Lektie 10

HIMLEN ER RIGTIG NOK
Har du nogensinde tænkt på Himlen? Nogle mennesker forestiller sig, at
de kommer til at sidde på en sky og spille på harpe. Andre tror, at de vil
spadsere på gader lavet af guld. Og andre igen tror, at de vil blive som en
ånd uden krop og leve evigt. Hvad er det egentlig, Biblen siger, om
Himlen? Lad os finde ud af det.
1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus som vor frelser? (Joh 1,12-13)
___________________________________________________________
2. Hvad betyder det at blive et Guds barn? (Rom 8,17; Gal 4,7)
___________________________________________________________
Bem.: Normalt er en arving en søn eller datter, som en dag kommer til at
arve alt det, som ens far og mor ejer. Da du er en arving til Gud og da
Jesus nu er din bror, så er alt det, som Jesus har fået lovet som arv, nu
også lovet til dig i Himlen.
3. Hvad har Jesus fået lovet som arv? (Hebr 1,2)_________________
Bem.: Jesus er nu arving til ”alle ting”. Hele universet er i hans hænder,
og når han kommer tilbage for at hente os, vil han dele hele universet
med os.
4. Hvad lover Jesus dem, der følger ham? (Åb 3,21; 2,26-27; 5,9-10)
___________________________________________________________
Bem.: Gud ville være retfærdig, hvis han gennem Jesu død ville bringe
vores planet tilbage til dens oprindelige tilstand i Eden. Men Gud gør
meget mere end det! Han gør os meget mere betydningsfulde, end hvis vi

aldrig havde syndet. Han deler faktisk sin trone med os! Han ”gør godt”
for al den lidelse og smerte, som vi går igennem. Han giver os endda
kroner på for at vise, at vi er konger og dronninger med ham. Sikken en
fantastisk kærlighed, Gud har til os!
5. Hvad lovede Kristus, at han ville gøre rede for sine tilhængere?
(Joh 14,1-3) ________________________________________________
Bem.: Jesus gør alt rede for os lige nu. Han har travlt med at arbejde, så
alt vil være perfekt for os, når han kommer igen for at tage os op til
himlen.
6. Hvordan beskriver Biblen det sted, som Gud er ved at gøre rede
for os? (1 Kor 2,9) ___________________________________________
7. Hvad slags sted vil det være? (Hebr 11,10. 16.) _________________
8. Hvad hedder denne himmelske by? (Åb 21,2)
___________________________________________________________
9. Hvordan beskriver Bibelen den hellige by? (Åb 21,17-25)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

v. 18: Dens murværk var ___________________________________
v. 18: Byen var af _________________________________________
v. 21: De tolv porte var _____________________________________
v. 21: Byens gader var af ___________________________________
v. 23: Byen har ikke brug for ________________________________
v. 25: Det er aldrig ________ dér.

Bem.: Denne smukke by kommer til at skinne af guld og ædelsten. Men
det bedste ved byen bliver, at Jesus vil være dér sammen med os.

10. Hvilken planet bliver det evige hjem for Guds børn? (Matt 5,5)
___________________________________________________________
11. Hvorfra, sagde Johannes, at det ny Jerusalem ville komme til
denne jord? (Åb 21,2. 3. 10.) __________________________________
Bem.: Det ny Jerusalem bliver hovedstaden på jorden, og jorden bliver
centrum i hele universet. Vi vil regere universet med Gud i himlen.
12. Hvordan bliver jorden renset for at den kan modtage denne
smukke by? (2 Pet 3,10-13)
___________________________________________________________
13. Hvordan vil den nye jord adskille sig fra vores jord i dag?
a.
b.
c.
d.
e.

(Åb 21,1) _______________________________________________
(Es 35,1) ________________________________________________
(Es 60,18) _______________________________________________
(Es 65,25) _______________________________________________
(Åb 7,16) _______________________________________________

14. Hvad er nogle af de ting, som vi vil gøre i himlen? (Es 65,17-22)
___________________________________________________________
15. Hvordan bliver vores legemer? (Fil 3,20-21) __________________
___________________________________________________________
16. Hvordan var Kristi legeme? (Luk 24,36-43) __________________
___________________________________________________________
17. Vil vi være sammen med resten af vores familie? (Es 65,23; 66,22)
___________________________________________________________

18. Vil vi fortsætte med at tilbede Gud på sabbatsdagen? (Es 66,23)
___________________________________________________________
19. Hvad vil Gud gøre for at vise sin glæde, når vi er hos ham i
himlen? (Luk 12,37) _________________________________________
___________________________________________________________
Konklusion: Så stor er Guds kærlighed, at den planet, som har syndet
og korsfæstet ham, nu bliver til hele universets centrum og skal regere
med ham på selveste hans trone. Han elsker os så meget, at han ønsker
at være sammen med os for evigt. Mens vi fortsætter med at finde ud af,
hvor meget Gud elsker os, vil vores kærlighed og tillid til ham fortsætte
med at vokse.

Kære Gud,
Mange, mange tak for din store kærlighed til mig. Jeg beder dig om
at komme ind i mit hjerte og overtage mit liv, så jeg kan være med
dig i himlen for evigt.
Din ven
___________________________________________________________

NØGLE TIL LEKTIE 10
Sp. 1 - Guds børn
Sp. 2 - Vi bliver gjort til Guds arvinger
Sp. 3 - Alle ting
Sp. 4 - At vi skal regere med ham
Sp. 5 - En plads for os
Sp. 6 - Som et sted, der ikke er til at beskrive
Sp. 7 - En by
Sp. 8 - Det ny Jerusalem
Sp. 9 a. Jaspis
b. det pure guld
c. tolv perler
d. det pure guld
e. sol eller måne
f. nat
Sp. 10 - Jorden
Sp. 11 - Fra himlen, fra Gud
Sp. 12 - Ved at brænde op
Sp. 13 a. Havet findes ikke mere
b. Der bliver ingen ørken mere
c. Der bliver ingen vold og undertrykkelse og ulykke
d. Dyrene er tamme
e. Der bliver ingen sult eller tørst

Sp. 14 - Bygge huse og bo i dem og plante vingårde og nyde deres
frugt
Sp. 15 - Som Jesu legeme
Sp. 16 - Det var af kød og knogler
Sp. 17 - Ja
Sp. 18 - Ja
Sp. 19 - Han vil lade os sætte os til bords og selv komme og sørge
for os

