
Helvete – De ugudeliges skjebne  
Mål:    Helvetes mål er å utrydde synden for alltid, ikke forevige den.  

Fokus:    Jesus vil heller dø den andre døden i ditt sted, enn å leve evig uten deg.  
Innledning:  I dag skal vi studere om helvete. Etymologi: ”Helvete”: 10x (GT x2 (hb. 

Abaddon) NT: 8x (gr. Hades = dødsriket/graven (Sheol), sml. Apg 2,31) Sitat fra 

GT – Sheol  ild. Gehenna: x12 (Hinnomdalen – brennende søppelfylling 
utenfor Jerusalem = symbol på de ugudeliges straff)). De ugudeliges straff i 
ilden er en virkelighet. Men hva sier Bibelen egentlig om helvete? Gud er 

kjærlighet. Hvordan passer det sammen med læren om helvete? Vi skal stille 
spørsmålene hvorfor, når, hvor og hvor lenge brenner helvete.  

Men først trenger vi å grunnfeste en avgjørende sannhet om Guds karakter…  
Esek 33,11  Finner Gud noen glede i den ugudeliges død? Hva ønsker han? (2 Pet 3,9) 
   Idéen om at Gud finner nytelse i å plage synderne = bespottelse.  

La oss se på spørsmålet om hvorfor. Hva er målet med helvete?  
Matt 25,31-34. 41.46 For hvem forberedes ilden? Skaptes helvete med den hensikt å torturere 

syndere? Gud elsker synderen, men han hater synd (Heb 1,9). Årsak til all 

lidelse. Synd og opphavsmannen ødelegges. F.eks.: Drivstoff, brensel.  
 Når blir de ugudelige straffet, før eller etter Jesu gjenkomst?  

La oss se på et annet vers som gjør dette tydelig…  
2 Pet 3,7 Brenner helvete i dag? Når finner det sted? Hvor kommer ilden å brenne? (Ord 

11,31) 

La oss se litt mer nøye på den bestemte tidspunkt for helvetes ild…  
Åp 20,7-9.13-15 Ildsjøen = Helvete. Når kommer ildsjøen til å finne sted? Hvor kommer de 

ugudelige til å få sin straff? Hva kommer ilden til å gjøre med dem? Hva kalles 
ildsjøen? Hva kommer de til å dømmes etter? Er helvete rettferdig? F.eks.: 
Hitler vs. Kain.  

Men leste vi ikke om at helvetes ild var evig? Betyr ikke det at ilden brenner for alltid?  
Jud 7 Hvilken slags ild rammet byene Sodoma og Gomorra? Brenner Sodoma og 

Gomorra i dag?  

Hvordan endte det med byene Sodoma og Gomorra?  
2 Pet 2,6 Hva hendte med byen? Evig ild = Ild med evige konsekvenser. Er straffen 

(dommen) evig? Ja. Er ”bestraffelsen” evig? Nei.  
Men lærer ikke Bibelen at helvetes ild er uslokkelig? Jo, det stemmer. La oss lese…  
Matt 3,11.12 Hvilken slags ild skal agnene (de ugudelige) brennes opp med?  

Men la oss se på et annet eksempel på noen som brennes opp med uslokkelig ild…  
Jer 17,27 Betyr uslokkelig ild en ild som aldri kommer til å slokne eller en som ikke kan 

slokkes inntil den har brent ferdig? (Neh 2,7) 

Hva er de ugudeliges endelige skjebne ifølge Bibelen? La oss se på noen vers…  
Sal 37,9-10.20.36 Hva blir de ugudeliges endelige skjebne?  

Obadja gjør det enda tydeligere…  
Ob 16 Hva kommer til å skje med alle de ugudelige folkeslagene? (Jes 47,14) 
Malaki sier det samme…  

Mal 4,1-3 Hva kommer til å skje med alle de ugudelige folkeslagene? Hva kommer de til å 
bli? Rot = Satan. Grenene = hans etterfølgere.  

