
Den første løgnen  

Roten til læren om den udødelige sjelen, er «slangeløgnen» fra Edens 

hage, da djevelen sa til Adam og Eva: «Dere kommer slett ikke til å dø», 

selv om de var ulydige. (1. Mos. 3:5.) 

Sjel og ånd.                                                                                                                                                      

Ordet sjel finnes 850 ganger i Bibelen. (nephesh på hebraisk og psyke på 

gresk.) Det er et samleord som egentlig betyr «en pustende skapning» og 

er oversatt i Bibelen som både: person, menneske, individ, sinn, appetitt, 

meg, vilje, folk, lyst, begjær, vesen liv og hjerte. Når det står i 1. Mosebok 

46:20, at Jakobs etterkommere var 66 sjeler (nephesh) menes 

selvfølgelig levende mennesker. 

Ordet ånd (hebraisk neshama eller ruach og pneuma på gresk), er i Bibelen 

oversatt med både pust, vind, ånd og luft og blir aldri beskrevet som en 

bevisst, selvstendig og udødelig del av mennesket. Ikke noe sted i Skriften er 

ordet udødelig knyttet til verken sjelen eller ånden. 

Bibelen lærer at Gud alene eier udødelighet. (1. Timoteus brev 6:16.)  

I 1. Mos. 2:7 står det at da Gud blåste «livets ånde» 

(livsprinsippet eller livsgnisten) i Adams nese, ble 

han en levende skapning (sjel). Et menneske med 

livsånden fra Gud, er en levende sjel. Et menneske 

uten Guds livsånde, er en død sjel. 

Døden blir i Bibelen beskrevet som en ubevisst 

søvn og dødsriket betyr bare det å være død. 

Jesus sier selv: «Vår venn Lasarus er sovnet, men 

jeg går for å vekke han. Jesus talte om hans død». 

(Joh. evangelium 11:11.13.) 

«For de døde vet ikke noen ting - det er for lenge 

siden forbi med dere kjærlighet og deres hat og deres ærgjerrighet», 

(Forkynneren 9:5.6.) «For det går menneskets barn som det går dyrene, den 

samme skjebne rammer dem. Den ene 

dør og det gjør også den andre. Èn 

livsånde har de alle». (Forkynneren. 3:19.) 

«De døde priser ikke Herren, ingen av 

dem som farer ned i dødsrikets stillhet». 

(Salme 115:17.) 

Når Jesus kommer. De som frelste som 

lever når Jesus kommer og de som er 

døde, kommer samtidig til himmelen. «For Herren selv skal komme ned fra 

himmelen – og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever -

sammen med dem rykkes opp – i luften, for å møte Herren». (1. Tess. 

4:16.17.) 

Troen på en udødelig sjel åpner døren til spiritisme og 

tro på at vi kan ha kontakt med de døde, enten det er 

helgener eller døde familiemedlemmer.  

Gud advarer. «Dere skal ikke vende dere til 

dødningemanere og ikke gå til spåmenn, så dere gjør 

dere urene ved dem». (3. Mos. 19:31.) «Det skal ikke 

finnes noen hos deg som - spør en dødningemaner, 

ingen spåmann, ingen som stiller spørsmål til de døde. For enhver som gjør 

slikt er en vederstyggelighet for Herren. (5. Mos. 18:10-12.) 

Hvorfor forbød Gud kontakt med døde? Årsaken er at det ikke er de døde 

man får kontakt med, men satans onde ånder som utgir seg for å være de 

døde, og som gir falske budskap som forfører og leder bort fra Gud. 

 Læren om sjelens udødelighet kom til pavekirken fra 

Alexandria, hvor Origenes og Tertullian benyttet 

Platons filosofi i stedet for Bibelens lære i sin teologi. 

                                                                                             

Martin Luthers ståsted.  «Jeg tillater paven, for seg og sine tilhengere å lage 

slike trosartikler som at - sjelen er udødelig og alle disse vidunderlige 

oppfatningene som finnes i den romerske smusshaug». (Luthers verk utgitt i 

Wittenberg i 1562, 2. bind side 107                                                                                                         

……………Ta med deg boken «Glemte sannheter i Bibelen».                

 

Lignelsen om Lasarus og den 

rike mann er av noen brukt som 

indikasjon på at sjelen er 

udødelig. Denne fortellingen 

var en kjent gresk vandre-

historie på Jesu tid, hvor den 

rike mannen ble frelst og den 

fattige gikk fortapt. Jesus 

benytter historien, men snur 

rundt på innholdet, og lar den 

fattige mannen finne frelse og 

ikke den rike.   

                       
I lignelsen døde både den rike 

og den fattige, deres døde 

kropper ble naturlig nok 

ødelagt i graven, men de om-

tales likevel i lignelsen som å 

kunne føle, tenke og snakke og 

de har kropper med lemmer, 

enda Bibelen lærer at de døde 

er uten bevissthet. Vi kan ikke 

tolke Guds ord slik at Skriften 

kommer konflikt med seg selv. 

En lignelse (parabole) betyr 

bare «det som står ved siden 

av», for å belyse noe annet enn 

seg selv.  

Lignelser skal illustrere en 

sannhet, men kan aldri 

benyttes som fundament for 

sannhet eller doktriner. Guds 

rike kan sammenlignes med en 

mynt som er borte, men Guds 

rike er ikke en mynt. Sannheten 

om de døde er det Bibelen 

lærer, at de ‘sover’ og ikke har 

bevissthet. Lignelsen om 

Lasarus gir budskapet at det er 

mens vi lever vi må ta de 

avgjørende valgene som 

bestemmer evigheten.                        

EN MISFORSTÅTT 
LIGNELSE 


