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Bemerkninger i forbindelse med ny utgave 

 

Denne boken i sin opprinnelige utgave – skrevet på 1950-tallet – er utdatert med hensyn til en 

del ord og setningsbygninger. Forfatteren gjør utstrakt bruk av Bibelen, siterer den norske 

1930-oversettelsen og sammenligner gjerne med en rekke enda eldre oversettelser fra inn- og 

utland. Diverse forfattere fra tidlig på 1900-tallet siteres også. 

 

For å gjøre boken lettlest i dag har det vært nødvendig med til dels store omskrivninger og 

andre ordvalg. En del gamle sitater, kilder, eksempler og autoriteter er utelatt. Lange, tunge 

setninger er skrevet om, forkortet, delt opp eller utelatt. Noen avsnitt eller setninger er byttet 

ut med ny tekst. 

 

Boken utgis i fornyet, elektronisk utgave i den tro at den vil dekke et behov og være til videre 

velsignelse. 

 

Kjell Aune 
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Kapittel 1 

Den første og den andre død 
 

Som mennesker på denne jorden kjenner vi altfor godt til begrepet «død». Når vi bruker ordet i 

dagligtale er det i forbindelse med avslutningen av vårt liv her på jorden. Rent menneskelig sett 

er det i og for seg riktig. 

 

Guds ord snakker imidlertid ikke bare om en død. I Bibelens siste bok omtales også en «annen 

død» (se Åp. 2,11; 20,6.14; 21,8). Sammenhengen i de fleste av disse versene viser at «den 

annen død» vil inntreffe i forbindelse med begivenheter profetert om fremtiden. 

 

Den som leser disse skriftstedene med ettertanke kan ikke unngå å legge merke til at uttrykket 

«den annen død» hver gang forekommer i bestemt form. Det dreier seg om en bestemt død, 

den andre i rekken. Dette forutsetter at det også må være en forutgående død, en død som vi 

da kan kalle den første død, selv om Bibelen ikke direkte bruker det uttrykket. 

 

Angående selve døden, og tilstanden i døden, råder det ikke bare stor uklarhet, men til dels 

også forvirring innen kristenheten. Grunnen til dette er det beklagelige faktum at en del 

meninger og forestillinger av til dels hedensk opprinnelse gjennom tidene har fått innpass i den 

kristne lære. Det gjelder også oppfatninger om det som er temaet for denne boken, helt fra 

forestillingen om en «udødelig sjel», til læren om et evig «brennende helvete». 

 

 

 

 

 

Kapittel 2 

Hva er døden? 
 

Når et menneskes liv er slutt sier vi at vedkommende «dør». Han eller hun «er død», sier vi. Alle 

forstår det. Det vi mener er at menneskets tilværelse er avsluttet. Sett fra vårt begrensede 

synspunkt er dette også riktig. 

 

Men i Guds øyne, og i lys av hans store plan, ser det annerledes ut. Det som vi kaller «døden», 

altså avslutningen av menneskets liv på jorden, er i Guds øyne absolutt ikke en virkelig «død», 

men en søvn og ikke noe annet – en søvn eller hviletid som personen en dag vil bli vekket opp 

fra. 

 

Mange uttalelser og løfter i Bibelen bekrefter dette med all mulig tydelighet. Det vil ta for stor 

plass å sitere eller henvise til alle disse skriftstedene, for det er veldig mange av dem både i Det 

gamle og Det nye testamentet.  
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Fortellingene i Det gamle testamentet omtaler en lang rekke kjente personer – patriarker, 

profeter, konger osv. – som «gikk til hvile hos sine fedre», eller andre, lignende uttrykk kan 

være brukt. Gud sa til Moses: «Se, du skal snart gå til hvile hos dine fedre. Da kommer dette 

folket til å …» (5 Mos 31,16). Menn som David, Salomo, Jeroboam, Josjafat og mange, mange 

andre kjente menn, både gudfryktige og ugudelige, gikk alle sammen til hvile hos sine fedre. 

 

I vår nyeste norske oversettelse av 2011 gjengis grunntekstens uttrykk i disse tilfellene gjerne 

med at de «gikk til hvile hos sine fedre», eller andre lignende uttrykk brukes. I andre 

oversettelser står det at disse menn «la seg til hvile», «sovnet» med sine fedre. Herren sa til 

David gjennom profeten Natan: «Når dine dager er til ende og du hviler hos dine fedre …» (2 

Sam 7,12). Enten ordet «sover» eller «hviler» er brukt, er det i grunnteksten i alle disse 

tekstene det samme uttrykk som er brukt i 1 Mos 28,11 om Jakob, som var på reise: «Så la han 

seg til å sove». 

 

 

 

 

 

Kapittel 3 

Jesu ord om de dødes søvn 
 

La oss nå se på noen steder i Det nye testamentet som berører det samme emnet. Vi begynner 

med to kjente tilfeller fra Jesu liv. Først fortellingen om Lasarus (Joh 11,1-44), som bodde 

sammen med sine to søstre. Jesus og hans disipler var alltid kjærkomne gjester i dette 

hjemmet. 

 

Mens Jesus oppholdt seg et helt annet sted, ble Lasarus syk. Jesus fikk bud om dette, men 

fortsatte med det han holdt på med, slik at det gikk to dager før han dro av sted for å dra til 

Lasarus slik han var bedt om. I løpet av disse to dagene døde den syke. Jesus visste dette, og da 

de skulle dra, fortalte han det til disiplene med disse ordene: «Vår venn Lasarus er sovnet, men 

jeg går og vekker ham.» Disiplene forsto ikke hva han mente, og svarte: «Herre, hvis han er 

sovnet, blir han nok frisk.» Jesus måtte derfor si «rett ut: Lasarus er død.» Det lå kanskje litt 

bebreidelse i stemmen til søsteren Marta da hun møtte Jesus på veien og sa: «Herre, hadde du 

vært her, var ikke broren min død.» «Din bror skal stå opp», sa Jesus, og Marta svarte: «Jeg vet 

at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag". Da var det Jesus sa de velkjente ordene: 

«Jeg er oppstandelsen og livet. … hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror 

du dette?» 

 

Så ble Jesus ført til det stedet der den døde lå i sin grav. Der «ropte han høyt: ‘Lasarus, kom 

ut!’» Og den døde sto opp. Jesus – livgiveren – hadde vekket den sovende opp av dødens søvn. 

(Se Joh 11,1-44.) 
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Et annet tilfelle: Synagogeforstanderen Jairus hadde en «eneste datter, som var omkring tolv år 

gammel, lå for døden.» Hennes far gikk til Jesus, falt ned for ham og ba ham komme og legge 

sin hånd på henne, så ville hun leve. Jesus fulgte straks med sammen med disiplene, men ble 

stanset underveis, da de traff en kvinne som hadde vært syk i mange år. Mens Jesus var opptatt 

med å helbrede denne kvinnen, kom det bud fra Jairus’ hus med beskjed om at nå var jenta 

død, så det var ikke nødvendig å bry Jesus lenger. Hvordan dette budskapet måtte virke på den 

bedrøvede faren, er ikke vanskelig å tenke seg. Men Jesus beroliget dem og sa: «Gråt ikke! Hun 

er ikke død, hun sover.» Dette hørtes helt meningsløst ut for dem, for de mente å vite bedre. 

«De bare lo av ham, for de visste at hun var død», står det. Men Jesus «tok henne i hånden og 

ropte: "Barnet mitt, stå opp!"» «Med en gang reiste hun seg.» Dødens søvn måtte også her vike 

for en befaling fra ham som selv er «Livet». (Se Luk 8,41-55; Matt 9,18-25.) 

 

Som det neste spesielle tilfelle av at døden omtales som en «søvn», vil vi nevne den første 

kristne martyr, Stefanus. Hans siste ord var en bønn han ba høyt for dem som steinet ham: 

«Herre, tilregn dem ikke denne synden!" Med disse ordene sovnet han inn.» 

 

 

 

 

 

Kapittel 4 

«De som har sovnet inn» 
 

Paulus forteller i 1 Kor 15,5-7 at Jesus etter sin oppstandelse viste seg for Kefas (Peter) og 

«deretter for de tolv». «Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang», og 

apostelen tilføyer her at da han skrev dette til sine medtroende i Korint, kanskje vel 25 år etter 

Jesu oppstandelse, kunne han si om disse «mer enn fem hundre søsken» at «av dem lever de 

fleste ennå, men noen er sovnet inn.» Han skriver at Kristus ved sin oppstandelse er 

«førstegrøden av dem som er sovnet inn», og at hvis ikke Jesus hadde stått opp – slik noen 

påstod – da er også «de fortapt som har sovnet inn i Kristus» (1 Kor 15,16-20). I fortellingen om 

de mektige naturfenomen som fant sted i forbindelse med Jesu død og oppstandelse, leser vi at 

«gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. Etter Jesu 

oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange» 

(Matt 27,51-53). 

 

Den «søvn» vi snakker om her er noe som skjer alle mennesker etter at synden kom inn i 

verden. «Alle dør på grunn av Adam», dvs alle dør den timelige død som han pådro seg og alle 

sine etterkommere ved sitt fall.  Dette gjelder både gode og onde, både rettferdige og 

urettferdige uten forskjell. (Se 1 Kor 15,22.) Alle må gjennomgå denne død, unntatt de som er i 

live når Jesus kommer igjen. Vi må alle sovne inn, vi må alle før eller senere lukke våre øyne i 

dødens søvn, vi må alle en gang legge oss til hvile hos dem som allerede «sover i jorden» (Dan 
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12,2). Og der skal de sove inntil Livgiveren vekker dem opp igjen «på den siste dag» (Joh 11,24). 

Ikke før. Vi har Jesu forsikring om at «den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre 

hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som 

har gjort det onde, skal stå opp til dom» (Joh 5,28.29). I en av sine forsvarstaler sa Paulus «at 

rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde» (Ap.gj. 24,10-15). 

 

 

 

 

 

Kapittel 5 

Hvem har «livet»? 

Og hvem har ikke «livet»? 
 

