
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 9

AIHE: “Kuoleman jälkeen” II Mitä pelastumattomille tapahtuu?

TARKASTELE Job 14:10    “Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä
heittänyt, missä hän on sitten?”  Palaamme tutkimaan tätä "suurta tuntematonta" toisesta
näkökulmasta:

Mitä pelastumattomille, jotka kuolevat, oikein tapahtuu?

Herra Jeesus antaa opetuksessaan vastauksen. Hän itse vetää verhon suuren tuonpuoleisen
edestä, ja sallii meidän nähdä mitä tapahtuu pelastumattomille, jotka kuolevat synneissään. Tuo
kertomus löytyy….

Luuk. 16:19-31:sta
19  Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa
loisteliaasti.
20  Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita
21  ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja
nuolivat hänen paiseitansa.
22  Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja
hänet haudattiin.
23  Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja
Lasaruksen hänen helmassaan.
24  Ja hän huusi sanoen: ‘Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää
veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!’
25  Mutta Aabraham sanoi: ‘Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai
pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.
26  Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka
tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän
luoksemme.’
27  Hän sanoi: ‘Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon
28  - sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan’.
29  Mutta Aabraham sanoi: ‘Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä’.
30  Niin hän sanoi: ‘Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät
parannuksen’.
31  Mutta Aabraham sanoi hänelle: ‘Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko,
vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös’."

Vastakohtana vertauksille, jotka olivat hypoteettisia tapauksia, tämä tilitys näyttää olevan
tosikertomus: miesparalla, esimerkiksi, oli nimi.
Rikas mies eli vain tätä elämää varten, eikä antanut mitään merkitystä niin hengellisille kuin
iankaikkisille asioillekaan. (Rikkaat juutalaisten keskuudessa tavallisesti sanoivat, että he olivat
rikkaita siksi, että he miellyttivät Jumalaa, ja että siitä seurauksena Hän siunasi heitä. Epäilemättä tämä
kertomus osoittaa meille, ettei se välttämättä ole niin, ja itse asiassa, tämä rikas mies oli Jumalan
miellyttäjän vastakohta).  Herra Jeesus painotti Jumalan lain ydinasiaa seuraavilla sanoilla Matt. 22:37-
39:ssa:
37  Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta
sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38  Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39  Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.”
Kysyn sinulta: rakastiko tämä rikas mies Jumalaa? Rakastiko hän lähimmäistään, Lasarusta?
Selvästikään ei! Tämä mies ei ollut kiitollinen Jumalalle, eikä edes tietoinen hänen naapuriparkansa
tarpeista. Hän eli ylettömän loisteliasta elämää, eikä välittänyt sielustaan tai Jumalan miellyttämisestä.

Katsotaanpa hieman tuota kerjääjäparkaa.  Hänen nimensä oli Lasarus, mikä hepreankielessä
vastaa Eleasaria. Se merkitsee, “Jumala on minun auttajani tai apuni”, ja se vaikuttaa ironiselta, ottaen
huomioon hänen olosuhteensa.  Jokaisen satunnaisen katsojan näkökulmasta olisi sanottu, "kuinka
epäonninen mies!" Köyhyyden vaivaama, täynnä paiseita joita koirat nuolivat, nälkäinen ja anelemassa
murusia, jotka putoilivat rikkaan miehen pöydältä! Mutta kun huomioidaankin iankaikkisuus,
todellisuus on toisin päin. Huolimatta hänen köyhyydestään, päättelemme hänen nimestään, että hän oli



uskova mies. Tarina kertoo, että kun hän kuoli, enkelit kantoivat hänen sielunsa paratiisiin,
"Aabrahamin helmaan.”

Mutta ellet ole vakuuttunut Lasaruksen verrattain hyvästä kohtalosta, salli minun kertoa
toisesta kokemuksesta, joka minulla oli erään henkilön kanssa, joka oli kärsinyt suuresti. Eräänä
sunnuntaiaamuna, Mary tuli kristillisen seurakuntamme kokoukseen. Hän oli kauhean näköinen, laiha
ja heikko. Hän kärsi keuhkosyövästä ja hänen oli todella vaikea hengittää. Hänen ystävänsä oli kertonut
hänelle Herrasta, iankaikkisuudesta ja tarpeesta pelastua. Seuraavina viikkoina, kävin usein hänen
kotonaan ja puhuimme keskenämme Herrasta ja Hänen kuolemastaan ristillä pelastuksen tarjoamiseksi.
Hän ymmärsi evankeliumin omalle kohdalleen, ja tunnusti Kristuksen Pelastajakseen. Mutta hänen
sairautensa paheni ja hänen perheensä usein soitti minulle yöllä, kun hänellä oli vakavia
hengitysongelmia. Eräänä yönä oli erityisen tuskallista nähdä hänen kärsivän. Hänen oli kamppailtava
pystyäkseen hengittämään. Yhtäkkiä hän huusi, “Herra, paranna minut!.” Tuli hiljaisuus, ja taas hänen
äänensä kuului, “Herra ei kuunnellut minua.” Tunsin voimakasta surua, ajatellen sitä tuhoa, mitä tämä
kauhea sairaus hänessä aiheutti. Kun tilanne vähän helpotti, astuin lähemmäksi ja puhuin hänelle.

