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Olemme valmistautumassa pääsiäiseen, ylösnousemuksen 

juhlaan. Apostoli Paavali kirjoittaa 1. Korinttolaiskirjeen 

luvussa 15 pitkän selvityksen ruumiin ylösnousemuksesta. 

Tuon opetuksen puolessa välissä hän sanoo jotain kummal-

lista: Mitä muutoin ne, jotka kastattavat itsensä kuolleitten 

puolesta, sillä saavat aikaan? Jos kuolleet eivät heräjä, 

miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän puolestaan? (1. 

Kor. 15:29).

Mihin apostoli tällä kohden viittaa? Itse kallistun sille 

kannalle, että jae pitäisi kääntää selittäen seuraavasti: Mitä 

muutoin ne, jotka on kastettu kuolleiden ruumiiden osalta 

tulevat tekemään, jos kerran ruumiita ei herätetä? Miksi 

heidät sitten kastetaan niiden osalta? Käännös pyrkii viittaa-

maan siihen, että ihmisten kuolevaiset ruumiit on kastettu? 

Tämä selitys ei ole ainoa mahdollinen, ja siksi minun onkin perusteltava sitä alla tarkemmin.

Ensiksi on huomattava, että tässä yhteydessä Paavali puhuu ruumiin ylösnousemuksesta, jonka mahdolli-

suus Korintissa oli kielletty. Korinttilaiset olivat taustaltaan pakanoita, joille oli läheinen ajatus se, että 

ruumis oli sielun vankila. Kuolema oli hyvä asia, kun ruumis saatettiin jättää taakse ja sielu pääsi vapau-

teensa. Tässä elämässä tuo katoava ruumis oli nautintoja varten, mitä näkemystä Paavali kovasti kritisoi: 

Jos kuolleet eivät heräjä, niin: "syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme". (1. Kor. 15:32). 

Ajatus ruumiin ylösnousemuksesta oli pakanoille jopa sopimaton, sillä miksi sielua heikompi ruumis saisi-

kin iankaikkisen kunnian.

Toiseksi Paavali siis opettaa todella ruumiin ylösnousemusta ja liittää sen läheisesti kahteen tapahtumaan: 

toisaalta Jeesuksen ylösnousemukseen ja toisaalta kristityn kasteeseen. Korinttolaiset eivät varmaankaan 

olleet kieltäneet Jeesuksen ylösnousemusta. He eivät kuitenkaan olleet tajunneet yhteyttä, joka juutalaisille 

on täysin selvä. Jeesuksen ylösnousemus on kaiken lihan ylösnousemuksen alku, ensi hedelmä. Jos ei ole 

ajan lopun suurta ylösnousemusta, on Jeesuksen ylösnousemus vailla merkitystä. Kaste puolestaan oli 

liittänyt kristityn Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen, odottamaan kasteen suurta täytty-

mystä viimeisen päivän suuressa uudessa luomisessa.

JOS KUOLLEET EIVÄT HERÄÄ, MIKSI SITTEN KASTAA?
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Näin olemme tulleet kohtaan, jossa on alleviivattava kasteen ja ylösnousemuksen yhteyttä. Luku 15 on 

alkanut Paavalin siteeratessa varhaisen kirkon uskontunnustusta (j. 3–5). Tämä uskontunnustus Paavalin 

mukaan tiivisti evankeliumin, se oli julistuksen perusta niin hänellä kuin muillakin apostoleilla. Uskontun-

nustuksen perään Paavali muistuttaa: näin te olette uskoon tulleet. (j. 11). Tällä hän tarkoittaa sitä, että kristi-

tyksi tulemisen hetkellä eli kasteen hetkellä tämä uskontunnustus on lausuttu. Sillä hetkellä on synnit pesty 

pois ja ruumis on ottanut vastaan Henkeä täynnä olevan veden, niin että ruumis olisi kerran nouseva mullas-

ta.

Jakeessa 29 Paavali sitten huomauttaa juuri tuosta kasteen ja ruumiillisen ylösnousemuksen yhteydestä. 

Ruumis on se, joka tulee veden koskettamaksi. Ruumis on toki kuolevainen. Itse asiassa Paavali saattaa 

toisaalla puhua ruumiista jo nyt kuolleena: Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin 

tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. (Room. 8:10). Kuitenkin tämä “kuollut”, synnin 

alainen ruumis kastetaan, että se kerran saisi elää vapaana synnistä. Paavali jatkaakin edellä siteerattua Roo-

malaiskirjeen kohtaa: Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin 

hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne 

Henkensä kautta, joka teissä asuu. (Room. 8:11).

