
Hur länge brinner helvetets eld? 
En populär kristen myt säger att de ogudaktiga kommer att torteras så 
länge Gud lever för synder de gjort under knappa 70 år på jorden (oavsett 
brott). Trots att det går emot all känsla för rättvisa har många hållit fast 
vid traditionen. Denna myt har drivit många till vanvett och skapat en 
otalig skara tvivlare som vänt ryggen åt en så orättvis och grym Gud. Det 
mest förvånande är kanske att Bibeln lär att de ogudaktiga faktiskt 
straffas en begränsad tidsperiod. (se t.ex. Mal. 4:1, 3, Ps. 37:10, 20, 36, 
21:10-11, 92:8, 104:35, Jes. 47:14, Ob. 16, Matt. 13:40, Joh. 15:6, Heb. 
10:26-27, 2 Pet. 2:6, Joh. 3:16) Bibeln är tydlig: ”Syndens lön är 
__________” (Rom 6:23) inte evigt liv i plåga! Hur absurd är inte tanken 
att Guds hat för synden skulle leda honom till att föreviga den! Var i 
Bibeln finner man en sådan lära? Uppfattningen om evig pina grundar sig 
på missförståndet om att människans själ skulle vara odödlig, vilket Bibeln 
inte stöder (Hes. 18:4, Matt. 10:28). Det är skillnad på evigt straff och evig 
bestraffning. Det som är evigt med elden är konsekvenserna av den (Jud. 
v.7). Upp. 20:10 tycks vid första ögonkastet föreslå en evig pina. Men 
motsäger verkligen texten resten av Bibeln? Innan vi drar förhastade 
slutsatser måste vi först komma ihåg några punkter: 

1) Helvetet äger rum på jorden som inte kommer att existera i 
all evighet eftersom Gud skapar en ny jord (Upp. 21:1). 

2) Texten i fråga säger inget om syndarnas öde utan talar endast 
om vilddjuret, falske profeten och Satan. Och Satan kommer 
tillslut att tillintetgöras och bli till aska (Hes. 28:18-19). 

3) Bibeln använder ibland mänskliga uttryck, inte alltid absoluta 
termer. ”Evigt” används på flera ställen i Bibeln för att 
beskriva en begränsad tidsperiod – Jona 2:7, 1; 1 Sam. 1:28. 

Ondskan kommer att få ett fullständigt slut och kommer aldrig att uppstå 
igen. Evigheten kommer inte att störas av någon jämmer från plågade 
själar: ”han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas 
mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var 
är borta.” (Upp. 21:4, se 2 Pet. 3:13, Jes. 65:17, 66:22). Nu uppfylls löftet: 
”Saliga är de ödmjuka, de skall ärva _________.” (Matt. 5:5) Gud är 
kärlek! Jesus tog straffet för varje synd, så att ingen som tror behöver gå 
under (Joh. 3:16). Han erbjuder oss evigt liv om vi vill ta emot det. 

HOPP I ÄNDENS TID 
Hopp om ett slut på ondskan 

 

Bibeln ger de rättfärdiga en hoppfull bild om en ljus framtid utan ondska, 
död och lidande (Upp. 21:4, se även Jes. 11:6-9, 25:8). Men vad händer då 
med de ogudaktiga? Kommer Gud att föreviga ondskan i ett evigt helvete 
eller finns det hopp om att ondskan någonsin får ett slut? 
 

Etymologi 
Ordet ”helvete” skapar starka sinnebilder hos människor. Många har 
frågat sig hur ett så otäckt ämne kan gå ihop med bilden av en kärleksfull 
Gud. I Bibeln hittar vi ordet helvete ca 10 gånger. Folkbibeln översätter 
det grekiska ordet ”Hades” 8 gånger till ”helvete”, medan Bibel 2000 
översatt det 12 gånger från ordet ”Gehenna”. I grekisk mytologi var Hades 
dödsriket där människors själar plågades för evigt. Men i Bibeln är Hades 
endast motsvarigheten av hebreiskans ”Sheol” och betyder grav (se Apg. 
2:31). Gehenna är grekiska för Hinnoms dal, som var en brinnande soptipp 
utanför Jerusalem. Den är en symbol på vad som väntar de ogudaktiga. 
 

