
Quiz: Livet etter døden

Denne quizen kan også gjennomføres som Kahoot. Kahoot er et quiz-nettsted hvor man 
kan lage og spille quizer. Denne Kahoot-quizen er offentlig tilgjengelig for alle, men for å 
komme inn på Kahoot må du som modererer quizen lage en egen kahoot-profil. Det gjør 
du her: https://create.kahoot.it/#login?next=. Her må du klikke "Get my free account" oppe 
til høyre og følge instruksjonene. Når du har gjort det og logget deg inn, går du inn på 
"public kahoots" i toppmargen og skriver Livet etter døden i søkefeltet. Der kan du åpne 
quizen og spille den med ungdommene.

NB. Lærerens eksemplar – med fasit – står først. Elevens eksemplar til utdeling og 
gjennomføring av quizen står nederst.

Lærerens eksemplar med fasit skrevet i kursiv

1. Hva tror Kirken skjer når et menneske dør (Y 154)?
a) Kroppen dør og sjelen reinkarneres i en annen kropp
b) Kroppen dør, men sjelen lever videre i Guds varetekt
c) Kroppen og sjelen dør og er i dvale til dommens dag
d) Kroppen dør bare tilsynelatende, og lever egentlig hos Gud

2. Hvorfor tror Kirken på de dødes oppstandelse (Y 152)?
a) Siden det er vitenskapelig bevist
b) Siden vi alle trenger en trøst i livet
c) Siden Kristus sto opp fra de døde og har sagt det
d) Siden det er vår eneste mulighet til å treffe venner igjen

3. Tror Kirken på kroppens oppstandelse (Y 153)?
a) Nei, bare på sjelens evige liv. Kroppen går i oppløsning
b) Ja, den står opp fra de døde like etter begravelsen
c) Ja, på den siste dag skal kroppen oppstå og få evig liv
d) Nei, men vi skal få en ny kropp

4. Tror Kirken at kroppen og materien er ond (Y 153)?
a) Nei, Gud har skapt og vil gjenløse kroppen, ånden og sjelen
b) Nei, men kroppen leder oss inn i fristelse
c) Ja, for kroppen er skyld i synden
d) Ja, kroppen begrenser oss fra å se Gud
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5. Hvordan hjelper Kristus oss ved vår død, om vi stoler på ham (Y 155)?
a) Han gjør slik at vi egentlig ikke dør
b) Han sender en båt så vi kan seile inn i himmelen
c) Han ber for oss i himmelen
d) Han kommer oss i møte og leder oss inn i det evige liv

6. Blir vi dømt for vårt liv i det vi dør (Y 157)?
a) Nei, det skjer først på dommens dag ved verdens ende
b) Ja, da stilles vi til ansvar for hvordan vi har levd
c) Nei, det finnes ingen dom, for Gud dømmer ikke
d) Nei, Gud bestemmer seg da, men vi får først vite det senere

7. Hva er det viktigste Gud ser på i våre liv i den personlige dommen (Y 157)?
a) Vår tro og hvor mye vi har bedt
b) Hvor mange ganger vi har vært i kirken
c) Vår kjærlighet og åpenhet for kjærlighet
d) Vår ondskap og antall synder

8. Hvilke muligheter venter sjelen etter døden (Y 157)?
a) Himmelen eller helvete 
b) Himmelen, reinkarnasjon eller en ny jord
c) Himmelen, helvete eller reinkarnasjon
d) Himmelen, skjærsilden eller helvete

9. Hva er himmelen (Y 158)?
a) Evig kjærlighet med Gud og alle andre
b) Et sted over skyene
c) Et sted hvor alt er godt
d) En tilstand som ligner hypnose

10. Hva er skjærsilden (Y 159)?
a) Et sted hvor vi skal skjære tenner og pines
b) Et sted som ble avskaffet etter Middelalderen
c) Det er et annet ord for helvete
d) En renselse før man kan se Gud ansikt til ansikt



11. Hvem havner i skjærsilden (Y 159)?
a) Alle mennesker som ikke er døpt
b) Alle som ikke skal til helvete
c) De som dør i Guds nåde, men som trenger å renses
d) De som har syndet og ikke skriftet

12. Er skjærsilden en straff fra Gud (Y 159)?
a) Nei, det er en erfaring av anger i møte med Guds kjærlighet
b) Ja, der kan Gud få utløp for sitt sinne mot oss
c) Ja, nå kan vi bare ha det så godt
d) Nei, Gud bryr seg ikke om oss

13. Kan vi som levende mennesker gjøre noe for å hjelpe sjeler i skjærsilden (Y 
160)?
a) Nei, det finnes ingen kontakt mellom levende og døde
b) Nei, nå kan de bare hjelpe seg selv
c) Ja, vi kan faste, be og gjøre gode gjerninger for å hjelpe
d) Ja, vi kan påkalle åndene deres og gi dem råd