Disse to tilsynelatende enkle spørsmål er langt mer dyptgående enn mange tenker over. De 

gjelder et hovedpunkt, for ikke å si selve hovedpunktet, i hele frelsesplanens store formål og 

hensikt. Jesus berørte denne viktige saken flere ganger i sin undervisning, og hans uttalelser 

viser tydelig at å ha eller ikke ha «livet», altså det sanne og virkelige livet, innebærer langt mer 

enn bare det å leve. Det er i løpet av vårt korte liv her på jorden at hver enkelt av oss avgjør om 

vi en gang skal få del i det virkelige «livet», altså det evige liv. Også Paulus var inne på det 

samme når han i sitt første brev til Timoteus skrev om nødvendigheten av å «vinne det virkelige 

livet» (1 Tim 6,19). 

 

Vi vil se litt på enkelte av de merkelig (noen vil kanskje si selvmotsigende) uttalelsene Jesus kom 

med om dette. Men først noen få innledende bemerkninger som kanskje kan bidra til å gjøre 

hans uttalelser mer forståelige. 

 

En nødvendig forutsetning for en riktig oppfatning av enkelte av Jesu uttalelser er at man har 

det klart for seg at Jesus har et helt annet syn på spørsmålet om virkelig «liv» og virkelig «død» 

enn mange mennesker har. Jesus sa egentlig ikke så mye om dette livet og døden, fordi dette 

ikke er endelige virkeligheter i Guds øyne. Begge deler er å betrakte som «mellomstasjoner». 

Ifølge Bibelen er vi alle, uten unntak, av naturen «døde» som en følge av menneskeslektens 

«overtredelser og synder». De som tror blir gjort «levende med Kristus», idet Gud tilgir dem 

alle deres synder. I kraft av Guds plan blir de «reist … opp … sammen med ham og satt ... i 

himmelen med ham» (Ef 2,1.5.6; Kol 2,13). «Av nåde er dere frelst, ved tro» (Ef 2,5.8), leser vi. 

Det er altså kun mulig ved tro på Jesu stedfortredende liv, hans tjeneste som vår gjenløser, vår 

yppersteprest, vår talsmann og vår forbeder hos Faderen. «Jeg lever ikke lenger selv», skrev 

Paulus, «men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever 

jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Gal 2,20). 
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Dette er den samme sannhet som Johannes sikter til når han skriver: «Den som har Sønnen, har 

livet» (1 Joh 5,12-13), det evige liv, allerede her og nå.  

 

Da skaperen i Edens hage påbød Adam å ikke nyte frukten av «treet til kunnskap om godt og 

ondt», sa han til ham: «den dagen du spiser av det, skal du dø» (1 Mos 2,17). Han sa ikke: «Hvis 

du spiser av det skal du dø om 500 eller 700 eller 900 år». Nei, «den dagen du spiser av det, skal 

du dø». I det øyeblikk han handlet i strid med Skaperens klare forbud, var han ikke lenger i 

besittelse av det livet som han hadde fått på prøve, og som kunne ha vart gjennom alle tider og 

evigheter dersom han hadde bestått prøven. Døden begynte øyeblikkelig å ha den virkning som 

i tidens løp ville undergrave hans fysiske krefter og til sist legge hans kropp i graven, i «sjeol», i 

dødsriket. Fra den dagen av var han dødens sikre bytte. Ingen menneskelig plan eller 

anstrengelse kunne avverge dødens tilintetgjørende innflytelse. 

  

Bibelselskapets oversettelse fra 2011 sier: «den dagen du spiser av det, skal du dø." Andre 

bibeloversettelser oversetter grunnteksten mer direkte ved å si f.eks. «skal du dø døden», eller 

«vil du visselig være dødsens». Ifølge den hebraiske grunnteksten står det: «døende skal du dø» 

(1 Mos 2,17). 

 

Betydningen av dette er helt enkelt: «På den dagen du spiser av dette treet, vil døden begynne 

sitt nedbrytende verk i deg og fortsette inntil den har vunnet seier.»  Dette fikk Adam virkelig 

erfare riktigheten av! «Gud vet», hadde fristeren sagt til Adam, «at den dagen dere spiser av» 

dette treet, «vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt» (1 Mos 

3,5). Også Satan kan flette et og annet sannhetsord inn i sine bedragerier. Adam og alle hans 

etterkommere helt til i dag har opplevd riktigheten av ordene: «dere skal … kjenne godt og 

ondt». 

 

At Gud i sin forunderlige langmodighet tillot at overtrederen fikk beholde en midlertidig 

tilværelse (for Adams vedkommende mange hundre år), var en sak for seg og skyldtes 

Skaperens store ønske om at Adam etter hvert måtte besinne seg, vende om og ta imot den 

frelse til evig liv som allerede da var planlagt i det himmelske råd. Denne hemmeligheten ble 

åpenbart for menneskeheten under Guds første møte med Adam etter fallet: Kvinnens ætt, 

Kristus, skulle knuse slangens hode, ble det sagt (1 Mos 3,15). Kristus som offerlam og frelser 

fra evig død «var bestemt … før verdens grunnvoll ble lagt» (1 Pet 1,17-21), og gjennom 

«budskapet om Jesus Kristus» ble «det mysterium som har vært skjult fra evige tider» åpenbart 

(Rom 16,25.26). (Se også Ef 3,8.9 og Kol 1,24-27.) Adam ble opplyst om den frelsens 

«mysterium» og fikk anledning til å omvende seg fra synden, som øyeblikkelig frarøvet ham og 

alle hans etterkommere det sanne og virkelige liv og utelukket dem fra Edens have. Ved tro på 

den kommende frelser kunne også han bli arving til det evige liv, som han tapte ved sitt fall. 

 

Som følge av Adams fall og overtredelse ville alle hans etterkommere måtte vente seg å dø. I 

denne tilstand ble de født, slik tilfelle er også med oss. Guds hensikt med livet vårt her på 

jorden er den samme som den var for Adams vedkommende, nemlig at vi må få anledning til å 

velge «livet» ved omvendelse og tro på Jesus Kristus. 
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Med denne bakgrunn vil vi se nærmere på noen av alle de menneskelig sett merkelige 

uttalelsene som Jesus kom med angående hvem det er som har «livet», og hvem som ikke har 

«livet». Og legg merke til at han i flere tilfeller snakket til og om personer som var i live og var til 

stede og hørte på ham. 

 

Først et vitnesbyrd av Jesu forløper, døperen Johannes, som ved en viss anledning sa: «Den som 

tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede 

er og blir over ham" (Joh 3,36). Dette er helt i samsvar med det Johannes skriver i et av sine 

brev (1 Joh 5,12-13): «Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har 

ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på 

Guds Sønns navn. De har altså det evige liv nå, idag. 

 

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. Jeg er livets brød. … Hvis dere ikke 

spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som 

spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag» 

(Joh 6,47-54). 

 

De menneskene som Jesus talte til, hadde alle et fysisk liv der og da, men det «sanne» eller det 

«virkelige» livet hadde de ikke. Å ha det «virkelige» eller evige livet er alltid avhengig av en sann 

tro på Jesus, han som alene «er livet», Livgiveren. «I ham var liv, og livet var menneskenes lys.» 

(Joh 1,4) Og selv sier han: «Jeg er oppstandelsen og livet,» og Jesus sier: «Jeg er veien, 

sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg» ( Joh 11,25; 14,6). Paulus vitner at 

Kristus er vårt liv, at vårt «liv er skjult med Kristus i Gud», og at når han en gang åpenbares, skal 

også vi «bli åpenbart i herlighet sammen med ham» (Kol 3,3.4). 

 

Noen annen vei for å oppnå det sanne og virkelige livet, det livet som skal fortsette gjennom 

alle evigheter, finnes ikke. Vår frelser er den eneste vei til det evige liv som det fra begynnelsen 

av var Guds hensikt at menneskene skulle eie. 

 

Ifølge Jesu egne ord viser det seg altså at det finnes mennesker som lever et liv her og nå uten å 

ha det virkelige «livet». De er «døde» selv om de lever. Dette gjelder alle som ikke har en sann 

tro på frelseren. De er «døde» og har ikke «livet» selv om de menneskelige sett er aldri så 

kjempesterke og livskraftige. 

 

Det er ikke noen selvmotsigelse i disse uttalelsene fra Jesus. Han påpeker helt enkelt hvordan 

det faktisk forholder seg. Disse mennesker «har ikke livet» og skal aldri få «se livet». De er 

levende døde, uten å ha del i det «virkelige livet». De er overlatt til døden, og der vil de 

fortsette å være hvis de ikke tar imot troen på ham som «er livet». De er i døden, og de «blir 

værende i døden» (1 Joh 3,14) inntil døden tilintetgjør dem på undergangens dag. 

 

Og Jesus snakker heller ikke selvmotsigende når han gjør det klart at de troende, som legges til 

hvile i døden, allikevel lever. Legg merke til hans ord til Marta da Lasarus var død: «Den som 
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tror på meg, skal leve om han enn dør.» Og han tilføyer: «Og hver den som lever og tror på 

meg, skal aldri i evighet dø» (Joh 11,25.26). Vi er her inne på en sannhet som Jesus la spesielt 

vekt på å slå fast på en slik måte at ingen skulle behøve å misforstå det. I Joh 8,51 sier han: 

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet se 

døden.» Og i verset etter: «Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet smake døden.» 

Et slikt menneske har «gått over fra døden til livet» (Joh 5,24). Det er som om han med de 

tydeligste og enkleste menneskelige ord vil gjøre det klart at for den troende er «døden» ikke 

mulig. Og det er sant! Lasarus ble innhentet av den fysiske død, men han levde allikevel; han 

bare «sov». Hans liv var inntil videre skjult i Kristus, som han trodde på, og han skulle få det 

igjen «i oppstandelsen på den siste dag» (Joh 11,24). 

 

Slik forholder det seg med alle sanne troende. De har Kristus så sant de tror på ham («Må 

Kristus ved troen bo i deres hjerter» Ef 3,17), og «den som har Sønnen, han har livet» (1 Joh 

5,12). Derfor er det i bokstavelig forstand sant om en som virkelig tror på sin frelser, at han har 

det evige liv allerede her, og at han «skal aldri i evighet dø» (Joh 11,26), «aldri i evighet se 

døden (Joh 8,51), «aldri i evighet smake døden» (Joh 8,52). Det evige liv er hans arv til odel og 

eie for alltid. Om han døde og ble begravet for 1 år siden eller 500 år siden eller for 3000 år 

siden, har ingen betydning. Guds ord og løfter står fast. 

