
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 20

AIHE: Kuinka iankaikkinen elämä saavutetaan

LUE   Joh. 5:21-29
21  Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän
tahtoo.
22  Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,
23  että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei
kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.
24  Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut
lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta
elämään.
25  Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan
äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää.
26  Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös
hänellä on elämä itsessänsä.
27  Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.
28  Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä
29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat

pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

 Tämän raamatunkohdan sisältö
Fariseukset raivostuivat, koska Jeesus julisti olevansa Jumalan Poika, jotain sellaista jonka he

olivat tulkinneet oikein vakuutuksena, että Hän oli Jumalan vertainen.
Jakeissa19-21 Jeesus vastasi, ettei Hän ollut pelkästään tosi Jumala, vaan että Poikana,

Hänellä oli valta antaa elämä sille kenelle halusi, osoituksena Hänen täydestä kaikkivaltiudestaan.
Tulemme näkemään mitkä kriteerit ohjaavat sitä, kenelle Hän antaa - tai ei anna - iankaikkisen elämän.

Jae 19 Hänen työnsä oli täydellisesti yhtäpitävä Isän kanssa.
Jae 20 Hän sanoo, että Hän nauttii Isänsä rakkautta ja hyväksyntää yhteisessä työssä Hänen

kanssaan, ja jopa suurempiakin töitä Hän on tekevä.
Jae 21 Ylimpänä todistuksena siitä hyväksynnästä ja luottamuksesta, joka Isällä oli Häneen,

Hän julistaa kykynsä antaa elämän kenelle tahtoo.
Jae 22  “hän on antanut kaiken tuomion Pojalle” Hän on Tuomari, joka ylimmässä

tuomiossaan, määrittelee kuka saa iankaikkisen elämän ja kuka ei.
“ETTÄ …”
Jae 23 “että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää.”
Miksi on tärkeää ja suositeltavaa kunnioittaa Häntä?
Koska Hän on se, joka päättää, kenelle Hän antaa iankaikkisen elämän. Asemastaan

Tuomarina, Hän tutkii ja arvioi jokaisen ihmisen reaktiot ja mielipiteet koskien Jumalaa ja
evankeliumia kohtaan, nähdäkseen ne, jotka ovat katuvaisia ja uskovia, tai ne, jotka jatkavat
kapinaansa.

Jae 24 Hän osoittaa, mikä on pääkriteeri, jonka perusteella Hän tuomitsee, tai päättää, jokaisen
ihmisen iankaikkisen kohtalon. Katsotaanpa tätä kallista tekstiä osa osalta:

“Totisesti, totisesti minä sanon teille …”  Tai niinkuin toiset käännökset sanovat, “Se on totta,
se on totta”.  Herra Jeesus aina kertoo totuuden, luonnollisesti, mutta tässä Hän oikein korostaa sitä.

“joka kuulee minun sanani,”  “Kuulla” tarkoittaa enemmän kuin vain pelkkää kuulemista,
tarkoittaen "korvien käyttämistä hyödykseen": se tarkoittaa kuulemista uskossa ja ymmärryksessä,
todella sulattaen opetuksen.  Mitä Hänen Sanansa pitää sisällään? Se on se evankeliumin sanoma, jota
olet kuunnellut.

“ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt”  Huomaapa mitä tämä sanoo. Kuka lähetti Herran
Jeesuksen? Isä Jumala lähetti Hänet. Tarkoittavatko ne kaksi samaa, että  “uskoo Jumalaan” ja “uskoo
Jumalaa”? Ensimmäinen hyväksyy totuuden Hänen olemassaolostaan ja ominaisuuksistaan, mutta
toinen tarkoittaa uskomista siihen, mitä Hän on sanonut meille - ja toimimista sen mukaan. Valtaosa
hyväksyy Jumalan olemassaolon, mutta on paljon vähemmän niitä jotka todella kunnioittavat Häntä ja
antavat huomion Hänen Sanalleen elämässään. Henkilö, joka uskoo Jumalaan, evankeliumin sanoman
mukaisesti, on ihminen joka hyväksyy, että hän on tuomion alla oleva syntinen, ja että Jumala lähetti
Hänen Poikansa ristille maksamaan syyllisyydestä ja kuoleman, jonka hänen syntinsä ansaitsivat.
Sellainen ihminen ei laske minkään tai kenenkään muun varaan pelastuksekseen: ei omiin hyviin
töihinsä eikä vanhurskauteen; ei myöskään uskontoonsa, pyhiin ihmisiin tai neitsyt Mariaan, jne.



