
19; 14:10-12. Att den dödes själ far vidare till himlen, är inte en kristen 
lära (se Apg 2:29, 34). Justinius Martyren skrev på 100-talet e.Kr.: “Om 
du har fallit in med några som kallas kristna, men som… 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…” (Dialogue With Trypho, kapitel 80, 
Ante Nicene Fathers, 1:239). Många av reformatorerna, inkl. Luther och 
Tyndale förstod detta: ”Här 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.” (Luther, An Exposition of Salomons Booke Called 
Ecclesiastes or the Preacher, s. 152) 
 

Spiritismens bedrägeri 
Själens odödlighet ligger till grund för kommunikation med de döda. Gud 
har genom Bibeln, med allra starkaste språk, fördömt spiritism och 
kommunikation med de döda: ”Hos dig får inte någon finnas som… som 
söker råd hos de ______. Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör 
sådant” (5 Mos 18:10-12, se även 3 Mos 19:31; 20:27 och 2 Kung 21:6; 
23:24; Gal 5:19-21) Man kan undra varför Gud varnar så starkt för att tala 
med döda när de inte vet något. Sanningen är att även om de döda inte 
kan tala så finns det någon som mer än gärna gör sin röst hörd i sådana 
sammanhang: ”Och det är inget att förvåna sig över. _______ själv gör sig 
lik en ljusets ängel.” (2 Kor. 11:14). Onda änglar (demoner) har enligt 
Bibeln förmågan att ändra sitt utseende och göra sig lika döda personer 
(jfr 1 Sam. 28:6-20 med 1 Krön. 10:13-14). Det är ingen tvekan om att det 
finns något övernaturligt i spiritismen, men de är inget annat än 
direktkommunikation med onda makter. När hedningarna tillbad de döda 
(Ps. 106:28) offrade de ”åt onda andar” (1 Kor. 10:20, Ps. 106:37-38). 
Kontakt med ”de döda” (oavsett om det är s.k. helgon eller släktingar) är 
spiritism och kommunikation med onda andar. Bibeln uppmanar oss att 
söka svar från Gud i stället för de döda (Jes. 8:19-20). Endast Jesus ger oss 
liv om vi tar emot det. Endast han kan befria oss från fruktan för döden. 

HOPP I ÄNDENS TID 
Hopp bortom graven 

 

Människor tenderar att frukta vad de inte känner till. Döden är något som 
är mycket skrämmande för många eftersom vi inte har något 
vetenskapligt bevis på vad som händer när man dör. Rädslan för döden 
förslavar många som saknar hopp (Heb. 2:15). Men trots att vi inte har en 
vetenskaplig förklaring, så finns det ett tydligt svar i Bibeln. 
 

Är det viktigt att veta? 
Ens förståelse för vad som händer efter döden påverkar i stor grad livet 
här och nu. Är döden slutet, eller finns det något mer? Vandrar själen 
vidare? Föds den på nytt som något annat? Går de in i en högre existens? 
Kommer de tillbaka och vakar över oss, eller hemsöker oss? Kan vi få 
kontakt med dem på något sätt? Det är viktiga frågor. Paulus skrev till en 
församling: ”Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som 
avlider, så att ni inte behöver _________ som de andra, de som inte har 
något hopp.” (1 Thess. 4:13). Enligt Bibeln är det möjligt att veta vad som 
händer med de döda, och Paulus önskade att de kristna skulle veta.  
 

Finns det hopp bortom graven? 
Enligt Bibeln var döden aldrig en del av Guds ursprungsplan. Det var pga. 
Adams synd som döden blev en verklighet (Rom. 5:12). Döden beskrivs 
som en fiende som Jesus kom för att besegra (Heb. 2:14-15). Han säger: 
”Jag är den förste och den siste och den som __________. Jag var död, 
och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har ____________ till döden 
och dödsriket.” (Upp. 1:17-18). Och den uppståndelse han själv fick del av 
erbjuder han till sina efterföljare: ”Ty detta är min Faders vilja, att var och 
en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt _____, och jag skall 
låta honom uppstå på den yttersta dagen.” (Joh. 6:40) När Jesus lämnade 
jorden lovade han att komma tillbaka och hämta sina efterföljare till sig 
(Joh. 14:1-3). Då, vid den sista basunens ljud, kommer ”de döda… uppstå 
odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i 
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oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.… då skall det ord 
fullbordas som står skrivet: ___________ är uppslukad och segern 
vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?” (1 Kor. 15:52-
55) ”då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött 
i Kristus Jesus uppstå. … Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta 
därför varandra med ________ ord.” (1 Thess. 4:16-18). Det finns en tröst 
och ett saligt hopp enligt Bibeln – Jesus återkomst och de dödas 
uppståndelse (Tit. 2:13; 1 Kor. 15:22-23). Men vad händer med människan 
fram till dess? Den frågan är lika viktig för att kunna förstå döden. 

