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Ríkur og snauður

19 Jesús sagði þeim þessa dæmisögu: „Einu sinni var maður nokkur ríkur er klæddist purpura og dýru
líni og lifði hvern dag í dýrlegum fagnaði. 20 En fátækur maður, hlaðinn kaunum, lá fyrir dyrum hans
og hét sá Lazarus. 21 Feginn vildi hann seðja sig á því er féll af  borði ríka mannsins og jafnvel hundar
komu og sleiktu kaun hans. 22 En nú gerðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í faðm
Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn.

23 Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf  hannupp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus
við brjóst hans. 24 Þá kallaði hann: Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lazarus að hann dýfi
fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu mína því að ég kvelst í þessum loga.

25 Abraham sagði: Minnstu þess, barn, að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir og Lazarus böl á sama
hátt. Nú er hann hér huggaður en þú kvelst. 26 Auk alls þessa er mikið djúp staðfest milli vor og yðar
svo að þeir er héðan vildu fara yfir til yðar geti það ekki og eigi verði heldur komist þaðan yfir til vor.
27 En hann sagði: Þá bið ég þig, faðir, að þú sendir hann í hús föður míns, 28 en ég á fimm bræður, til
þess að vara þá við svo þeir komi ekki líka í þennan kvalastað. 29 En Abraham segir: Þeir hafa Móse
og spámennina, hlýði þeir þeim. 30 Hinn svaraði: Nei, faðir Abraham, en ef  einhver kæmi til þeirra frá
hinum dauðu mundu þeir taka sinnaskiptum. 31 En Abraham sagði við hann: Ef  þeir hlýða ekki Móse
og spámönnunum láta þeir ekki heldur sannfærast þótt einhver rísi upp frá dauðum.“

Í dæmisögunni kennir Jesús okkur að líf  mannsins hér á jörðu tekur enda. Nú getum við talað,
hlustað, gengið, o.s.frv. En það mun koma sá tími að líkami okkar mun ekki hreyfast lengur… ekki
borða… við deyjum.

En hvað er dauði? Dauði er aðskilnaður sálar og líkama. Sálin mun hverfa úr líkama okkar og stíga
upp til Guðs til að verða dæmd. Á sama tíma breytist líkaminn í mold. Þess vegna er hann settur í
kistu sem er grafin í jörðina.

En af  hverju deyr sálin ekki?

Sál okkar er andlegt fyrirbæri. Hún getur ekki brotnað niður eins og líkaminn. Sálin getur ekki dáið.
Hún verður áfram til um ókomna tíð.

Þegar sálin er aðskilin frá líkamanum stígur hún upp til Guðs sem mun dæma allar gjörðir hennar.

Guð veit allt og Hann sér allt… við getum ekki falið neitt fyrir honum.  Hann þekkir okkur miklu
betur en við sjálf.  Þess vegna mun Hann mun dæma okkur af  réttlæti. Hann mun dæma góðverkin
okkar og bænir, fórnir okkar o.s.frv. en einnig slæmu verkin okkar og syndir.

Þessi dómur er kallaður æðsti dómur: Sálin stendur ein frammi fyrir Guði.

Þess vegna er mikilvægt að við gerum sem flest góðverk á meðan við lifum. Þau munu aldrei tapast.
Við skulum gera góðverk í stað þess að safna hlutum sem við getum ekki tekið með okkur þegar við
deyjum.



Eins og Jesús kenndi í dæmisögunni fer sálin, eftir að hafa komið fram fyrir hinn æðsta dóm, annað
hvort til himna, í hreinsunareldinn eða til heljar. Allt eftir því hvers konar dóm sálin fær.

Svaraðu:

1- Hvað er dauði?

Dauði er aðskilnaður l _ _ _ _ _  og s _ _ _ _

2- Hvað verður um sál okkar eftir dauðann?

Eftir dauðann mun sál okkar koma fram fyrir Guð sem mun d _ _ _  góðu og slæmu  v _ _ _ _ _
okkar.  Þetta er kallað æ _ _ _ _  d _ _ _  _.








