Erilaiset kuolemat Raamatussa.
Tulee erottaa:
1. Ruumiin kuolema? Esimerkiksi vainoissa ruumiimme voi joku tappaa, jolloin ruumis kuolee.
2. Sielun kuolema? Sielumme on iankaikkisuusolento. Sitä ei voida tappaa esimerkiksi vainoissa! Jos joku
kristitty kuolee uskonsa tähden, niin hän menee paratiisiin odottamaan ylösottoa!?
- Sielun ”kuolemassa” sielu muuttaa olotilasta toiseen. Raamattumme käyttää sielun olotilan muutoksesta
myöskin sanaa ”kuolema.” Sielun kohdalla parempi sana olisi esim. ”siirtymiskuolema.”
Ensimmäinen sielun siirtymiskuolema tapahtui jo paratiisissa, kun Adam söi kielletyn hedelmän. Ei
hänen ruumiinsa kuollut, mutta hänen sielunsa siirtyi toiseen olotilaan. Hänen yhteytensä Jumalaan
”kuoli” (katkesi) ja Adam joutui pois paratiisista maan päälle viljelemään maata. - Saatana petti!
Meidän sielumme ovat iankaikkisuusolentoja. Sielu ei häviä minnekään, vaan sen elämä jatkuu eri vaiheitten
kautta lopulta, joko taivaassa tai helvetissä. - Ruumis tulee maaksi jälleen!
Miten Paavali voi puhua roomalaiskirjeessä itsestään näin: Room. 7;10 ”kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja
minä kuolin?” - Hänhän oli elossa! Hyvä selitys asiaan on se, että hän kertoi tässä oman sielunsa siirtymistilanteista, sielunsa 1. vaiheen ”kuolemasta!”
Roomalaiskirjeen mainitut ovat lähinnä näitä ”siirtymiskuolemia!”

Uskovalla ihmisillä pitäisi tällaisia ”siirtymiskuolemia” olla 4 kpl.
1. vaiheen ”kuolema”:
- Kun ihmiselle tulee synnintunto ja omatunto herää. - Ihmisestä tulee syntinen!
Room. 7;9-10. ”Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi
ja minä kuolin”.

2. vaiheen ”kuolema”:
- Kun ihminen synnintunnon vaikuttamana tekee parannuksen.
Room. 6;2. ”Me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä.”

3. vaiheen ”kuolema”:

Uskovan
ihmisen
hengellisen
kasvun
vaiheita

- Kun Hengellä kuoletamme lihan teot.
Room. 8;13. ”Sillä jos te lihan mukaan elätte, niin pitää teidän kuoleman; mutta jos te
Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.”

4. vaiheen ”kuolema”: (Ruumis myös kuolee)
- Sielu siirtyy ajan rajan toiselle puolelle Paratiisiin odottamaan Karitsan häitä.

Ei uskovaisella ihmisellä on 2 ”siirtymiskuolemaa”
1. vaiheen” kuolema”:

(Sama kuin uskovaisellakin)

- Kun ihmiselle tulee synnintunto ja omatunto herää. - Ihmisestä tulee syntinen!
Room 7;9-10. ”Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin”.

2. vaiheen ”kuolema”: (Ruumis myös kuolee)
- Jos ei tee parannusta, niin sielu siirtyy pois tästä ajasta Tuonelaan odottamaan tuomiota.
Raamattu sanoo heille: - Juuda 1;12-13. ”He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita; syksyisiä puita hedelmättömiä,
kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä,rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille
pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.
Ilm 2;11. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa ei toinen kuolema vahingoita.”

Tämä toinen kuolema on vahingoittava, koska sen jälkeen ei voi pelastua!
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