YLÖSNOUSEMUS JA SIELUN KUOLEMATTOMUUS
Luuk. 20:27-40
27. Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia,

35. Mutta ne, jotka nähdään arvollisiksi pääse-

jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole. He ky-

mään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen

syivät häneltä:

kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle.

28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille: 'Jos

36. He eivät enää voi kuolla, koska ovat enkelien

joltakin kuolee veli, jolla on vaimo, mutta ei lapsia,

kaltaisia, ollen Jumalan lapsia ja ylösnousemuk-

niin ottakoon hän veljensä vaimon ja herättäköön

sen perillisiä.

jälkeläisen veljelleen'.

Matt. 22:31. Mitä kuolleiden ylösnousemukseen

29. Oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen heistä

tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille

otti vaimon ja kuoli lapsettomana.

sanonut:

30. Niin toinen otti sen vaimon,

Matt. 22:32. 'Minä olen Aabrahamin Jumala, Iisa-

31. ja sitten kolmas, ja samoin kaikki seitsemän.

kin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Hän ei ole kuol-

He kuolivat jättämättä lapsia.

leiden Jumala, vaan elävien."

32. Viimeksi vaimokin kuoli.
37. Se, että kuolleet nousevat ylös, näkyy myös

33. Kenen vaimo tämä nainen on oleva ylös-

Mooseksen kertomuksesta [palavasta] pensaasta.

nousemuksessa? Hänhän oli ollut kaikkien seit-

Hän sanoo siinä, että Herra on Aabrahamin Ju-

semän vaimona?"

mala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala.
Matt. 22:29. Jeesus vastasi: "Te eksytte, kun ette

38. Hän ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien.

tunne [Raamatun] kirjoituksia ettekä Jumalan

Hänelle kaikki ovat eläviä."

voimaa.

39. Jotkut kirjanoppineet sanoivat: "Opettaja, sinä

34. Jeesus vastasi heille: "Tämän maailmanajan

sanoit oikein."

lapset naivat ja menevät miehelle.

