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1.


Innledning
Repetisjon.
Hva mente Jesus da Han sa at vi må komme til Ham på samme måte som små barn,
dersom vi skal komme inn i Hans rike?
At vi skulle stole på Ham som vår Forløser, akkurat som små barn som har ubetinget tillit.

Hva tenkte den rike unge mannen han kunne gjøre for å tilfredsstille Gud og arve evig liv?
Han trodde han kunne gjøre seg fortjent til Guds aksept og få evig liv ved at han gjorde gode gjerninger
og holdt Guds bud.

Den unge mannen kalte Jesus ”Gode Mester,” men Jesus svarte: ”Det er bare en som er
god, og det er Gud.” Nektet Jesus på at Han var Gud?
Nei. Jesus ville at han skulle forstå at dersom han kalte Jesus god, måtte han også godta at Han var Gud,
for bare Gud er god.

Hva ville Jesus at den rike unge mannen skulle forstå når Han sa at han skulle gi bort hele
rikdommen sin til de fattige, og følge Ham?
At han var en synder som ikke klarte å elske sin neste eller Gud, slik Guds lov krevde.

Hvorfor gikk den unge mannen bedrøvet bort?
Selv om han gjerne ville ha evig liv, ville han ikke innrømme at han var en synder, og at han elsket
eiendommen sin høyere enn Gud og sin neste.



Vi skal nå se på denne leksjonen.
Gud vil at vi skal forberede oss på livet etter døden.
Dette livet er flyktig, men likevel bruker vi den korte tiden vi har til å være opptatt med
denne verdens ting. Vi arbeider hardt og legger oss opp rikdom og vil stadig ha noe større og
bedre. Vi tenker lite på den kommende evigheten. Men vår eksistens er uten mål og mening
om vi vandrer omkring som syndere uten Kristus.
Gud vil at vi skal søke Ham mens vi lever. Da kan vi forberede oss på evigheten og det som
virkelig teller.
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2.


Jesus fortalte en lignelse for å vise at det er tåpelig å leve for materiell
vinning.
Mange lever kun for denne verdens ting.
De tror at de blir glad og lykkelig om de blir rike, og så er de misunnelige på det andre folk
har.
Hør godt etter hva Jesus sa om å leve for materielle ting i stedet for å søke Gud.

Les Luk 12:15.
Jesus ville at folk skulle vite at penger og eiendom ikke er noen garanti for lykke og glede. Det
vi eier har ingen betydning for hvor vi skal tilbringe evigheten.


For å illustrere dette, fortalte Jesus lignelsen om en rik mann.

Les Luk 12:16.
Jesus fortalte denne lignelsen for å vise folket at en person sitt forhold til Gud er mye
viktigere enn rikdommene i denne verden.
Hva hjelper det et menneske om han eier enorme rikdommer, men går til evig straff når
han dør?
Ingenting.



Den rike mannen tenkte at han virkelig skulle nyte rikdommen sin i mange år framover.

Les Luk 12:16-19.
Den rike mannen var tilfreds fordi han hadde rikdom som kunne vare i mange år. Han tenkte
han kunne bygge en større låve for å lagre rikdommen sin. Så kunne han glemme Gud og
bare leve akkurat som han selv ville.
Han tok ikke med i beregningen at Gud er den som gir liv og som tar det tilbake. Den rike
mannen hadde glemt Gud, men Gud hadde ikke gitt fra seg sin autoritet over ham. Mannen
tenkte han skulle nyte rikdommen sin, men Gud hadde en annen plan.
Vers for læreren: Esek 18:4


Guds timeplan var at den rike mannen skulle dø den natta.

Les Luk 12:20.
Når Gud har bestemt at det er tid for et menneske å dø, er det ingen som kan holde ham i
live.
Hvorfor tror du Gud kalte denne mannen en dåre?
Fordi han levde bare for denne verdens rikdom, og tenkte ikke på Guds autoritet og det som skulle skje
etter at han døde.
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Alle som lever kun for materielle ting, er som mannen i denne lignelsen.

