
a. Ja 
b. Nei 

13. Av de 400 ganger som ordet «sjel» blir brukt i Bibelen (Bibelen 
Guds Ord) står det aldri i sammenheng med ordet «udødelig». 
Martin Luther satte seg imot læren om sjelens udødelighet. Han 
kalte den for en av de «avskyelige fabler som utgjør en del av de 
romerske dekreters søppelhaug» (Works, bind 7, s. 131-132). 
Luther mente, akkurat som flere andre reformatorer (som f.eks. 
Tydale), «at de døde ikke har noen ... følelse. Det finnes … ingen 
plikt, ingen kunnskap, ingen visdom der. Salomo sier at de døde 
sover og overhodet ikke merker noe. De døde ligger bare der og 
teller verken dager eller år, men når de oppvekkes, kommer det 
til å oppleves som om de bare hadde sovet et øyeblikk» (Martin 
Luther, Kommentar till Predikaren, s. 152). 

14. Hvor mye vet de døde? (Fork 9,5-6. 10; Sal 115,17; 6,6; Job 7,9-10; 
14,10-12. 21; Jes 38,18; Joh 11,11-14; Luk 8,52) 

a. De ser alt som skjer på jorden 
b. De vet bare om det som skjer i graven 
c. Ingenting, de sover 

15. Når kommer de rettferdige til himmelen? (Joh 5,28-29; 6,39-40; 
14,2-3; 1 Tess 4,13-18; Apg 2,29. 34; Dan 12,2; Matt 25,31-34) 

a. Ved dødsøyeblikket 
b. Ved Jesus gjenkomst 

16. Hvem har livet og nøkkelen til dødsriket i sin hånd? (Åp 1,12-13, 
17-18; Joh 11,25; 14,6; 1,4) 

a. Jesus Kristus 
b. Djevelen 
c. Peter og pavene 

17. Om Jesus bor i oss, kan vi ha mot til å se døden i øynene (1 Joh 
5,11-12). Er det din vilje å overgi deg til Jesus, slik at du kan gjøre 
det? 

a. Ja 
b. Nei 

Se døden i øynene 
 
Ring inn svarene dine ut ifra bibelversene i parentes. 

1. Hva skulle Antikristmakten forvrenge? (Apg 20,29-30; Dan 8,12; 2 
Pet 2,1, 1 Tim 4,1; Åp 2,14-15) 

a. Retten 
b. Kjærligheten 
c. Sannheten, altså den sanne læren 

2. Profetiene om seglene og menighetene viser hvordan det ble slik. 
Lammet er den eneste i universet som er verdig å bryte seglene til 
himmelens profetiske bokrull og åpenbare dets innhold for 
verden. Hvorfor er han verdig til å gjøre det? (Åp 5,5. 9) 

a. Fordi han har seiret gjennom å dø på korset 
b. Fordi han er sterkere enn alle vesener i universet 
c. Fordi han har skapt verden 

3. Når det første seglet brytes får vi et innblikk i hva som skjer på 
jorden rett etter Jesus himmelfart og Den Hellige Ånds ble utøst 
på pinsedagen (jf. Åp 5,6). Hva representerer de ulike 
stridshestene som rir frem? (Sak 10,3; Høy 1,8-9) 

a. Guds folk i ulike tidsepoker i historien 
b. Bokstavelige ryttere som galopperer frem over jorden 
c. Fire EU-politikere 

4. Den første hesten er hvit, dvs. ren og rettferdig (Sal 51,9; Jes 
1,18). Dens rytter har en bue og seierskrans idet den galopperer 
seirende frem mot nye seiere. Hvilket passende bilde på den 
tidlige kristne kirke! Hvor langt nådde evangeliet under den tidlige 
kristne kirkes tid? (Kol 1,23.6; Rom 15,19; 10,18; 1,8) 

a. Det nådde ut til hele den da kjente verden 
b. Bare til Jerusalem, Samaria og Damaskus 
c. Fra Jerusalem til Rom 
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5. Menigheten i Efesus (Åp 2,1-6) er også et passende bilde på den 
kristne kirke på denne tiden (31-100 e.Kr.). Efesus var kristen-
dommens «høyborg». Det var ut ifra Efesus at «alle som bodde i 
Asia, jøder og grekere, fikk høre Herrens ord» (Apg 19,10). 

