
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 8

AIHE:  “Kuoleman jälkeen” … Mitä uskoville tapahtuu?

LUE  Job 14:10 “Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt,
missä hän on sitten?”

Yksi ihmiskunnan "suurista tuntemattomista" on: “mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?”
Kysymyksessään Job kiinnittää huomiotamme tähän aiheeseen. On selvää, ettei hän puhu ruumiista,
koska yleensä tiedämme missä se on. Paremminkin hänen arvelunsa täytyy koskea ihmisen itsensä
olinpaikkaa, sielu-henkeä, joka asui tuossa maallisessa majassa. Raamattu, Jumalan ikuinen Sana, on
luotettava tiedonlähde tässä asiassa, joka ylittää kykymme kokea, koska kukaan ei palaa kertomaan
meille mitä tapahtuu.

Katsotaan tätä kahdesta loogisesta ja välttämättömästä näkökulmasta: a) Mitä uskoville
tapahtuu, kun he kuolevat?  ja b) Mitä pelastumattomille tapahtuu, kun he kuolevat? Tässä
opetusjaksossa me katsomme vain uskovien osaa.

Tutkiaksemme uskovan tapausta, katsomme kahta esimerkkiä Raamatusta: Stefanusta,
ensimmäistä kristittyä marttyyria; ja apostoli Paavalia.

a) STEFANUS   Apt. 7:51-60; 8:2
51  Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä-
niinkuin teidän isänne, niin tekin.
52  Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen
Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet,
53  te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet."
54  Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa.
55  Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja
Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella
56  ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla
puolella".
57  Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä
58  ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen
nuorukaisen jalkojen juureen.
59  Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus, ota minun henkeni!"
60  Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Ja
sen sanottuaan hän nukkui pois.

8:2  Ja muutamat jumalaapelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret
valittajaiset.

Näemme kertomuksen hänen marttyyrikuolemastaan - ensimmäisestä kristittyjen joukossa
muistiinmerkitystä.  Havaitsemme, että Kristuksen kirkkauden todellisuus oli elävämpää hänelle kuin
nuo nuijivat kivet, jotka sammuttivat hänen elämänsä. Hänen vihollisensa eivät saaneet häntä
lakkaamaan riemuitsemasta Kristuksessa, eivätkä he voineet estää Kristuksen elämän näkymistä
hänessä “. . . Herra Jeesus, ota minun henkeni! Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä:
"Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Ja sen sanottuaan hän nukkui pois"

Mitä sinä sanoisit Stefanuksesta, joka tapettiin brutaalisti kivittämällä: voitettiinko hänet, vai
oliko hän voittaja? Tässä raamatunkohdassa me arvostamme uskovan kokemuksen todellisuutta. Tässä
tapauksessa hän kärsi väkivaltaisen kuoleman, jossa hänen ruumiinsa kolhittiin kivillä ja kannettiin
hautausmaalle muiden kristittyjen itkun ja tuskien saattelemana. Mutta - missä oli Stefanus, itse
henkilö, hengellinen olento, joka eli tuossa ruumiissa? Hän itse sanoi, katsoen Kristusta kirkastettuna,
“Herra Jeesus, ota minun henkeni.”  Hänen sanoissaan on täydellistä luottamusta ja varmuutta: hän
meni taivaaseen!  Onko sinulla itselläsi tämä varmuus?

Katsotaanpa nyt toista esimerkkiä, apostoli Paavalia, kahdessa hänen kirjoituksistaan:

Fil. 1:21-23



21  Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.
22  Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä,
minkä valitsisin.
23  Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa,
sillä se olisi monin verroin parempi;

Tässä Paavali on vankina Roomassa noin vuonna 62 jKr., ja hän mainitsee kuolemisensa
mahdollisuuden. Mitä hän sanoo siitä?  “Kristuksen kanssa, ... olisi monin verroin parempi.”

2 Tim. 4:6-8
6  Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut.
7  Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.
8  Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on
antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään
rakastavat.

Tämä kirjoitus on osa apostoli Paavalin viimeistä kirjettä, kirjoitettu noin 4 vuotta
myöhemmin, 66 jKr., juuri ennenkuin hänet mestattiin. Vangittuna, ilman vapautuksen toivoa, hän
odotti marttyyrikuolemaa. Kuitenkaan me emme kuule tässä sellaista kieltä, joka olisi syvästi pelon ja
kauhun vaikuttamaa, hengessä voitetun ja rikotun; paremminkin se on sellaista, joka odottaa
olosuhteissaan muutosta parempaan, astuen voittoonsa, ja kunniaan ja iloon tavata Kristus. Hän puhuu
kuin urheilija, joka on päässyt maaliin, kuin nyrkkeilijä joka on voittanut taiston, ja niinkuin sellainen,
joka matkaa kruunattavaksi.