 

Det er på dette grunnlag Gud avgjør spørsmålet om hvem det er som «har livet», og hvem det 

er som ikke har livet. Og det er på bakgrunn av denne sannhet Jesus behandler emnet når han 

snakker om det. Har vi først dette klart for oss, vil den dype betydningen av hans ord være 

innlysende: 

1. Den som tror på Kristus, har Kristus boende i sitt hjerte. 

2. Den som har Kristus, har livet. 

3. Den som har dette livet, beholder det selv om han legges i graven. 

4. Derfor er det sant at en ekte troende «skal aldri i evighet dø». 

5. Kristi liv er en gang for alle deponert eller nedlagt i alle dem som tror på ham, og hans 

liv kan aldri gå til grunne. Jesus vitner selv om dette med følgende ord: «Da jeg så ham, 

falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: "Frykt 

ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all 

evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket [hades]» (Åp 1,17-18). «Og han døde 

for alle» (2 Kor 5,15). Vårt liv er sikret i ham. 

 

Uansett om en sann troende fremdeles «lever som menneske av kjøtt og blod» (Gal 2,20), eller 

om han for århundrer siden har avbrutt sin jordiske tilværelse og nå «sover i jorden» (Dan 

12,2), så står det fast som en sannhet at han den dag i dag har den aller høyeste garanti og 

sikkerhet for at han har «livet», det sanne og virkelige livet, det evige livet. Hans pant og 

sikkerhet for livets store arv er ingen annen enn Guds egen sønn, Jesus Kristus. De troende som 

sover i sin stille grav, kan være trygge. Og de troende som ennå lever sitt liv på jorden, kan 

være likeså trygge, så lenge de ikke gir slipp på troen på det «Guds lam, som bærer bort 

verdens synd», troen på ham som ga sitt «liv for verden» (Joh 1,29; 6,51). Frelseren som stod 

opp og for til himmelen, er garantien. 
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Nå nærmer vi oss et spørsmål som strengt talt ligger litt utenfor rammen av spørsmålene om 

den første og den annen død, men da det allikevel ligger så nær at det neppe er til å unngå at 

en og annen vil lure på det, er det nok riktig å si litt om følgende spørsmål: 

 

 

 

 

 

Kapittel 6 

Hvor går de døde? 

Hvor oppholder de seg? 
 

Vi kommer her inn på et område med mange forskjellige ideer, både innen kristenheten og 

blant andre religioner. Selv innen Den norske kirkes kretser råder det dels nokså uklare og ofte 

innbyrdes motstridende begreper om de dødes tilstand. Mange holder seg, uten nærmere 

refleksjoner, til det kirken mener om saken. 

 

De fleste medlemmer av Den norske kirke heller nok til det syn at straks et menneske dør, går 

det med en gang enten til himmelen eller til helvete. Til grunn for en slik forståelse er den 

oppfatning at ethvert menneske er utstyrt med en «sjel» som sies å være udødelig og derfor 

fortsetter å leve også utenfor kroppen, og uavhengig av den. Det er altså denne «sjel» de sier 

faren enten til himmelen eller til helvete. 

 

Den eneste sikre kilde der vi kan hente kunnskap og pålitelig informasjon om disse viktige 

spørsmål, er Guds eget ord. Gamle tradisjoner og menneskers meninger er fullstendig verdiløse 

for dem som søker etter sannheten. Emnet er stort og omfattende. Plassen hindrer oss i å gå i 

detalj og henvise til alle skriftstedene i Bibelen som tydelig viser at både læren om en 

«udødelig» sjel og påstanden om at den forlater kroppen i dødsøyeblikket er helt klart i strid 

med Bibelens fremstilling av saken. Mens mange hevder at sjelen ikke kan dø, så vitner Guds 

ord om at «den [sjel] som synder, skal selv dø» (Esek 18,4). Vi skal merke oss at selv om flere 

oversettelser utelater ordet «sjel» i denne teksten, står det «sjel» (hebr. nefesj) i grunnteksten. 

 

Guds ord viser tydelig at «sjelen» kan dø. I 2 Mos 24,17 leser vi: «Når noen slår et menneske i 

hjel, skal han dø.» Ordet «menneske» er her oversatt fra grunntekstens «nefesj-adam», dvs. 

«adams-sjel», eller «menneske-sjel». En annen tekst i Bibelen er 4 Mos 31,19, der Gud sier til 

Israel: «Alle som har drept noen …» Også her brukes ordet «nefesj»: «alle som har drept en 

nefesj [sjel]». 
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Overveldet av Guds ånds kraft måtte Bileam, som var blitt tilkalt for å forbanne Israel, men som 

ved Guds inngrep velsignet det, utbryte: «Måtte jeg [egentlig «min nefesj»] få dø som den 

rettskafne dør, og livet mitt ende som hans!» (4 Mos 23,10). 

 

Det kunne henvises til mange skriftsteder som med enkle ord motsier påstanden om at 

«nefesj» eller «sjelen» ikke kan dø. Bibelens klare ord er at sjelen dør. På bakgrunn av slike 

klare uttalelser fra Guds ord, både fra Det gamle testamentet og (som vi snart skal se) fra Jesus 

Kristus selv, er det litt forunderlig at selv mange konservativt troende har læren om en udødelig 

sjel som en av sine viktigste trospunkter, mens de samtidig hevder at de holder seg til Bibelen. 

Man må spørre seg: Hvor har de fått slike lærdommer fra? Fra Bibelen kan det i hvert fall ikke 

være, for Guds ord motsier aldri seg selv. 

 

Bibelen gjør også bruk av andre uttrykk angående sjelens død eller tilintetgjørelse for de 

fortaptes vedkommende. Vi vil komme tilbake til spørsmålet om «helvete» litt senere, når vi 

kommer inn på spørsmålet om «den annen død». 

 

Alle de døde «sover» i sine graver, en stille, uforstyrret søvn som varer inntil oppstandelsen på 

den ytterste dag, da «alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram» (Joh 

5,28.29; 6,40.54). 

 

 

 

 

 

Kapittel 7 

Litt mer om «sjelen», eller «nefesj» 
 

Oppfatningen om at «sjelen» er et adskilt vesen, eller en del av mennesket som er uavhengig av 

kroppen, beror på en misforståelse. Det har ført til de mest forvirrede oppfatninger og 

forestillinger når det gjelder de dødes tilstand og synderes endelige skjebne, og syndens 

endelige utfall og lønn. «Syndens lønn er døden» sier Guds ord (Rom 6,23). Den lønn som 

synden gir, er en evig tilværelse i elendighet, ulykke og pine, sier mange mennesker. Hvem har 

rett? 

 

I fortellingen om skapelsen leser vi at Gud formet mennesket «av støv fra jorden. Han blåste 

livspust i nesen på det, og mennesket ble til en levende skapning» (1 Mos 2,7). På grunnteksten 

står det at «mennesket ble til en levende sjel», og dette er bevart i mange, særlig eldre 

bibeloversettelser. Det står ikke at mennesket fikk en sjel, men at det «ble til» en sjel. Hvem 

som helst kan lese Bibelen fra perm til perm, men ingen vil finne et eneste ord eller den 

fjerneste antydning om en «udødelig sjel». 
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Det var «livspust» fra Gud som gjorde mennesket levende, og både mennesker og dyr er 

avhengig av livspust fra Gud for å leve. Livspusten gjorde det nyskapte mennesket til en levende 

«nefesj», det ble til et livsvesen. Det er derfor helt riktig når mange bibeloversettelser ofte 

oversetter det hebraiske «nefesj» med uttrykk som «liv» eller «livet». I 3 Mos 17,11 sies det at 

«en skapnings liv [nefesj] er i blodet», og i vers 14 at «blodet er livet [nefesj] i hver skapning.» 

 

Fordi «en skapnings liv [nefesj = sjel] er i blodet», forbød Gud sitt folk å spise blod. Han sa: 

«Pass bare på at du ikke spiser blodet! For blodet er livet [nefesj=sjelen], og du skal ikke spise 

livet [nefesj] sammen med kjøttet» (5 Mos 12,23). 

 

Umiddelbart etter syndflommen sa Gud til Noah og hans sønner: «Nå vil jeg opprette min pakt 

med dere og etterkommerne deres og med hver levende skapning [nefesj=sjel] hos dere, både 

fugler og fe og alle ville dyr som er hos dere, alle som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. …» (1 

Mos 9,9-12). Uttrykket «levende skapning» går igjen også i vers 15 og 16, og i alle tilfellene er 

det oversatt fra ordet «nefesj» i grunnteksten. 

 

Moderne oversettelser der «nefesj» er oversatt med andre ord enn «sjel» er tilfredsstillende 

hva selve hovedtanken angår, bortsett fra at det ikke blir tydelig for leseren at også dyrene, 

både dyrene på land og i vannet, også er «sjeler» [nefesj] akkurat som mennesker er det. Det 

blir heller ikke så klart for alle at sjelen kan drepes og altså ikke er udødelig. Ordene til 

vismannen i Fork 3,18-21 er stadfestet: «det går mennesket som det går dyrene … begge skal 

dø, samme livsånde har de alle. … Alle går de til det samme sted.» 

 

Gud ga det gamle Israel detaljerte lover angående rene og urene dyr. Vi leser om dette i 3 Mos 

11,46: «Dette er loven om dyrene og fuglene, om alle levende skapninger [nefesj] som det kryr 

av i vannet, og om alt levende [nefesj] som myldrer på jorden.» 

 

Ordet «nefesj» finnes hundrevis av ganger i Det gamle testamentet, og det er oversatt med 

mange forskjellige ord i oversettelser av Bibelen til andre språk. I den engelske King James 

oversettelsen brukes f.eks. ikke mindre enn ca. 30 forskjellige uttrykk for å dekke betydningen 

av det ene ordet «nefesj» i de ulike tilfeller der det er brukt: helt fra «appetitt», «dyr», 

«legeme», «vesen», «skapning», «liv», «person», «grådig», «han» (og andre pronomener), til 

«sjel», «ånd» osv. osv. Hvem som helst kan konstatere dette ved hjelp av hjelpemidler som er 

lett tilgjengelig f.eks. på internett. Man kan lett finne ut hvilke ord i grunnteksten (både 

hebraisk og gresk) ordene i Bibelen er oversatt fra. 

