Nytt syn
10. Nytt syn på Helvete: Hitler, Gud og en helvetes løgn
Problemstillingen

1 Joh 4:8, 16 (Joh 3:16, 16:27, Ef 2:4 m.m.) - Gud er
kjærlighet! Han er ikke bare god og ikke bare kjærlig, men
han er kjærlighet. Det er det han er i sitt innerste vesen.
”Så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den
enbårne…”. Dette er kjernen av evangeliet. Men hvordan
henger det sammen med læren om Helvete som vi gjerne
forbinder med ild, svovel og evig pine? Hvis vi ikke kan
se læren om helvetet i korsets lys så er Bibelens påstand
om seg selv at ”hele skriften er inspirert av Gud” falsk. I
dette studiet vil vi oppdage at vi kan se læren om Helvete
i korsets lys i perfekt samsvar med Guds kjærlighet.
Hvis du skulle beskrive Adolf Hitler med ett ord
– hvilket ord hadde du brukt? Mest sannsynlig ordet
ondskap eller et annet ord i den gaten. Slett ikke ordet
kjærlighet. Men hvis vi tenker over det; om Helvete er et
sted med ild, svovel og evig pine så er Gud langt verre
enn Hitler. Hva er verst: å gasse mennesker til de dør en
hurtig død eller å pine og torturere mennesker ikke bare
ti år, 100 år, 1000 år, men millioner og millioner av år – ja
gjennom evige tider? Svaret er åpenbart – sant? Hvis Gud
er sånn er han slett ikke kjærlighet. Og da hadde jeg ikke
ville hatt noe med ham å gjøre!

Når er Helvete?

Jesus sa det klart og tydelig i en lignelse han selv
forklarte som dermed er lett å forstå.
Matt 13:38-42 - I lignelsen om ugresset og hveten
forteller han om hvordan ugresset = de ugudelige/
de som ikke blir frelst, vil bli ”opprent med ild” (v. 40)
og kastet ”i ildovnen der de gråter og skjærer tenner”
(v.42). Dette er Helvete. Læren om Helvete er misforstått,
men uten tvil snakker Bibelen om et Helvete. Men
når skjer det ifølge Jesus? Jesu svar er krystall klart:
……………………………….. (v. 40)
Dette er i perfekt samsvar med resten av Nye
Testamentet og resten av Bibelen.
2 Peter 3:7 (2:9) - Jorden er ”spart til ilden” og ”holdt
oppe til den dag”. Med andre ord: Helvete er i framtiden,
mer presist; på en bestemt dag i framtiden.
Det betyr at ingen blir pinet i Helvete nå et eller
annet sted i underjorden. Helvetet eksisterer ikke nå.
Troen på det er for å si det rett ut en forferdelig villfarelse
som har sneket seg inn i kristendommen. Bibelen er
klar. (Læren om et evig helvete, sjelens udødelighet,
helgentilbedelse og søndag helligholdelse er noen
eksempler på hedenske tradisjoner som har sneket seg inn
i kristendommen gjennom den Romersk-katolske kirken.)

Hvor og hvor lenge?

Åp 20:7-9, 15 - Etter en tidsperiode på 1000 år,
som Bibelen snakker om, kommer det ild fra himmelen
og de som ikke blir frelst blir kastet i ildsjøen. Dette er
Helvete. Hvor er de når det skjer? På jorden! (v. 9). Dette
er i tråd med det Jesus lærte i lignelsen om ugresset og
hveten hvor han sier at åkeren er verden (Matt 13:38).
Så med andre ord – Helvete er ikke en plass der nede i
underjorden et sted som mange forestiller seg.
Åp 21:1 - Her får Johannes se en ny himmel og en ny
jord og den gamle jord er borte. Hva betyr det? Helvete
vil ikke vare for evig. Det er enkel logikk. Hvis Helvete er
på jorden, og jorden kommer slutte å eksistere, så må det
bety at Helvete også har en slutt.
Dette kanskje snur verdens/gudsbildet ditt på hodet.
Kanskje du har hørt folk som har hatt syner eller drømmer
om et evig brennende Helvete i underjorden. Det har
jeg hørt. Jeg leste en gang en bok av en som påstod at
Gud tok ham med til Helvete i underjorden og viste ham
menneskene som brenner og tortureres der nå! Det var
interessant. Men noe som er veldig, veldig viktig er
å bare stole på syner og drømmer som er i samsvar
med Guds ord! For det har vært mange falske profeter og
lærere innen kristendommen. Og det kommer det spesielt
være mye av i den siste tiden ifølge Jesus (Matt 24). (Og
noen av dem tror sikkert at det de lærer er sant, men de er
bedratt) Derfor er det avgjørende at vi kommer ydmykt til
Guds ord for å se hva Gud faktisk sier som vi var inne på i
forrige program!

