Döden – Kan man tala med de döda?
Syfte:

Människan äger inte odödlighet i sig själv. Döden är som en medvetslös sömn
fram till uppståndelsen.
Fokus:
Evigt liv är en gåva från Jesus som han ger Guds barn vid uppståndelsen.
Introduktion:
Tron på vad som händer när man dör påverkar hur vi lever våra liv.
IE: Pyramiderna, Marshall Applewhite. Idag ska vi titta på vad Bibeln säger
händer när man dör.
För att förstå döden, måste först förstå dess motsats: livet…
Joh 14:6
Vem är livets källa? (Ps 36:10) Vem har makt över livet?
Gud är inte bara livets skapare, han är också dess uppehållare…
Apg 17:25, 28
Livet är en gåva. Förmågan att andas är en gåva. Skulle någon kunna leva om
Gud inte ständigt uppehöll dennes liv? (Heb 1:3, Job 33:4, Neh 9:6)
Alla hedniska religioner säger att människan är odödlig. Men låt oss se om det stämmer…
1 Tim 6:15-16
Vem är ensam odödlig? Är du och jag odödliga? (Rom 2:6-7) Är änglarna det?
Inte i sin natur. De har fått det som en villkorlig gåva av Gud.
Men har inte människan en odödlig själ inom sig?
Ps 22:30
Kan själen dö? Är människans själ odödlig? (Hes 18:4, Matt 10:28) IE: Luther
Det leder oss till frågan: Vad är egentligen själen? Låt oss se på den första gången ordet används…
1 Mos 2:7
Vilka två komponenter förenade Gud för att skapa människan? Fick hon eller
blev hon en levande själ? Kan själen existera utan kroppen eller livsanden?
Stoft + livsande = Levande själ (medveten varelse).
Vid dödsögonblicket sker motsatsen till skapelseögonblicket…
Pred 12:7
Vad händer vid dödsögonblicket? (Ps 104:29, 1 Mos 3:19, 22).
IE: Spikar + brädor = låda. IE: Glödlampa + el = ljus.
Är det själen eller (livs)anden som går tillbaka till Gud? (Job 27:3)
Vad händer då med människans medvetenhet vid dödsögonblicket?
Pred 9:5, 6, 10
Hur mycket vet de döda? Känner de hat, kärlek eller avund? Kan man verka,
tänka eller handla i graven? IE: Hemsökta hus (Job 7:9-10, 14:21). De döda är
helt enkelt döda (Ps 146:4).
Låt oss titta på en annan vers som visar samma sak…
Ps 6:6
Vad händer med de dödas tankar då de dör? Tackar och prisar de döda
Herren? (Ps 115:17, Jes 38:18-19)
Döden beskrivs gång på gång i Bibeln som en omedveten sömn…
Job 14:7-12
Vad kallas döden? (Ps 13:4) När vaknar hon från den? Döden = en paus i livet
tills Jesus återvänder (jfr 2 Pet 3:10). Befriande! Behöver inte se allt elände.
Jesus säger samma sak om döden…
Joh 11:11-14
Vad kallar Jesus döden för? (Matt 9:24) IE: Luther citat.
Men döden var inte slutet enligt Jesus…
Joh 5:28-29
När får de rättfärdiga liv? (Joh 11:24, 1 Kor 15:22-23, 1 Thess 4:13-18)
Vad trodde den tidiga kristna kyrkan om döden?
Apg 2:29, 34
Var David en rättfärdig man? Är David i himlen idag? Kommer de rättfärdiga till
himlen vid dödsögonblicket? IE: Justinius Martyren citat
Varför är det viktigt att veta vad som händer när man dör?
5 Mos 18:10-12
Vad anser Gud om att ha kommunikation med de döda? (3 Mos 20:27)
Varför spelar det någon roll om de döda inte vet något? Jo, för det är en annan makt som spökar…
2 Kor 11:14-15
Kan Satan och hans änglar ta andra skepnader? (jfr 5 Mos 32:17 och Ps 106:28)
I sista tiden kommer spiritism att bli mer vanligt (1 Tim 4:1, Upp 16:13-14).
Hur ska vi kunna undvika att bli bedragna?
Jes 8:19-20
Den bibliska sanningen om döden ger oss en säker grund att stå på. Är det din
önskan att grunda din tro uteslutande på Bibelns vittnesbörd?
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”Vi fördömer och förkastar alla som hävdar att den intelligenta själen är
dödlig” (Påve Leo X:s bulla, 19 dec 1513, The Sources of Catholic Dogma,
www.catecheticsonline.com)
“Men jag tillåter påven att själv stifta trosartiklar... att själen är odödlig, och
alla dessa avskyvärda fabler som utgör en del av de romerska dekretalernas
sophög.” (Luther's Works (Weimar), band 7, s.131-132)
”Här [i Pred. 9:5-6] har vi åter ett ställe som bevisar att de döda inte har
någon... känsla. Det finns, säger han, ingen plikt, ingen kunskap, ingen visdom
där. Salomo anser att de döda sover och inte alls märker något. De döda ligger
endast där och räknar varken dagar eller år men när de uppväcks, kommer det
att förefalla dem som om de bara hade sovit ett ögonblick.” (Martin Luther, An
Exposition of Salomons Booke Called Ecclesiastes or the Preacher, s.152,
[1532])
”Vi ska sova tills han kommer och knackar på den lilla graven och säger doktor
Martin, vakna! Då ska jag stå upp på ett ögonblick och vara lycklig med honom
för alltid.” (T. A. Kantonen, The Christian Hope (1954), s.37)
”Jag bekänner öppet att jag inte är överbevisad om, att de [döda] redan
befinner sig i den härlighet som Kristus är i eller som Guds utvalda änglar
åtnjuter. Det är inte heller någon trosartikel för mig. Om så var, anser jag att
förkunnelsen om köttets uppståndelse vore meningslös.” (William Tyndale,
förord till Nya Testamentet (utgiven 1534))
“Om du har fallit in med några som kallas kristna, men som inte erkänner detta
[sanningen om uppståndelsen], och vågar häda Abrahams, Isaks och Jakobs
Gud och säger att det inte finns någon uppståndelse från de döda, och att
deras själar, när de dör, tas till himlen, tro inte att de är kristna…” (Justinus
Martyren, Dialogue With Trypho, Ante Nicene Fathers 1, kapitel 80, s.239.)
”Denna lära [om medfödd odödlighet] kan spåras genom de leriga kanalerna
av en korrupt kristendom, en förvrängd judendom och hednisk filosofi och en
vidskeplig avgudadyrkan, till den store bråkmakaren i Edens lustgård.
Protestanterna lånade den från katolikerna, katolikerna från fariséerna,
fariséerna från hedningarna, och hedningarna från den gamle ormen som först
predikade läran bland paradisets oansenliga trädgrenar, för en publik
alltför villig att höra och lyssna till den nya och fascinerande teologin: "Ni skall
visst inte dö.”” (Metodistpastor Amos Phelps, Yale University [1805-1874], Is
man by nature immortal?)

