
At hvile i fred
En mand sad ved middagsbordet sammen med sin familie og 

fortalte, at han havde modtaget et trist brev. Han læste nogle 

linjer højt: ”Pludselig forværredes hans sygdom, og lægerne 

indrømmede, at de ikke kunne gøre mere for ham. Nogle dage 

senere døde han. Så…“

”Far, hvad betyder det at dø?“ spurgte hans lille pige og kikkede op fra 
sin tallerken. Forældrene så på hinanden, men svarede ikke. De anede 
ikke, hvad de skulle sige. Hvad ville du have svaret? Spørgsmål af denne 
art dukker gang på gang op i menneskers tanker, og de melder sig 
hyppigere, jo ældre man bliver. Der hersker stor forvirring blandt folk 
med hensyn til dette livsvigtige spørgsmål. Findes der et sikkert og 
tilfredsstillende svar?

Lad os gå til en pålidelig kilde, Jesus Kristus selv. Hvad sagde han om 
døden? En af hans gode venner, Lazarus, var blevet syg, mens Jesus 
var optaget et andet sted. Han havde dog ikke noget hastværk med at 



komme af sted for at se til ham, men efter et par dage, sagde han til 
sine disciple, at nu var det tid at tage af sted. Og så føjede han til ”‘Vor 
ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham.’ Disciplene sagde til 
ham: ‘Herre, hvis han sover, kommer han sig.’ Jesus havde talt om hans 
død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Da sagde 
Jesus ligeud til dem: ‘Lazarus er død.’“ ( Joh 11,11-14). Efter at Lazarus 
havde ligget i sin grav i fire dage, nåede de frem, og vi husker fra beret-
ningen, at Jesus opvakte ham fra de døde.

Hvad betyder det at dø?
Jesus sammenlignede døden med at sove. Vi bruger også udtrykket i 
dag: Han eller hun er sovet ind. Eller der står på gravstenen ”Sov sødt, 
min elskede“, eller ”Hvil i fred!“ Bibelen udbygger dette syn på døden i 
andre tekster. ”Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til 
evigt liv, andre til forhånelse til evig afsky“ (Dan 12,2). ”Brødre, vi vil ikke, 
at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge 
som de andre, der ikke har noget håb“ (1 Thess 4.13). 

Hvad sker der med mennesket, mens det sover? Ingenting. Om de dø-
des tilstand skriver Prædikeren: ”de døde ved ingenting! ... Både deres 
kærlighed, deres had og deres misundelse er allerede gået til grunde 
… Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i 
dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, 
ingen kundskab eller visdom“ (Præd 9,5.6.10). Alle følelser og al tanke-
virksomhed er gået til grunde. Der er ingen aktivitet i graven (dødsri-
get). Man sover i en bevidstløs tilstand, indtil opstandelsens morgen.

Men er der ikke noget med, at bevidstheden eller sjælen går op til Gud, 
mens legemet ligger i graven indtil ”kødets opstandelse“, hvor der vil 
blive en forening mellem sjæl og legeme? – Lever de døde ikke videre 
på et sjæleligt eller åndeligt plan et eller andet sted? Ikke ifølge Guds 
ord. Den tanke kommer fra græsk eller hedensk filosofi. 



Hvis vi ser på, hvordan mennesket blev skabt, så forstår vi bedre, hvad 
der sker, når det dør. For det er jo den modsatte proces. Vi læser i  
1 Mos 2,7: ”Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livs- 
ånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen (levende sjæl 
i ældre bibeloversættelser).“ Job beskriver livsånden på denne måde:  
”Så længe jeg har livsånde i mig, og Guds ånde i min næse“ (Job 27,3). 
Han taler om åndedrættet. - Hvad sker der så med livsånden, når men-
nesket dør? ”Støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden 
vender tilbage til Gud, som gav den“ (Præd 12,7). – Vi kunne også sige, 
at mennesket udånder eller åndedrættet ophører. Og der ikke er noget 
levende væsen mere. 

Vi kan sammenligne det med lyset i en elektrisk pære. Der skal være  
en pære og der skal være strøm for at få lys. Når pæren sidder i fat- 
ningen og strømmen tændes ved kontakten, så bliver der lys. Slukkes 
der for strømmen, forsvinder lyset. Ikke fordi lyset er gået nogen steder 
hen. Det er bare ophørt med at eksistere. Sådan er det også med livet. 
Det fortsætter ikke et andet sted, når man dør. Det ophører med at 
eksistere.

Bibelen kender ikke til en sjæl eller en levende enhed, der går op til 
Gud, gennem skærsilden eller ned i helvede. Ordet sjæl (væsen, person) 
bruges i Bibelen hele 1600 gange, men ikke ét eneste sted som adskilt 
fra kroppen. Det bruges til at beskrive hele mennesket. Vi bruger rask 
væk udtryk som: Der er ikke en levende sjæl at få øje på. Eller: to sjæle, 
én tanke. Underforstået: personer.

Evigt liv er en gave 
”For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, 
vor Herre“ (Rom 6,23). Evigt liv er ikke noget vi allerede har, men det er 
en gave, den troende modtager ved opstandelsen i forbindelse med 
Jesu genkomst. ”For det siger jeg jer med et ord af Herren: Vi, der lever 
og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. 
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For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds 
basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal 
opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne 
sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være 
sammen med Herren“ (1 Thess 4,15-17).

Hvis de afdøde troende allerede levede i fryd og gammen i Guds him-
mel, ville en opstandelse være meningsløs. Så var de gået forud for de 
levende. Men nej, de døde lever ikke. De hviler i deres grave til Livgive-
ren kalder dem frem. Da vil de modtage det evige livs vidunderlige gave.
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