
    Evig straf og 
 fortabelse?

Læren om et evigt brændende helvede har i århundreder 

skræmt mennesker til at følge religiøse påbud eller drevet  

dem bort fra troen på en kærlig og retfærdig Gud. Store  

kunstnere som digteren Dante med illustrationer af Gustave 

Doré, maleren Michelangelo Buanarroti og forfatteren John 

Milton, har ligeledes givet deres bud på Helvede.

I middelalderkirkerne kunne tilhørerne ofte betragte kalkmalerier med 
fromme himmelske engle på den ene side og scener af nøgne menne-
skekroppe, der vred sig i smerte i Helvedes flammer på den anden side, 
alt imens præsten tordnede sit domsbudskab ud over forsamlingen. 

Også i nyere tid har der eksisteret ”helvedesprædikanter“, og der er 
stadig præster og kristne trossamfund, der forsvarer læren om et evigt 
brændende helvede. Har de ret, eller hvordan skal vi forstå Bibelens 
budskab om frelse og fortabelse?



En af de mest kendte og elskede bibeltekster er Joh 3,16: ”For således 
elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som 
tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.“ Her slås det fast, at 
der er to muligheder for mennesker: fortabelse eller evigt liv. Det ene 
udelukker det andet. Fortabelse er en realitet for dem, som ikke tror på 
Guds søn.

Hvad ellers sagde Jesus om dem, der ikke får evigt liv? Han bruger for-
skellige billeder. I lignelsen med de betroede talenter, står der om ham, 
der ikke brugte sit talent. ”Kast den uduelige tjener udenfor. Dér skal 
være gråd og tænderskæren“ (Matt 25,30). Og i lignelsen om verdens-
dommen, hvor Menneskesønnen skiller fårene fra bukkene, står der 
om dem, der ikke har hjulpet de nødlidende: ”Og de skal gå bort til evig 
straf, men de retfærdige til evigt liv“ (Matt 25,46). I Bjergprædikenen 
bruger Jesus endog selv ordet ”Helvedes ild“. ”Og de, der kalder andre 
ugudelige tåber, fortjener selv at blive kastet i Helvedes ild “ (Matt 5,22, 
Bibelen på hverdagsdansk).

Hvornår får de ugudelige deres straf?
Bibelen gør det klart, at de ugudelige ikke klarer frisag, men vil få deres 
straf. Men hvornår sker det? Ifølge den katolske lære vil Helvede ”plage 
den syndige sjæl straks efter døden“ (The Catholic Encyclopedia for School 
and Home). Denne lære bygger på troen om sjælens udødelighed, hvor 
sjælen adskilles fra kroppen ved døden og straks går til himlen, skærs- 
ilden (en lutringsproces før himlen) eller helvede. Forestillinger om 
himmel og helvede lever stadig i flere kristne trossamfund. Men ifølge 
Bibelen bliver belønning og straf uddelt efter den endelige dom, når 
Jesus Kristus kommer igen – altså ikke, når man dør.

Paulus skriver: ”Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, 
der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og 
opretter sit rige“ (2 Tim 4,1). Og Jesus siger i sin lignelse ”Når Menneske- 
sønnen kommer i sin herlighed … skal han skille dem (folkeslagene), 



som en hyrde skiller fårene fra bukkene, fårene skal han stille ved sin 
højre side og bukkene ved sin venstre side“ (Matt 25,31-33). Adskillelsen 
og domsafsigelsen sker, når Jesus ”kommer i sin herlighed“. 

I sit syn på Patmos hører apostlen Johannes Jesus sige: ”Ja, jeg kommer 
snart, og med mig min løn for at gengælde enhver, som hans gerning 
er“ (Åb 22,12). Som i en enhver retsstat her på jorden, foregår der også 
i den himmelske retsproces en undersøgelse, en afsigelse af dommen, 
og først derefter en eksekvering af dommen. Ikke i omvendt rækkeføl-
ge. Så hvornår bliver de ugudeliges dom eksekveret?  

De ugudeliges endelige straf er beskrevet i Johannes’ Åbenbaring kap. 
20: ”Når de tusinde år er omme, skal Satan slippes løs fra sit fængsel og 
gå ud og forføre folkeslagene i alle fire verdenshjørner … [og] der faldt 
ild ned fra himlen og fortærede dem … Det er den anden død, ildsøen. 
Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i 
ildsøen“ (Åb 20,7.9.14.15). Den første død er, når mennesket sover ind 
eller på anden måde omkommer. Den rammer både gode og onde. Den 
anden død er forbeholdt de ugudelige, og straffen er ildsøen, som er ild 
fra himlen. 

Hvor finder straffen sted?
Straffen finder sted her på jorden, når der falder ild fra himlen. Det er 
det, som Jesus kalder ”Helvedes ild“ (Matt 5,22). Helvede er ikke et per-
manent ildhav dybt i undergrunden eller et brændende inferno et fjernt 
sted i udkanten af universet, som nogle forestiller sig. 

Evig pine eller evig udslettelse? 
Hvis man trækker nogle enkelte tekster fra Bibelen frem, kunne det ud 
til, at de gudløse vil blive pint i al evighed. Men læser man Bibelen i sin 
helhed, tegner der sig et klarere billede. ”Kun et øjeblik, så er det ude 
med den uretfærdige, ser du efter, hvor han boede, er han ikke mere … 

Evig straf og fortabelse?



Men de uretfærdige går til grunde, og Herrens fjender forgår som 
engenes pragt, de forgår i røg” (Sl 37,10. 20). ”... men der faldt ild fra 
himlen og fortærede dem“ (Åb 20,9). Ilden fortærede dem og fjernede 
alle spor. ”’Når dommen kommer,’ siger Herren, den Almægtige, ’vil de 
selvsikre og ugudelige mennesker blive tilintetgjort som halm, der bliver 
smidt i en brændende ovn. De bliver brændt rub og stub, så intet er 
tilbage“ (Mal 4,1, Bibelen på hverdagsdansk). 

Straffen, som syndere vil få, vil have evig konsekvens, men fuldbyrdelsen 
af straffen vil hurtigt være til ende. Til sidst vil alt, hvad der er ondt, være 
fuldstændig fjernet sammen med Satan og hans faldne engle. Selv i 
udslettelsen af det onde ser man Guds retfærdighed. Han finder ikke 
behag i at tilintetgøre mennesker, men han trygler os alle om at over- 
give os til ham, så vi kan leve sammen med ham i evighed. 

Og læg mærke til, at Jesus aldrig truede med Helvede, han advarede 
kun imod det.
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