Evigt straff och osläckbar eld
Men, säger någon, talar inte Bibeln om evig eld och evigt straff? Och visst gör den
det (Matt 18:8, 25:46). Men frågan är vad det är som är evigt med elden/straffet. I
Hebreerbrevet 6:2 talas det om en ________ dom. Detta måste tala om en dom som
har eviga _______________. På samma sätt är med det eviga straffet, det är ett
straff/en eld som har eviga _______________. Hur kan vi vara säkra på det?
Judasbrevet 1:7 säger att Sodom och Gomorra straffades med _________ eld. Och
vi vet att dessa städer inte brinner idag (2 Pet 2:6). Men straffet hade eviga följder.
Det är en enorm skillnad på evigt straff och evig bestraffning.
Men vad med osläckbar eld, lär inte Bibeln ut att helvetet består av osläckbar eld?
Det gör den faktiskt (Matt 3:12). Men eld som inte kan släckas betyder inte
nödvändigtvis eld som fortsätter i all ____________. I Jeremia 17:27 sa Gud att han
skulle tända en ____________ eld i Jerusalems portar. Men trots att elden inte
kunde släckas så blev portarna tillslut ___________ (Neh 2:3).
Evig plåga?
Det finns några texter som kan vara knepiga att förstå i detta sammanhang.
Uppenbarelseboken 14:11 och 20:10 tycks vid första ögonkastet föreslå en evig
_________ i helvetet. Men motsäger verkligen dessa texter resten av Bibeln?
Innan vi drar förhastade slutsatser måste vi först komma ihåg några punkter:
1) Helvetet äger rum på jorden och denna jord kommer inte att existera i
all evighet eftersom Gud skapar en ny jord (Upp 21:1, 2 Pet 3:10).
2) Evigt används på flera ställen i Bibeln för att beskriva en begränsad
tidsperiod – Jona 2:7, 1; 2 Kung 5:27; 1 Sam 1:22, 28; 2 Mos 21:6.
3) För evigt innebär: så länge ngt pågår/lever. Tidsperioden beror därför
på objektets natur. Om det står att Gud regerar för evigt så vet vi att han
regerar i all oändlighet eftersom Gud är odödlig. Men om något dödligt
blir plågat för evigt betyder det så länge denne lever.
4) Satan (draken) kommer tillslut att förtäras och tillintetgöras i helvetet
(Hes 28:18-19, Heb 2:14 SRB).
5) På korset genomgick Jesus ___________ (den andra döden) i vårt
ställe (Matt 26:38, 10:28) och ___________ inte i all ___________.
Jesus ville hellre uthärda helvetet för dig än att spendera evigheten utan dig!
Nästa presentation: Lördag 23 feb. Kl. 11:15, ”Guds bortglömda hälsoplan”
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Sanningen om helvetet
I Johannes första brev kapitel 4 och vers 8 står något som de flesta av oss känner
till mycket väl: ”Gud är kärlek”. Gud är kärlek i sin själva natur och han älskar alla.
Psalmisten säger om Gud att ”ingen orätt finns i honom” (Ps 92:16). Hur kan denna
bild av Gud passa ihop med något så otäckt som helvetet?
Vad är egentligen helvetet? Var är det, när är det och hur länge varar helvetet?
Det finns enorma missförstånd om helvetet i världen idag. I denna presentation ska
vi gå igenom sanningen om helvetet utifrån Bibeln.
Grundproblemet
Först måste vi etablera en mycket fundamental sanning som Bibeln lär ut. Precis
som vi sa i inledningen så är Gud __________. Han har ingen __________ i de
ogudaktigas död, utan vill att alla ska räddas (Hes 33:11, 2 Pet 3:9).
Gud älskar ___________ men han hatar __________. Guds stora problem är att det
han älskar är hoptrasslad med det han hatar. För att lösa problemet sände Gud sin
Son för att dö för våra överträdelser och skapa fiendskap mellan oss och synden. På
detta sätt kunde syndaren bli räddad från synden.
Vad är då syftet med helvetet? Matteusevangeliet 25:41 säger att den blev skapad
för _____________ och hans _____________. Syftet med helvetet var alltså inte att
straffa syndare utan att utrota synden.
Roten till synd är själviskhet (Jes 14:13-14) som står i motsats till kärlek som ”inte
söker sitt” (1 Kor 13:5). Den osjälviska kärleken är roten till all sann lycka. Synd och
lycka kan därför _______ existera tillsammans. Därför kräver Guds kärlek såväl som
hans rättvisa att synden __________. Alla som väljer att hålla fast vid sin synd
kommer att ___________ tillsammans med den. Detta är syftet med helvetet.
Trots detta är de ogudaktigas bestraffning ett smärtsamt verk. Bibeln kallar det ett
___________ verk (Jes 28:21). Gud har ingen glädje i det, men det är ett
nödvändigt ont för att bevara universums säkerhet och lycka.