Faktumet er at Satan selv til slutt kommer til å bli aske…  

Esek 28,18-19 Hva kommer til slutt til å skje med Satan? Hvorfor skulle syndere pines lenger?  
Til og med Bibelens mest kjente vers lærer oss det samme…  

Joh 3,16 Hva kommer til å skje med de som ikke får evig liv? Bibelen er tydelig, syndens 
lønn er døden, ikke evig liv i pine (Rom 6,23; Matt 10,28) F.eks.: Aper 

APPELL Vil Gud at noen skal dø den andre død? Jesus døde den for deg. Finnes det noe 

som hindrer deg fra å gi ditt hjerte til ham?  



Vanskelige vers  
 
Åp 14,11 Sitat fra Jes 34,10. Der er det tydelig at resultatet er ødeleggelse.  
 ”Ilden kalles ”evig” og ”uslokkelig”, men det skulle være svært merkelig om det 

som ble kastet inn i den viser seg å være `uødeleggelig`. Vår forventning skulle 
være det motsatte: det burde fortæres for evig, ikke plages for evig. Derfor er 

det røyken (beviset på at brannen har gjort sin verk) ”stiger opp i all evighet” 
(John Stott)  

 

Åp 20,10 Motsier dette vers virkelig verset før? Før vi trekker konklusjonen finnes det 
noen ting å ha i mente:  

 1) Helvete kommer å finne sted på jorden (v.9). Og Jesus kommer til å skape en 
ny himmel og en ny jord der det ikke finnes noen mer plage (Åp 21,1.4; 2 Pet 
3,10). Hvordan skal han kunne gjøre det om helvete brenner for evig på 

jorden?  
 2) Verset vi stiller spørsmål til sier ikke noe om syndernes skjebne, men taler 

kun om dyret, den falske profet og dragen (Satan). Og Satan kommer til slutt til 

å tilintetgjøres i helvete (Esek 28,18-19; Heb 2,14). Hvorfor skulle da syndere 
plages for evig?  

 3) Bibelen benytter iblant menneskelige uttrykk, ikke alltid absolutte termer.  
 F.eks.: Konen borte i to uker = en evighet.  
 ”Evig” brukes på flere steder i Bibelen for å beskrive en begrenset tidsperiode – 

Jona 2,7.1; 2 Kong 5,27; 1 Sam 1,22.28; 2 Mos 21,6. Vi har sterke årsaker til å 
tro at det samme gjelder her.  

 

Mark 9,44-48 Et sitat fra Jes 66,24 der likmarkene spiser opp menneskers døde kropper. Et 
bilde av Hinnomsdal. Det beviser ikke den menneskelige sjelens udødelighet. 

Om noe, så beviser det likmarkenes udødelighet.  
 
Luk 16,14-31 Lignelser er ikke nødvendigvis virkelighetsrelaterte (se f.eks.: 2 Kong 14,9; Luk 

13,18-21). Denne lignelsen er åpenbart symbolsk: Abrahams side? Har sjeler 
finger, øyne og tunger? Skulle så lite vann hjelpe? Lignelsenes mål er å 
illustrere en åndelig sannhet. Poeng: De åndelig rike jødene hadde ikke hjulpet 

de åndelig fattige hedningene. Det var ikke hensikten å vise hva som skjer når 
man dør. Motsier i så tilfelle resten av Bibelen. Populær historie, men han 

snudde på resultatet.  
 
Er dødsriket = helvete? Nei. For ifølge 1 Kor 15,55 kommer de rettferdige å oppstå fra dødsriket 

/hades. Jesus selv oppstod derfra (Apg 2,27.31). I Åp 20,13-14 kastes dødsriket 
i den brennende sjøen (helvete). Dødsriket er ikke det samme som helvete. 

Hades betyr ganske enkelt graven/der de døde er.  


