
Avsnitt 46:
Vad händer efter döden?

 
Luk 16:19-26
Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och 
levde i fest och lyx varje dag. Men vid hans port låg en fattig 
man som hette Lasarus, full av sår. Han längtade efter att få 
äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna 
kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattige, 
och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. 
Även den rike dog och blev begravd. I helvetet, där han 
plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta 
och Lasarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham! 
Förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa sin 
fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den 
här elden. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du 
fick ut ditt goda medan du levde, och Lasarus fick ut det onda. 
Nu får han tröst här, medan du får plåga. Och dessutom är 
det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de 
som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte 
heller kommer någon därifrån över till oss.

Pred 3:18
då stoftet vänder åter till jorden det kom från och anden 
vänder åter till Gud som gav den.

Apg 7:59
Så stenade de Stefanus, medan han bad och sade: "Herre 
Jesus, ta emot min ande."

Luk 23:46
Och Jesus ropade med hög röst: "Far, i dina händer 
överlämnar jag min ande." När han hade sagt detta, gav han 
upp andan.

10:36-12:17

12:38-12:42

12:43-12:49

12:50-12:57
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Ef 4:8
Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och 
gav människorna gåvor.
Ps 68:19
Du steg upp i höjden, du tog fångar, du fick gåvor bland 
människorna, även de upproriska – för att du, Herre vår Gud, 
skulle bo där.

Fil 1:23
Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och 
vara hos Kristus, det vore mycket bättre.

2 Kor 5:8
Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från 
kroppen och vara hemma hos Herren.

Upp 20:13
Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och 
helvetet [Grek. Hades. Annan översättning: "dödsriket"] gav 
igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter 
sina gärningar.

1 Tess 4:13
Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har 
insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har 
något hopp.

Matt 17:3
Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med 
honom.

Joh 4:24
Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och 
sanning.

Upp 21:1
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen 
och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.

Fil 3:21
Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans 
härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.

Luk 24:39
Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. 
Rör vid mig och se! En ande har inte kött och ben som ni ser 
att jag har.

15:33-15:49

15:54-16:00

16:02-16:16

16:25-16:32

16:59-17:13

17:16-17:23

17:33-17:40

19:05-19:08

19:25-19:35 

19:36-19:43
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19:44-19:50

20:05-20:13

20:19-20:25

21:08-21:13

21:19-21:27

21:57-22:18

Joh 20:19
På kvällen samma dag, den första veckodagen, var 
lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för 
judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: 
"Frid vare med er!"

Upp 6:9-11
När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret 
själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för 
vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst: "Herre, 
du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du 
dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?" Och 
var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att 
vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som 
skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.

Jes 14:9-11
Dödsriket därnere kommer i rörelse för din skull, för att ta 
emot dig när du kommer. Det väcker de avlidnas andar för din 
skull, jordens alla härskare, och låter hednafolkens alla kungar 
resa sig från sina troner. Alla börjar de tala och säger till dig: 
’Du har också blivit maktlös som vi, du har blivit som en av 
oss.’ Din prakt for ner till dödsriket, med dina harpors buller. 
Förruttnelse är bädden under dig och maskar ditt täcke.

Luk 24:40-43
När han hade sagt detta visade han dem sina händer och 
fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte 
kunde tro, frågade han dem: "Har ni något ätbart här?" Då 
räckte de honom en bit stekt fisk, och han tog den och åt inför 
deras ögon.

Luk 23:43
Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara 
med mig i paradiset."

2 Kor 12:2-4
Jag vet en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt 
ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför 
kroppen vet jag inte, Gud vet. Jag vet att den mannen – om 
det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet – 
blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen 
människa kan eller får uttala.
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22:32-22:58

22:59-23:02

23:43-23:55

24:15-24:16

24:18-24:22

Fil 1:23
Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och 
vara hos Kristus, det vore mycket bättre.
Upp 21:1-2
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen 
och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och 
jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från 
himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin 
man.
Hebr 11:39-40
Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, fick de inte 
det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre 
för oss: först tillsammans med oss ska de nå fram till målet.” 
Jfr. v.10 ”för han väntade på staden med de fasta 
grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud.”

Upp 21:12-13
Staden hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid 
portarna fanns tolv änglar. Där var också namn inskrivna: 
namnen på Israels barns tolv stammar. I öster fanns tre portar, 
i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar.

Upp 22:14-15
Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets 
träd och får komma in genom portarna till staden. Men 
utanför är hundarna och ockultisterna, de sexuellt omoraliska 
och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen 
och ägnar sig åt den.
Upp 21:27
Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den 
som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är 
skrivna i livets bok som tillhör Lammet.
Upp 20:15 
Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i 
eldsjön.

Matt 25:41
Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: 
Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är 
beredd åt djävulen och hans änglar.

Upp 2:7
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt 
den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i 
Guds paradis.



24:18-24:22

24:34-24:42

Upp 22:2
Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. 
Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och 
trädets löv ger läkedom åt folken.

Upp 21:2
Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma 
ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad 
för sin man.
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