 

Det vide betydningen som det hebraiske «nefesj» har, gjør det selvsagt vanskelig å avgjøre 

hvilket ord eller uttrykk som helst bør velges når «nefesj» skal oversettes til et annet språk. At 

man finner så mange variasjoner i de forskjellige bibeloversettelsene er ikke underlig. En 

oversetter synes at han helst bør velge ordet «sjel», en annen «liv», en tredje «skapning» eller 

«vesen», osv. osv. Den ene kan ha akkurat like rett som den andre. En for begrenset eller 

innskrenket oppfatning angående begrepet «sjel» eller «sjelen» kan ha uheldige følger for både 

en selv og for andre. 
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Den tidligere rektoren ved den engelske kirkes skole Wycliffe hall i Oxford, England, skrev i et av 

sine verk: «Ordet «nefesj» har forskjellige avskygninger i mening og gjengivelse … Sjelen er 

egentlig det livgivende (eng. animating) prinsipp i kroppen og er noe både mennesker og dyr 

har.» Så henviser Girdlestone til 3 Mos 24,18, hvor det bokstavelig talt står: «Den som slår i hjel 

et dyrs sjel, skal erstatte det, sjel for sjel». 1 

 

Ingen må konkludere av dette at det ikke er noen forskjell på mennesker og dyr. Det er en 

himmelvid forskjell. Dyrene her på jorden har ikke noe evig liv i vente. For alle mennesker står 

det evige liv som en åpen mulighet gjennom troen på Jesus Kristus, hans lidelse, død og 

oppstandelse, og på hans gjerning som vår yppersteprest hos Faderen. Alle som oppriktig tror 

på ham og dermed får del i frelsen, har evig liv allerede mens de lever her på jorden og vil ifølge 

Frelserens egne ord aldri miste det så sant de holder fast ved troen. 

 

Som allerede nevnt sier Jesus at selv om den troende dør etter dette livet, likesom Lasarus 

gjorde, så skal han «leve om han enn dør», og han skal «aldri i evighet dø» den virkelige død, 

altså skal aldri bli tilintetgjort for evig (Joh 11,25-26). Den som synder skal derimot dø den 

virkelige død og bli som om han aldri hadde vært til. 

 

 

 

 

 

Kapittel 8 

Oversettelse av ordet «nefesj» - sjel 
 

Før vi forlater ordet «nefesj» skal vi ta et eksempel på hvor vanskelig det kan være å avgjøre 

hvordan dette hebraiske ordet helst skal oversettes til andre språk. Vi skal se litt på noen av de 

tilfellene der ordet «nefesj» oversettes med ord som «person», «menneske», «folk», «folket», 

«liv», livet», «sjel» eller pronomener som «de» eller «noen». 

 

I 4 Mos 31,35.40.46 og i Esek 27,13 bruker grunnteksten uttrykket «nefesj-ada», altså «adams-

sjeler» eller «menneske-sjeler», men det ofte oversettes med ord som «personer» eller 

«mennesker». Når oversetterne har valgt å ikke bruke ordet «sjel» og bare ta med ordet 

«adam» (menneske), så forandrer ikke det meningen i vesentlig grad. I realiteten er det jo 

«mennesker» det dreier seg om.  

 

Bibelens «nefesj» er altså et ord med vid betydning og har en bred billedlig betydning både i 

fysisk og i åndelig forstand. Så lenge bibeloversetterne holder seg til realitetenes verden og ikke 

tillater en løssluppen fantasi eller ubibelske oppfatninger, har det mindre å si om de etter beste 

                                                           
1
 Robert Baker Girdlestone: «Synonyms of The Old Testament, Their Bearing on Christian Doctrine», 1953, side 56. 
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skjønn f.eks. oversetter «nefesj» med «vesen», «skapning», «menneske», «liv», «sjel» eller 

«ånd», etc. De velger gjerne i hvert enkelt tilfelle det ord som etter deres oppfatning uttrykker 

meningen på den beste måten. Det er klart at meningene kan være delte også innen 

oversetternes rekker. Så lenge den enkelte bruker sin sunne fornuft, og spesielt ikke lar seg 

dirigere av egne eller andres forutinntatte meninger - slik at overblikket over Bibelens samlede 

lære om et eller annet punkt begrenses eller utydeliggjøres - vil det under vanlige forhold 

neppe være stor fare for at den ene eller den andre gjengivelsen av et enkelt uttrykk i 

grunnteksten litt etter litt vil kunne føre til misforståelser, som i tidens løp igjen kan utvikle seg 

til alvorlige religiøse villfarelser eller ubibelske oppfatninger. De som følger sunne og logiske 

tankebaner i sitt studium av Guds ord, vil gi Bibelen som en helhet anledning til å vise hva den 

står for. 

 

Det er ikke dermed sagt at kristendommen ligger utenfor enhver faresone. For en opplyst mann 

eller kvinne i vår tid er det neppe noen hemmelighet at kristendommen gjennom tidenes løp 

har tatt til seg elementer som til dels har sin rot i gamle, hedenske synspunkter, oppfatninger 

og lærdommer som ikke har sitt grunnlag i Bibelen. Det er snakk om lære som i noen tilfeller er 

i direkte strid med Bibelens ord.  

 

Det finnes helt sikkert mange oppriktige kristne som ikke er klar over at enkelte av de 

lærepunkter som inngår i deres trosbekjennelser i virkeligheten er levninger av gamle, 

ubibelske ideer som gjennom tidene har sneket seg inn i den kristne tro og lære. Dette har 

skjedd gjennom den såkalte «kristne tidsalder». Noen av de gamle og dypt rotfestede 

oppfatninger, som berøres i denne lille boken, hører med til denne typen «kristne» lære. 

Ledende personer innenfor den mer konservative del av kristenheten kjenner godt til dette. 

 

 

 

 

 

Kapittel 9 

«Sjel» i Det nye testamentet 
 

Tilsvarende det hebraiske «nefesj» i Det gamle testamentet har vi det greske «psyche» i Det 

nye testamentet. «Psyche» er ikke et ukjent uttrykk, da vi finner det igjen i vårt eget språk i 

fremmord som «psykologi», «psykolog», «psykisk», og lignende. I de fleste greske grunntekster 

finnes ordet «psyche» 102 ganger.  

 

Om Det nye testamentets «psyche» gjelder stort sett det samme som tidligere er påpekt i 

forbindelse med «nefesj», nemlig at «psyche» kan dø, eller at den kan slåes i hjel, og at også 

dyrene har en «psyche» og henvises til som «psyche». Dette er klart fra tekstene selv. 
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I den store Åpenbaringen som Gud ga sin tjener Johannes, og som gjaldt viktige begivenheter 

gjennom de siste tider, fikk apostelen blant annet se et syn om de syv siste plager, som vil 

ramme jorden umiddelbart før Jesu gjenkomst. I forbindelse med den andre plagen sier 

apostelen: «Den andre engelen tømte sin skål i havet, og det ble til blod som fra en død kropp, 

og alle levende skapninger i havet døde» (gr.: hver levende psyche døde) (Åp 16,3). 

 

At Jesus ikke trodde på menneskenes udødelighet, kommer tydelig frem av hans egne ord. Da 

han ville sende disiplene ut på misjonsoppdrag opplyste han dem på forhånd om den motstand 

de ville møte, og om den forfølgelse og den mishandling de ville bli utsatt for. Det er vel knapt 

noen kristne som ikke har lest eller hørt om hans advarsel til disiplene i den forbindelse. Hans 

ord, som ikke var billedlig tale, fortjener å bli tatt på alvor. Les hans alvorlige misjonsbefaling i 

Matt 10,1-27. Så sier han i det følgende verset: «Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, 

men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete» 

(Matt 10,28). 

 

Ordet «ødelegge» i denne uttalelsen av Jesus er oversatt fra det greske «apollymi», som betyr å 

ødelegge (fullstendig), tilintetgjøre, drepe, slå i hjel, gå til grunne, omkomme, gå tapt, osv.  

Ordet «apollymi» brukes ofte i Bibelen i betydning av å ta livet av (Matt 12,14; Mark 3,6; 9,22; 

11,18; Luk 19,47), gjøre ende på, dø (Joh 18,14), drepe (Matt 2,13 – ordet «apolesai» er brukt 

her), gå under (Matt 8,25). 

 

Det verset i Bibelen som gjerne anses som evangeliets kjernetekst, fordi det inneholder hele 

evangeliet samlet i et nøtteskall, lyder slik: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 

Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt («gr. apoletai), men ha 

evig liv» (Joh 3,16). 

 

Her stilles alle overfor valget mellom det evige liv på den ene siden og «apollymi» på den andre. 

Et tredje alternativ finnes ikke for noen. Hver den som vil innbys til å velge et evig liv i 

fullkommen lykke. De som ikke ønsker å ta imot dette tilbudet velger «apollymi», hvilket vil si 

evig undergang og utslettelse, evig tilintetgjørelse på den ytterste dag. De som tar imot frelsen 

ved tro på Guds Sønn, arver et liv som aldri tar slutt. Den som forkaster frelsen, mister det 

sanne og virkelige liv, og går til grunne. En mellomvei eksisterer ikke. 
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Kapittel 10 

«Er det få som blir frelst?» 
 

Kallet til frelse lyder til alle, men ikke alle vil ta imot det. Flertallet avviser innbydelsen. Frelsen 

koster noe. Spørsmålet i overskriften ble en gang stilt til Jesus av en av hans tilhørere, og Jesus 

svarte med å si: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange 

skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.» De bekjente seg til å kjenne ham, men han 

kjente ikke dem. De gjorde «urett» (Luk 13,23-27). Jesus sa også: «Mange er kalt, men få er 

utvalgt" (Matt 22,14). 

