
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 7

AIHE: KUOLEMA

LUE Hebr. 9:27-28
“Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen

tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen
ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.”

Johdanto Ef. 2:1:ssä, olemme jo nähneet ilmaisun “kuolleet rikoksiinne ja synteihinne.”
Toinen Kirjoitus (Hesekiel 18:4) sanoo, “Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava.”

Nämä ovat viittauksia hengelliseen kuolemaan, mikä, niinkuin näimme, on Jumalasta erossa
olemista - Hänestä, joka on Elämä, Valo ja Rakkaus. Synti tuotti tämän eron Jumalasta ensiksi
Aadamissa, ja jokainen meistä on syntynyt tähän erotettuun hengelliseen asemaan.

Silti, tämä lukemamme kohta, Hebr. 9, käsittelee toista kohtaa aiheesta kuolema, ja tulemme
näkemään useita siihen liittyviä totuuksia:

1) Hebr. 9:27-28 puhuu fyysisestä kuolemasta, ruumiin kuolemasta, joka on henkilön
(sielu/henki) ja fyysisen "kodin" (ruumis) erotus - erotus siitä, missä se asui, ja minkä kautta se itseään
ilmaisi.  Apostoli Paavali korostaa tätä eri raamatunkohdissa:

Fil. 1:23-24  “. . . halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin
verroin parempi; mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.”

2 Kor. 5:1     “Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin
maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.”  Tässä
ruumista on verrattu “maalliseen majaamme” ja hän lisää 2 Kor. 5:6-8:ssa:  “Sentähden me aina
olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme,
me olemme poissa Herrasta; sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme
turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran
tykö.”

2) Kuolemaa ei ollut alussa.  Luemme jo Room. 5:12:ssa: “Sentähden, niinkuin yhden ihmisen
kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi,
koska kaikki ovat syntiä tehneet.”

Jos Aadam ja Eeva eivät olisi tehneet syntiä, he olisivat yhä maailmassa. He olisivat
“kuolemattomia.” “Kuolevainen” ja “kuolevaisuus” viittaavat ruumiin kuolemaan. Uskovalla on
edessään päivä, jolloin, “kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.”  (1 Kor. 15:53) ja
jokainen uskova tulee saamaan uuden ruumiin, kuolemattoman ja ikuisen, voidakseen nauttia Jumalan
läsnäolosta taivaassa.

3) Jumala on määrännyt kuoleman seuraukseksi synnistä, ja se on kouriintuntuva ja
kumoamaton todiste synnistä ja sen laista meissä. Jopa silloin, kun joku pelastuu Herrassa ja Hän antaa
meille elämän, iankaikkisen elämän, synnin juurta ei ole otettu pois olemuksestamme ennenkuin
uskova kuolee ja hänen sielunsa menee taivaaseen - tai ennenkuin Herra Jeesus Kristus tulee hakemaan
meidät taivaaseen, antaen meille uudet, kirkastetut ruumiit ylösnousemuksessa. Siihen saakka, harras
ja kuuliainen uskova osoittaa rakkauttaan ja kuuliaisuuttaan Herralle, ollen vapaaehtoisesti tekemättä
syntiä.

Kääntymätön, sellainen joka ei ole uskova, taas tulee kohtaamaan hänen syntiensä täyden
seuraamuksen: hän kuolee fyysisesti, hänen sielunsa menee helvettiin odottamaan Suuren Valkean
Valtaistuimen tuomiota, mistä hänet tullaan heittämään tulijärveen ikuiseksi ajaksi. Raamatussa tätä
kutsutaan TOISEKSI KUOLEMAKSI ja se on iankaikkinen, pysyvä ero Jumalasta.

4) Katsotaanpa Heb. 9:27-28:aa vähän tarkemmin:

a) Julistuksen tosiasiallisuus.  “ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen.”
Kenellä on ne välttämättömät ominaisuudet ja valta asettaa tuollainen määräys? Vain Jumalalla!
Pidimmepä siitä tai emme, se on niin. On täysin voimiemme ulkopuolella muuttaa tämä tosiasia.



