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UGEN 27. NOVEMBER - 3. DECEMBER 2022

”Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har 
ikke livet“( 1 Joh 5,12).

Med ”helvedes ild“ anvender Bibelen en metafor til at beskrive de 
fortabtes endegyldige adskillelse fra Gud på tidspunktet for den 
anden og evige død.

Den britiske filosof og religionskritikker Bertrand Russell forkla-
rede engang, hvorfor han ikke er kristen: ”Kristus havde efter min 
mening et tungtvejende karakterbrist, nemlig, at han troede på 
helvede. Jeg synes for mit vedkommende ikke, at nogen, der virke-
lig helt og aldeles er menneskevenlig, kan tro på en evigt varende 
straf … Jeg må sige, at hele denne lære om helvedes ild som straf for 
synden er en grusom lære. Den har bragt grusomheden og ubarm-
hjertig tortur for generationer ind i verden. Og ville man antage, 
at evangeliernes Kristus var sådan, som hans kronikører beskriver 
ham, så burde man bestemt gøre ham delvis ansvarlig for det“ (Ber-
trand Russell, Warum ich kein Christ bin, München 1965, 37ff).

Forestillingen om et evigt brændende helvede og de fortabtes usi-
gelige pinsler har gennem historien sat en skræk og angst i utallige 
mennesker. I denne uge vil vi se på, hvad Bibelen reelt siger om em-
net helvede og evig straf.

Søndag ”For deres maddiker dør ikke“ Es 66,15-24
Mandag ”Den uudslukkelige ild“ Mark 9,43-48
Tirsdag ” … de straffes med evig ild“ Jud 7
Onsdag Ekskurs 1: ”Helvede“ i Bibelen Mal 3,19; Hebr 9,27-28
Torsdag Ekskurs 2: Helvedets ”ild“ ApG 2,29.34.35;  
   1 Kor 15,16-18
Fredag Det evige liv 1 Joh 5,9-13

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

10. 10. ugeuge Helvedets ”ild“
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SØNDAG 27. NOVEMBER 2022

Es 66,15-24

 

 Forståelse
 

 

 

 
 

 Anvendelse
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”For deres maddiker dør ikke“

Hvilken kontrast beskriver Esajas i disse vers? 

Hvad får de frelste fra alle folkeslag til at tilbede Gud?

Beskrivelsen af de ugudeliges skæbne i vers 24 ses af nogle som det 
klareste gammeltestamentlige bevis på en evig pine i helvede. Der 
kan indvendes imod dette, at Esajas' ord ikke direkte kan anvendes 
på den nye jords fremtidige tilstand, da de først og fremmest er et 
løfte til det jordiske Israel og er skrevet i poetisk form. Vers 24 er 
indlejret i kontrasten mellem Guds dom over de frafaldne og frelsen 
for de trofaste. Guds fjender ligger døde på jorden, deres lig bliver 
spist af maddiker.

”Udtrykket på hebraisk står i en grammatisk tid, der beskriver en 
ufuldstændig handling og kun betyder, at udsagnsordets hand-
ling endnu ikke er afsluttet på det angivne tidspunkt. Tidsformen 
betyder ikke nødvendigvis, at handlingen aldrig bliver fuldført ... 
Uudslukkelig ild er simpelthen en ild, som ingen kan eller vil slukke. 
Men når den har fortæret sit bytte, slukkes den af naturlige årsager“ 
(4ABC-D, 476f.; jf. Ez 21,1-4; Am 5,6)

Hvorfor skulle Gud tilsidesætte naturlove, som han selv har skabt? 
Det samme gælder maddikerne. Her er der ikke tale om de ugudeli-
ges evige pinsler.