 

Hvor stor del av jordens befolkning som vil ta imot frelsen, sier Bibelen ingen ting om. Vi vet 

bare at forholdet mellom de frelste og de ufrelste vil bli som forholdet mellom «få» og 

«mange». Men at disse «få» til sammen vil utgjøre et så stort antall at vi har vanskelig for å 

forestille oss det, kan vi konkludere av Johannes sine ord i Åpenbaringen, kapittel 7, der han ser 

skaren av frelste: 

 

«Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og 

tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. 

Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra 

Lammet. … En av de eldste tok da ordet og spurte meg: "Disse som er kledd i hvite kapper, 

hvem er de, og hvor kommer de fra?" "Herre", svarte jeg, "du vet det." Da sa han til meg: 

"Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem 

hvite i Lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og 

han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, …  

For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med 

livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne" (Åp 7,4-17). 

 

All strid, trengsel og nød hører da fortiden til, en fortid som aldri vil gjenta seg! I Lammets blod 

er de blitt renset for all synd, og Lammet, som elsket dem inntil døden, skal være med dem 

gjennom evigheten. Denne frelste skare, som «ingen kunne telle», vil lovsynge Gud og Lammet i 

årtusener som ingen kan telle. 

 

Dette vil vi vel alle gjerne være med på? Er det verd kampen? «Han skal tørke bort hver tåre fra 

deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som 

en gang var, er borte. Engelen sa til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne» (Åp 21,4; 22,6).  

 

Vi har fått et lite glimt inn i Guds plan og endelige hensikt med oss mennesker. Men på grunn 

av syndens nedbrytende virkninger gjennom årtusener har selv de skarpeste av oss problemer 

med å forstå fullt ut. Synden og dens opphavsmann vil imidlertid bli utslettet en dag. Lykkelig er 

den som i mellomtiden tenker seg om, tar imot og vil være en del av Guds plan! 
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Kapittel 11 

Er det bevissthet i døden? 
 

I store deler av kristenheten hevdes det som nevnt at mennesket har en udødelig sjel, og at 

denne sjelen forlater legemet og går enten til himmelen eller til helvete så snart et menneske 

dør. Det hevdes videre at sjelen for de frelstes vedkommende fortsetter med å være i aktivitet, 

bl.a. med å lovprise Gud og Jesus for frelsen. De sier at sjelen følger med i det som skjer her på 

jorden, den holder et våkent øye med de kjære som den etterlot her nede, osv. Det sies at disse 

frelste sjeler vet mye mer enn de som lever her på jorden. De fortaptes sjeler, som de hevder 

befinner seg i helvete - en tilstand de sies å aldri ville slippe vekk fra – sies å lide en pine som 

aldri vil ta slutt. De forbanner Gud og Jesus og alt som har med Guds rike å gjøre. 

 

Slike synspunkter kan man ikke holde seg til uten å komme i klar konflikt med Bibelens ord. 

Bibelen er så klar at ingen skal behøve å misforstå det, med mindre man enten lukker sine 

øyne, eller med vilje forvrenger eller bortforklarer det Gud har sagt. La oss se litt nærmere på 

noen få punkter. 

 

Hvor mye vet de døde? Bibelen svarer: «De levende vet at de skal dø, men de døde vet ingen 

ting» (Fork 9,5). 

 

Kjenner de døde noe til sine etterlatte her på jorden? Bibelen svarer: «Du  [Herren] overmanner 

ham [mennesket] for alltid, og han må gå bort. Du sender ham vekk med fordreid ansikt. Barna 

hans får ære, men han vet det ikke; det går dem dårlig, men han aner det ikke» (Job 14,20-21). 

 

Har de døde overnaturlig visdom som setter dem i stand til å gjøre store ting? Bibelen svarer 

igjen: «Alt dine hender kan gjøre, gjør det med den kraften du har. For i dødsriket [«sjeol»], dit 

du går, er det verken gjerning eller tanke, verken kunnskap eller visdom» (Fork 9,10). 

 

Er de døde opptatt med å lovprise Herren? Hør salmisten sitt svar: «Hvem av de døde kaller på 

deg? Ingen i dødsriket priser deg» (Sal 6,6). 

 

Salmisten hadde dette helt klart for seg, så derfor skrev han i to andre av sine salmer: «Jeg vil 

lovsynge Herren hele mitt liv, synge og spille for min Gud så lenge jeg er til» (Sal 146,2, se også 

104,33). Når han hadde sovnet inn i døden ville det være for sent, for da ville han ikke ha noe 

bevissthetsliv om Gud eller noe annet. 

 

Inspirert av Guds Ånd sammenfatter den kloke «forkynneren» de dødes tilstand med følgende 

ord, som er helt i harmoni med det vi hittil har sett fra Bibelen for øvrig: «Det er for lenge siden 

slutt med deres kjærlighet, med både hatet og misunnelsen deres. Aldri mer skal de få del i alt 

det som skjer under solen» (Fork 9,6). De døde sover. Det sier Guds ord. 
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Kapittel 12 

De dødes oppstandelse 
 

Ja, de døde sover. De hviler i stillhet i sine graver. Men Guds ord sier klart at de en gang skal 

oppstå igjen. 

 

De fleste kristne tror på de dødes oppstandelse, i hvert fall i teorien. Men det er kanskje mange 

som ikke har en klar og bevisst forståelse av oppstandelsens nødvendighet og hensikt. For de 

som tror at de som dør straks går til himmelen, der de sies å leve et liv i optimal lykke, er det 

kanskje ikke innlysende hvorfor oppstandelsen er nødvendig. De forstår kanskje ikke logikken i 

det Paulus sier om at hvis Kristus ikke er oppstått, og de døde derfor heller ikke vil oppstå, så 

«er deres tro uten mening, og … Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus» (1 Kor 

15,12-18). Hvis man spør om dette får man ofte nokså filosofiske svar, bl.a. at sjelen må forenes 

med kroppen igjen.  

 

Forstår man menneskets natur slik som Bibelen forklarer det, er det ikke noen grunn til å stille 

slike spørsmål.  Da blir det innlysende hva hensikten og nødvendigheten av oppstandelsen er. 

Kristi oppstandelse er garantien for de dødes oppstandelse. Apostelen Paulus visste hva han 

snakket om da han skrev ordene fra 1 Kor 15 som vi nettopp leste. 

 

Bibelens lære om oppstandelsen kan neppe diskuteres. Vi har tidligere gjengitt Marthas 

uttalelse til Jesus, da hennes bror Lasarus var død: «Jeg vet» sa hun, «at han skal stå opp i 

oppstandelsen på den siste dag» (Joh 11,24). Og Jesus sa tydelig at han ville reise opp de 

troende «på den siste dag» (Joh 6,40.44.54). Han snakker videre om at «den tiden kommer da 

alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det 

gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom» (Joh 5,28-29). 

 

I sin store tale til landshøvdingen Felix i Cæsarea sa Paulus bl.a.: «Men én ting tilstår jeg: Jeg 

dyrker fedrenes Gud ved å følge Veien, som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er 

skrevet i loven og profetene, og jeg har det samme håpet til Gud som disse har: at rettferdige 

og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde» (Apg 24,14-15). 

 

600 år før Paulus uttalte disse ordene hadde profeten Daniel profetert om en tid da «Mange av 

dem som sover i jorden, skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky» (Dan 12,1-3). 

Sammenhengen viser klart at profeten her sikter til noe som skal finne sted i den siste tid. Jesus 

angir tydelig tiden for oppstandelsen når han sier at han «skal reise ham opp på den siste dag" 

(Joh 6,40.44.54). Også Martha visste at tiden for oppstandelsen var «på den ytterste dag» (Joh 

11,24). Som vi snart skal se blir det to oppstandelser, den første for alle de rettferdige, den 

andre for alle de urettferdige. Den første finner sted ved Jesu annet komme, den andre ett 

tusen år senere. 
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Apostelen Paulus gir en klar oversikt over begivenhetenes gang og rekkefølge i forbindelse med 

Jesu gjenkomst, når det gjelder de som lever og de som er døde når han kommer. Dermed 

kommer han også inn på oppstandelsen. Det var tydeligvis viktig for ham at alle skulle forstå 

dette riktig. I 1 Tess 4,13-18 skriver han: 

 

«Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke 

sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal 

Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et 

ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke 

komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds 

basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 

Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å 

møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i 

hverandre med disse ordene!» (1 Tess 4,13-18). 

 

Det som kommer til å skje på den dagen, vil skje i følgende rekkefølge: 

 

1. «Når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv 

stige ned fra himmelen.» Dette er helt i harmoni med det Jesus selv sa i sin store profeti 

om Jerusalems ødeleggelse og sin gjenkomst: «Da skal … Menneskesønnen komme på 

himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine 

engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av 

himmelen til den andre» (Matt 24,30-31). 

2. «De døde i Kristus skal stå opp først.» Legg nøye merke til at her er den kun snakk om 

«de døde i Kristus». De ufrelste står som sagt opp senere. 

3. «Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene 

for å møte Herren i luften.» 

4. «Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.» 

 

«Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!» føyer apostelen til. For ham var disse 

fremtidige begivenhetene en levende virkelighet. Det var ingen tvil om at alt dette ville få sin 

bokstavelige oppfyllelse, Og «disse ordene» er ikke mindre sanne for oss i dag enn de var for 

Paulus og hans med-troende. De burde tvert imot være mer aktuelle for oss enn de var for 

dem, for oppfyllelsen er enda nærmere nå enn de var for to tusen år siden. 
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Kapittel 13 

Den første og den andre oppstandelse 
 

Som vi har sett ovenfor vil de troende som har sovnet inn i døden oppstå «på den siste dag», 

det vil si i forbindelse med Jesu gjenkomst. Da vil de få del i «livets oppstandelse», idet de 

vekkes opp til et liv som de skal få beholde gjennom evige tider. 

 

«De andre døde», det vil si alle de som sovnet inn i døden uten å ha tatt imot frelsen i Jesus 

Kristus, «ble ikke levende før de tusen år var gått» (Åp 20,5). Disse får del i dommens 

oppstandelse. De oppstår bare for å bli fradømt livet og for å bli idømt «syndens lønn», nemlig 

«døden» (Rom 6,23). Deres skjebne blir en evig tilintetgjørelse på den dagen da dommen over 

synden og alle syndere skal fullbyrdes. 

