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Milline on taevas
(Janno Peensalu)

1. Parim alus taevast rääkimiseks on Piibel (meil on samuti paljude surma lähedased
kogemused)
Küsimus: Milline oli sinu ettekujutus taeva olemasolust enne kristlaseks saamist (kui oli) ja kuidas
Piibel on seda muutnud tänaseks?
Martin Luther kirjutas: ma vahetaks ühte momenti taevas kõigi maiste rikkuste ja rõõmude vastu,
isegi kui need kestaksid tuhandeid aastaid!
Shakespeare kirjutas: Armastus taeva vastu teeb elu taevalikuks!
Richard Baxter: Usklik igatseb taevast rohkem kui maad. Patune aga ihaldab seda maailma.
Küsimus: Missugused kirjakohad võisid neid mehi veenda taeva erakordsuses ja headuses?
No, mida Piibel taeva kohta ütleb?
Küsimus: Too välja mõningad nüansid, mida märkad Piiblit rääkivat taeva kohta? Millised ihud meil
seal on (Loe 1Kr 15 pt näiteks), mida me seal teeme (loe Ilmutuse raamatu 4pt) ja mida veel huvitavat
silma jääb? (kasuta ja neid kirjakohti, mis on välja toodud siin lõpus).

2. Paulus räägib oma huvitavat kogemust, kuidas teda tõmmati 3-dasse taevasse (2Kr 12:2)

1. Kolm taevast, mida Piibel mainib. Millistele kolmele taevale ta viitab?
2. Taevad on mitmuses 1Ms 1:1 ja 2:1, samuti Mk 1:10; Iiob 9:8 ja Laul 19:1
3. Kus on Jumala taevas? Põrgu (Sheol) – maa sees. Mõned arvavad- põhja suunas

galaktikatevahel olevas suures ligi miljard valgusaastat laias tühimikus (Js 14:13)

· Kui jüngrid said ristitud Püha Vaimuga, hääl tuli taevast Apt 2:1

· Stefanos nägi taevasse Apt 7:56

· Paulus nägi valgust taevast Apt 9:3 (see polnud päikese valgus)

· Peetrus näeb taeva avatud olevat nägemust nähes Apt 10:11

· Paulus ütles, et lahkumine ihust tähendab olla koos Issandaga – silmapilkne (2Kr
5:8)

Küsimus: Mis järeldus sulle loogiline tundub nende kirjakohtade alusel?

3. Taevast külastanud ütlevad seda raske kirjeldada olevat.

1. ScientificAmerican kirjutab: tuhanded on kirjeldanud lahkumist oma ihust, kokkupuudet
sfääriga väljapool seda meile tuntud maailma, mis on muutnud nende elu ja suhtumist
surmasse.

2. Miks inimesed, kes on käinud taevas, ei ole tahtnud sealt tagasi tulla?
3. Henry Ward Beecher: Taevas saab olema osaks neile, kelledel on taevas juba nende

südametes!
4. D. C. S. Lewis: Sihi taeva poole ja sa saad maa kauba peale, sihi ainult maad ja sa ei saa

lõppeks kumbagi.



5. Küsimus: Mida õpetab Piibel, et kuidas inimene jõuab taevasse? Kas me vajame selleks häid
tegusid?
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