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Det finns tre platser vi kan befinna oss i just nu i detta universum: jorden, helvetet 
och himlen. En fysisk kropp behövs för att vi skall kunna vara kvar på jorden, och 
när vi förlorar den, kan vi inte vara kvar här längre. Bibeln säger att vi är skapade 
av tre delar som är fysiska och andliga: 

1. Den fysiska kroppen  
2. Själen  
3. Anden  

DEN FYSISKA KROPPEN  
 Denna del av människan är av den fysiska dimensionen, dess beståndsdelar 

är av jord och blir vid döden åter till jord. 1 Mos. 2:7; 1 Kor. 15:45-54 
 Genom den fysiska kroppen kan själen och anden förflytta sig här nere. Som 

en bil inte har någon personlighet förrän en förare sätter sig i den och börjar 
köra, på samma sätt har inte en människokropp någon personlighet förrän 
själen eller anden styr den.  

 Människohjärnan är den mest sofistikerade dator som Gud har skapat i den 
fysiska världen, men den har ingen personlighet i sig själv, liksom en dator 
tillverkad av människan inte har någon personlighet förrän den laddas med 
program konstruerade av människor. Rom. 12:1-2 

SJÄLEN 
 Själen är gjord av andlig materia och hör hemma i den andliga världen. När 

den väl har skapats genom befruktningen, kommer den att finnas till i evighet. 
När kroppen bryts ner och dör finns det bara två platser till vilka själen kan 
ledsagas av Guds änglar: helvetet eller himlen. Lukas 16:19-31 

 Själen är det verkliga jaget som uttrycker sig själv genom kroppen. Jaget kan 
tänka och resonera logiskt, spara data, uttrycka känslor och känna kärlek 
eller hat. När själen har skapats, för den med sig ärftlig synd från föräldrarna 
som ett resultat av den förste Adams syndafall. Själen kommer att lära sig 
sina föräldrars språk och acceptera de värderingar dessa har och samhället 
de är födda i. På detta sätt blir själen formad av de olika människor de har 
kontakt med under uppväxten. Jer. 17:9-10; Ordspr. 23:7; Hebr. 4:12 

 Själen är ansluten till kroppen och hjärnan så att vi kan känna välbehag eller 
smärta. De fem sinnena är syn, beröring, doft, smak och hörsel. 



 När därför Bibeln talar om köttets lustar, betyder det att själen längtar efter 
mer stimulans från de fem sinnena. Rom. 6:11-23 

 Satan och hans änglar har begränsade möjligheter när det gäller förförelse 
och kontroll av själar. De kan bara påverka genom de fem sinnena men kan 
inte angripa själen direkt. Därför kan själen skydda sig själv genom att vägra 
lyssna till signaler från de fem sinnena, precis som folk skyddar sina datorer 
genom att installera antivirusprogram. Ordspr. 7:1-27; Jak. 1:13-16  

 Den dåliga nyheten är att från befruktningsögonblicket blir varje människa 
automatiskt en medborgare i Satans rike; och kommer att vara det hela livet, 
om de inte tar emot evangelium om Jesus Kristus, ångrar sina synder och 
ropar till Gud att frälsa dem i Jesu namn. Ef. 2:1-22 

ANDEN  
 Det var denna komponent som blev förstörd när Adam och Eva föll i synd. 

 I det ögonblick du blir frälst får denna komponent liv, eller som Jesus sade, 
blir "född på nytt." Det är viktigt att skilja mellan vad som händer mellan själen 
och anden vid frälsningen: själen blir frälst medan den förut döda anden blir 
levande! Joh. 3:1-12 

 Ofrälsta personer har inte tillgång till sin döda ande, så därför kan de inte 
förstå andliga ting. 1 Kor. 2:9-16 

 Gud kan inte tillbedjas i köttet; bara i ande och sanning. Joh. 4:21-24 
 Det är i anden en kristen har kontakt med Gud och får en ny personlighet.  

Målet för en pånyttfödd kristen är att låta sin ande regera över själ och kropp. 
2 Kor. 5:16-17 

SAMMANFATTNING 
 Gud är ande och befinner sig i en annan dimension än den fysiska världen. 

Andevärlden är lika verklig som den fysiska världen. Den fysiska världen 
skapades av Gud som en tillfällig boplats för människosläktet, där också de 
rättsliga processerna mellan Gud och Satan utarbetas.  

 Människor är skapade av kött och blod, medan Gud, Jesus, den Helige Ande 
och änglarna har andliga kroppar som är lika fasta som jordiska kroppar i den 
fysiska världen. Andar kan nå varandra, men fysiska kroppar kan inte inträda i 
andevärlden. 1 Kor. 15:47-53 

 Guds himmel blir inte en fysisk värld, utan en andlig värld utan begränsningar. 
Där får Gud tillfälle att i full härlighet använda processer som människan bara 
kan drömma om. Upp. 21:1-8 
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