 

Men før denne fullbyrdelsen foregår det i himmelen en domsprosess som vil ta tusen år. Det er 

denne dommen Kristus utfører mens den frelste skare følger med, der de hersker med ham i 

tusen år. «Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom» skriver 

profeten i Åp 20,4. 

 

Gud har utpekt Jesus som dommeren. «Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til 

Sønnen» (Joh 5,22.27). En så alvorlig handling som å fradømme millioner av mennesker livet, 

bestemme straffen for dem og overgi dem til evig utslettelse vil han ikke utføre på egen hånd. 

Uten nærvær av, og i samråd med vitner vil han ikke bestemme og kunngjøre den største og 

mest vidtrekkende doms kjennelse som noen gang har funnet eller vil finne sted. Det må ikke 

foreligge den fjerneste mulighet for at noen i ettertid skal kunne komme og påstå at dommen 

på noe punkt var uriktig og urettferdig. Millioner av frelste fungerer som vitner og er en garanti 

for rettferdighet. 

 

Paulus snakker også om de frelstes deltagelse i denne store doms handlingen. I et av brevene til 

sine venner i Korint stiller han disse spørsmålene: «Vet dere ikke at de hellige skal dømme 

verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? 

Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker?» (1 Kor 6,2-3). 

Under rettsforhandlingene gjennom de tusen år vil skyldspørsmålet og straffen bli avgjort, ikke 

bare for de mennesker som har levd på jorden, men også for syndens opphavsmann Satan og 

hans hær av onde engler. 
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Kapittel 14 

Noen innvendinger 
 

Før vi går mer inn i emnet «den annen død» og hva den innebærer, kan det være nyttig å se litt 

på enkelte vanlige innvendinger som kan ha meldt seg hos oppmerksomme og tenkende lesere: 

 

Innvending nr.1:  

Spørsmål: Det har vært hevdet tidligere i denne boken at et menneske som dør, ikke går rett til 

himmelen eller helvete, men sover i graven inntil oppstandelsen. Men sier ikke Jesus det 

motsatte når han sier til den angrende røveren på korset: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du 

være med meg i paradis»? 

 

Svar: Det er riktig at det står slik i Luk 23,43. De nøyaktige ordene som Jesus brukte i dette 

tilfelle finner vi i originalteksten på gresk. Vi bør jo ikke forandre Jesu ord, og ingen har 

myndighet til å tillegge dem en betydning som kommer i konflikt med Bibelens samlede lære. 

 

For det første: Enhver vil straks se at en slik oppfatning ikke er i harmoni med Bibelens lære om 

at de døde «sover», at «de døde vet ingen ting», at de ikke foretar seg noe mens de er døde, og 

at de ikke våkner opp igjen før på «den siste dag». Ingen som kaller seg en kristen vil vel mene 

at Jesus sa noe til røveren som var i konklikt med sannheten? 

 

For det andre: Kom røveren til paradis «i dag», dvs. på korsfestelses dagen? Jesus sa tydelig at 

han selv og røveren skulle møtes der: du skal «være med meg i paradis». Ifølge det Jesus sa litt 

senere dro han ikke til paradis den dagen han ble korsfestet. Legg nøye merke til det følgende: 

 

Jesus oppsto på den tredje dagen. Tidlig den første dagen i uken kom Maria Magdalena til 

graven, «mens det ennå er mørkt» (Joh 20,1). Hun fant stenen veltet bort fra grav åpningen og 

fikk hurtig fatt i noen disipler, som straks gikk inn i graven og fant den tom. Senere åpenbarte 

Frelseren selv seg for kvinnen: «"Maria", sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: 

"Rabbuni" - det betyr mester. Jesus sier til henne: "Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget 

opp til Far» (Joh 20,16-17). Deretter gir han henne følgende oppdrag: «Gå til mine brødre og si 

til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.» (Les 

hele historien i Joh 20,1-17.) 

 

Jesus hadde altså ikke vært i himmelen hos Faderen i tiden mellom korsfestelsen og 

oppstandelsen. Dette er den eneste konklusjon vi kan trekke på grunnlag av Bibelens 

fremstilling. Tør vi stole på det? Selv om mange kristne holder seg til en lære som hevder noe 

annet? 

 

Men sa ikke Jesus tydelig til røveren at «i dag skal du være med meg i paradis»? Ja, gjorde han 

det?  Var det virkelig slik han sa det? Både av bibelske og språklige hensyn er det riktig å stille et 

slikt spørsmål. La oss derfor for det tredje se litt nærmere på det Jesus sa til røveren. Som sagt 
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finner vi de nøyaktige ordene Jesus brukte, i den greske grunnteksten. Gresk er ikke norsk, 

hverken i form eller struktur. Det vet alle som kan litt om fremmede språk.  

 

Også blant teologer er det forskjellige meninger om hvordan Jesu ord til røveren på korset skal 

oppfattes. Jesu ord i Luk 23,43 kan oversettes på to forskjellige måter. Vi må være klar over at 

Bibelen ble skrevet uten tegnsetting. F.eks. punktum, komma og kolon er lagt til av senere 

oversettere. I setningen som Jesus sa til røveren, er det avgjørende hvor kommaet plasseres. Vi 

skal også være klar over at orene «skal du være» er oversatt fra det lille, greske ordet «ese». 

Det kan like godt oversettes «du skal være». Hva er så riktig? Hva var det Jesus ønsket å si, som 

svar på røverens bønn? Ville Jesus si: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i 

paradis», eller «Sannelig sier jeg deg i dag: Du skal være med meg i paradis»? Skal kolon stå 

foran eller etter «i dag»? Ved å plassere det etter, vil Jesu ord være i harmoni med det han selv 

sier like etter, og med Bibelens ord for øvrig.  

 

Jesu ord til den angrende røveren «i dag», når alt virket mørkt og håpløst, har stor betydning 

for oss den dag i dag. La oss ikke mistolke hans meningsfulle uttalelse med en meningsløs 

forklaring! 

 

Innvending nr. 2: 

Spørsmål: Det har vært hevdet i denne boken at de ugudelige til sist vil omkomme, gå til 

grunne og bli tilintetgjort. Det må da være i åpenbar konflikt med det Jesus sa i lignelsen i 

Matteus, kapittel 25? Der skildrer han hva som vil skje på den store dagen når alle folkeslag skal 

samles foran ham og han vil skille sauene fra geitene. Da vil han si til dem som er på hans 

venstre side: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for 

djevelen og englene hans.» «Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.» 

Det er jo ikke snakk om noen «evig pine» hvis de går til grunne og tilintetgjøres? Påstanden om 

de fortaptes tilintetgjørelse kan da ikke stemme med Bibelens lære? (Se Matt 25,31-41.46.) 

 

Svar: Dette resonnementet ville være logisk og ugjendrivelig – hvis det hadde vært bygd på et 

fast og holdbart grunnlag. Men er det det? Igjen skal vi huske at Jesus nøyaktige ord er bevart i 

den greske grunnteksten. Jesus snakket ikke norsk. Hvis Jesus hadde brukt vårt språk, ville han 

da brukt uttrykket «evig pine»? Ganske sikkert ikke. 

 

Det greske uttrykket for «evig pine» i Matt 25,46 er «kolasis aionion». Ordet «kolasis» betyr 

straff, tilrettevisning. En annen tekst der ordet brukes er i 1 Joh 4,18, der det er snakk om at 

frykten «bærer straffen i seg». Det tilsvarende verbet «kolazo» brukes i f.eks. i Apg 4,21 der det 

fortelles om at Peter og Johannes ble tatt i forhør, og at myndighetene «fant ingen mulighet til 

å straffe dem». Vi skal også merke oss 2 Pet 2,9, der apostelen sier at Herren «holder de 

urettferdige i forvaring til straffen på dommens dag.» 

 

Det er derfor ingen bibelsk grunn til å bruke uttrykket «evig pine» i Matt 25,46, og det er derfor 

Bibelselskapets oversettelse av 2011 gjengir verset slik: «Og disse skal gå bort til evig straff, 

men de rettferdige til evig liv.» Også mange andre moderne oversettelser oversetter «kolasis» 



27 
 

med «straff» og ikke «pine». Ordet «evig» skal vi si litt om i svaret på innvending nr. 3, som vi 

snart kommer til. 

 

Nei, Frelseren hadde ingen «evig pine» i tanke i sin uttalelse om de ugudeliges endelige 

skjebne. Han snakket om den «straff» de skulle få. Han har ikke behag i å sende selv de fortapte 

til et sted med evigvarende ild der de skal gå igjennom ubeskrivelige lidelser som aldri vil ta 

slutt. 

 

(For innvending nr. 3, se side 35) 

 

 

 

 

 

Kapittel 15 

En forferdelig forvrengning av Guds karakter og vesen 
 

Gud er i selve sitt vesen «kjærlighet» (1 Joh 4,16). Han sier «han vil gjerne vise miskunn» (Mika 

7,18).  Salm 118,1-4 og 136,1-26 gjentar igjen og igjen om Gud: «evig varer hans miskunn». 

Hvordan kan en som kaller seg kristen, og som mener å kjenne denne kjærlige og miskunnelige 

Gud, forestille seg at Gud oppfører seg slik at det stiller alle historiens mest  grusomme 

tyranner fullstendig i skyggen? 

 

Vi vet hvor høyt Gud elsket sin sønn Jesus Kristus. Ved to høytidelige anledninger; Jesu dåp og 

på fjellet med de utvalgte disiplene, sa Gud fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i 

ham har jeg min glede» (Matt 3,17; 17,5).  Det samme vitnesbyrdet hadde Jesus fått av Faderen 

mange hundre år tidligere gjennom profetien i Jes 42,1. Guds sønn hadde vært elsket av 

Faderen fra evighet av. Jesus visste hva han sa da han uttalte: «Faderen elsker Sønnen» (Joh 

3,35). 

 

Men så stor var Faderens kjærlighet til syndige mennesker at han var villig til å gi det mest 

dyrebare han hadde. Han gav Jesus Kristus som en frivillig gave for å redde dem som vil la seg 

redde. «Om du hadde kjent Guds gave», sa Jesus til den samaritanske kvinnen, «da hadde du 

bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann» (Joh 4,10). 

