
Ylösnousemus, 1. Kor. 15



Evankeliumi

Paavali julistanut evankeliumin

Evankeliumi on otettu vastaan

Evankeliumissa pysytään



Evankeliumi

Evankeliumin kautta pelastutaan

Evankeliumia ei voida muuttaa tai ”virittää”

Ilman evankeliumia usko on turhaa



Evankeliumin sisältö
Kristus kuoli syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan

Kristus haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena 

päivänä Kirjoitusten mukaan

Vanhassa Testamentissa yli 300 profetiaa 

Jeesuksesta

Ylösnousemuksen evankeliumi

Jeesus Kristus ristiinnaulittuna 1. Kor. 2:2



Ylösnousemus

Puolueet

Viisaus

Seksuaalinen moraalittomuus

Epäjumalille uhratun lihan syöminen

Hengen lahjat ja järjestys seurakunnassa

YLÖSNOUSEMUS



Ylösnousemus

Vastustusta 

- Juutalaisten keskuudessa saddukeukset

- Pakanoiden keskuudessa filosofia ruumiin 

pahuudesta ja myös ruumiin ja hengen 

riippumattomuus toisistaan

- Jumala on kiinnostunut myös ruumiista

Ylösnousemuksen todistajat

Miksi ylösnousemus oli merkittävää?

Korinttilaiskirjeen pisin luku



YLÖSNOUSEMUS            1. Kor. 15

Paavali linkittää Kristuksen ylösnousemuksen ja 

kuolleiden ylösnousemuksen yhteen, jos on 

yksi, on toinenkin. 1 Kor 15:12

Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei 

myöskään Kristusta ole herätetty kuolleista. 



…Jos Kristusta ei ole herätetty…

- Silloin julistuksemme on turhaa. 1 Kor 15:14

- Turhaa on myös teidän uskonne. 1 Kor 15:14

- Apostolit ovat vääriä todistajia, valehtelijoita. 

1 Kor 15:15

- Teidän uskonne on turha ja te olette vielä 

synneissänne. 1 Kor 15:17

- Kuolleet on kadotettuja. 1 Kor 15:18

- Olemme surkuteltavimpia. 1 Kor 15:19



Ylösnousemus

Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää näe 

minua, mutta te saatte nähdä minut, sillä 

minä elän ja tekin saatte elää.

Johannes 14:19 FINRK



Ylösnousemus

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa 

laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen 

kuolleistanousemisen kautta 

uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon.

1. Pietari 1:3 FINRK



Ylösnousemus

Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä 

vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me 

tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, 

kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä 

hänet sellaisena kuin hän on.    1. Johannes 

3:2 FINRK



Ylösnousemus

Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan 

ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi 

sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee 

alistamaan kaiken valtaansa.

Filippiläisille 3:21 FINRK



Lopullinen voitto
Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu 

katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu 
kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on 
kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu. 
Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä 
on sinun pistimesi? ”  Kuoleman pistin on synti, ja 
synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka 
antaa meille voiton Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta! Olkaa siis, rakkaat veljeni, lujia 
ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran 
työssä, ja tietäkää, että vaivannäkönne Herrassa 
ei ole turhaa.

1. Korinttilaisille 15:54-58 FINRK