40. He eivät enää rohjenneet kysyä häneltä mitään.

Mitä minulle tapahtuu kuoleman jälkeen?
Mitä minulle tapahtuu kuoleman jälkeen? Millaista on kuoleman jälkeen? Onko
sielu kuolematon? Millaisessa suhteessa ihmiset ovat toisiinsa kuoleman jälkeen? Mitä ruumiin ylösnousemus on? Millä perusteella tämän kaiken voi tietää?
Saattohoidossa olevien kysymykset
Kristillisen saattohoitosairaalan pastorina toiminut professori Kubodera kertoi,
että aivan riippumatta siitä, onko ihminen buddhalainen, kristitty, ateisti tai ns.
uskonnoton, kaikilla saattohoitoon tulleilla syöpäpotilailla on kolme yhteistä kysymystä:
1. Mitä minulle tapahtuu kuoleman jälkeen?
2. Miten selviän syyllisyydestä ja siihen, mitä elämässäni joudun katumaan?
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3. Mikä merkitys elämällä oikein on?
Professori Kubodera esittää yleensä kysyjille vastakysymyksiä ennen kuin jakaa heille vastauksia Raamatusta. Mihin kysyjä ajattelee kuolemansa jälkeen
menevänsä, valtaosa japanilaisista, joilla on ollut suhteellisen normaalit suhteet
vanhempiinsa, vastaavat: "Menen sinne, missä isäni ja äitinikin on." Vastaus
kertoo buddhalaisuuden syvästä vaikutuksesta täkäläisiin ihmismieliin. Mutta
vastaus kertoo samalla sen yleisinhimillisen kaipauksen, joka kaikilla ihmisillä
jossain sisimpänsä kolkassa on: Haluaisin päästä kuoltuani paikkaan, jossa
minut ottavat vastaan rakastavat kädet.
Professori Kubodera sanoi, että siitä on kuitenkin suhteellisen helppo jatkaa
keskustelua siihen Jeesukseen, joka on valmistanut omilleen taivaallisen kirkkauden ja jonka rakkaus on aivan muuta laadultaan ja määrältään kuin vanhempien vajavainen yritys osoittaa lapsilleen rakkautta. Jumala itse on oleva
heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Immanuel, ihmeellinen Vapahtaja on
Jumala meidän kanssamme, niin täällä ajan vaivoissa kuin kuoleman hetkellä ja
loputtomasti kirkkauden valtakunnassa.
Toiseen kysymykseen liittyen professori Kubodera kertoi esimerkin. Eräs viime
metreillä ollut rouva tuotiin saattohoitoon suuresta keskussairaalasta hyvin
huonossa kunnossa. Hän halusi heti saada puhua sairaalapastorille. Kysymys
kuului: "Voiko tällainen ihminen päästä taivaaseen?" Kubodera kertoi ristiinnaulitun Kristuksen armosta ja ylösnousemuksen voitosta ja sairas rauhoittui
hiukan. Mutta seuraavalla kerralla sama kysymys toistui. "Voinko päästä taivaaseen, sillä olen murhanainen, olen surmannut syntymättömän lapseni?" Nyt
kun sydämen syvä taakka oli tuotu valoon, pastori saattoi julistaa Jeesuksen
nimessä ja veressä synninpäästön ja rouva löysi sydämeensä rauhan ja saattoi
levollisin mielin jättää tämän maan ja siirtyä Jumalan kirkkauden läsnäoloon.
Kolmanteen kysymykseen vastaus löytyy Jumalan sanasta. Elämän merkitys ei
ole siinä, mitä täällä ajassa saamme mahdollisesti aikaan, ei siinä mitä teemme,
vaan siinä Ketä varten elämme. Lasillinen kylmää vettä annettuna yhdelle
Jeesuksen vähimmistä veljistä on jotain sellaista, josta taivaassa saadaan armopalkka. Taivaan kirkkaudessa Jumalalle ja Karitsalle eletty ajallinen elämä
muuttuu muotoon, josta Ilmestyskirja toteaa näin:
Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja hänen palvelijansa palvelevat (palvelevat ja palvovat) häntä. He näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on
heidän otsissaan. (Ilm. 22:3-4)
