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16.9.2018
17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän
Jeesus sanoi juutalaisille:
”Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä,
mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa
ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin
tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille
elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo.”
(Joh. 5: 19 – 21)
~~~
Onko sinulle koskaan käynyt niin, että et ole osannut laittaa suutasi kiinni riittävän
ajoissa? Olet alkanut selitellä ja pahentanut tilannetta entisestään. Jeesukselle taisi
käydä juuri niin.
Betesdan altaalla Jeesus näkee vuodematolla makaavan, kauan sairaana olleen
miehen. Miehellä ei ole toivoa tulla terveeksi. Jeesus menee miehen luo ja sanoo
hänelle: ”Nouse. Ota vuoteesi ja kävele.” Mies tulee terveeksi, ottaa vuoteensa ja
kävelee.
Eihän tässä muuten mitään, mutta kun päivä on sapatti. Juutalaiset moittivat
vuodettaan kantavaa miestä ja haluavat tietää, kuka tämän paransi. Molemmat
nimittäin rikkovat sapatin säädöksiä; työn tekeminen sapattina on ehdottomasti
kielletty, niin vuoteen kantaminen kuin parantaminen. Jopa käveltävien askelten
määrä on tarkkaan määritelty. Jeesus saa juutalaisten vihan päälleen parantamalla
sairaan miehen nimenomaan sapattina. Jo tämä riitti syyksi sille, että juutalaiset
alkoivat vainota Jeesusta.
Nyt olisi ollut hyvä hetki Jeesuksen pitää suunsa kiinni, mutta ei. Jeesus alkaa
selittää, miksi tekee työtä myös sapattina ja pahentaa tilannetta entisestään. Hän
sanoo: ”Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä.” Jos
juutalaiset hermostuivat jo sapattimääräysten rikkomisesta, nyt he suorastaan
raivostuvat: Jeesushan pilkkaa Jumalaa. Hän väittää olevansa Jumalan Poika. Ja
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pilkkaaminen vain jatkuu päivän evankeliumitekstissä. Siinä oikein ylistetään Isän ja
Pojan välistä tiivistä yhteyttä.
Jeesus teoillaan ja puheillaan aivan kuin tahallaan ärsyttää juutalaisia. Hänen on
pakko tietää, että hänen puheitaan pidetään jumalanpilkkana. Hänen on pakko
tietää, että jumalanpilkka on pätevä syy kuolemantuomiolle. Hän ei pistä suutaan
kiinni, pahentaa omaa tilannettaan ja kerjää omaa kuolemaansa.
Ja niinhän siinä sitten lopulta kävi: Jeesus kuoli ristillä. Mutta – hän nousi
kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaaseen ja istuu Isän oikealle puolelle.
Tällä teolla Jeesus antaa meille, sinulle ja minulle, elämän; elämisen arvoisen elämän
ennen kuolemaa ja ikuisen elämän kuoleman jälkeen. Ja tämä on mahdollista vain,
koska Jeesus todellakin on Jumalan Poika.
Jeesuksessa Jumala itse tuli ihmisenä maan päälle. On aivan käsittämätöntä, että
meillä on Jumala, joka todella tietää mitä on olla ihminen. Jumala, joka ymmärtää
juuri sinua, tuntee sisimmätkin surusi, iloitsee kanssasi. Jeesus antoi omalla
elämällään meille myös esimerkin, kuinka meidän tulee elää ihmisinä: toinen
toistamme kunnioittaen, heikompaa puolustaen.
Jeesus antoi myös esimerkin siitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista; tiivis
yhteys Jumalaan. Pyhä Henki yhdistää uskossa meidät Isän hyvyyteen ja Pojan
rakkauteen. Niin kuin Jeesus puhui jatkuvasti Isälle, meilläkin on lupa rukouksessa
olla yhteydessä Jumalan kanssa. Me tulemme osallisiksi Jumalan lahjoista ja saamme
voimaa jakaa niitä eteenpäin kaikkien yhteiseksi hyväksi.
Miten sitten voimme olla varmoja, että Jeesuksen antama elämä kantaa
kuolemankin yli? Todellisena ihmisenä ja todellisena Jumalana Jeesus pystyi
kantamaan meille kuuluneen tuomion ja vapauttamaan meidät synnin ja kuoleman
vallasta. Meidän puolestamme Jeesus meni ristille, otti vastaan Jumalan vihan ja
syyttömänä kantoi rangaistuksen, jonka me olemme pahuudellamme,
välinpitämättömyydellämme, itsekkyydellämme
ansainneet.
Kaikki tämä
rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Että me saisimme toivon ja elämänilon.
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Aluksi näytti, että Jeesuksen kuolema on loppu, päätepiste. Eihän Jumalan Poika voi
kuolla! Eihän tämä näin voi päättyä. Hätäännys ja pelko vaihtuivat hämmennykseen,
kun hauta oli tyhjä. Hämmennys vaihtui toivoon ja iloon, kun Jeesus itse ilmestyi.
Jeesus todellakin on Jumalan Poika. Hänellä on valta kuolemankin yli. Ja häneen
uskomalla mekin vapaudumme kuoleman ja pahan vallasta. Elämässä ja kuolemassa
ei ole mitään pelättävää.
On se hyvä, että Jeesus ei pitänyt suutaan kiinni, vaan sanoilla ja teoilla osoitti
olevansa Jumalan Poika. Hän maksoi kovan hinnan. Jeesus kuoli, että hän voi antaa
sinulle elämän.