 

Og Jesus selv – hvordan var hans personlige innstilling vedrørende det vi nå snakker om? Hva 

mente Jesus selv når det i det himmelske råd var snakk om å finne en utvei til redning for de 

som var fortapt? Et av de navn han gis i profetien er, «Underfull rådgiver» (Jes 9,6). Det var helt 

klart for det himmelske råd at det bare fantes en utvei til redning for en verden som var dømt 

til undergang. Bare en eneste utvei, og det var om en var villig til å ofre seg selv, ta hele 

syndeskylden på seg, betale denne skylden, og i ordets fulleste forstand ofre seg selv i 

synderens sted. 
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Det var ikke mange å velge imellom. Kanskje var det flere som var villige. Kanskje ville noen av 

Guds engler gjerne ha påtatt seg oppgaven, dersom det hadde vært tilstrekkelig. Men det ville 

ikke ha vært nok. En skapning kunne ikke redde den menneskeslekt som ved sitt brudd på 

Guddommens vilje hadde forspilt retten til livet. I hele universet fantes det bare en som var 

kompetent til dette spesielle oppdraget. Bare en. Og det var nettopp denne ene apostelen 

henviste til da han, «fylt av Den hellige ånd», med en frimodighet og en overbevisning som 

forundret folkets ledere og alle som hørte ham, ropte ut over hele forsamlingen: «Han er 

steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det finnes ikke 

frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan 

bli frelst ved.» Det var «Jesus Kristus, nasareerens» navn apostelen her forkynte (Apg 4,8-12). 

Og Paulus peker på den samme sannhet når han skriver: «For Gud er én og én mellommann er 

det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge 

for alle» (1 Tim 2,5-6). 

 

Det himmelske rådet hadde ikke noe valg. Alle visste at det i hele universet bare fantes en 

eneste som var i stand til å gjøre frelsesplanen til virkelighet. Denne ene var Guds egen Sønn. 

Den som skulle frelse, måtte selv være Gud, og han måtte bli menneske.  

 

Ville Guds sønn være villig til dette?  Og hvem skulle våge å foreslå noe slikt? Ville Faderen selv 

kunne antyde eller be om dette uten at det ville bli oppfattet som en befaling? Han ville ikke på 

noen måte bli oppfattet slik at han befalte sin Sønn å forlate himmelen, ofre alt, fornedre seg, 

bli menneske, gjennomgå de mest forferdelige lidelser, og gi sitt liv. Det som krevdes for å 

gjennomføre en frelsesplan, måtte skje utelukkende på grunnlag av frivillig innsats.  

 

Og her er det vi møter han som bærer hedersnavnet «Underfull rådgiver». Vi snakker her om 

det største, viktigste, vanskeligste og mest innviklede problem som noen sinne er blitt lagt fram 

for et råd. Men her er den store «Rådgiveren» til stede. Han må selv ha stått fram vist en utvei, 

gitt et råd. Vi kan gjette oss til at han har sagt noe slikt som: «Jeg er villig til å ta straffen for 

menneskeslekten. Jeg er villig til å være deres redningsmann og frelser. Jeg stiller meg til 

rådighet på betingelse av at min Far kan godta mitt tilbud og gå med på det.» 

 

«Rådgiveren» hadde talt. Rådet hadde lyttet til ham som har «alle visdommens og kunnskapens 

skattet skjult til stede» (Kol 2,3). En utvei var blitt påpekt av ham som selv er «veien», den 

eneste vei fra døden til livet.  

 

Sakens videre utvikling var lagt i Faderens hånd. Nå hvilte ansvaret på ham. Selv vi, med våre 

svekkede evner, kan forestille oss litt av det alvoret og den spenningen som lå i luften når råds-

forsamlingen, ja hele engleskaren, ventet på Faderens avgjørelse. Her var det mye på spill, 

samme hva avgjørelsen ville bli. Hvis Faderen gikk med på det, ville Sønnens bli overgitt til en 

skjebne som ingen på det tidspunktet kunne garantere utfallet av. Hvis han ikke gikk med på 

det, ville hele menneskeslekten gå fortapt og bli tilintetgjort. 
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Vi vet at Faderen var villig. Hans kjærlighet til menneskene, som hadde syndet mot ham, var så 

stor at han var villig til å tillate Sønnen å ofre seg selv, sitt liv og alt. Og Sønnens kjærlighet var 

like stor. Kristus «elsket oss og gav seg selv for oss» (Ef 5,2. Se også Gal 2,20 og Ef 5,25). 

«Mennesket Kristus Jesus, … ga seg selv som løsepenge for alle» (1 Tim 2,5-6). Han har betalt 

for oss. «Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss  …» (Tit 2,14). 

 

Her er det endelige beviset på Guddommens kjærlighet til de falne mennesker. Faderen kunne 

ikke la vær å gi avkall på det mest dyrebare han hadde, men overga sin Sønn til vanære, forakt 

og mishandling, ofret ham helt og betingelsesløst. Og Sønnen; Han ga slipp på alt, holdt ikke 

noe tilbake, for  at han kunne bli verdens redningsmann. Begge demonstrerte dybden av sin 

kjærlighet i aktiv, åpenbar handling. «Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den 

enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16). 

 

Det er derfor sørgelig og beklagelig å konstatere at majoriteten av kristenheten mener at en slik 

Gud vil sende de fleste mennesker til et helvete der de skal oppholde seg i endeløse tidsaldre, 

med så mye lidelse at vi ikke kan beskrive det. Satan, Guds og Kristi motstander, kunne vel ikke 

funnet opp en mer effektiv måte når han ønsket å kaste vanære over både Faderen og Sønnen. 

Han kunne ikke diktet opp en mer effektiv lære for å lede menneskenes begreper om Guds 

sanne vesen og karakter på villspor, eller for å gi dem en fullstendig falsk oppfatning av hans 

kjærlighet. 

 

Satans ondsinnede, veloverveide plan har vært effektiv. Den har ført til at store deler av 

kristenheten har latt seg lokke og forlede til å tro, ofte i oppriktighet, at det virkelig er sant at 

alle de som ikke vil bli frelst, skal dømmes til endeløse kvaler på et egnet straffested. Troen på 

at en slik skjebne er helt i samsvar med Guds egen plan og Bibelens lære, er hos tusener av 

kristne så levende og sterk at de betrakter det som en fornektelse av sannheten å mene noe 

annet. 

 

Men her er det grunn til å spørre: Hvordan kan noen som rolig og oppriktig tenker dypere over 

saken, virkelig se for seg at en Gud som har vist en så grenseløs kjærlighet til syndere, skulle 

kunne overlate mengder av mennesker til en slik skjebne og holde dem der for alltid? Ville en 

slik handlemåte være i harmoni med våre begreper om kjærlighet, medfølelse og medlidenhet? 

 

Noen vil si at Guds hat til synden er så stort at i hans øyne er det rettferdig å la syndere rammes 

av en så hard straff. Det hat som Gud har til synden og til enhver avvikelse fra hans vilje, er 

større enn vi kan forestille oss. Men dette forandrer på ingen måte hans natur som alltid har 

vært, og alltid vil fortsette å være kjærlighet og nåde, barmhjertighet og medfølelse. Han hater 

synd, men han elsker syndere. Var det ikke til en syndig verden han ga sin Sønn? «Så høyt har 

Gud elsket verden …». En fallen menneskeslekt.  

 

«Han skal lønne hver og en etter det han har gjort» (Rom 2,6) Enhver av de fortapte vil bli 

idømt en straff som svarer til vedkommendes liv og gjerninger. (Åp 20,13) Straffen vil i alle 
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tilfeller være rettferdig, for «Herren er rettferdig på alle sine veier, trofast i alt han gjør.» (Sal 

145,17) Gud vil aldri være urettferdig, selv mot den største synder. 

 

La oss tenke oss en mann eller kvinne som i en kort stund her på jorden, la oss si 15 eller 25 

eller 50 år, har vært det alle vil kalle et «godt menneske», vennlig og hjelpsom mot alle,  men 

som aldri har gitt seg ut for å være en «kristen» eller «troende». Så kommer døden, kanskje 

helt uventet, og dermed er livet slutt. Ifølge en del kristne vil vedkommende øyeblikkelig bli 

dømt til en evig straff, som er like langvarig som i tilfelle av den største forbryter. 

 

Slike «gode mennesker» har det alltid vært mange av i verden, ikke bare i de såkalte «kristne» 

land. Alle har sine begreper om rett og urett. «De viser med dette at lovens krav står skrevet i 

hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller 

forsvarer dem.» (Rom 2,14-15) Uten å være «troende», som vi sier, gjør de det beste de forstår. 

 

Finnes det noen som i fullt alvor vil hevde at det ville være i harmoni med alminnelig 

menneskelig rettferdighetssans å dømme slike mennesker til endeløs straff og pine. Det er en 

lære som åpenbart er i strid med det Guds ord sier om de ufrelstes tilintetgjørelse på dommens 

dag. Er det ikke tryggere å bygge sin tro på Skriftens enkle uttalelser enn å holde fast på 

oppfatninger som når alt kommer til alt grunner seg på menneskelige påfunn eller fordreining 

av sannheten? «Ditt ord er sannhet», sa Jesus i sin yppersteprestlige bønn (Joh 17,17). Det er 

Guds ord vi må rette oss etter. 

 

Og hvem kan tenke seg muligheten av at en kjærlig og medfølende Gud skulle kunne glede og 

fryde seg i sitt rike, sammen med millioner av frelste, når han hele tiden vet at det på et annet 

sted i hans univers er store grupper ulykkelige vesener som befinner seg i en ubeskrivelig 

tilstand av lidelse og pine? Hvem kan tenke seg at denne «all nådes Gud, som ved Kristus har 

kalt dere til sin evige herlighet» (1 Pet 5,10), skulle kunne glede seg i all denne herlighet under 

slike forhold? Kan det tenkes at han, når han kommer, vil ha mistet alt som heter medfølelse og 

sympati for dem som lider? Leser vi ikke at det hos «ham som er himmellysenes Far» hverken 

er «forandring eller skiftende skygger», og at også «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, 

ja, til evig tid» (Jak 1,17; Hebr 13,8)? 

