Joh. 14:6

“Minä olen tie ja totuus ja elämä”
Elämä

Elämää voidaan kuvata usealla tavalla. Biologinen elämä on solujen liikettä, kasvua ja monistumista. Elämään kuuluu tavalla taikka toisella lisääntyminen. Tämä siitä syystä, että jos elämän päätepiste on kuolema, niin silloin
elämä päättyisi ja sitä ei sitten enää olisi. Näin ollen nykyisin olemassa oleva
biologinen elämä on omannut lisääntymiskyvyn.
Onko muuta elämää kuin tuntemamme biologinen elämä. Raamattu
puhuu elämästä Jeesuksessa Kristuksessa. Onko se vain elintoimintoja tässä
meidän biologisessa kehossamme niin, että noudatamme joitakin uskonnollisia riittejä kunnes sitten kuolemme.
Apostoli Paavali on kirjoittanut, että jos olemme panneet toivomme vain
tämän elämän ajaksi Kristukseen, olemme kaikkia muita ihmisiä
surkuteltavampia. Paavalilla oli näkemys, että elämä ei lopu biologisen elämän
loppuessa vaan jatkuu sen jälkeenkin. Näin hän ulottaa elämän käsitteen laajemmalle kuin näkyvään ja koettavaan maailmaan. Psalmin kirjoittaja kuvasi,
että hänen jokaisen solunsa aihio tai malli niistä oli Jumalalla tiedossa jo ennen hänen syntymäänsä. Oliko tuo aihio tai malli elävä vai rakenteellinen
kuva, sitä psalminkirjoittaja ei selvennä.
Kun Kain oli tappanut veljensä Aabelin, sanoi Jumala Kainille, että Aabelin veri huutaa maasta. Aabel ei siis ollut kuollut Jumalalle vaan yhä kykeni
viestittämään vaikka hänen biologinen kehonsa oli eloton. Raamatun mukaan
ihmisen sielu on hänen veressään. Ja siis kuoltuaankin ihmisessä on jäljellä
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sielu. Tämä osa Aabelista eli vielä kuoltuaankin ja se osa valitti Jumalalle sitä
kohtaloa, jonka Aabel oli kokenut veljensä taholta.
Nämä ja monet muut kohdat Raamatussa kertovat selvästi, että ihmisen
elämä ei ole vain ja ainoastaan se biologinen olento, joka elää tai on elänyt
maan päällä. Siis elämä on jotakin sitä suurempaa jopa ihmeellisempää. Luomiskertomuksessa sanotaan, kuinka Jumala puhalsi ihmiseen elämän hengen. Koska Jumala on ikuisuusolento, merkitsee tämä toimenpide sitä, että
Jumala antoi jotakin tuosta ikuisuuden olemuksestaan ihmiselle. Sitä Raamattu sanoo elämäksi, elämän hengeksi.
Jotta siis ihminen ei olisi kaikkia muita surkuteltavampi, hänen on tämän
biologisen elämänsä aikana panostettava siihen, että hän omistaa myös sen
elämän hengen, jonka Jumala puhalsi häneen. Jumala teki ihmisen omaksi
kuvakseen mutta syntiinlankeemuksessa tuo kuva murskaantui ja ihmiselle ja
Jumalalle tuli ero. Ihmisestä poistui elämän henki ja hänestä tuli kuoleva
henkilö, josta Raamattu sanoo, että joka siitä puusta (hyvän ja pahan tiedon
puusta) syö, hän on kuolemalla kuoleva. Kaksinkertainen kuolema tarkoittaa
biologisen kuoleman lisäksi elämän hengen menetystä, eroa iankaikkisesta
Jumalasta.
Ilman sovitusta ihmiset ovat tässä tilassa. Mutta Jeesus tuli tekemään liiton Jumalan ja ihmisen välille, kuten siitä edellisissä kappaleissa on selitetty.
Sen Jeesus teki ottamalla ihmisen lankeemuksen synnin omille harteilleen ja
vei ne kuoleman hautaan. Kun hän nousi kuolleista, hän jätti synnin kuorman
kuoleman hautaan, koska se ei voinut pidättää häntä ja niinpä Jeesus kutsuu
jokaista elämään yhteydessään, synnistä vapautettuna.
