
Vad händer efter döden?
Kommer djur till himlen?

Hur kan man vara på två platser 
samtidigt när man dör: i graven och 
hos Jesus? 
Till uppståndelsens dag finns kroppen i graven, 
men själen finns hos Jesus i himlen. Så tror de 
flesta kristna. Så man kan säga att man är på 
två ställen samtidigt.

Har du någon knepig fråga 
du går och funderar på? 
Skicka den till Droppen! 
SMS:a 0722457707
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Alla människor tänker då och då på döden.Of-
tast i tider av sjukdom, lidande eller sorg. Någ-
ra tänker med ångest och rädsla, andra med 
modlöshet och uppgivenhet, andra åter med 
förtröstan och frid. Man brukar säga att döden 
är den enda saken här i livet som vi kan vara 
säkra på eftersom alla levande varelser dör. 
Även barn har sina tankar och funderingar om 
döden vare sig de pratar om det eller inte. 
Många barn kan bära på oro inför döden redan 
vid tidig ålder, men för några dyker tanken på 
döden upp först när någon anhörig går bort 
eller när ett husdjur dör. 
En del människor tänker att det inte finns något 
mer efter döden. Man dör och kroppen blir be-
gravd på en kyrkogård och så är det slut. Men 

det är nog ganska få som tänker så. De flesta 
människor i världen tror att själen på ett eller 
annat sätt fortsätter att leva efter döden. 
Det finns forskning som har inriktat sig på att 
undersöka så kallade ”nära döden upplevel-
ser”. Den forskningen visar att väldigt många 
människor delar samma upplevelser när de har 
varit i dödstillstånd och sedan räddats tillbaka till 

livet i sista ögonblicket. Många av dessa upp-
levelser pekar i samma riktning - att man fort-
sätter leva utanför sin kropp när man dör. Men 
längre än så kan människor inte undersöka. 
Hur ska vi, kristna, tänka kring döden? Vad 
kan vi veta om den? Vi får läsa vad Bibeln lär 
oss om döden. Och då är det några saker som 
en kristen kan vara säker på: 
 - Gud har makt över döden. Jesus uppstån-
delse är det tydligaste beviset på det. Men 
det finns fler exempel i Bibeln då människor 
efter Guds ingripande har fått liv igen. 
 - Alla människor kommer att uppstå igen på 
den yttersta dagen för att dömas. 
 - Jesus har gjort allt för att alla människor 
ska kunna komma till himlen. Där får vi nya, 
härliga kroppar.
- Vår tid som vi lever nu är avgörande för var 
vi kommer att vara efter döden. De som har 

levt med Jesus här i livet kommer att vara med 
honom även i evigheten, men de som inte har 
gjort det kommer att vara skilda från honom för 
alltid. Vem som kommer att komma på den ena 
eller andra sidan vet bara Gud. 
Vad behöver vi veta om livet efter döden? Det 
är verkligen en fråga värd att fundera på. Vi 
har flera exempel i Bibeln på människor som 
uppväckts från döden. Skulle det inte varit 
klargörande om de berättat om sina erfaren-
heter av vad de upplevt? Men det finns inte 
en enda sådan i Bibeln! Varför? Ja, kanske 
därför att det är inte viktigt för oss. Det viktiga 
är att vi lever nära Jesus nu. 
Däremot ger Bibeln inblick i det som väntar 
en troende människa efter döden. 

De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törs-
ta ... och Gud ska torka alla tårar från deras 
ögon. Upp 7:16-17

Det finns några ställen i Bibeln där vi kan 
ana att det skulle kunna finnas djur i him-
len. Till exempel i Jesaja 11:6:
Vargar ska bo tillsammans med lamm,
leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon
och gödboskap
ska vara tillsammans,
och en liten pojke ska valla dem. 
Däremot vet vi inte om det kommer att 
vara samma djur som varit här på jorden. 

Inskickade frågor
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