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1. Elämää kuoleman varjossa
Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan
sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää
sinun kuolemalla kuoleman. 1Ms 2:15-17
”Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on
kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä.” Room. 5:12

-

Mistä kuolema tuli?
Oliko se Jumalan alkuperäinen suunnitelma?
Uskotko syntiinlankeemuskertomuksen olevan historiallisesti luotettavan?
Miten yhden ihmisen synti vaikutti sen, että mekin kuolemme?
Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi
Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen
tulemuksessaan; sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun,
kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitseman
"siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.” Vihollisista viimeisenä
kukistetaan kuolema. 1Kr 15:22-26
”Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän
kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,” Hb 2:14

-

Millä nimellä Paavali kusuu tässä kuolemaa?
Miksi sitä kutsutaan viholliseksi?
MIllä tavalla kuolema on Sinulle vihollinen?
Miten perkele käyttää kuilemaa hyväkseen?
Miten Jeesus ’kukisti kuoleman’?
Missä määrin kuolema elottaa ihmisiä?
Miksi se pelottaa meitä?
Miten mielekästä kristityn on pelätä kuolemaa?

2. Sinäkin kuolet

- Arto puhui lauantaina kuolemattomuuden illuusiosta. Miten yleistä se on tänään?
- Miten se ilmenee?
Sillä niinkuin Kuulkaa nyt, te, jotka sanotte: "Tänään tai huomenna lähdemme siihen ja
siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa" te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu; sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette,
joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu - sen sijaan, että teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo
ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon. Jk. 4:13-15 12:16
Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti
mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?' Ja hän
sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan
niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa
moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse.' Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä
mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä
olet hankkinut?' Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta
Jumalan tykönä." Lk 12:16-21

-

Miten kuolemattomuuden illuusio näkyi tämän rikkaan miehen elämässä?
Mikä sai hänen näköalansa sumenemaan?
Mikä saa meidät unohtamaan kuolemamme?
Miten paljon meidän tulisi muistaa kuolemaamme?
Jotkut rakentavat poman ruumisarrkkunsa ja nukkuvat siinä joitakin öitäkin. Mitä mieltä olet
tällaisesta harjoittelemisesta?
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Rm 3:23
Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema,
niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Rm 5:12
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.Rm 6:23

- Mistä kuolema näiden Paavalin jakeiden perusteella johtuu?
- Missä mielessä kuolema yhdistää meitä?
- Mikä ero on kuolemalla ja iankaikkisella elämällä? (Toinen ansaitaan ja toinen saadaan lahjana.)
Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen
tulee tuomio Hb 9:27
Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut
kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut. Ps 139:16

- Milloin me näiden jakeiden mukaan kuolemme?
- Psalminkirjoittajan mukaan jossakin on olemassa kirja, jossa on kirjoitettu myös meidän
elinaikamme. Miten konkreettisesti tämä on mielestäsi otettava?
3. Voiko kuolemaan valmistautua?

- On sanottu: Jos olet syntynyt vain kerran kuolet kaksi kertaa. Jos olet syntynyt kaksi kertaa
kuolet vain kerran.

- Mitä tällä tarkoitetaan?
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny
uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." Nikodeemus sanoi hänelle:
"Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja
syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja
Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha;
ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän
täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Jh 3:3-7

-

MItä uudestisyntymisellä tarkoitetaan?
MItä on Hengestä syntyminen?
MIten se tapahtuu?
Oletko Sinä syntynyt Pyhästä Hengestä?
Mistä sen tietää?
Pyhä Henki vaikuttaa meissä halua kertoa Jeesuksesta myös toisille.
…Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun
todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.
Apt 1:8

Silloin Paavali vastasi ja sanoi: "Mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni. Sillä
minä olen valmis, en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan
myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden.” Apt:21:13

- Mistä me saamme voiman olla Jeesuksen todistajana?
- Miten pitkälle olet valmis olemaan Jeesuksen todistaja?
- Ihanko kuolemaan asti?