I slutningen af sin bog viser Esajas to muligheder: På den ene side 
de vidunderlige løfter om fornyelse, en ny himmel og en ny jord for 
dem, der forbliver trofaste mod Herren. På den anden side står det 
også klart, at disse løfter ikke gælder dem, der fortsætter i deres 
oprør mod Gud. Det er op til os, hvad vi vælger.
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 Mark 9,43-48

 

 Forståelse

 

 

 

 
 

 
 Anvendelse

 

 Refleksion
 

”Den uudslukkelige ild“

Hvordan skal Jesu opfordringer forstås?

Hvordan viser jeg beslutsomhed i min tro?

Opfordrer Jesus til, at vi lemlæstelser os selv? Bestemt ikke, men 
han bruger et hyperbolsk (overdrevet) sprog til at udpensle de dra-
stiske konsekvenser af synd for sine disciple. ”Ifølge den jødiske, 
konkret billedlige måde at tænke og udtrykke sig på befinder de 
 (underordnede) driftscentre for alle menneskelige handlinger sig, 
gode som dårlige, i de dertilhørende ansvarlige og udøvende lem-
mer eller organer (jf. Ordsp. 6,17-18; 23,33; 27,20)“ (SEB 1477).

Jesu hensigt er således klar: ”Ingen skal lade sine egne tilbøjelighe-
der til at synde sejre. For synd forhindrer mennesker i at være sam-
men med Gud. Den holder dem borte fra livet og fører til evig død“ 
(EB mit Erklärungen und zahlreichen Fotos zur Welt der Bibel, Witten/
Dillenburg 2014, 1318).

Ordet ”helvede“ (gehenna) står for de ugudeliges endelige under-
gang (se onsdag/torsdag), hvorved Jesus refererer direkte til Esajas 
66,24 med sætningen ”hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke 
slukkes“ (se søndag).

”Enhver vane eller handlemåde, der kan føre til synd og dermed 
vanære over Kristus, er det bedst at opgive, koste hvad det vil. Det 
som vanærer Gud, kan aldrig være til gavn for mennesket. Himme-
lens velsignelse kan ikke følge et menneske, der overtræder ret-
færdighedens evige principper. Og en enkelt synd, der bliver hæget 
om, er tilstrækkelig til at medføre svækkelse af karakteren og til at 
vildlede andre. Hvis foden eller hånden måtte hugges af eller endog 
øjet rives ud for at frelse legemet for synd, hvor langt alvorligere 
burde vi så ikke afvise den synd, der kan forårsage den åndelige 
død“ (Ellen White, Jesu Liv, DB 2013, s. 384).

Hvad burde jeg opgive med Guds hjælp?

MANDAG 28. NOVEMBER 2022
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Jud 7

 
 

 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

”… de straffes med evig ild“

Hvilken reaktion ville Judas opnå hos modtagerne af sit brev ved 
at henvise til Sodoma og Gomorra?

Hvilke drastiske eksempler har engang hjulpet mig?
 
Da Judas' brev blev skrevet, var byerne Sodoma og Gomorra for 
længst forsvundet. Ikke desto mindre taler Judas om den evige ilds 
straf. Ordet ”evig“ (hebr. 'olam; græsk aion eller aionios) har forskel-
lige betydninger afhængigt af tekstsammenhængen. Når det sættes 
i forbindelse med Gud, udtrykker det hans evige eksistens (f.eks. 5 
Mos 33,27). Når det anvendes på mennesker, betyder ”evigt“ ”livs-
lang“, indtil døden (f.eks. 2 Mos 21,6).

Som konsekvens heraf vil den ”evige ild“ ikke slukkes, før alt, hvad 
der kan brænde, er fortæret, og ”hverken rod eller grene“ (Mal 3,19) 
er tilbage. Den tid, der beskrives som ”evig“, afhænger altså af den 
pågældende person eller ting.

