmisestä. Kukaan ei ole
nimittäin ateisti, ellei hänellä olisi selkeä tietoisuus Jumalan todellisuudesta, tietoisuus, jota
hän pyrkii kuitenkin aktiivisesti tukahduttamaan. Mutta monen ateistin Jumala on pehmittänyt
lopulta eteensä parannukseen ja uskoon. Hyvä esimerkki on entisen ateistin C Lewisin
todistus kirjassa "Ilon yllättämä", jossa hän kertoo, miten Jumala leipoi ateistista uskovan.

Jeesuksen sana merkitsee sitä, että Sinä seuraat Häntä, et anna periksi isäsi ateistisille
käsityksille, mutta juuri siksi, että Sinä olet saanut iankaikkisen elämän Kristuksen armossa,
voit ja saat osoittaa sitä kristillistä rakkautta, joka voi murtaa myös ateistin sydämen.



Vastustajat
Entä kun perheen jäsenet vastustavat evankeliumia, niin kuin eräs kyselijä kirjoittaa: “Sisko
on sanonut, että hän toivoo hartaasti, että hänen kolme tytärtään eivät koskaan kuulisi
evankeliumia.”

Evankeliumiin syystä tai toisesta vihamielisesti tai katkeruudella suhtautuvien voittaminen
Herralle vaatii paljon kärsivällisyyttä, hienotunteisuutta ja rakkautta.

Jeesuksen sana ei siis tarkoita, että meidän tulisi erottautua sukulaisistamme ja
omaisistamme, hylätä heidät, vaan sitä, että heidän auttamisekseen elämän tarvitaan ennen
kaikkea sitä, että itse seuraamme Jeesusta nöyryyden, totuuden ja rakkauden tiellä. Se taas
onnistuu vain eläville, Pyhän Hengen lahjan saaneille uskoville.