Var och när äger helvetet rum? 
Just nu brinner inget helvete i någon underjordisk håla. När människan 
dör, oavsett om hon var rättfärdig eller orättfärdig, sover hon dödens 
sömn i väntan på uppståndelsen. Det är först efter uppståndelsen som de 
orättfärdiga får sin dom: ”Förvåna er inte över detta, ty den stund 
kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. 
De som har gjort gott skall uppstå till _____, och de som har gjort ont skall 
uppstå till _____.” (Joh. 5:28-29, se även Dan. 12:2, Joh. 12:48, Matt. 
13:40-42, 25:31-46). Petrus säger: ”Men de himlar och den ______ som 
nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden; de förvaras till domens 
dag då de gudlösa skall förintas.” (2 Pet. 3:7, B2K) Enligt Bibeln är helvetet 
en framtidshändelse, någon gång efter Jesus återkomst! Texten sa också 
att helvetet äger rum på jorden (se även Ords. 11:31). För att få en mer 
exakt tidpunkt för helvetet behöver vi förstå det s.k. tusenårsriket.  
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De två uppståndelserna 
Bibeln nämner aldrig ordet ”tusenårsrike” men konceptet om att de 
rättfärdiga ska regera i tusen år med Kristus nämns i Uppenbarelsebokens 
20:e kapitel: ”Salig och helig är den som har del i den första 
uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de 
skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i _______ år.” 
(Upp. 20:6). Detta privilegium tillfaller endast de som är med i ”den första 
uppståndelsen”. Paulus beskriver klart och tydligt att den första 
uppståndelsen äger rum vid Jesus återkomst (1 Thess. 4:16-17). Jesus 
återkomst markerar tidpunkten för de rättfärdigas uppståndelse och 
starten för de tusen åren. Efter att ha beskrivit de rättfärdigas 
uppståndelse lägger Bibeln till: ”De andra döda fick inte liv förrän de 
_______ åren hade gått.” (Upp. 20:5). De två uppståndelserna markerar 
alltså början och slutet på de tusen åren. 
 

Händelser vid Jesus återkomst 
Om de orättfärdiga får liv först efter de tusen åren innebär det förstås att 
de varit döda under de tusen åren. När ”Herren Jesus kommer från himlen 
och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och 
________ dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre 
Jesu evangelium” kommer det inte att finnas en enda levande ogudaktig 
person kvar på jorden (2 Thess. 1:7-8, se även Upp. 19:21, 6:16, Jer. 
25:30-33, Jes. 11:4, 2 Thess. 2:8). De rättfärdiga behöver dock inte frukta. 
Jesus komma tillbaka och hämta sina lärjungar till det rike han förberett i 
himlen (Joh. 14:3, 1 Thess. 4:16-17). Det är därför i himlen och inte på 
jorden som de rättfärdiga får regera med Kristus i tusen år. 
 

Under de tusen åren 
I tusen år kommer Guds folk att få regera med Kristus i den stad han 
förberett i himlen. Bibeln säger att de ”fick rätt att döma” (Upp. 20:4, se 
även 1 Kor. 4:5). Himlens böcker har registrerat alla människors gärningar 
och de rättfärdiga kommer att få gå igenom böckerna och förstå varför 
vissa är i himlen medan andra inte är det. Paulus skriver att ”de heliga 
skall döma världen” och till och med ”änglar” (1 Kor. 6:2-3). Jordens 
tillstånd under de tusen åren beskrivs som en avgrund – fullständigt öde 

och tom – precis som den var innan skapelsen (se Jer. 4:23-26, Jes. 24:1-3 
och Upp. 20:1-3). Satan binds till jorden där han får 1000 år att tänka över 
det uppror han startat i himlen och den ödeläggelse som följde. 
 

Efter de tusen åren 
Efter de tusen åren uppstår de ogudaktiga och Satan släpps på så vis lös ur 
sitt fängelse och börjar bedra jordens invånare igen (Upp. 20:7-8). 
Därefter flyttar Gud sitt huvudkvarter till jorden (Upp. 21:2, 10, 3:12). De 
rättfärdiga kommer också med (Sak. 14:4-5). Vilken tanke! Nu är alla 
människor som någonsin levt samlade (Upp. 22:14-15). Detta är den 
slutliga domens dag. Himlens böcker öppnas och de döda får en inblick i 
sin syndfullhet och alla gånger Gud vädjat till dem förgäves (Upp. 20:11-
12). Med en stark känsla av fördömelse kommer ”alla knän skall böja sig, i 
himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, 
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.” (Fil. 2:10-11). Det är inte 
någon genuin ånger för synd som får dem att avlägga denna bekännelse. 
Satan själv är en av dem som tvingas erkänna att Gud är rättfärdig i allt 
han gjort. Men han gör det i bävan (Jak. 2:19). Denna tillställning är dock 
kortvarig. Snart väcks Satans trots till liv igen och han inbillar jordens 
invånare att de kan ta staden med våld. De ogudaktiga omringar den och 
gör sig redo för strid, men ”eld kom ner från himlen och ________ dem… 
Detta är den andra __________, den brinnande sjön. Och var och en som 
inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.” (Upp. 
20:9, 13-15). Det är då, på jorden, som helvetets eld förtär de ogudaktiga. 