Les Luk 12:21.
Jesus sa at alle som lever bare for verdens rikdom, uten tanker for Gud, er dårer. Den rike
mannen var ekstremt rik, men åndelig fattig. Han stolte på sin rikdom, og overså Gud og de
åndelige rikdommer som han kunne ha fått del i.
Det Gud gjør for dem som tror på Ham, er mye bedre enn hva som helst av denne verdens
rikdommer.
Hvor lenge kan vi nyte denne verden?
Bare en kort tid.

Hvor lenge kan vi nyte de åndelige rikdommer som Gud gir til hver den som tror på Ham?
For evig tid.



Jesus fortalte denne lignelsen for å advare oss.
Vi må tenke over hvordan vi prioriterer.
Hva er en god investering i livet?
Å lære om Gud og Hans Ord.

3.


Jesus fortalte en sann historie om en rik mann og en fattig mann.
Nå skal vi lese en sann historie som Jesus fortalte i en annen anledning.
Legg merke til at denne historien er ulik den forrige på den måten at det ikke er en lignelse.
Dette hadde virkelig skjedd. Den rike mannen og den fattige mannen i denne historien, levde
samtidig.
Vi vet ikke navnet på den rike mannen, men den fattige mannen hette Lasarus.
Lærer: Dersom noen av deltakerne spør om det er Lasarus, bror til Marta og Maria, kan
du si at det står det ingenting om i Bibelen.

Les Luk 16:19-21.


Den ene mannen var rik, og den andre var en tigger.
Den rike mannen hadde råd til å kle seg i flotte klær og spise den beste mat. Han hadde nok
av alt han behøvde.
Men Lasarus hadde et vanskelig liv. Han var en tigger som var avhengig av det folk gav ham.
Han var syk, og hadde knapt nok mat til å holde seg i live.
Hvem så ut til å ha det best?
Den rike mannen.

La oss fortsette å lese historien. Vi skal se at det var Lasarus som virkelig hadde det best.

3

Leksjon 44

Les Luk 16:22-23.


Da Lasarus døde, ble han båret av engler til det samme sted som Abraham var.
Abraham var død mange hundre år tidligere, og kroppen hans var gravlagt i Israel.
Så hvordan kunne det ha seg at han fremdeles levde da Lasarus døde?
Hans sjel og ånd – hans virkelige person – levde fremdeles.



Døden er ikke slutten på alt, som noen mennesker mener.
Det er en evig framtid for alle mennesker. Etter at vi forlater kroppen i døden, fortsetter vi å
eksistere, enten i Himmelen eller i fortapelsen.
Når blir en persons evige endemål bestemt?
Før han dør.



Noen mennesker mener at det er etter døden at det blir bestemt hvor en skal være i evigheten.
De tror at det gode og det dårlige de har gjort i livet, vil bli veid opp mot hverandre for å se
hvor en skal være i evigheten. Dette stemmer ikke med det Bibelen lærer.

Les Hebr 9:27.
Hva avhenger vår evige framtid av?
Om vi tror på Forløseren eller ikke mens vi lever her i denne verden.

Vers for læreren: Luk 23:43; 2. Kor 5:8
Da den rike mannen døde, ble kroppen hans gravlagt, men hans sjel og ånd gikk straks til et
forferdelig sted.
Hvordan kunne Jesus vite hvor Lasarus og den rike mannen gikk når de døde?
Han er Gud, derfor vet Han alt om alle mennesker som har levd.



Rikdommen til den rike mannen, var ikke til noe hjelp for ham etter at han var død.
På tross av sin rikdom, gikk han til straffens sted. Han kunne ikke kjøpe seg evig liv med
rikdommen sin.
Av denne historien kan vi se at denne verdens ting ikke hjelper oss etter at vi er død, og de
kan ikke redde oss fra Guds straff.



Det er ingen forskjell på rik og fattig når de dør.
Det kan hende at den rike får kroppen sin lagt i en kostbar kiste og får en flott begravelse,
men egentlig er det ingen forskjell på den fattige og rike når de møter døden. Det som er
viktig, er hvor den virkelige personen, som lever inni kroppen, går hen.