6. Hva gjorde djevelen med menigheten etter dette? (Åp 12,13) 
a. Forfulgte den 
b. Lurte den 
c. Lot den være i fred 

7. Romerriket innså snart at deres hedenske religion var truet av 
kristendommen. Spesielt mellom årene 100-313 e.Kr. ble over 
100 000 kristne slaktet på de verste tenkelige måter. Hvor lenge 
skulle menigheten i Smyrna forfølges som verst? (Åp 2,10) 

a. 10 dager 
b. 100 dager 
c. 1260 dager 

8. Som vi har sett, tilsvarer en dag ett år i profetiene (Esek 4,6). 
Disse dager passer derfor akkurat på den verste forfølgelsen 
under denne tidsperioden som varte mellom 303-313 e.Kr. Når 
det andre seglet brytes, trer en rød hest frem (Åp 6,3-4). Et 
passende bilde på den forfulgte kirken. Sverdet representerer krig 
og forfølgelse som kirken fikk tåle (3 Mos 26,6). Hvordan 
oppmuntrer Jesus menigheten under denne tidsperioden? (Åp 
2,8.10-11; 1 Tess 4,13-18; Joh 11,23-24) 

a. Martyrene skal oppstå ved Jesus gjenkomst 
b. Martyrenes sjeler kommer direkte til himmelen 
c. Martyrernes minne lever videre for alltid 

9. Den tredje menigheten (Pergamon) og det tredje seglets svarte 
hest beskriver menighetens tilstand i den kristne kirke mellom 
313 og 538 e.Kr. – en tid som har blitt kjent som kompromissets 
tid. Fra og med Konstantins «omvendelse» ble kirken en 
statskirke. Men i stedet for å utrydde hedendommen, ble de 
fleste hedenske ritualer beholdt (som avgudsdyrkelse, 
helgentilbedelse, soltilbedelse osv.), men navnene ble byttet til 

kristne navn. Hva sier Guds bud om å lage statuer og bøye seg ned 
for dem? (2 Mos 20,4; 3 Mos 26,1; 5 Mos 4,15-18; 27,15; Jes 46,5-
7; 2 Kor 6,16-17) 

a. Det er ok så lenge det er et symbol på den sanne Gud 
b. Man kan be til dem så lenge man også tilber Gud 
c. Det er avskyelig og fortjener døden 

10. Falsk lære begynte også å snike seg inn i menigheten. Antikrist 
skulle holde seg til Bileams lære (Åp 2,14). Bileam var en Guds 
profet som falt fra og ledet Israels folk til å tilbe avguden Baal-
Peor og begå hor (4 Mos 25,1-3; 31,16). Baal-Peor kulten handlet 
om forfedre-tilbedelse. Derfor skriver David senere: «De sluttet 
seg til Baal-Peor og åt offer som var gitt til de døde.» (Sal 106,28). 
Men i virkeligheten var det ikke de døda de tilba, men onde ånder 
som opptrådte som avdøde forfedre (Sal 106,36-37; 1 Kor 10,20; 
2 Kor 11,14-15; 1 Krøn 10,13-14).  

11. Hva har Gud sagt om kommunikasjon med de døde? (5 Mos 
18,10-12; Jes 8,19; 3 Mos 19,31; 20,27) 

a. Han har strengt forbudt all kommunikasjon med de døde, 
med dødsstraff som straff. 

b. Det er ok så lenge man bare snakker med fromme 
mennesker. 

c. Om man snakker med de døde så trenger man ikke følge 
Bibelen. 

12. De gamle hedenske religionene bygde alle på at mennesket var 
udødelig og at de døde kom tilbake for å kommunisere med de 
levende (1 Mos 3,4). Men denne lære (Bileams lære) smøg seg inn 
i kristendommen gjennom gresk filosofi og ble, under frafallets 
tid, en søyle innen kristendommen. Tilbedelse av de døde – eller 
helgener, som kirken kaller dem – og åpenbarelser av Maria og 
andre avdøde, erstattet Bibelen og åpnet veien for «onde ånders 
lærer» (1 Tim 4,1). Er menneskets sjel udødelig ifølge Bibelen? (1 
Tim 6,16; Rom 2,7; Sal 22,30; Esek 18,4; Jak 5,20) 