Haluan jakaa kanssanne kahden lähimpämme todistukset, jotka, ollen kristittyjä, kohtasivat
kuoleman. Ensimmäinen on tädin, jolla oli parantumaton syöpä. Hän oli hyvin rakas meille kaikille;
meillä oli aina paikka hänen pöydässään, ja hän rohkaisi meitä palveluksessamme nuorina uskovina.
Herra kutsui meidät työhönsä Chileen vuonna 1977. Vuonna 1982, ensimmäisessä paluussa Kanadaan,
isäni kertoi meille lentoasemalla, ettei tädin odotettu elävän enää kauan. Heti kuin vain voimme,
matkustimme häntä katsomaan. Kun astuimme hänen huoneeseensa, kaikki me itkimme ensin, mutta
sitten, rauhoituttuamme, hän kertoi meille kokemuksensa. Edellisenä yönä hän oli nähnyt unta, että
Herra oli palannut etsimään uskovia. Unessaan täti iloitsi ja huudahti, “Viimeinkin Hän on tullut!” ja
tunsi nousevansa sängystä . . . ja sillä hetkellä hän heräsi, havaiten että se olikin vain uni! Hän kuvasi
meille ilon väristystä ja myöhemmin, surun tunnetta kun hän havaitsi sen olleen vain unta. Mutta hän
jatkoi, “Mutta, kyllä, siltikin minä menen Herran luokse hyvin pian.” Hän sanoi sen sellaisella
yksinkertaisuudella ja silminnähtävällä halulla, että meistä tuntui että hänhän se oli se onnellisin
meistä, terveemmistä, koska meidän täytyisi jäädä tänne maailmaan, kun hän taas menisi ennen meitä
Kristuksen läsnäoloon.

Toinen esimerkki on uskovan veljeni vaimo, joka on myös serkkuni. Meitä oli kaksi avioparia,
jotka nautimme työskentelystä yhdessä Herran palveluksessa. Lähtömme Chileen erotti meidät
maantieteellisesti, mutta kerran, toisella paluumatkallamme Kanadaan, meitä kohtasi uutiset tämän
pyhitetyn nuoren naisen parantumattomasta sairaudesta. Olimme heidän seuranaan, kun ryhmä
tohtoreita tarkasti häntä sairaalassa, mikä oli erikoistunut syöpätutkimukseen. He halusivat arvioida
maksasiirrännäisen mahdollisuutta. Levottomasti odotimme hänen tuloaan neuvotteluhuoneesta.
Lopulta hänen pyörätuolinsa tuli näkyviin, hänen aviomiehensä työntämänä. Havaitsimme rauhan
hänen kasvoillaan ja vaisun hymyn hänen huulillaan. Ajattelimme, “Nyt on hyviä uutisia, positiivinen
ennuste!” Kun hän tuli lähemmäksi, hän katsoi meitä rauhallisesti ja sanoi, “Ihana ovi on avautumassa
minulle.  Minä olen pahoillani puolestanne - mutta minä menen tapaamaan Herraa.” Siirrännäinen oli
ollut viimeinen lääketieteellinen keino, mutta se ei ollut toteuttamiskelpoinen. Miten hän suhtautui
siihen? Hän katsoi ylöspäin ja eteenpäin, hänen kunniakkaaseen sisäänastumiseensa Isän kotiin,
taivaaseen.  Hän oli vain 38- vuotias.

Rakas lukija, nämä kaksi todistusta tiedän. He osoittivat kristinuskon todellisuuden kuoleman
edessä. Me tiedämme minne olemme menossa: taivaaseen, jossa rakas Pelastajamme on nyt. Etkö sinä
haluaisi tätä samaa varmuutta? Voit saada sen asettamalla uskosi Kristukseen Pelastajanasi. Hän
puhdistaa sinut synnin syyllisyydestä ja tekee sinut valmiiksi astumaan taivaaseen.

KYSYMYKSET 8    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)



1)  Job 14:10:  Kun Job ihmettelee ihmisen olinpaikkaa kuolemassa, mistä hän on epävarma; ruumiin
vai sielun sijaintipaikasta?

2)  Apt. 7:55:  Kenet Stefanus näki näyssä?
3)  Apt. 7:51-54, 56-57:  Miksi juutalaiset olivat niin raivoissaan Stefanukselle?
4)  Apt. 7:59-60:  Minne Stefanus meni, kun hän kuoli?
5)  Fil. 1:21-23:  Kuinka Paavali kohtasi kuoleman mahdollisuuden?
6)  2 Tim. 4:6-8:  Mitä Paavali odotti tapahtuvan kuolemansa jälkeen?
7)  Me uskovat jatkamme samassa uskossa tänäänkin, koska voimme arvostaa noita kahta todistusta.

Onko sinulla itselläsi sama varmuus?