Sheol, Hades og Gehenna

For å få en riktig forståelse av hva Bibelen lærer om
Helvete er det bra å forstå hva ordene som blir oversatt
til Helvete kommuniserer. Bibelen ble skrevet i en helt
annen tid og kultur og med et annet språk. Derfor hender
det noen ganger at det vi først tenker på når vi hører et
ord eller et uttrykk er noe annet enn forfatteren ønsket å
kommunisere.
Det er tre ord i Bibelen som blir oversatt til Helvete:
det hebraiske ordet ”Sheol”(33 ggr) og de greske ordene
”Hades”(10 ggr) og ”Geenna”(12 ggr). De to førstnevnte
referer som regel til graven. På grunn av at dagens
konsept av Helvete er så annerledes enn hva disse
ordene indikerer så blir rett og slett ordene ”Sheol” og
”Hades” ikke oversatt til noe annet i noen oversettelser.
”Geenna” er fra det hebraiske ”Ge Hinnom”, ”Hinnoms
dal” sør for Jerusalem. I denne dalen utførte israelittene
den hedenske skikken å brenne barn for Molek (2 Krøn

28:3, 33:1, 6, 2 Kong 23:10.) Jeremia profeterte om at
pga dette skulle dalen bli kjent som ”Drapsdalen”. Likene
til israelittene skulle bli begravd der til det ikke var mer
plass for dem og de resterende likene skulle bli fuglemat
(Jer 7:32, 33; 19:6; Jes 30:33). Israelittene forbandt ”Ge
Hinnum” med dom over ugudelighet, vemmelse, straff
og skam.

Evig ild?

Bibelen beskriver de ugudeliges skjebne som en
evig ild. Men hva betyr det? Hva er det som ønskes å
kommuniseres? For å forstå det må vi se hvordan dette
uttrykket blir brukt andre steder i Bibelen:
Jud 1:7 - Sodoma og Gomorra lider straffen i en evig
ild. Og det er et eksempel. Eksempel på hva da?
(Sodoma og Gomorra var to byer fulle av ugudelighet,
umoral og forferdelige handlinger. Derfor så Gud i sin
visdom at det var best både for byene rundt omkring og
for dem selv at det ble en slutt på dette. Så Gud ødela
byen med ild og svovel etter at de som ville fikk en sjanse
til å komme seg ut av byen for å berge livet sitt.)
2 Pet 2:6 (Jes 34:9-10) - Sodoma og Gomorra er lagt i
aske. Et eksempel. På hva da? De ugudeliges undergang
i Helvete i ”framtiden”. Dette forteller oss noe veldig viktig
om Helvete: det er ikke flammene som er evige, men
konsekvensen av dem. På samme måte brukes uttrykket
evig i Heb 6:2 og 9:12 i forbindelse med frelse og dom.
Det er ikke selve prosessen i frelsen og dommen som
er evig, men konsekvensen av den.
Mal 4:1-3(Sal 37:20) - Dagen kommer. De ugudelige,
de som lever i opprør mot Gud og hans vilje, skal være
som halm som settes i brann og bli til aske. (Halm som blir
satt i brann brenner opp og det brenner opp fort)
Men hva med Åp 14:9-11 kanskje du tenker? Dette er
den sterkeste advarselen i hele Bibelen. Alle som ikke tar
dyrets merke må drikke av begeret med Guds vredesvin
ublandet med nåde. Dette forteller noe veldig interessant
som vi skal vi komme tilbake til i neste program. Så legg
”begeret med Guds vredesvin” på en hylle i hjernen inntil
da. I hvert fall: de som tar dyrets merke skal ”pines med
ild og svovel” (v.10), ”Røken av deres pine stiger opp i all
evighet. De har ikke hvile dag eller natt.” (v.11) Dette høres
jo virkelig ut som et evig brennende helvete med evige
flammer. Hvordan skal vi forstå det her? Vi må huske på at
Åpenbaringen er full av symboler, bilder og uttrykk fra hele
Bibelen og vi må forstå hvordan uttrykkene ”for alltid” og
”evig” blir brukt i Bibelsk sammenheng.