Satan prøver å villede folk om hva som skjer etter at en person dør.
En av hans løgner er at åndene til de døde fortsetter å være her i denne verden.
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Noen mener at en kan samtale med åndene til dem som er gått bort. Men det stemmer ikke.
Satan narrer folk til å tro at de snakker med sine kjære.
Hvem er det de snakker med?
De onde åndene.

De onde åndene kjenner til detaljer i folks liv, og kan til og med etterligne stemmen deres.
Satan er en løgner og forfører. Han løy til Adam og Eva, og han gjør det samme til folk i dag.
Hvordan kan vi få vite sannheten om hva som skjer etter døden?
Vi kan lese hva Gud har sagt om det i Bibelen.

Bare Gud kan si oss sannheten om hva som skjer etter døden, og Han har åpenbart det i
Bibelen.


Den rike mannen ropte ut om medfølelse.

Les Luk 16:24.
Hva sier dette verset om fortapelsen?
Det er et straffens sted.

All synd må bli betalt fullt ut.


Det er ingen glede i fortapelsen.
Folk kan vitse om at de vil komme i godt selskap i helvete. De snakker som om det kommer til
å bli en stor samlingsfest der.
Hvorfor forteller Satan slike løgner?
For at folk ikke skal tenke over den grusomme realiteten det er.

Det er ingen glede eller trøst der.


Abraham svarte den rike mannen.

Les Luk 16:25.
Ble Lasarus tatt til Gud som en erstatning for alt han hadde lidd her i dette livet?
Nei.

Gikk den rike mannen til straffens sted fordi han hadde vært rik i denne verden?
Nei.



Det er ingen utgang fra straffens sted.

Les Luk 16:26.
Vers for læreren: Åp 20:10, 12-15.


Folk har laget mange falske teorier om livet etter døden.
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Noen tror at når folk dør, så lider de straff en periode, og til slutt går de til Himmelen. Det
stemmer ikke med det Jesus forkynte.


Den rike mannen ville at Lasarus skulle gå tilbake til jorden og advare brødrene hans.

Les Luk 16:27-28.
Mannen hadde omtanke for brødrene sine.
Hva sier dette oss om straffens sted?
At de som er der husker denne verden.

De husker hva de gjorde da de levde, og de husker sine venner og slektninger.

Les Luk 16:29.


Guds budskap i Bibelen er tilstrekkelig advarsel.
Abraham sa til den rike mannen at brødrene hans måtte tro på det som var skrevet i Moses
og profetens skrifter. Med andre ord, de skulle tro på Guds Ord.
Ingen behøver å havne på straffens sted. Hvis vi lytter til Guds Ord, vil Han vise oss veien til
evig liv gjennom Jesus Kristus.

Les Luk 16:30-31.


Guds budskap i Bibelen er viktigere enn mirakler.
Dersom folk nekter å tro på Guds skrevne Ord, vil de heller ikke tro om noen kommer tilbake
fra de døde for å advare dem.
Har vi noe eksempel på dette i Bibelen?
Jødene så at Jesus reiste opp Lasarus fra de døde, men de ville ikke tro på Ham likevel.

4.


Vi må forberede oss på evigheten.
Satan har lurt mange mennesker.
De tror at penger, posisjoner, sport, underholdning og helse er viktigere enn Gud og
evigheten.



Nå er vi i tiden, men foran oss ligger evigheten.
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Lærer: Vis Illustrasjon 36.

Se etter hvor vi befinner oss nå.
Hvor lenge lever vi? 50, 60, 80 eller kanskje 90 år?
Vi kan ikke forutse hvor lenge vi skal leve.

Samme hvor lenge vi har igjen å leve her i verden, hva ligger foran oss?
Evigheten.

5.

Konklusjon
Hva vi gjør med Guds Ord når vi har hørt det, bestemmer hvor vi vil være i det øyeblikket vi
dør, og hvor vi vil være i all evighet.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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