“sillä on iankaikkinen elämä”  Tämän kuulijan usko johtaa Jumalan Itsensä antamaan suureen
siunaukseen, joka on ilmoitettu kolmella asialla. Tässä, “sillä on iankaikkinen elämä” on vastakohtana
hengelliselle kuolemalle, synnin seuraukseen, syyllisyydessään. Se kertoo, että syntinen, joka aiemmin
oli erotettu Jumalasta, on nyt yhteydessä Häneen hengellisessä elämässä, iankaikkisessa elämässä,
jakaen Jumalan Itsensä elämää. Nyt hänen syntinsä ei enää tule häntä vastaan; hän on saanut anteeksi ja
hänet on vanhurskautettu.

“eikä hän joudu tuomittavaksi”  Tuomio tulee ehdottomasta syystä; synnistä. Kun synti on
pantu pois, tämä syy on poistettu ja ihminen vapautettu hänen syyllisyydestään. Samaan aikaan, tämä
ilmaisu muistuttaa meille siitä suunnasta, mitä kohti tuo henkilö oli suuntaamassa: se johti alaspäin,
kohti helvettiä. On silminnähtävää, että nyt hän ei enää kulje siihen suuntaan, koska nyt hän ei enää "
joudu tuomittavaksi". Mitä on tapahtunut. Vastaus seuraa. . .

“vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.”  Voimme kuvitella tätä katsomalla ahdasta ovea. Se
on ainoa tapa päästä pakoon lavealta tieltä, joka menee helvettiin, ja ainoa pääsytie kaidalle tielle joka
johtaa taivaaseen. Uskominen on samaa kuin ovesta astuminen. Muista mitä Herra Jeesus sanoi Joh.
10:9:ssa, “Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu.”

Katsotaanpa tämän raamatunkohdan loppuosaa—
Jae 25 kuvaa nykyistä evankeliumin julistusta, elämän sanomaa niille jotka ovat kuolleet

(rikoksiin ja synteihin). Nämä eivät ole niitä kuolleita ruumiita, vaan niitä jotka ovat yhä lavealla tiellä.
Näemme että Hänen kuulemisensa on vapaaehtoista, riippuen kuulijan tahdosta (“. . ja jotka sen
kuulevat. . “ )

Jakeet 26-27 Nämä jakeet kertovat Pojan ominaisuuksista, jotka valtuuttavat Hänet antamaan
hengellisen elämän, iankaikkisen elämän niille uskoville, jotka kuulevat. Siksi se ei ole olettamusta, jos
uskova sanoo, että hän on pelastunut. Hänen tarvitsee vain lainata Herran sanoja liittyen tähän asiaan,
koska tuo vakuutus on Häneltä.

Jakeet 28-29 Tämän kieli muistuttaa hyvin paljon jaetta 25; kuitenkin tämä sana on osoitettu
toiselle kuulijakunnalle: tämä tulevaisuuden käsky on niille, jotka ovat fyysisesti kuolleet ja haudattu,
käskien että he uudelleen liittyvät ruumiisiinsa ja nousevat ylös. Havaitsemme, että . .
a) Heidän kuulemisensa ei ole vaihtoehtoista: heidän täytyy toimia, ja he menevät joko
kirkastettuun elämään Kristuksen kanssa, tai Suuren Valkean Valtaistuimen iankaikkiseen tuomioon.
b) Jokainen kuollut kokee ylösnousemuksen.

Vertaa sanoja “ovat hyvää tehneet” jakeeseen 24. “ovat hyvää tehneet” tarkoittaa uskossa
kuulemista, uskoa että se on sanoma Jumalalta ja vastaanottaa pelastus.

“ovat pahaa tehneet” ovat kaikki ne, jotka ovat menetelleet päinvastoin: eivät ole antaneet
arvoa Hänen Sanalleen, eivätkä uskoneet Häneen (Jumalaan). Luonnollisesti, Herra Jeesus ei ottaisi
ketään sellaista taivaaseen, jolla on asenne, joka on kapinassa Jumalaa vastaan.

KYSYMYKSET 20    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1)  (Sisältö)  Miksi fariseukset olivat niin loukkaantuneet?
2)  Jae 21  Minkä hämmästyttävän ominaisuuden Herra Jeesus väittää tässä omaavansa?
3)  Jae 22  Minkä toisen ominaisuuden näemme tässä?
4)  Jae 23  Minkä syiden tähden sinun tulisi kunnioittaa Poikaa?
5)  Jae 24  Miten Herra Jeesus päättää, kenet pelastaa ja kenet tuomita?
6)  Jae 28  Kuinka moni kuolleista tulee ylösnousemaan?
7)  Jae 29  Mitä “ovat hyvää tehneet” tarkoittaa? (Lue selitys huolellisesti!)