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Miksi hauta?
Vuosia sitten tapasin erään Kobessa työskennelleen pastori Kawakamin
KGK:n kansallisessa konferenssissa. Oli pääsiäisen tienoo ja keskustelimme
ruumiin ylösnousemuksesta. Siihen tämä pastori totesi:
”Siitä lähtien kun tulin uskoon, olen halunnut julistaa evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta, jotta ihmissielut pelastuisivat, saisivat
synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän. Mutta kesti yli kymmenen vuotta, ennen
kuin ruumiin ylösnousemuksen merkitys avautui minulle.”
Hänen seurakuntansa oli suunnittelemassa hautakammion rakentamista, sillä
vainajien palvontaan keskittyvässä buddhalaisessa Japanissa on tärkeää, että
kristillisillä kirkoilla on omat hautansa, joiden kautta uskossa kuolleet voivat yhä
todistaa Vapahtajastaan. Vasta tässä tilanteessa pastori Kawakami esitti itselleen kysymyksen: ”Mitä varten oikeastaan tarvitaan hauta kivineen ja tunnuksineen?” Vasta silloin hänelle valkeni, että Jeesus ei tullut pelastamaan vain
ihmisen sielua, vaan myös hänen ruumiinsa. Ruumiillisen ihmisyyden luoneelle
Jumalalle ei riitä vain sielun pelastus ja sielun iankaikkinen elämä, vaan Hän
antaa omilleen myös kirkastetun ylösnousemusruumiin Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä.
Hautakivi on siis muistutus siitä, että juuri tästä paikasta nousee kerran uusi
kirkastettu ylösnousemusruumis, jossa pelastettu sielu saa iankaikkisen asunnon taivaan kirkkaudessa.
Tuulet ja meri
Tänä päivänä on tullut muotiin puhua kuolemanjälkeisyydestä esimerkiksi
kaunein sanoin siitä, miten kuolleet sielut muuttuvat taivaan tuuliksi. Samalla
hautaamisen sijaan muotiin on tullut sirotella vainajan tuhka mereen.
Tämä kertoo samasta asenteesta, jonka vallassa Jeesuksen luo kysymyksineen tulleet saddukealaiset olivat. Hehän eivät uskoneet ruumiin ylösnousemukseen eivätkä yliluonnollisiin olentoihin, enkeleihin eivätkä siis myöskään sielun kuolemattomuuteen. Heille uskonto oli yhdenlaista psykologista
mielenrauhan tavoittelua ja yhteisöllisen yhteenkuuluvaisuustunteen kohentamiskeino. Heidän seuraajiaan ovat kaikki tämän päivän ns. naturalistit, joille
todellisuutta on vain tämä näkyvä maailma ja se mitä voidaan tieteen keinoin
tutkia.
Saddukeukset halusivat osoittaa ylösnousemususkon typeryyden irvokkaalla
esimerkillään, jossa he käyttivät hyväkseen Mooseksen antamaa käskyä siitä,
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että kuolleen miehen veljesten tulee jos mahdollista hankkia veljelle perillinen,
jotta suku jatkuisi.
Jumalan sana ja voima
Ylösnousemususkon kieltävien saddukeusten harhan syy ei ollut eikä tänäänkään ole siinä, että usko ruumiin ylösnousemukseen olisi jotenkin järjen ja kokemustemme vastaista, vaikkakin järkemme käsityskyvyn ylittävää. Kysymys
on syvemmästä asiasta. Niin kauan kuin meillä on väärä käsitys Jumalasta, niin
kauan kuin emme tunne Jumalan voimaa, emme voi päästä ymmärtämään
ylösnousemuksen ihmettä.
Tämän päivän naturalistien ja silloisten saddukeusten filosofia, maailmankatsomus, tapa ajatella asioista oli väärä. Syy oli siinä, että he olivat työntäneet
Jumalan sanan pois hallitsemasta heidän elämäänsä. He kyllä tunsivat Mooseksen. Tämän päivän monet Raamatun lukijat tietävät samoin Mooseksen,
Paavalin ja muut Raamatun kirjoittajat. Mutta samalla he sulkevat sydämensä