I løbet af kirkehistorien har utallige mennesker været bange for 
og rædselsslagne over truslen om evig pine i helvede. Denne idé 
præsenterer Gud i et fuldstændig forkert lys: ”Idéen om et evigt 
brændende helvede er Satans værk. Skærsilden er hans opfindelse. 
Disse læresætninger forvrænger Guds karakter, så han fremstår 
som streng, hævngerrig, vilkårlig og uforsonlig“ (Ellen White, Manu-
script 51, 12.10.1890). Men Gud har ingen behag i de ugudeliges død 
og slet ikke i deres pinsler, men han elsker alle mennesker så højt, at 
han vil frelse dem (jf. Ez 18,20-23).

Hvordan former min forestilling om den endelige dom mit billede af 
Gud? Hvordan kan jeg hjælpe andre mennesker til bedre at forstå 
Guds karakter på trods af – eller endda på grundlag af – sådanne 
skriftsteder?

TIRSDAG 29. NOVEMBER 2022
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EKSKURS 1

Mal 3,19
Hebr 9,27-28

 

 

 
 

 

 

 

”Helvedet“ i Bibelen

Med udtrykket ”helvede“ beskrives i Bibelen, hhv. bibeloversættel-
ser, stedet og tilstanden for adskillelsen fra Gud og den endelige 
udslettelse ved den anden død. Dette vil påvirke alle dem, der ende-
gyldigt har afvist Gud og tilbuddet om frelse i Jesus Kristus.

Nogle gange står udtrykket ”helvede“ for det hebraiske ord sheol 
eller det græske ord hades. Begge refererer til dødens verden hhv. 
graven. Det græske ord tartaro (kaste i helvede) forekommer kun i 2 
Pet 2,4. Det græske udtryk gehenna betyder et sted, hvor der straf-
fes, og forekommer tolv gange i Det Nye Testamente. Det er afledt 
af det hebraiske navn Gehinnom (Hinnoms dal), som er navnet på 
en dal, der ligger umiddelbart syd for Jerusalem (Jos 15,8; 2 Kong 
23,10; Jer 7,31).

Ifølge Jer 2,23 og 7,31-32 var Hinnoms dal stedet, hvor man ofrede 
børn til afguden Molok. Formentlig indførte kong Akaz denne 
grusomme kult (2 Krøn 28,3). Hans barnebarn Manasse fornyede 
denne (2 Krøn 33,1.6; Jer 32,35), mens kong Josias senere lod offer-
pladserne i Hinnoms søns dal vanhellige (2 Kong 23,10). Jeremias 
forkyndte, at dalen på grund af denne kult ville blive kaldt ”drabets 
dal“, fordi jødernes fjender her ville lade Jerusalems flygtende ind-
byggere dræbe og undlade at begrave deres lig ( Jer 7,32; 19,6-7).

Efterhånden som troen på en universel dom blev mere tydelig efter 
landflygtigheden, blev forestillingen om et brændende helvede, 
hvor syndere blev pint, en del af den jødisk folkelige tro. Gehinnom 
blev først tænkt som indgangen til helvede, senere kom ordet til at 
betyde selve helvede.

ONSDAG 30. NOVEMBER 2022
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EKSKURS 1

ApG 2,29.34.35
1 Kor 15,16-18

 

 

 

 
 

 

 

 

Helvedets ”ild“ 

Jesus taler af og til om Gehenna (f.eks. Matt 5,22.29.30). Han advarer 
mod fortabelsen og truer farisæerne med dom til Helvede (Matt 
10,28; 23,33). I Luk 12,5 gør han det klart, at oplevelsen af Gehenna 
ligger hinsides døden. Johannes Døberen sammenligner syndere 
med avner, der brændes op i ilden (Matt 3,12). Den, der ikke regnes 
blandt de retfærdige, går til den evige ild (Matt 25,41).

Disse skriftsteder henviser til den sidste dom, hvor de ugudelige 
og deres gerninger vil finde deres endeligt. Ild renser jorden (2 Pet 
3,10-12; Luk 3,17), når de afgjort ubodfærdige, der er til stede ved 
den anden opstandelse, under Satans ledelse belejrer det nye Jeru-
salem og omkommer (Åb 20,5.9).