Johtopäätökseni on se, että Paavali ei 1. Korinttolaiskirjeen kohdassa 15:29 puhu kasteista kuolleiden 

henkilöiden sijasta. Hän puhuu kuoleman oman ruumiin vesi (ja Henki) kasteesta, joka tapahtuu ruumiin 

ylösnousemuksen toivossa. Tämä tulkinta ei ole kirkon historiassa uusi. Vaikkapa kirkkoisä Johannes Krys-

ostomos (347–407, Konstantinopoli) 1. Korinttolaiskirjeen homilioissaan antaa saman selityksen ja jatkaa: 

“Sillä itse asiassa sinut on kastettu silmällä pitäen kuolleen ruumiisi ylösnousemusta; uskoen, ettei se pysy 

kuolleena.”

Ajatus kasteen ruumiillisuudesta on toki tuttu meille luterilaisille. Isossa Katekismuksessa Luther selittää: 

“Juuri sen vuoksi kasteessa tehdään nämä kaksi: ruumis valellaan, koska se ei voi ottaa vastaan muuta kuin 

veden, ja samalla lausutaan sana, jotta myös sielu saisi, mihin tarttua. Mutta koska 

vesi ja sana yhdessä ovat yksi kaste, niin täytyy myös ruumiin ja sielun yhdessä 

pelastua ja elää iankaikkisesti. Sielu pelastuu sanan tähden, johon se uskoo, ruumis 

taas siksi, että se on yhdistynyt sieluun ja ottaa kasteen vastaan sillä tavoin kuin 

ruumille on mahdollista. Ruumiimme ja sielumme eivät sen vuoksi voi omistaa tätä 

suurempaa aarretta. Sen vaikutuksesta me näet tulemme kokonaan pyhiksi ja autu-

aiksi. Tällaista ei muutoin ikinä voitaisi saavuttaa, ei minkäänlaisella elämänvael-

luksella eikä millään teoilla.”
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Herrani Jeesus Kristus, sinä menit oppilainesi Getsemanen puutar-

haan, missä sinut täytti epätoivo ja murhe. Pyydän kärsimisesi ja 

kilvoituksesi tähden: Auta minuakin valvomaan ja rukoilemaan, 

etten lankeaisi kiusaukseen. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti!

Rakas Vapahtaja, sinä seisot häväistynä ja kansan pilkattavana. Kuin 

teuraaksi joutuva karitsa sinä vaikenet tuomitsijoittesi edessä. Anna 

meille rohkeutta tunnustaa sinut elävän Jumalan Pojaksi, anna kestä-

vyyttä seurata sinua epäilyn, pettymysten ja pelon pimeydessä. 

Kuule meitä, sinä joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa 

aina ja ikuisesti!

Rakas Vapahtaja. Sinä sanot: “Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessä-

ni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” 

Auta meitä Jumalan valtakunnan tähden kulkemaan ristintiemme. 

Herra, anna meille voimaa suostua siihen. Kuule meitä, sinä, joka 

elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti!

Herra Jeesus Kristus, sinä ehtoollisessa läsnä oleva Vapahtajamme. 

Saamme julistaa sinun kuolemaasi siihen asti, kun tulet takaisin 

kunniassa. Anna meidän ehtoollisen salaisuudessa löytää elämä. 

Suo, että tuntisimme pelastustyösi voiman ja kokisimme yhteyttä 

sinuun ja toisiimme. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Rakas Vapahtaja, sinä voitit ristillä pahan vallan ja avasit meille 

taivaan. Sinä olet hyvä paimen, sinä annoit henkesi meidän edestäm-

me. Me kiitämme sinua rakkaudestasi. Lahjoita meille armo, jonka 

olet ansainnut kärsimiselläsi ja kuolemallasi. Kuule meitä, sinä, joka 

elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

Herra Jumala, rakas taivaallinen Isä. Sinä et säästänyt ainoaa 

Poikaasi, vaan annoit hänet kuolemaan, jotta meillä olisi elämä. 

Hänen hautaamisellaan sinä pyhitit meidän hautamme lepokammi-

oksi. Valmista sydämemme Pyhällä Hengelläsi hänen asuinsijak-

seen, niin että hän pysyy meissä ja pysymme hänessä. Anna meidän 

päästä ristin ja vaivan jälkeen rauhaan ja nousta iankaikkiseen 

elämään. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän 

Herramme kautta.
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