Svåra texter
Luk 23:43

”När Lukas skrev sitt evangelium använde man inga skiljetecken (man införde
skiljetecken i den grekiska texten först på 1200 – 1500-talet…). Texten kan
också översättas: ”Och Jesus sade: sannerligen säger jag dig idag, du skall vara
med mig i paradiset.” Placeringen av skiljetecken i texten styr helt textens
betydelse.” (Stora studiebibeln, Bibel 2000 (Corvita), Kommentar till Lukas
23:43). Var Jesus i paradiset den dagen? Joh 20:17. (Fadern är i paradiset –
Upp 2:7, 22:1-2)

2 Kor 5:1-8

Längtar efter nya kroppen (Fil 3:21) NAKEN = död. Längtade efter att få leva
fram till Jesus återkomst utan att behöva dö (jfr 1 Kor 15:51-53). Flytta bort
från kroppen OCH vara hemma hos Herren. Eftersom döden är en medvetslös
sömn är nästa sak som Paulus skulle få uppleva Jesus återkomst. Samma sak i
Fil 1:22-24.

Luk 16:14-31

Vem talar Jesus till? Liknelse för att Är det bokstavligt?
Liknelser är inte nödvändigtvis verklighetsbaserade (se t.ex. 2 Kung 14:9, Luk
13:18-21)
Abrahams sida? Har själar fingrar, ögon och tungor? Skulle så lite vatten
hjälpa? Liknelsernas syfte är att illustrera en andlig sanning. Poäng: De andligt
rika judarna hade inte hjälpt de andligt fattiga hedningarna. Det var inte att
visa vad som händer när man dör.
Motsäger i så fall resten av Bibeln.
Populär historia fast han vände på resultatet.

1 Pet 3:19

v.18-20. HUR? Predikade inte personligen. NÄR? Innan floden. Andarna var
människor (v.8) som levde innan floden. Jesus predikade inte till de döda (Ps
88:11-13). Fängelset är syndens fängelse (2 Tim 2:26, Sak 9:11-12, Ps 142:8 Luk
4:18, Rom 7:6). Jesus uppväcktes av Anden, genom vilken han hjälpt Noa att
predika innan floden.

2 Kor 12:2-4

Visste inte. Kroppsligen eller visuellt, som i en dröm. Jfr Kol 2:5.

Upp 6:9

jfr 3 Mos 17:11, 4:18 och 1 Mos 4:8-10, Heb 12:24.

1 Sam 28:7-21

Gud hade förbjudit kommunikation med de döda (3 Mos 20:27, 5 Mos 18:913). Enligt 1 Krön 10:13-14 (1917, B2K) var det inte Samuel, utan en ond ande
som tog skepnad av Samuel (spådomsanden). Budskapet var inte från Herren.