Djævelen, hans engle og de, der er forført af ham, kastes så – billed-
ligt talt – i ildsøen (Åb 20,10.14.15). Således er de ugudeliges første 
død endnu ikke deres uigenkaldelige endeligt. I stedet vil de med 
Satan, syndens ophavsmand, først efter de tusind år blive bragt i en 
tilstand af ikke-eksistens, som om de aldrig havde været til. Dette er 
den anden død, hvorfra der ikke er nogen opstandelse (Åb 20).

Talen om ”helvedets ild“, hvor de gudløse brændes levende, vækker 
foruroligende associationer til middelalderlige kætter-, heksebål og 
andre pogromer. Men Gud er ikke nogen storinkvisitor, der lader 
sine ofre brænde under lidelse på kætterbål, og han er heller ikke 
en følelseskold massemorder, der udsletter millioner og atter millio-
ner af mennesker i et blodigt orgie, mens de retfærdige ser på.

Bibelens forfattere bruger drastiske og opruskende billeder af Guds 
retfærdige dom, der understreger, hvad det i sidste ende handler 
om: at være eller ikke være, frelse eller fortabelse, (evigt) liv eller 
(evig) død.

TORSDAG 1. DECEMBER 2022
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1 Joh 5,9-13
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Det evige liv

På hvilket ”vidnesbyrd“ hviler troen på det evige liv? 

Hvorfor gælder det evige liv kun dem, der tror på Jesus?

Bibelen gør det klart, at kun Gud er ”den eneste, som har udødelig-
hed“ (1 Tim 6,15-16) og er den eneste kilde til liv (Sl 36,9; Kol 1,15-17; 
Hebr 1,2). Da synden kom ind i verden gennem Adams og Evas fald, 
kom de og alle deres efterkommere under dødens forbandelse og 
mistede det evige livs gave. Men Gud opgav os ikke som fortabte. 
Han tilbyder os evigt liv, som var tiltænkt os fra begyndelsen, gen-
nem Kristus. Det er en gave, hvis kvalitet allerede nu kan opleves, 
og som vil udfolde sig i hele sin vælde efter opstandelsen.
 
Forestillingen om evige helvedespinsler og skærsilden som de dø-
des midlertidige opholdssted er ikke bibelsk. Tværtimod illustrerer 
”helvedes ild“ den kendsgerning, at livet uden Gud ikke har nogen 
fremtid, men ender i udslettelsens intethed. 

FREDAG 2. DECEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Læs Bertrand Russells citat fra indledningen til søndagsafsnittet. 
Kan I forstå Russell? Har I været udsat for lignende indvendinger? 
Hvad svarer I?

 Mark 9,43-48
Hvordan skal Jesu opfordringer forstås? 

Med hvilken begrundelse kunne man udlede en evig pinsel af 
disse ord? 

Hvilket lys kaster Es 66,23-24 på dette spørgsmål? 

  Mal 3,19
Hvilken begivenhed beskrives her? 
I hvilken grad er denne beskrivelse i overensstemmelse med, 
hvad Bibelen forstår ved udtrykket ”helvede“?

  ApG 2,29.34 og 1 Kor 15,16-18
Hvordan belyser Peter og Paulus spørgsmålet om de dødes  
tilstand og forbliven? 

Hvorfor er der i skriftstedet kun begrænset mulighed for 
alternative tolkninger som f.eks. evige pinsler i helvede og 
skærsild?

  1 Joh 5,9-13
På hvilket ”vidnesbyrd“ hviler troen på et evigt liv? 

Hvorfor gælder det evige liv kun dem, der tror på Jesus?

Hvorfor er det så vanskeligt at få anderledestænkende bort fra 
ideen om udødelighed og få dem til at tro på Bibelens opstandel-
seshåb? Hvilke erfaringer har I gjort?

DIALOG TIL SABBATTEN 3. DECEMBER 2022