Utrykkene ”for alltid” og ”evig”

Hva vi tenker når vi hører utrykkene ”for alltid” eller
”evig” er ikke nødvendigvis det samme som Gud ønsker
å kommunisere. Akkurat som når vi hører ordet Helvete
og mange andre ord i Bibelen. Det er viktig å huske på at
Bibelen ble skrevet i en helt annen tid og kultur og med
et annet språk. Derfor må vi ydmykt komme til Bibelen
for å se hvordan ord og uttrykk brukes der. Og tingen er
den: både uttrykkene ”for alltid” og ”evig” i Bibelen er
relative uttrykk. Det er objektet som beskrives som
bestemmer betydningen av dem. For eksempel så
er Gud evig. Hva betyr det? Han har alltid eksistert og
kommer alltid eksistere. Og Bibelen sier at når vi tar imot
frelsen fra Gud ved tro så får vi evig liv. Hva betyr det? At vi
alltid har eksistert? Nei. Men at vi alltid kommer fortsette å
eksistere med mindre vi velger å gå bort fra Gud.
To eksempler fra Bibelen som viser dette er David og

Jona: i 1 Krøn 28:4 står det hvordan Gud utvalgte David
til å være konge over Israel ”for alltid”. Men Davids død
er nedtegnet i Bibelfortellingen og det står tydelig at ”den
tid han var konge var førti år” (1 Kong 2:10-11, 1 Krøn
29:27-28). Og i sin tale på pinsedagen sa Peter at David
”både er død og begravet, og at hans grav er hos oss den
dag i dag… For David for ikke opp til himmelen…” - (Apg
2:29,34). Så når Gud sa til David at han skulle regjere
som konge ”for alltid” så mente han så lenge David levde.
Og det var akkurat det som skjedde. Han regjerte 40 år
til han døde. Tingen er den; ”for alltid” i Bibelen kan
bli oversatt ”til tidens slutt”, altså til en bestemt tid,
begrenset innenfor et bestemt tidsrom. For eksempel
som her og mange andre steder i Bibelen; så lenge en
person lever.
Jon 2:6-7 - Jona beskriver sin tid i fiskens buk, med
sitt hodet innhyllet av tang osv. som ”for evig/alltid”. Hvis
det Jona mener med uttrykket ”for evig/alltid” er det vi
først ville tenkt så gir det han skriver ikke mening!. Fordi
han skriver selv at Gud førte ham levende opp (v. 7) og
han skriver også hvor lenge han var i fiskens buk og hvor
lenge var det? Tre dager og tre netter! (v.1) I dette tilfellet er
betydningen av ”for alltid” så lenge han var i fiskens buk.
Med dette i bakhodet skal vi lese to veldig interessante
vers som vil hjelpe oss å forstå avsnittet i Åpenbaringen
14. I 1 Mos 8:22 står det at det alltid skal være dag og
natt så lenge jorden står. Men Bibelen forteller at den
første jord vil bli borte og at Gud vil skape en ny himmel
og en ny jord der det ikke skal være noen natt. (Åp 21:1,
25) Dermed skjønner vi at pinen som varer dag og natt i
all evighet er begrenset innenfor et bestemt tidsrom – så
lenge jorden står! (I Nahum 1:9 står det at ”Trengselen skal
ikke komme to ganger”. Helvetet er avslutningen på Guds
frelsesplan. Gud har nå løst konflikten, og kvittet seg med
problemet synd som kom inn i universet for første gang
da satan begynte sitt opprør mot Guds regjering. Satan,
de som har gjort opprør sammen med ham, all selviskhet
og ondskap er blitt utslettet for alltid. Tenk på det. For et
fantastisk løfte!)
Bibelen er klar: Helvete er ikke en evig varende ild med
evig pine. De ugudeliges skjebne er det motsatte av de
rettferdige; evig død i stedet for evig liv.
De ugudeliges øde
Dø
Utryddes
Gå til grunne/Forgå
Brennes opp
2 Pet 3:10
Ødelegges
Fortapes/Omkomme
Fortæres
Dø den andre død
Bli som om de aldri hadde vært
Selv satan vil bli totalt ødelagt

Rom 6:23, Mt 10:28
Sal 37:9, 34
Sal 37:20, 68:3
Mal 4:1, Mt 13:30, 40,
Sal 145:20, 2 Tess 1:9
Luk 13:3, Joh 3:16
Åp 20:9
Åp 20:6, 14, 21:8
Obad 1:15-16
Esek 28:18, Heb 2:14
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