siltä mikä on tärkeintä: Jumalan puheelta.
Kysymys ei ole siitä, mitä Mooses sanoi, vaan siitä, että Jumala puhuu. Hän
puhuu yhä Sanansa kautta, mutta jos me nousemme sanan yläpuolelle mestaroimaan sitä, emme löydä mitään muuta kuin Mooseksen ja kumppanit. Vain
taipumalla Jumalan puheen alle, sitä noudattamalla, ihminen pääsee tuntemaan Jumalan voiman.
Ensin Jumala murskaa ihmisen ylpeyden ja osoittaa hänet läpeensä syntiseksi
ja kieroksi. Sitten Hän vie murretun ristillä kärsineen ja ylösnousseen Vapahtajan luo armahdettavaksi. Sanan alle taipunut pääsee tuntemaan Jumalan
voiman ja samalla hänen väärä käsityksensä Jumalasta murenee ja Jumalan
suuruus niin luomisteoissa kuin pelastuksessakin avautuu huikeassa kirkkaudessaan.
Kun Jumalan suuruus nähdään, ylösnousemus ja sielun kuolemattomuus eivät
muodostu enää kompastuskiviksi, eivät muutkaan Raamatussa kuvatut ihmeet.
Ylösnousemus
Mutta Jeesus ei vain tyydy osoittamaan kyselijöiden väärää ajattelutapaa, vaan
vastaa myös heidän kysymykseensä siitä, millainen on ylösnousemusruumis.
Myöhemmin Hän vielä antoi selkeän näytön opetuslapsilleen ja Paavalille, millainen ylösnousemusruumis on. Hän nimitäin itse nousi ruumiillisesti haudasta.
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Sama ruumis, joka hautaan laskettiin, nousi uutena, mutta kuitenkin erilaisena.
Jeesuksen ylösnousemusruumis ei ollut enää aikaan eikä paikkaan sidottu.
Hän saattoi ilmestyä lukittuun huoneeseen ja jälleen kadota näkyvistä, mutta
silti Hänen kätensä ja jalkansa olivat konkreettiset, kouriin tuntuvat. Hän söi
opetuslastensa kanssa. Paavalille hän ilmestyi siinä lopullisessa kirkkaudessaan, jota meidän nykyinen silmämme ei kestä.
Edelleen Jeesus kertoi, että se ruumiillisuus, johon kuuluu avioliitto, on ajallista,
mutta se ruumiillisuus, joka Herran luona saadaan on enkelien kaltaisuutta.
Tämä ei tarkoita, että meistä tulisi enkeleitä, vaan uuden hengellisen ja konkreettisen ruumiin ominaisuudet ovat samanlaisia kuin enkelienkin. Taivaan
kirkkaudessa tunnemme toisemme niin kuin täällä ajassakin, mutta yhteytemme on siellä sanomattomasti syvempää kuin ajallinen avioliitto tai perheyhteys
parhaimmillaankin.
1 Kor. 15. luvussa Paavali kuvaa nykyisen ruumiin ja ylösnousemusruumiin
suhdetta seuraavasti:
35. Joku ehkä kysyy: "Millä tavalla kuolleet heräävät? Millaisessa ruumiissa he tulevat?"
36. Sinä tyhmä! Se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. 37. Kylväessäsi et
kylvä koko tulevaa kasvia, joka on nouseva, vaan pelkän jyvän, vehnän jyvän tai minkä
muun tahansa. 38. Jumala antaa sille sellaisen varren kuin tahtoo, kullekin siemenelle
sen oman varren. 39. Kaikki liha ei ole samaa lihaa, vaan ihmisten liha on toista kuin
karjan liha, lintujen liha on toista kuin kalojen. 40. On taivaallisia ruumiita ja maallisia
ruumiita. Mutta taivaallisten kirkkaus on toisenlainen kuin maallisten. 41. Auringon kirkkaus on toista kuin kuun kirkkaus, ja toista on tähtien kirkkaus. Myös toinen tähti voittaa
toisen kirkkaudessa. 42. Samoin on kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavana,
nousee katoamattomana, 43. kylvetään alhaisena, nousee kunniassa, kylvetään heikkona, nousee voimassa, 44. kylvetään luonnollinen ruumis, nousee hengellinen ruumis.
Jos kerran on luonnollinen ruumis, on myös hengellinen. (1Kor. 15:35-44)