“Mary, onko totta, että olet ymmärtänyt evankeliumin - että Kristuksen kuolema ristillä on
maksu sinun synneistäsi?”

“Kyllä,” hän vastasi minulle.
“Mary, tahtoisin sinun ajattelevan seuraavaa. Haluaisin sinun kertovan minulle kumman olisit

mieluummin valinnut:  A) elämän terveenä, ilman kärsimyksiä kuten tämä sairaus, vauraana ja
onnellisena tässä maailmassa kunnes olet 70-80 -vuotias - mutta ilman ajatustakaan Jumalasta,
iankaikkisuudesta tai tarpeesta pelastua helvetiltä. Se tarkoittaisi, että kuolisit ilman Kristusta, joutuisit
helvettiin, ja olisit ikuisesti kadotettu.”

“Tai, vaihtoehto B) se on sitä mitä olet kokenut: sairastua keuhkosyöpään, kohdata tässä
maailmassa olemisen hauraus, ja kysellä itseltäsi, mitä tapahtuu tämän jälkeen? Tämä juuri sai sinut
miettimään Jumalaa, ja siksi kuuntelit evankeliumia kiinnostuneena. Ymmärsit Jumalan rakkauden
siinä, että Hän lähetti ainoan Poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä puolestasi, ja vastaanotit Hänet
Vapahtajanasi. Nyt kun sinä jo aavistelet kuolemasi, sinä tiedät herääväsi taivaassa, jonne ei tule
mitään sairautta, vaivaa, vaan siellä on ainoastaan kunnia ja ilo iankaikkisesti Herran kanssa.  Mary,
kun vertaat näitä kahta vaihtoehtoa, kumman sinä valitsisit?”

Hän katsoi minua ymmärtäen ja täydessä rauhassa, ja sanoi yksinkertaisesti, “Herra on ollut
hyvä minulle.” Mikä valtava todistus, sellaiselta joka on keskellä parantumattoman sairauden
kärsimyksiä! Minä uskon, että Jumala sallii kärsimyksiä ja sairautta ihmisille saadakseen heidät
ajattelemaan kuinka hauras ja lyhyt on heidän matkansa maailmassa. Hän tahtoo heidän ajattelevan
seuraavaa paikkaa, missä he tulevat olemaan, joko taivaassa Kristuksen kanssa tai tulijärvessä sen
mukaisesti mikä on ollut heidän uskonsa Kristuksen osalta. Ihminen on luonnostaan ylpeä, uskoo
olevansa itseriittävä, ja itsensä herra ja valtias. Rakkaudesta ihmiseen, Herra puuttuu tilanteeseen
osoittaakseen hänelle päinvastaisuuden ja ohjatakseen hänen katseensa Jumalaan ja iankaikkisuuteen.
Se on armoa Jumalan puolelta, vaikkakin se tulisi epätoivotussa sairauden muodossa, tai vastaavina
olosuhteina.

Palatessamme kertomukseemme, näemme että rikas mies oli saavuttanut elämässään
haluamansa;  omaisuuden ja nautinnollisen elämän maailmassa, kuten Aabraham vahvistaa jakeessa.
25: “Mutta Aabraham sanoi: ‘Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi ….”  Jos tavoittelet
rikkauksia tai materiaalista hyvää, on hyvin mahdollista että saavutat ne, mutta hengellisen
hyvinvointisi kustannuksella. Lopulta usein rikkaudet ja omaisuudet saavat otteen ihmisestä. Niillä on
taipumus syrjäyttää ja viedä pois kiinnostus hengellisistä, sielun pelastuksesta ja todella pysyvistä
rikkauksista Kristuksessa. Tämä maailma ei ole kaikki, missä tulet olemaan! Itse asiassa se on vain
lyhyt vaihe, ohikiitävä ja pian eletty osuus iankaikkisesta olemassaolostasi - minkä tämä rikas mies sai
niin karvaasti kokea.

Hänen kuolemansa hetki oli tullut. Mikä järkyttävä yllätys! “Ja kun hän nosti silmänsä
tuonelassa, vaivoissa ollessaan.. . “  Samalla hetkellä kun hänen sielunsa jätti hänen ruuminsa taakse
maan päälle, hän avaa silmänsä helvetin liekeissä. Tuossa paikassa, jopa ilman ruumista, näemme
karmean todellisuuden hänen kokemuksestaan - hänen sen täydellisesti tiedostaen. Hän tuntee
kiduttavat liekit, hänellä on kauhea jano, hän on järjissään, hän näkee pelastuneiden ilon kauempana,
hän anelee, ja hän myös muistaa maailmassa vielä elossa olevien epäuskoisten veljiensä tilan. Jotkut
sanovat, että kaikki päättyy kuolemaan. Sen kauempana totuudesta ei voitaisi olla! Jopa ilman
ruumistaan, jonka kautta hänen sielullaan oli yhteys ympäristöönsä maailmassa, hän on täydessä