Meidän on hyväksyttävä se ja toimittava tämän totuuden mukaisesti, eikä meidän tule kieltäytyä
uskomasta tai hyväksymästä, että se on niin.

b) “kerran kuoleminen”  Ei ole mitään jälleensyntymistä tai toista mahdollisuutta. Joh. 3:36
sanoo: “Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei
ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”  Vain tässä elämässä voimme
kuunnella evankeliumia ja harjoittaa uskoa, mikä tarkoittaa: uskoa tullaksemme pelastetuiksi.
Kuoleman jälkeen ei enää tarvitse uskoa, koska sitten kaikki ihmiset tulevat olemaan hengellisessä
todellisuudessaan: uskova tulee olemaan kirkkaudessa Kristuksen kanssa, ja kääntymätön kokee
helvetin piinat. Silloin kääntymättömien on liian myöhäistä “uskoa”; vain aikaa vaikeroida sitä, ettei
uskonut eläessään.

c) “mutta senjälkeen tulee tuomio”  Niillä, jotka kuolevat ilman Kristusta on tulevaisuus,
mutta kauhea tulevaisuus. Kieltäydyttyään uskomasta, Jumalan viha punnitaan heille. Kaikki asiat tuon
kaaviomme alaosassa, mukaanlukien helvetti, tuomion ylösnousemus, Suuren Valkean Valtaistuimen
tuomio, ja lopulta tulijärvi ovat sitä, mikä heitä odottaa.  Jos kiellät Kristuksen Herranasi ja
Vapahtajanasi, se tulee olemaan sinun tulevaisuutesi. Se ei ole jokin teoria tai harhakuvitelma. Sinä
kohtaat ikuisuuden; eikö siinä olekin todella järkeä, että etsii pelastumista?

Joka päivä tuhannet kuolevat - päättymätön jono ihmisiä, jotka siirtyvät rajan taakse ennen
meitä. Viimeisimmät tutkimukset arvioivat, että pelastumattomia ihmisiä kuolee maailmassa 1.68
henkilöä joka sekunti! (“Raw Statistics” The Encourager, July-August 2005, www.gospelhall.org) On
julkistettu, että jo ainoastaan Chilessä tehdään abortti joka 5. minuutti (vuonna 2004).  Tuo maailman
"kuolinkerroin" ei varmastikaan pidä sisällään abortteja, koska monet (emme me!) eivät laske niitä
kuolleiden lukuun  (lue kommentit tästä opetusjaksossa 2.)

 Ovatko ne, jotka kuolevat, aina tuntemattomia sinulle? Ehkäpä tässä kuoleman
saattokulkueessa menee hautaan sellaisiakin kasvoja, jotka ovat sinulle tuttuja. Ja jonain päivänä toiset
tunnistavat myös sinunkin kasvosi tuossa saattueessa.

Näiden vakavien todellisuuksien edessä viisas Salomon sanoo,  “Parempi kuin pitotaloon on
mennä surutaloon, sillä siinä on kaikkien ihmisten loppu, ja elossa oleva painaa sen mieleensä.”
(Valit. 7:2)

d) JUMALAN VASTAUS ONGELMAAN , jae 28

“samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit.”  Se ei ole “näin paljon
kärsimistä noin monista synneistä” - ikäänkuin se olisi matemaattinen rinnastaminen; vaan
oikeamminkin, niin paljon arvoa - Hänen suunnatonta arvoaan - että kun Hän uhrasi itsensä, todellisesti
vuodattaen verensä ja kuollen ristillä, uhri synnistä annettiin, joka on yltäkylläisen riittävä koko
maailmalle; tuo vara, joka on niin riittävä kuin universaali synnin läsnäolo. Tämä sovitus, tai
tyydyttävä uhri on tarjottu kaikille, mutta tulee voimassaolevaksi vain niille, jotka uskovat Häneen.
Oletko sinä uskonut Häneen?

“Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme
hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan
armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa”   (Hebr. 2:9)

e) SE EI OLE KAIKEN LOPPU!

“on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.”
Jeesus tulee toisen kerran, muttei enää uudelleen käsittelemään synnin ongelmaa. Hän palaa hakemaan
taivaalliseen kirkkauteen kaikki ne, jotka ovat uskoneet Häneen. Pelastuneille on tiedossa kunniakas
tulevaisuus, koska he saavat jakaa Kristuksen kunnian iankaikkisesti.

Oletko siinä joukossa, joka etsii Häntä?

KYSYMYKSET 7    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)

1)  Mitä erottamista tapahtuu ihmisessä fyysisen kuoleman hetkellä?
2)  Heb. 9:27:  Kuka on määrännyt kuoleman synnin seuraukseksi?



3)  Heb. 9:27:  On uskontoja, jotka uskovat jälleensyntymiseen (että palataan elämään toisena ihmisenä
tai olentona).  Mitä Jumala tässä sanoo tuollaisesta?

4)  Heb. 9:27:  Onko kuolema kaiken loppu?
5)  Heb. 9:28:  Mikä oli Jumalan vastaus tähän humaanisuuden suureen ongelmaan?
6)  Miksei Kristuksen tarvinnut kuolla useita kertoja taatakseen pelastuksen kaikille tässä maailmassa?
7)  Millainen tulevaisuus uskovaa odottaa?