Nimittäessään ylösnousemusruumiin olemuksen kysyjää tyhmäksi Paavali halusi muistuttaa häntä siitä, että ylösnousemus on ihme ja ylittää meidän ymmärryksemme. Siksi siitä ei voi muuta kuin käyttää vertauskuvia, mutta itse
ylösnousemus on horjumaton ja konkreettinen tosiasia, koska Jeesus on jo
voittanut kuoleman vallan.
Arvolliset
Jakeessa 35 Jeesus muistuttaa meitä siitä, että eivät suinkaan kakki kuolleet
pääse automaattisesti taivaaseen. Sellaisen kuvanhan saa, kun osallistuu
hautajaisiin. Vain ”arvolliseksi nähdyt” pääsevät perille.
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Keitä sitten ovat nuo arvolliset, jotka eivät koskaan enää voi kuolla, koska he
ovat perineet Jumalan lapseuden ja ylösnousemuksen Jeesukselta. He ovat
niitä, jotka Jumala on uskon kautta lukenut vanhurskaiksi. He uskoivat Jumalan
antaman liiton lupauksen, testamentin. Liiton lupauksen varaan jättäytyminen
merkitsi sitä, että heidän uskonsa luettiin heille vanhurskaudeksi, vaikka he itsessään olivat monella tapaa syntisiä ja vajavaisia ihmisiä. Vanhassa liitossa
heitä olivat Aabraham, Iisak ja Jaakob ja kaikki heidän uskoaan seuranneet.
Uudessa liitossa heitä ovat kaikki, jotka Jeesuksen verellä ja ylösnousemuksella sinetöidyn testamentin nojalla saavat syntinsä anteeksi ja heidät luetaan
vanhurskaiksi.
Sopimusasiakirja
Herrahan on solminut meidän kanssamme sopimuksen. Se on testamentti
muotoinen liittoasiakirja. Testamentti toisin kuin tavanomaiset kahden osapuolen sopimusasiakirjat, ei tarvitse muuta kuin toisen osapuolen allekirjoituksen.
Mutta tullakseen voimaan on sen laatijan kuolema voitava näyttää toteen. Se on
sopimus jälkeen jäävien ja kuolevan välillä. Ja niin kuin kaikissa japanilaisissa
asiakirjoissa on punainen leimasinetti, niin Jeesuksen laatima testamenttikin on
Hänen pyhällä ja kalliilla verellään sinetöity. Mitä sitten se testamenttiasiakirja,
jonka Jeesus on meille Uudessa Testamentissa kirjallisessa muodossa jättänyt,
oikein sisältää. Siinä on kaksi puolta.
Testamentin sisältö
Ensiksikin Jeesus antaa siinä erittäin perusteellisen luettelon synnistä ja synneistä. Siinä ovat ylpeys, epäusko, kateus, viha, mustasukkaisuus, rahanhimo,
ihmispelko, varkaus, ahneus, petos, haureus, aviorikos, epäjumalanpalvelus,
puoluemieli, ryhmäitsekkyys, väkivaltaisuus, valehtelu, murha, välinpitämättömyys, itserakkaus, kerskailu, halveksunta, hyvän laiminlyönnit, pahanpuhe,
syrjintä, kiittämättömyys, nurina, kapinamieli, teeskentely, ilveily, kunnianhimo,
epätoivo, itsesääli, katkeruus, juoppous, turhamaisuus, tottelemattomuus, veropetokset jne. Lista on todella pitkä. Kaikki ne ovat syntejä ei vain ihmisiä
vastaan, vaan ennen kaikkea Jumalaa vastaa. Sitten Jeesus sanoo, että Hän
ottaa koko vastuun noista synneistä ja ne tehneiden ihmisten koko syntisyydestä ja menee heidän sijastaan kuolemaan ja Jumalan pyhän vihan alaisena
Jumalan hyljättäväksi. Hän maksaa ne kuolemallaan. Hän ottaa niiden rangaistuksen kärsittäväkseen loppuun asti.
Testamentin toisessa osassa Hän taas jatkaa: "Minä annan koko omaisuuteni
jälkeen jääville, joiden synnit vien ristille. He saavat kaiken, mitä minulla on, niin
saavat jopa minut itseni. He saavat Jumalan lapseuteni, pyhyyteni, vanhurskauteni, kirkkauteni, taivaan, rakkauteni, iloni, toivoni, Isäni, Pyhän Henkeni,
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iankaikkisen elämäni, Sanani, vallan julistaa synnit anteeksi, vallan parantaa ja
ajaa ulos riivaajia, armolahjat, läsnäoloni, kärsivällisyyteni, kiitollisuuteni, elämän, ylösnousemuksen, rukousten kuulemisen, tehtävän jne." Ja lista jatkuu