 
Människans själ är inte odödlig 

Första gången vi finner döden i Bibeln är i 1 Mos. 2:17. Gud sa till Adam: 
”av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du 
äter av det skall du _________ dö.” Djävulen bestred Guds påstående. 
Han lovade människan: ”Ni skall visst inte _____! Men Gud vet att den 
dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som _______ med 
kunskap om gott och ont.” (1 Mos. 3:4-5). Miljoner människor har köpt 
denna första lögn om människans odödlighet. Många antika religioner 
grundar sig på förfädersdyrkan. De trodde att människan blir en gud när 
hon dör. Även idag grundar sig de flesta religioner i världen på läran om 
att människan har en odödlig själ som efter döden lever vidare i någon 
form. I stark kontrast till de hedniska filosofierna ger Bibeln ett klart 
budskap om människans fullständiga beroende av Gud för att kunna leva. 
Enligt Bibeln kommer Gud att ge ”evigt liv åt dem som uthålligt gör det 
goda och söker härlighet, ära och ___________” (Rom. 2:7). Om 
människan äger odödlighet skulle hon ju inte behöva söka efter det. 
Därför säger Bibeln att Gud ”_________ är odödlig” (1 Tim 6:16). Gud är 
inte bara livets skapare, han är också dess uppehållare (Apg. 17:25, 28; 
Job. 12:10). Bibeln är emellertid väldigt tydlig med att människans själ inte 
är odödlig: ”Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. De 
är mina. Den [själ] som syndar skall _____.” (Hes. 18:4, 20) Se även Jak. 
5:20, Ps. 22:30, 33:19; 56:14; 78:50; 116:8; 119:175, Matt. 10:28. Martin 
Luther klassade läran om själens odödlighet som en av de ”avskyvärda 
fabler som utgör en del av de romerska dekretalernas sophög” (Luther’s 
Works (Weimar), band 7, s.131-132). 

Vad är själen? 
Första gången som ordet själ används om människan är vid skapelsen: 
”HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in 
livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande ________. (hb. 
nephesh)” (1 Mos. 2:7) Lägg märke till att människan varken ”fick” eller 
”hade” en själ, hon blev en. Själen är inte något immateriellt spöke i 
kroppen. För att skapa människans själ använde Gud två komponenter 
som sammanfogades: 
 __________________ + __________________ = SJÄLEN 
Om en del saknas kan själen inte existera. Vid dödsögonblicken separeras 
själens byggkomponenter igen: ”stoftet vänder åter till den jord det 
kommit ifrån och _______ vänder åter till Gud som gav den.” (Pred. 12:7). 
Lägg märke till att det inte är själen som återvänder till Gud, utan 
livsanden – Guds livgivande andedräkt (Ps. 104:29; Job. 27:3; 33:4; 1 Mos. 
6:17; Jak. 2:26). Precis som en glödlampa som behöver ström för att lysa 
så behöver en kropp livsande för att leva. Var tar ljuset vägen när ström 
och lampa skiljs? Det upphör. På samma sätt upphör människans 
medvetenhet när livsanden skiljs från kroppen. 
 

En medvetslös sömn 
Därför säger Bibeln att de döda är fullständigt omedvetna: 

 Pred. 9:5-6, 10: ”De som lever vet att de måste dö, men de döda 
vet __________ … Deras kärlek, deras hat och deras avund finns 
_____ mer.… Ty i graven dit du går kan man inte verka eller 
________, och där finns ingen kunskap eller vishet.” 

 Job. 7:9-10: ”Som ett moln löses upp och är borta, så kommer inte 
heller den tillbaka som farit ner i dödsriket. _________ mer 
vänder han tillbaka till sitt hus…” (se även Job. 14:21 & Ps. 146:4) 

 Ps. 115:17: ”De döda prisar ______ HERREN, ingen som har farit 
ner i det tysta.” (se även Jes. 38:18 och Ps. 6:6, 30:10) 

 Ps. 39:14: ”Vänd din blick ifrån mig, så att jag kan le igen, innan 
jag går bort [dör] och ej mer _________ till.” (se även Job. 7:21, 
10:18-19) 

Över 70 gånger liknar Bibeln döden vid en sömn. Se exempelvis Joh. 
11:11-14; 1 Tess. 4:13-17; Mark. 5:39; Dan. 12:2; Ps. 13:4 och Job. 3:12- 


