№12

Смъртта
Когато човек умре, какво става с него? Ние знаем някои неща за живота, какво е и
какво означава. Но какво се случва с нас, когато умрем? Къде отиваме? В рая? В ада?
На вечни мъки? В чистилището? Какво ни очаква в сенките пред нас? Ами нашите
починали обични? След като знаем, че Библията е Божието слово, не би ли трябвало да
се обърнем към единствения сигурен източник на информация? Библейското учение за
смъртта е последователно и логично, не объркващо. Може да има някои изненади. Но
всички отговори са разумни, задоволителни и най-хубавото – успокояващи.
1.

Как говори Исус за смъртта? Йоан 11:11-14

2.

Как говори за смъртта Старият завет? Второзаконие 31:14-16; 2 Царе 7:12

3.
Как е разбирал Павел състоянието на мъртвите спрямо възкресението?
1 Солунци 4:15,16; Деяния 13:36

4.
А Даниил в Стария завет? Как е разбирал той смъртта и възкресението?
Даниил 12:2

5.

Какво е учил Исус по въпроса за смъртта и възкресението? Йоан 5:28,29

6.

Кой е единственият безсмъртен? 1 Тимотей 6:15,16; 1Тимотей 1:17

7.

Как е описан човекът в сравнение с Бога? Римляни 1:23

8.

Кога човекът става безсмъртен? 1 Коринтяни 15:51-54

Забележка: Библията описва смъртта като сън повече от 50 пъти. За да
разберем състоянието на смъртта или „съня/почивката”, трябва първо да разберем
състоянието на живота.
9.

Кои два елемента събира Бог, за да направи човека жива душа? Битие 2:7

10.

Когато умрем, как се обръща процесът, който Бог е използвал при
създаването на душата? Псалом 104:29

11.

Може ли душата да умре? Езекиил 18:20

12.

Когато приключи животът, какво остава? Битие 3:19

13.

Какво определение за живота дава Библията? Йов 27:3

14.

Какво се случва, когато диханието се върне при Бог? Йов 14:10-12

Забележка: Бог не постави жива душа в Адам. Адам стана жива душа като
резултат от събирането на тялото с диханието или духа от Бог. Когато
електрическата крушка е свързана към тока, имаме светлина. Никой не поставя
светлината в крушката. Тя е резултат от обединяването на тези два компонента.
Когато премахнем електричеството, светлината спира да съществува. Според
Библията, душата е комбинация от тяло и дихание, или дух. Когато диханието
(силата на живота) или „духът” на Бога си отива от тялото, душата също
престава да съществува.
пръст + дихание = душа
душа – дихание = пръст
15.

Какво знае човекът, когато е мъртъв? Еклисиаст 9:5,6,10

16.

Могат ли мъртвите да прославят Бога? Псалом 115:17

17.

Може ли починал човек да се върне в къщата си като дух? Йов 7:9,10

Забележка: Както изучавахме по-рано, много демони могат да правят чудеса,
едно от които е да се представят за наши починали обични. Разказва се за един
мисионер, който проповядвал за състоянието след смъртта. По-късно един от
хората в залата видял във „видение” жена си, която била починала преди време.
Привидението имало гласа и маниерите на жена му. Убеден в библейското учение,
мъжът казал на „жена си” да си отиде в името на Исус Христос и тя изчезнала и се
превърнала в демон. Само в Божието слово има истина.

Заключение: Когато човек умре, той не продължава да живее някъде другаде.
Той не е в рая, не е в ада, не е в чистилището. Той изобщо не е жив никъде, в
никакво състояние. Той е в състояние на сън или безсъзнание. Мъртвите си
почиват тихо в гробовете си, докато Исус дойде. И ако спрем и го премислим, би
ли могло да бъде по-добре? Както винаги, Бог е направил това, което е най-добро.
Вместо да позволи на починалия да гледа надолу от рая и да вижда нещастието и
страданието, което смъртта му е причинила; вместо да позволи на починалия
съпруг или съпруга да вижда как другият бързо прехвърля любовта си към друг;
вместо да позволи на родители да виждат как децата им страдат заради проблеми,
Исус е определил смъртта да бъде кратък период на несъзнателен сън. Няма мъка
за починалия, защото той не осъзнава минаващото време. Умиращите заспиват и
в следващия (в тяхното възприятие) момент се събуждат и се срещат отново със
своите обични и с Исус.

Отговори към урок №12
1. Сън
2. Сън
3. Сън до възкресението
4. Сън до възкресението
5. Почивка в гроба до възкресението
6. Бог
7. Смъртен
8. При Второто пришествие или възкресението
9. Пръст и Божието дихание за живот
10. Когато Божието дихание е отнето, те умират и се превръщат в пръст
11. Да
12. Пръст
13. Божието дихание
14. Превръща се в пръст
15. Нищо
16. Не
17. Не

