Messikysymykset - Sataman Ilta 05.11.2016

Kuoleman tuolta puolen
Johdanto:
- Pelkäätkö puhua kuolemasta?
- Pelkäätkö omaa kuolemaasi?
- Jarmon mielestä todellinen elämämme aukeaa, kun tämä ajallinen elämämme päättyy. Oletko
-

samaa mieltä?
Onko Halloweenillä kristillistä taustaa?
Mitä se perimmiltään edustaa?
Vietätkö Halloweeniä tai Pyhäinpäivää? Miksi et vietä/vietät ja millä tavoin?
Mitä uskot, että meille tapahtuu kuoleman hetkellä?

1. OBE- kokemuksia
" Kaiken Jumala on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän
sydämeensä; niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua, ei loppua." Srn
3:11

-

Miksi ihminen on kiinnostunut siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu?
Mitä lähteitä käytät muodostaessasi mielikuvaasi kuolemasta?
Oletko kokenut tai kuullut/ lukenut OBE kokemuksia?
Miten suhtaudut niihin?

2. Rikas mies ja Lasarus.
"Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa
loisteliaasti. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja
halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat
hänen paiseitansa. Lk 16: 19-21
" Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja
hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä Tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana
Abrahamin, ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen: Isä Abraham, armahda
minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä
minulla on kova tuska tässä liekissä!

-

mihin rikas mies ja Lasarus joutuivat kuoleman jälkeen?
muuttiko kuolema rikkaan miehen asennetta?
muuttuuko suhteemme Jumalaan kuoleman jälkeen?
millaista elämä on Raamatun mukaan tuonelassa/paratiisissa?

" Mutta Abraham sanoi: poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai
pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on
meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän
luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Lk 16:25-26.

- joutuiko rikas mies rikkautensa takia tuonelaan ja pääsikö Lasarus paratiisiin köyhyytensä ja
kärsimystensä takia paratiisiin?

- millä perusteella ihminen pelastuu?

" Hän sanoi: niin minä siis rukoilen sinua, Isä, että lähetät hänet isäni taloon - sillä minulla on viisi
veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivanpaikkaan. Mutta Abraham sanoi:
heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä. Niin hän sanoi: Ei Isä Abraham; vaan jos joku
kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle: jos
he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös." Lk
16: 27-31.

- voiko mikään yliluonnollinen kokemus saada ihmistä uskomaan Jumalaa?

3. Uudessa kropassa.
" Mutta joku ehkä kysyy: millä tavoin kuolleet heräävät, ja millaisessa ruumiissa he
tulevat? ...toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen
tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään
katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa; kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa;
kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa; kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen
ruumis. ... katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me
muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet
nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman
katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä
katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen,
silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: kuolema on nielty ja voitto saatu. 1Kr 15:
35,41-44,51-54.

- mitä konkreettisia eroja näillä kahdella ruumiilla on?
- Kuinka tämän hengellisen ruumiin voi saada?