ymmärryksessä.  Hän pyytää vähän vettä, mutta se kielletään häneltä. Hän pyytää, että joku menisi
varoittamaan hänen veljiään, etteivät he päätyisi tähän samaan kärsimysten paikkaan. Vastaus oli, että
heillä jo oli Kirjoitusten todistus, eivätkä he uskoisi, vaikka joku haudasta tulisi heidän luokseen. Hyvä
ystävä, sinulla on vielä enemmän todistusaineistoa kuin hänellä oli. Sinulla on enemmän Kirjoituksia,
joista löytyy tuo sama kertomus. On lukemattomia Raamattuja ja saarnaamista, eikä kutsuista
kuulemaan Raamatun opetusta ole puutetta. Kiitä Jumalaa siitä ettet ole vielä helvetissä! Armossaan
Jumala on sallinut sinulle tämän uuden mahdollisuuden. Mitä olet tehnyt tähän mennessä?  Mitä sinä
nyt teet?

Siihen aikaan, ennen ristiä, kuolleiden henkien sijaintipaikan nimi oli Vanhan testamentin
hepreaksi Sheol ja Uuden testamentin kreikaksi Hades. Se oli jaettu kahteen osaan; toinen oli
kärsimysten paikka, tai helvetti, ja toinen osa oli virvoituksen ja lohdutuksen paikka, paratiisi. Nemme
kertomuksesta, että vaikka ne oli erotettu toisistaan suurella kuilulla, oli mahdollista nähdä toiselle
puolelle. Kun Herra kuoli ristillä, Hänen sielunsa meni paratiisiin (Luuk. 23:43), missä Hän oli siihen
saakka, kunnes Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, jolloin Hänen sielunsa palasi Hänen
ruumiiseensa, jolla oli uudet, kirkastusruumiin ominaisuudet, jotka kaikilla uskovilla tulee olemaan.
Samalla kun Kristus astui taivaaseen, paratiisissa olleet tulivat Hänen mukanaan, eikä nyt ole enää
mitään mahdollisuutta yhteydenpitoon sillä tavalla, kuin näimme Aabrahamin ja helvetissä olleen
rikkaan miehen välillä olleen.

Palatakseni lyhyesti kertomukseen, haluan esittää muutamia kysymyksiä ja antaa myös
vastauksia koskien niiden ihmisten tulevaisuutta, jotka kuolevat ilman Kristusta ja menevät helvettiin:

a) Tuleeko olemaan vielä toinen mahdollisuus, tai onko mitään tapaa pelastua, jos on jo
päätynyt helvettiin?  Aabraham ei tarjonnut mitään toivoa miehelle. Hän sanoi, että oli asetettu suuri
kuilu, jonka yli ei päässyt puolelle eikä toiselle. Hän ei myöskään tarjonnut miehelle toista tilaisuutta
korjata elämänsä.

b) Onko siellä ihan todellinen kärsimys liekeissä? Jae 23 sanoo, “Ja kun hän nosti
silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan’…”  Jae 24 jatkaa, “... sillä minulla on kova tuska tässä
liekissä!.”

Lopuksi, pyydän sinua hartaasti Herran Nimessä, ja iankaikkiseksi hyvinvoinniksesi, että
pohdit vakavasti tätä haudanvakavaa kertomusta, joka on lähtenyt Itsensä Herran Jeesuksen suusta. Se,
mitä näemme tässä opetusjaksossa on vain ikuisten kärsimysten alkua niille, jotka kieltäytyvät
uskomasta Kristukseen ja niin niittävät iankaikkisen tuomion. Saanko opastaa sinut näihin kauniisiin
Herran sanoihin Joh. 5:24:ssa, “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.”  Näetkö kuinka täydellisesti ne vastaavat tuohon valtavaan tarpeeseen,
joka tässä kertomuksessa esitettiin? Sille, joka nyt ottaa vaarin Kristuksen sanoista, on täydellinen ja
täysi varmuus pelastuksesta. Pyydän, että mietiskelet tätä tekstiä ja uskot Herraan Jeesukseen
Kristukseen pelastuaksesi helvetiltä.

KYSYMYKSET 9    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)

1)  Onko se, mitä Herra Jeesus tässä kertoo, oikeasti totta? Mistä voi päätellä, että se on totta?
2)  Mitä todisteita näemme siitä, että rikas mies ei ollut uskova?
3)  Mitä nimi Lasarus tarkoittaa?
      Miten niin huonossa tilassa olevalla miehellä voi olla sellainen nimi?
4)  Mitä todisteita kertomuksessa on todellisesta kärsimyksestä helvetissä?
5)  Monet sanovat minulle, että he tulevat nauttimaan helvetissä olosta hyvässä kaveriseurassaan.
     Kommentoipa sitä - miettien sitä pyyntöä, mikä rikkaalla miehellä oli veljiensä puolesta.
6)  Onko vielä mahdollisuus pelastua, jos on jo päätynyt helvettiin?
7)  Milloin ja kuinka ihminen voi pelastua?  (Joh. 5:24)


