Swedish;

Var är de Döda?

Inledning: Om, såsom vissa lär, de döda redan är i himmelen tillsammans med Jesus, varför återuppstår
de då vid Hans andra kommelse? Varför sade Jesus åt lärjungarna, att de skulle få vara med Honom igen,
när Han återvänder, i stället för då de dog (Johannesevangeliet 14:3)? Varför förbjuder Gud oss, att
rådfråga våra avlidna kära, om de lever och kan tala med oss? Under denna lektion kommer vi att finna
svaren på dessa betydelsefulla frågor.
1.
Vad säger Gud om, att rådgöra med spiritualister och de dödas förmodade andar? Tredje
Moseboken 19:31 [Anm.: Gud varnar för, att i den yttersta tiden kommer somliga att ”hålla sig till villoandar”
(Första Timoteusbrevet 4:1). Dessa andar lurar oss, genom att uppträda i en ”välkänd” gestalt, t.ex. någon
bortgången anförvants skepnad. Det är en orsak till, att de på engelska kallas för ”familje-”,
eller ”välbekanta” andar. Verserna för vidare studium är 4Tredje Moseboken 20:27; Femte Moseboken
18:10-12; Uppenbarelseboken 22:15]
2.
Vart går anden vid döden? Predikaren 12:7 [Anm.: Anden, eller andan, är livsfläkten från Gud
(d.v.s. ”livets element”, ”livsgnistan”, eller ”livskraften”). Salomo använder omväxlande ”fläkt” och ”ande” i
Predikaren 3:19-21 {eng. övers.}. 4Job 27:3; Första Moseboken 2:7]
3.
Är denna ande/anda, som återvänder till Gud, medveten? Predikaren 9:5
{Svenskans ”andas” kommer av ”ande”, ett gemensamt germanskt ord med den ursprungliga
betydelsen ”andetag”; jämför latinets anima, luft och grekiskans anemos, vind. Andning är en förutsättning
för livets bevarande, men luften i våra lungor är givetvis inte mera medveten, än själva livsgnistan. Övers.
anm.} [4Psaltaren 146:4; 115:17]
4.
Vad kallade Jesus döden för? Johannesevangeliet 11:11-14 [Anm.: Även Paulus kallade
döden för en sömn. Se 4Första Korintierbrevet 15:51, 52; Första Tessa-lonikerbrevet 4:15-17; Första
Korintierbrevet 15:16-18; 11:30]
5.
Vad kallade David döden för? Psaltaren 13:3 [Anm.: Andra författare i Gamla Testamentet
kallade också döden för en sömn. Se 4Job 14:12; Jeremia 51:39, 57; Danielsboken 12:2; Första
Konungaboken 1:21]
6.

Minns man något under dödens sömn? Psaltaren 6:5 [4Jesaja 38:18; Predikaren 9:5, 6, 10]

7.
13:36]

Kom David till himmelen, då han dog? Apostlagärningarna 2:29, 34 [4Apostla-gärningarna

8.
Var kommer de döda att befinna sig, när Jesus uppväcker dem vid Sin åter-komst?
Johannesevangeliet 5:28, 29 [4Job 14:12-15]
9.
När hamnar de döda i himmelen, eller helvetet? Matteusevangeliet 25:31-34, 41
[4Matteusevangeliet 16:27; Johannesevangeliet 14:2, 3; Uppenbarelseboken 22:12]
10. När såg rövaren på korset fram emot, att få vara med Jesus? Försäkrade Jesus honom om
frälsning just den dagen? Lukasevangeliet 23:42, 43 [Anm.: Översättarna satte ut skiljetecknen i Bibeln,