14. Hva tror Kirken om helvete (Y 161)?
a) Det er en tilstand atskilt fra Gud for alltid
b) Det er et sted med smådjevler og flammer
c) Det er stedet hvor alle diktatorer havner
d) Det er en tilstand av tilintetgjørelse

15. Hvordan kan det finnes et helvete hvis Gud er kjærlighet (Y 162)?
a) På grunn av dette kan Gud ikke være kjærlighet
b) Det finnes ikke – det er bare en gjenlevning fra gammelt av
c) Kjærligheten inkluderer å straffe
d) Mennesker velger det selv ved definitivt å velge bort Gud



Quiz: Livet etter døden

Elevens eksemplar 

1. Hva tror Kirken skjer når et menneske dør?
a) Kroppen dør og sjelen reinkarneres i en annen kropp
b) Kroppen dør, men sjelen lever videre i Guds varetekt
c) Kroppen og sjelen dør og er i dvale til dommens dag
d) Kroppen dør bare tilsynelatende, og lever egentlig hos Gud

2. Hvorfor tror Kirken på de dødes oppstandelse?
a) Siden det er vitenskapelig bevist
b) Siden vi alle trenger en trøst i livet
c) Siden Kristus sto opp fra de døde og har sagt det
d) Siden det er vår eneste mulighet til å treffe venner igjen

3. Tror Kirken på kroppens oppstandelse?
a) Nei, bare på sjelens evige liv. Kroppen går i oppløsning
b) Ja, den står opp fra de døde like etter begravelsen
c) Ja, på den siste dag skal kroppen oppstå og få evig liv
d) Nei, men vi skal få en ny kropp

4. Tror Kirken at kroppen og materien er ond?
a) Nei, Gud har skapt og vil gjenløse kroppen, ånden og sjelen
b) Nei, men kroppen leder oss inn i fristelse
c) Ja, for kroppen er skyld i synden
d) Ja, kroppen begrenser oss fra å se Gud

5. Hvordan hjelper Kristus oss ved vår død, om vi stoler på ham?
a) Han gjør slik at vi egentlig ikke dør
b) Han sender en båt så vi kan seile inn i himmelen
c) Han ber for oss i himmelen
d) Han kommer oss i møte og leder oss inn i det evige liv



6. Blir vi dømt for vårt liv i det vi dør?
a) Nei, det skjer først på dommens dag ved verdens ende
b) Ja, da stilles vi til ansvar for hvordan vi har levd
c) Nei, det finnes ingen dom, for Gud dømmer ikke
d) Nei, Gud bestemmer seg da, men vi får først vite det senere

7. Hva er det viktigste Gud ser på i våre liv i den personlige dommen?
a) Vår tro og hvor mye vi har bedt
b) Hvor mange ganger vi har vært i kirken
c) Vår kjærlighet og åpenhet for kjærlighet
d) Vår ondskap og antall synder

8. Hvilke muligheter venter sjelen etter døden?
a) Himmelen eller helvete 
b) Himmelen, reinkarnasjon eller en ny jord
c) Himmelen, helvete eller reinkarnasjon
d) Himmelen, skjærsilden eller helvete

9. Hva er himmelen?
a) Evig kjærlighet med Gud og alle andre
b) Et sted over skyene
c) Et sted hvor alt er godt
d) En tilstand som ligner hypnose

10. Hva er skjærsilden?
a) Et sted hvor vi skal skjære tenner og pines
b) Et sted som ble avskaffet etter Middelalderen
c) Det er et annet ord for helvete
d) En renselse før man kan se Gud ansikt til ansikt

11. Hvem havner i skjærsilden?
a) Alle mennesker som ikke er døpt
b) Alle som ikke skal til helvete
c) De som dør i Guds nåde, men som trenger å renses
d) De som har syndet og ikke skriftet



12. Er skjærsilden en straff fra Gud?
a) Nei, det er en erfaring av anger i møte med Guds kjærlighet
b) Ja, der kan Gud få utløp for sitt sinne mot oss
c) Ja, nå kan vi bare ha det så godt
d) Nei, Gud bryr seg ikke om oss

13. Kan vi som levende mennesker gjøre noe for å hjelpe sjeler i skjærsilden?
a) Nei, det finnes ingen kontakt mellom levende og døde
b) Nei, nå kan de bare hjelpe seg selv
c) Ja, vi kan faste, be og gjøre gode gjerninger for å hjelpe
d) Ja, vi kan påkalle åndene deres og gi dem råd

14. Hva tror Kirken om helvete?
a) Det er en tilstand atskilt fra Gud for alltid
b) Det er et sted med smådjevler og flammer
c) Det er stedet hvor alle diktatorer havner
d) Det er en tilstand av tilintetgjørelse

15. Hvordan kan det finnes et helvete hvis Gud er kjærlighet?
a) På grunn av dette kan Gud ikke være kjærlighet
b) Det finnes ikke – det er bare en gjenlevning fra gammelt av
c) Kjærligheten inkluderer å straffe
d) Mennesker velger det selv ved definitivt å velge bort Gud


