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SPØRSMÅL

• Hva skjer når vi dør? Og hva skjer ikke?

• Hva er en sjel?

• Hva er Jesu gjenkomst?

• Hvorfor er oppstandelsen så viktig å forstå?

• Hva venter vi på?

• Når kommer Jesus igjen?

• Hva vil skje når Jesus kommer igjen?

DOMMEN 

STADIUM 6 – DEL 2

BIBELTEKSTER: 

Matteus 25,31-46 
Romerne 
1. Tessalonikerne 
2. Tessalonikerne
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LES  
1. Tessalonikerne  
4,13-18

LES  
Romerbrevet

STUDIUM

Hva tror den vanlige mannen i gata skjer når vi dør? 
Nevn noen eksempler:

1 

2

3

4

Hva er det kristne håpet? Hva er det Paulus ikke ønsker 
at de skal være uvitende om? Hvorfor?

Hva er det Gud lover vil skje før Jesu gjenkomst (nå)?
Hva er det Gud lover vil skje når Jesus kommer igjen 
(senere)?

Prøv å fylle ut det som mangler nedenfor: (Der er sik-
kert flere ting som kan nevnes enn det er plass til her.)

NÅ:

1 Tro

2 Omvendelse

3 Rettferdiggjørelse

4 Helliggjørelse

5 

6 
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SENERE:

1 Ny kropp

2 Oppstandelse

3 Rettferdiggjørelse

4 

5 

6 

TANKER

Bibelen beskriver døden som en søvn

Bibelen forteller at mennesket er en levende sjel

Bibelen sier at vi ikke kan leve uten Gud

Bibelen påpeker at Herrens store dag har begynt

Bibelen beskriver det som vil skje før Jesu gjenkomst

Bibelen beskriver det som vil skje når Jesus kommer 
igjen

Bibelen forteller hva som vil skje etter Jesu gjenkomst

Bibelen sier ingenting om tidspunktet for Jesu  
gjenkomst – bortsett fra at det er snart

REFLEKSJON

Hvis vi ikke har en udødelig sjel, hvilke alternativer 
finnes? 

Hvis vi har en udødelig sjel, hvilke alternativer er så 
nødvendig i stedet for himmelen?

Hva er muligheten for at det vil være et evig paradis, 
dersom det samtidig eksisterer et evig brennenede 
helvete?

Det har tatt lang tid. Hva tenker du egentlig om at han 
kommer snart?
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KONKLUSJON

Jesus kommer snart igjen. Vi vet ikke når det blir, 
men vi gleder oss til han kommer, til dagen da vi skal 
få møte vår Frelser. De døde i Kristus sover mens de 
venter på den endelige oppstandelsen, når vi alle skal få 
møte Jesus i luften/skyene.

APPELL

Håper du Jesus kommer snart igjen? Hvorfor? Hvorfor 
ikke?

DEN BIBELSKE FORTELLINGEN  
STADIUM 6-7

     

 

  

 

 

    

       
 

  

Stadium 
1

Stadium 
2

SKAPELSE SYNDEFALL ABRAHAM - ISRAEL - DAVID - PROFETER JESU TJENESTE

FRELSEN 
ÅPENBART

MENIGHETEN DOMMEN

1: NÅ 2: JESU GJENKOMST 3: SENERE

DOMMEN 1000 ÅR I HIMMELEN DEN NYE JORD

UNIVERSET  DE TROENDE DE UGUDELIGE 
OVERBEVISES OVERBEVISES OG DJEVELEN 
    OVERBEVISES

PREST KONGE

Stadium 
4

Stadium 
6

StadiumStadium 
5

Stadium 
3
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GJENSKAPELSEN