vielä pitkään.
Voimassa oleva asiakirja
Tämä testamentti tuli voimaan noin 1977 vuotta sitten ja on yhä voimassa. Tuon
testamentin sisältö on nyt meille kouriintuntuvasti tarjottu armovälineiden Jumalan Sanan, Raamatun, kasteen ja ehtoollisen kautta.
Testamentti koskee uskovaa kristittyä, koska hän tunnustaa testamentissa
mainitut synnit omikseen ja saa siksi myös täyden anteeksiantamuksen. Testamentissa on muuttumaton perusta hänen pelastuksensa varmuudelle. Niin
kauan kuin testamentti on voimassa, hän on sopimussuhteessa Jeesuksen
kautta Isään. Hän voi olla turvassa. Hän ei todellakaan joudu kadotustuomion
alaiseksi. Kristuksessa Jeesuksessa olo on tuon testamentin nojalla voimassa
olevaa Jumalan lapseutta.
Sielun kuolemattomuus
Maailmassa on monenlaisia harhoja. Yksi sellaisista opettaa, että kun ihminen
kuolee ruumiillisesti, niin myös sielu kuolee. Jeesus osoittaa tekstissämme tällaisen ajattelun kestämättömyyden. Ruumin kuolemassa ihmisen sielu ja henki
palaavat Jumalan luo, ihminen jatkaa olemassaoloaan. Sielu on siis kuolematon.
Jumala näkee kuoleman aivan eri tavalla kuin ihmissilmä. Jumalalle ei ole
olemassa yhtään kuollutta. Kaikki täältä ajasta lähteneet ovat edelleen olemassa. Ne, jotka lähtivät uskossa, ovat paratiisissa odottamassa ruumiin ylösnousemusta ja lopullista tilaa. Ne taas, jotka hylkäsivät Jumalan pelastavan
armon, ovat tuonelassa odottamassa lopullista viimeistä tuomiota. Kun Jumala
loi ihmisen, hän teki jokaisesta iankaikkisuusolennon, jonka olemassaolo ei voi
koskaan lakata. Ratkaisevaa onkin se, millaisen iankaikkisuuden saamme tai
joudumme viettämään. Se asia ratkaistaan täällä ajassa. Pahinta, mitä ihmiselle
voi tapahtua, on se, että hän sielunsa hukutetaan ikuiseen tuleen.
Aabrahamin, Isakin ja Jakobin Jumala
Ilmaus Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on usein ihan oikein ymmärretty
tarkoittamaan sitä, että Jumalamme toimii ajassa ja historiassa aivan todellisten
ihmisten kanssa. Muta ilmaukseen sisältyy vielä paljon muutakin. Se kertoo niin
kuin edellä totesin, näiden kolmen uskosta ja heidän pääsystään Jumalan
vanhurskaudesta osalliseksi.
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Ilmaukseen sisältyy myös se tosiasia, että Jumala on antanut meidän syntyä
tiettyihin sukuihin ja perheisiin, usko liittää meidät pitkään pelastettujen sukuun,
uskonelämä tapahtuu jatkumossa, jossa ympärillämme ja meitä rohkaisemassa
on suuri jo perille päässeiden pelastettujen suku. Pelastus tekee meistä Jumalan perheen jäseniä. Tämä jäsenyys pelastettujen sukuun on iankaikkista
luonteeltaan.
Ilmaus on myös osoitus Jumalan armon suunnattomasta suuruudesta. Hän
pyhä, kaikkivaltias, armollinen Jumala sallii kutsua itseään meidän nimellämme.
Herra tulee niin lähelle meitä. Hänen antamansa vanhurskaus on niin täydellistä,
ettei Hän häpeä kutsua meitä omiksi lapsikseen.
Entä Sinä?
Oletko Sinä tehnyt jo valmistelut oman kuolemasi varalta? Oletko varmistautunut siitä, että Sinä pääset taivaalliseen iloon ja osalliseksi kirkastetusta ylösnousemusruumiista? Oletko jo käynyt Herran eteen tunnustaen syyllisyytesi ja
omistamaan Golgatalla solmitun testamenttiliiton perusteella Jumalan vanhurskauden lahjan? Ellet, tänään on pelastuksen päivä, tänään Herra kutsuu
sinua sisälle elämään!
Jos taas olet jo Jumalan lapsi, älä anna tämän päivän kipujen ja murheiden
hämärtää näköalaa taivaalliseen lopulliseen päämäärääsi. Rohkaise myös
muita lähtemään iankaikkisen kirkkauden tielle.
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