Tämä on varsinainen elämä. Siitä voi nauttia jo tässä ajassa ja kerran
iankaikkisuudessa.
Tämä on valtava etuoikeus ihmiselle, joka on rikollinen Jumalan edessä ja
ihmisessä oleva Jumalan kuva on pirstoutunut. Moni ihminen ei halua uskoa
tähän syystä, että hän on vihollisen voimien vallassa. Kuitenkin jos ihminen
todella haluaa päästä yhteyteen Jeesuksen kanssa, Jeesus ei ole kaukana. Ja
tekemällä synneistä parannuksen ihminen voi uskolla omistaa sen elämän,
jota Jeesus tarjoaa.
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Se joka tämän saa omistaa voi kokea suurta huojentuneisuutta tässä
elämässä. Ilmestyskirja kuvaa erään seurakunnan tilaa siten, että oi jospa
sinä olisit kylmä taikka palava niin sitten voisit kokea jotakin tästä elämästä
mutta jos olet pensea, Jeesus on oksentava sinut ulos. Ilm 3:3:15,16) Ja eritoten jos olisit kuuma taikka kylmä, Jeesus huomioisi sinut. Aivan erityisesti
jos olet kuuma, silloin sinulle voi tapahtua jotakin samanlaista kuin kuumailmapallolle, kun se nousee maasta. Sekin alkaa nousta, kun sen ilmaa
kuumennetaan. Silloin se alkaa kohota ilmaan. Ja kun irroitetaan sen köydet ja
siteet maasta, se aivan kuin kokee vapauden koittavan se ei ole enää kosketuksissa maahan. Ja kun konsolista viskataan sen lisäksi painolastia pois,
nousu käy yhä helpommaksi.
Samanlainen on syntinen ihminen. Kun hän heittää syntisyyden aiheuttaman painolastin Jeesuksen veristen haavojen hoidettavaksi hän samalla
saa uutta voimaa ja kuormien vähennyttyä alkaa nousukiito. Hänelle käy niinkuin Jesaja on kuvannut jumalallista väkevää elämää seuraavasti:
“Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä
väsy.” ( Jes 40:30,31) Halleluja!
Se on elämää, jota maailma ei tunne. Se on elämää, joka kohoaa ilmaan
kuin kuumennettu kuumailmapallo. Sitä elämää haluaisi jokainen sen omistava jakaa myös muille ihmisille. Hän auttaa myös turhan painolastin pois
viskaamisessa. Sen saa aikaan Jeesuksen veri, joka puhdistaa synneistä, siitä
synnin peruslähteestä, joka ihmisessä tunnetaan perisyntinä.
Jeesus sanoi olevansa alfa ja omega, alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen. Tuo omega on kreikan kielen kirjain mutta sen alkuperä on
seemiläisessä ayin kirjaimessa ja se tarkoittaa silmää mutta myös juoksevan
veden lähdettä. Kun Jeesus puhutteli Syykarin kaivon naista, hän sanoi “..joka
juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka
minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa
iankaikkiseen elämään.” (Joh. 4:14) Tämä on vahva lupaus.
Kun Jeesus täyttää häneen uskovan ihmisen elämän veden virralla, tuolle
ihmiselle voi käydä niin kuin luonnossa olevalle raikkaalle vesilähteelle.
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Eteläisessä Albaniassa on eräs sellainen lähde. Sen nimi on Syri i Kalter. Nimi
tarkoittaa taivaan sinen lähdettä. Sen vesi tulee niin kovalla paineella, että
lähteen pohjalle ei voi sukeltaa. Jopa sinne heitetyt kivetkin tulevat virtaavan
veden voimasta takaisin pintaan ja kulkeutuvat pois.
Jeesuksen antama elämän veden virta toimii samalla tavoin. Kun se virta
saa vallata ihmisen elämän, tuo virta on niin voimakas, että se estää elämää
vahingoittavien “kivien”, ilkeiden tai pahojen sanojen, väärien ajatusten,
huonojen tottumusten ja muun haitallisen aineksen tunkeutumisen ihmisen
sisimpään. Samalla se näyttää ulkopuolisille sen, että tuollainen virtaus ei voi
olla ihmisestä itsestään vaan häntä suuremmasta lähteestä. Elämän veden
lähteestä, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.
Sitä on oikea elämä.
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