ty det fanns inga i den grekiska ursprungstexten. Kommat borde stå efter ordet ”i dag” (”Sannerligen säger
jag dig i dag, du skall vara med mig i paradiset.”), ty Jesus kom Själv inte till himmelen den dagen. Se
4Johannesevangeliet 20:17; Lukasevangeliet 19:9]
11. Ofta åskådliggjorde Jesus sanningen genom liknelser. Precis som profetior, uppvisar dessa
symboler. Ändå har vissa förkastat precis den sanning, som Jesus så tydligt lärde angående döden,
genom att bokstavligt tolka en del av sinnebilderna i liknelsen om ”den rike mannen och Lasarus”
(Lukasevangeliet 16). Vad sade Jesus skulle ske med dem, som försöker att förstå liknelser, utan
att ”ha” (eller veta) det, som Bibeln i övrigt säger om saken? Matteusevangeliet 13:10-13 [4Första
Korintierbrevet 2:12-14; Andra Timoteusbrevet 2:15; Lukas-evangeliet 16:19-31]
12. Hur löd Djävulens första lögn? Första Moseboken 3:3, 4 [Fråga: Vem tror Du talade sanning,
Satan eller Gud? I dag upprepar fortfarande Satan sin ursprungliga lögn. Det gör han genom religionen och
genom att felaktigt använda och vrida och vända på Skriften, liksom han gjorde mot Jesus i
Matteusevangeliet 4:5, 6. 4Andra Korintierbrevet 11:13-15; Andra Tessalonikerbrevet 2:9-12]
13. Med vilket löfte sade Paulus till oss, att ”trösta varandra”, när döden inträffar? Första
Tessalonikerbrevet 4:15-18 [4Första Korintierbrevet 15:51-55; Första Johannesbrevet 5:11, 12;
Uppenbarelseboken 1:18; Johannesevangeliet 6:39, 40]
Att noga överväga: Visst är Guds sätt det bästa? I stället för att flyta omkring någonstans efter döden,
sover människan, tills hon uppväcks i sin kropp, såsom Jesus vid Sin uppståndelse. Och eftersom hon är
omedveten, sker uppståndelsen för henne i nästa ögonblick! I stället för att ett spädbarn ensamt går till ett
främmande ställe, möts det omedelbart av sin leende moders kyss! Föräldrarna kommer att fortsätta sitt
döda barns uppfostran exakt där de blev avbrutna! Tänker Du ta till Dig Jesu löfte om, att vi alla kommer till
himmelen tillsammans, vid samma tidpunkt, efter uppståndelsen? Svara Jesus i enskild (personlig) bön!
Anmärkningar beträffande den rike mannen och Lasarus (Lukasevangeliet 16:19-31): Gud har skrivit
Bibeln på så sätt, att vi måste jämföra Skrift-ställe med Skrift-ställe, för att förstå den (Jesaja 28:9, 10;
Första Korintierbrevet 2:13, 14; Andra Tessaloniker-brevet 2:11, 12). Om denna liknelse innehållit all
Bibelns upplysning om döden, skulle vi ha måst dra slutsatsen, att de döda omgående hamnar i himmelen
eller i helvetet. Emellertid är detta icke liknelsens budskap. Berättelsen står mitt i en samling liknelser och
är själv en sådan, ty dess språk är alltigenom symboliskt – d.v.s. Lasarus kom till ”Abrahams sköte”; de i
dödsriket och de i himmelriket kan se och tala med varandra; och en droppe vatten förmår svalka tungan i
helvetet. I denna liknelse använde Jesus vanliga judiska och grekiska föreställningar (såsom framgår av
Josefus’ verk), för att lära ut, att (1) de rika har ingen fördel, vad avser frälsningen, (2) det är endast i detta
liv, som vi kan bli frälsta och (3) Skriften är allt, som behövs för att bli frälst. Jesus lärde inte ut någon ny
lärosats om döden, eljest skulle Han ha motsagt Sin egen undervisning på flera andra ställen.
{Översättarens tillägg: Det står skrivet: ”Och HERREN Gud danade [skapade, gjorde] människan av stoft
[mull, jord] från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse [själ,
i den eng. övers.]” (Första Moseboken 2:7). Hébreiskans neshâmâh (nesh-aw-maw) översätts här med
livsande. Ordet betyder pust; puff; vindpust, -stöt, eller vind, enl. Strong’s Exhaustive Concordance of the
Bible, hébreiskt ord nr. 5397 (och Norstedts Stora Engelska Ordboken, under ”puff”). Alltså: Jordens mull +
livsande = Levande själ, eller: Livlös kropp + Guds livsfläkt = Levande varelse. Döden är raka motsatsen:
Jordens mull - livsande = Död själ, eller: Livlös kropp - Guds livsfläkt = Död varelse. Döden är således

frånvaron av liv och medvetande; döden är icke-existens, ett drömlöst, medvetslöst, hjälplöst tillstånd, där
personen ingenting förnimmer, eller förmår. Under döden bevarar Gud personens livsgnista hos sig, men
den är bara en omedveten kraft. Vidare minns Han personens fysiska uppbyggnad, utseende, sinnelag,
m.m. och kan sätta samman honom/henne till en ny, levande, igenkännbar själ vid uppståndelsen.
Hör denna liknelse: Utan ström lyser ingen glödlampa. När elektriciteten slås på, får vi ljus. Alltså:
Glödlampa + elström = Ljus. Glödlampa - elström = Mörker. När strömmen bryts, upphör ljuset att existera.
När Gud tar tillbaka livsandan, upphör personen att existera.
Det står också skrivet: ”… Gud, som giver liv åt allt, … han som allena [ensam, Skaparen är unik härvidlag]
har odödlighet” (Första Timoteusbrevet 6:13, 16). Skapade varelser, som ges liv av sin Skapare –
Livgivaren! – är beroende av Honom för sina liv. Vi är inga ”andar/själar”, som vandrar från den ena
existensen till den andra; vi är icke, ex.vis, en blomma under ett liv, en hamster i nästa, en egyptisk
prinsessa därpå och sedan en svensk landhockeyspelare.
Tror vi att vi är odödliga, gör vi oss till gudar, ty endast Skaparen har ju inneboende odödlighet. Är vi av
naturen odödliga, blir Kristus överflödig – vad skulle Han komma till Jorden för, om vi egentligen ej kan dö
för alltid, upphöra att vara till, förlora paradiset! Då skulle vi inte behöva någon räddning, frälsning, undan
den eviga döden. Då hade Kristus varit synnerligen idiotisk – att kämpa och dö för varelser med inbyggd
odödlighet! Låt oss därför förkasta Satans – lögnens fader – första bedrägeri, d.v.s. medfödd odödlighet,
eller att vi kan synda och leva för evigt. Låt oss tro på Livgivarens enkla sanning; den skall göra oss fria och
då kan vi leva för alltid.}

