Lektie 13

HVAD SKER DER, NÅR VI DØR
Hvad sker der, når vi dør? Hvor går vi hen? Nogen siger, at vi går lige op
til himlen. Det lyder da ret godt, ikke? Nogen siger, vi kommer i helvede. Det lyder ikke sjovt. Andre siger, at vi ”sover”, indtil Jesus kommer
tilbage efter os. Så lad os igen se på Guds ord. Biblen har alle svarene til
os.
1. Hvordan beskrev Jesus døden? (Joh 11,11-14) _________________
2. Hvordan beskriver Det Gamle Testamente døden? (5 Mos 31,1416; 2 Sam 7,12)
___________________________________________________________
3. Hvad lærte Jesus om døden og genopstandelsen? (Joh 5,28-29)
___________________________________________________________
Bem.: ”Genopstandelse” betyder at blive bragt tilbage til livet ”eller at
blive ”opvakt fra de døde”. Jesus siger, at vi sover i vores grave, indtil
han kommer tilbage efter os.
4. Hvad sker der, når et menneske dør? (Sl 104,29) _______________
___________________________________________________________
Bem.: Når Gud fjerner vores ”ånd” (ånde) eller ”liv”, falder vi i søvn,
indtil han kommer og henter os. (Bem. fra oversætter: I den engelske
bibeloversættelse står der ”breath” = ”ånde” – ikke ”ånd”).
5. Hvem er den eneste, der er udødelig? (1 Tim 6,15-16; 1 Tim 1,17)
___________________________________________________________
Bem.: Ordet ”udødelig” betyder, at du aldrig kan dø.

6. Hvornår bliver mennesket udødeligt? (1 Kor 15,51-54) __________
___________________________________________________________
Bem.: At vi er dødelige betyder, at vi kan dø. Men når Jesus kommer, vil
han give os udødelighedens gave. Det betyder, at vi aldrig mere skal dø.
Vi vil leve i al evighed!
7. Hvor meget ved mennesket, mens det er dødt? (Præd 9,5-6)
___________________________________________________________
Bem.: Man ved ingenting, mens man sover. Sådan er det også, når man
er død.
8. Hvad sker der, når Jesus kommer tilbage for at hente os? (1 Tess
4,13-18) ___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Konklusion: En dreng var engang sammen med sin familie i Legoland.
Han morede sig rigtig meget, og da dagen gik på hæld, var han så træt,
at han faldt i søvn på vej hjem i bilen. Ved ankomsten derhjemme tog
faderen ham i sine arme og bar ham op i hans seng. Da drengen
vågnede næste morgen sagde han: ”Hov, hvordan er jeg kommet i min
seng?” Han huskede ingenting!
Sådan er det, når vi dør. Vi falder i søvn og husker ingenting, indtil Jesus kommer for at hente os. Vi vil atter være sammen med
vores familie, og det allerbedste er, at Jesus vil være sammen med os og
vi skal leve sammen med ham i al evighed.
Kære Gud,
Tak fordi du giver mig det evige liv som gave. Jeg ønsker at leve i
himlen sammen med dig og mine forældre. Jeg beder dig om at give
mig et hjerte til at kende dig og elske dig.
Din ven,
___________________________________________________________

NØGLE TIL LEKTIE 13
Sp. 1 - Som en søvn
Sp. 2 - Som en hvile
Sp. 3 - Man sover indtil genopstandelsen
Sp. 4 - Når Gud tager menneskets ånd (ånde) bort, dør det og bliver
til jord igen
Sp. 5 - Gud
Sp. 6 - Når Jesus kommer igen, når basunen har lydt
Sp. 7 - Ingenting
Sp. 8 - Når Jesus kommer, vil først de døde opstå, så skal vi, der
lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med
dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være
sammen med Gud og vores familie.