När äger helvetet rum?
Bibeln är mycket tydlig om att helvetet är en ____________ händelse (Matt 25:3141, 2 Pet 3:7, Joh 12:48, Matt 13:40-42 Dan 12:2). Helvetet brinner alltså _____ nu.
För att kunna få en mer exakt uppfattning om när helvetet äger rum måste vi studera
dess kronologiska sammanhang.
För det första måste vi förstå att Bibeln talar om _____ uppståndelser. Både de
_________ och de _________ ska uppstå (Joh 5:28-29, Dan 12:2, Apg 24:15).
Frågan är om dessa kommer att ske samtidigt.
Bibeln säger _____. De som uppstår _______ är de goda (1 Thess 4:14-17, 1 Kor
15:51-52). Detta sker vid Jesus ____________. Därefter tas Guds folk till himlen ”för
att möta Herren i rymden”. Av Uppenbarelseboken 20:4-6 förstår vi att den andra
uppståndelsen inte kommer äga rum förrän _________ år senare. Denna
_______årsperiod kallas ibland för ____________.
(Goda uppstår) |

1000 år

| (Onda uppstår)

Men vad händer då med de onda som lever då Jesus kommer tillbaka? Bibeln säger
att _______ ögon ska se Jesus när han kommer tillbaka (Upp 1:7, Matt 24:27, 30).
Guds närvaro är en förtärande ______ för rebelliska syndare (Heb 12:29). ________
ogudaktig människa kommer därför att överleva hans återkomst (Upp 19:21, Jes
11:4; 1 Thess 5:3, 2 Thess 1:7, 8; 2:8; Ps 50:3, Upp 6:14-17). Under millenniet finns
det alltså ______ levande människor på jorden.
Bibeln talar om en tid då jorden blir öde och tom och då inga människor finns kvar
på den (Jes 24:1-3; Jer 4:23-27; 25:30-33). När man i Septuagintan (grekiska Gamla
Testamentet) skulle översätta jordens ödsliga tillstånd innan skapelsen (1 Mos 1:2),
användes ordet abyssos. Det är just detta ord som används i Upp 20:1-3 för att
beskriva jordens tillstånd under millenniet. Satan är bunden med en kedja av
_____________ eftersom det inte finns några ____________ att bedra.
Under de tusen åren regerar och _________ de goda i _________ tillsammans med
Kristus (Upp 20:4, 1 Kor 6:2, 3). Gud tillåter alla att se varför han gjort som han gjort,
vi dömer Guds dom.
Efter de tusen åren uppstår de ________ och på så vis släpps Satar ur sitt fängelse
(Upp 20:7-9). Han går direkt ut och bedrar människorna till att tro sig kunna inta Nya
Jerusalem som kommit ner på jorden. Då faller eld från himlen, detta är _________.

Var är helvetet?
Upp 20:9 visar att helvetet äger rum på ___________. 2 Pet 3:7 säger samma sak:
”Men de himlar och den ______ som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade
åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.”
De ogudaktigas straff
Märk väl att Upp 20:9 säger att elden __________ dem. Det finns inget kvar. Detta
är den andra döden, de ogudaktigas straff. Märk hur Bibeln beskriver deras öde:























Malaki 4:1, 3:
Obadja 1:16:
Psalm 37:9-10, 20, 22, 28, 34, 36, 38
Psalm 21:10-11
Psalm 58:8-9
Psalm 59:14
Psalm 68:3
Psalm 73:18-19, 27
Psalm 92:8-10
Psalm 104:35
Psalm 145:20
Ordspråksboken 12:7
Jesaja 1:28
Jesaja 47:14
Matteusevangeliet 13:40
Lukasevangeliet 13:3
2 Petrusbrevet 2:12
Filipperbrevet 3:19
2 Thessalonikerbrevet 1:9
2 Petrusbrevet 2:6
Romarbrevet 6:23
Johannesevangeliet 3:16
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Bibeln är tydlig! Syndens lön är __________ inte evigt _____ i plåga!
Uppfattningen om att syndaren skulle plågas för __________ grundar sig i
missförståndet att människans själ skulle vara __________. Men Bibeln är glasklar
på den punkten: ”Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. De är
mina. Den [själ] som syndar skall ______.” (Hes 18:4) Se även Job 36:14, Ps 22:30,
33:19, 56:14, 78:50, 116:8, 119:175, Matt 10:28, Rom 2:7, 1 Kor 15:53, 1 Tim 6:16.