 

Og hva med de frelste selv? Tusener og tusener av dem har her på jorden nære slektninger og 

venner som de elsket, men som de forgjeves vil lete etter blant alle de frelste i Guds rike. Hvor 

er de? Foreldre som elsket sine barn, eller barn som elsket sine foreldre som sitt eget liv, når 

disse ikke er å finne blant de frelste, må de altså være der hvor de ufrelste er, og hvor de vil 

fortsette å være for all fremtid. De frelste, som er i en tilstand av optimal lykke, som skal få 

oppleve at «fryd og glede møter dem, sorg og sukk må flykte» (Jes 51,11), hvordan skal de 

kunne glede seg når de vet at en kjær far eller mor eller elskede barn befinner seg i en pine som 

aldri vil ta slutt? Vil også de frelste være berøvet alt som heter kjærlighet og medfølelse, og 

utelukkende være opptatt av sin egen lykke? 
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Nei, ingen tanker om lidende medskapninger vil ødelegge de frelstes lykke. De vet at hverken 

synd, syndere eller lidelse eksisterer mer. Alt slikt er utslettet og borte for all fremtid. 

«Ildsjøen» har en gang for alle gjort slutt på det onde og dens herredømme.  «Han skal tørke 

bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller 

smerte. For det som en gang var, er borte … dette er troverdige og sanne ord» (Åp 21,4-5). 

Dette er sanne ord, for de kommer fra ham «som ikke kan lyve» (Tit 1,2) «De som Herren har 

fridd ut … kommer … med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede møter dem, sorg 

og sukk må flykte» (Jes 51,11). 

 

 

 

 

 

Kapittel 16 

«Den annen død» 
 

Uttrykket «den annen død» forekommer fire ganger i Bibelens siste bok (se Åp 2,11; 20,6.14; 

21,8). Hver gang står det i bestemt form: «den annen død». Det viser at det er snakk om en 

bestemt død, en død som finner sted på et bestemt tidspunkt. Den inntreffer ikke når som helst 

eller til enhver tid gjennom historiens løp. Av sammenhengen til tekstene kommer det også 

frem at «den annen død» først inntreffer etter «de tusen år», dvs. ett tusen år etter de 

rettferdiges oppstandelse, som jo finner sted ved Jesu gjenkomst.  Denne «annen død» vil 

dermed omfatte alle de mennesker som ikke tok imot frelsen, samt djevelen og alle de engler 

som han førte til fall, og som i likhet med ham ble utstøtt fra himmelen. 

 

Hva går «den annen død» ut på, hvordan foregår den, og hvilke følger vil den få for dem som 

rammes av den? Her trenger ingen å bygge på menneskelige antakelser eller spekulasjoner. 

Bibelen gir klare og tydelige svar. Den forteller oss at «den annen død» er «ildsjøen»  (Åp 

20,14). Dette er «sjøen med ild og svovel» (Åp 21,8). I denne vil alle syndens redskaper og  

representanter, både «dyret og den falske profet» til sist ble kastet (Åp 20,10). «Om noen ikke 

var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen» (Åp 20,15). Dette er «den evige ild som er 

gjort i stand for djevelen og englene hans», som Jesus snakket om i Matt 25,41. 

 

«Døden og dødsriket» (hades = helvete) ble kastet i denne ildsjøen (Åp 20,14). Der opphører 

døden sammen med alt og alle som ble dens offer. For alltid er det forbi med dens 

herredømme. «Døden skal ikke være mer» (Åp 21,4). De dødelige mennesker som fikk del i 

frelsen vil bli «kledd i udødelighet», og dermed er en eldgammel profeti oppfylt: «Døden er 

oppsluk, seieren vunnet.» Alle frelste vil sammen kun utbryte: «Død, hvor er dit brodd? Død, 

hvor er din seier?» (1 Kor 15,54.55. Se også Hos 13,14.) 

 

Døden er en fiende som har rammet alle mennesker som et resultat av at synden kom inn i 

denne verden. (Se Rom 5,12.) Døden kan trenge inn bare der hvor synd rår, og synd er en 
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avvikelse fra Guds vilje, slik den er åpenbart i hans ord. Der hvor det ikke er synd kan ikke 

døden komme til. 

 

 «Ildsjøen», som altså er et annen navn på «den annen død», vil avskaffe «døden og dødsriket» 

(Åp 20,14). Dette finner sted under de gjenoppståtte ugudeliges siste, desperate forsøk på å 

erobre «de helliges leier og den elskede by», «det nye Jerusalem» som stiger «ned fra 

himmelen, fra Gud» (Åp 20,9; 21,2). Nettopp når dette desperate forsøket finner sted, det siste 

som Satan og hans etterfølgere vil stå bak, skjer det som profeten så i sitt syn: «Men ild fór ned 

fra himmelen og fortærte dem» (Åp 20,9). Alle de angripende maktene, sammen med deres 

leder, blir utslettet.  Syndens hærskarer går helt til grunne. Det blir ikke noe igjen av dem. De 

blir til aske, sier Bibelen. Dermed er også døden tilintetgjort sammen med all sorg og skrik og 

pine. Ikke noe slikt skal finnes mer. (Se Åp 21,4.) 

 

 

 

 

 

 

Kapittel 17 

Utslettelsen av Satan forutsagt i profetien 
 

Hvem er Satan? Hvor kommer han fra? Vil han fortsette å eksistere for alltid?  

 

Guds ord åpenbarer for oss at en gang «brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans 

gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og 

det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle 

slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på 

jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham» (Åp 12,7-9). 

 

Satan, som betyr motstander, var opprinnelig i himmelen. Han var en skapning, og en gang 

hadde han en veldig opphøyd stilling hos Gud. Den gang var han på Guds side, og omtales som 

en «morgenstjerne» (Lucifer) og «morgenrødens sønn» (Jes 14,12). 

 

Den høye stillingen førte imidlertid til at han begynte å bli ærgjerrig. Han ønsket å nå enda 

høyere. Han sa til seg selv: «Til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg 

min trone. Jeg tar plass der guder samles, på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av 

skyer og gjøre meg lik Den høyeste"» (Jes 14,13-14). 

 

Han hadde en høy rang, men han ønsket seg Kristus sin stilling. Han ble derfor en motstander 

av Kristus, og ønsket å rydde ham av veien. Sammen med de englene som han hadde smigret 

og fått over på sin side, gikk han til slutt til åpent opprør. Det brøt ut «krig i himmelen». Krig 

mellom Mikael og Lucifer. Det var ikke nok å argumentere mot Gud, det utviklet seg til åpen 
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kamp mellom de to maktene. Kampen endte selvsagt med nederlag for motstanderen Lucifer. 

Han fikk ikke være i himmelen lenger, men ble sammen med hele sitt følge «kastet ned på 

jorden», hvor han siden har fortsatt sin motstand. Som svar på hans påstand om å ville reise sin 

trone «høyere enn Guds stjerner», og å gjøre seg «lik den høyeste», varslet Gud ham allerede 

på dette tidspunkt om hans endelige skjebne med ordene: «Men til dødsriket [sjeol] er du støtt 

ned, lengst ned i den dypeste hulen» (Jes 14,15). I en del eldre oversettelser er denne teksten 

oversatt med at Satan skulle utstøtes til «helvete». 

 

Denne beretningen om Satans opprinnelige stilling og forutsigelsen om hva utfallet av kampen 

mot Kristus ville bli, ga Herren gjennom profeten Jesaia omkring 700 år f.Kr. Et århundre senere, 

ca. år 600 f.Kr., fikk en annen profet, Esekiel, følgende pålegg: «Stem i en lik klage over kongen av 

Tyros» (Esek 28,12). Kongen av Tyros er her brukt som et symbol på det samme opphøyde vesen 

som omtales i Jesaia 14. kapittel. Til denne kongen av Tyros, som ifølge beskrivelsen altså umulig 

kan ha vært bare en alminnelig jordisk konge, ble det pålagt Esekiel å si: 

 

«Så sier Herren Gud: Du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. I 

Eden, Guds hage, holdt du til. Du var dekket av alle slags dyre steiner … gjort i stand for deg den 

dagen du ble skapt. Du var en salvet kjerub, et vern. Jeg innsatte deg, du holdt til på Guds 

hellige fjell, blant glødende steiner vandret du. Du var hel i din ferd fra den dagen du ble skapt, 

til det ble funnet urett hos deg. Din store handel fylte deg med vold, og du tok til å synde. Da 

støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg, du vokter og kjerub blant glødende 

steiner. Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var vakker, du ødela din visdom og din prakt. Da 

kastet jeg deg til jorden, jeg stilte deg fram for konger så de kunne se på deg. Med stor skyld og 

med urett i handel vanhelliget du dine helligdommer. Jeg sendte ild, og den fortærte deg. Jeg 

gjorde deg til aske på jorden rett for øynene på alle som så deg. Alle som kjente deg blant 

folkene, gyser. Et skremsel er du blitt, du er borte for alltid» (Esek 28,12-19). 

 

Her har vi Lucifers livshistorie kort beskrevet helt fra den dag han ble skapt langt tilbake i 

evigheten, og fram til hans endelige utryddelse. Vi leser både om hans fall og om årsaken til 

fallet. Han beskrives som en høytstående engel, en «salvet kjerub», som misbrukte sin stilling, 

ble utstøtt fra himmelen og kastet ned til jorden. Der vil han gå til grunne på «Herrens dag», 

«den store dagen» eller «dommens dag», da alle de «ugudelige mennesker skal gå fortapt» 

(Jud 6; 2 Pet 3,7.10) Han vil omkomme i «sjøen som brenner med ild og svovel», han blir et 

bytte for «den annen død» sammen med alle de som ikke angrer sin synd, og som ikke har sitt 

navn skrevet i «livets bok» (Åp 20,14.15; 21,8). 

 

Da Satan og hans engler ikke lenger fikk være i himmelen, ble de utvist til jorden. Her er det han 

gjennom årtusener har fortsatt sin iherdige kamp mot Gud og Kristus, og mot all rettferdighet. 

På denne jord vil han da også få sin rettferdige straff, sammen med alle hans tilhengere blant 

engler og mennesker. Bibelen sier: «Når den rettferdige får sin lønn på jorden, hvor mye mer da 

en urettferdig og en synder» (Ordsp 11,31). Ilden skal «fortære deg», sa Herren til ham, og 

videre: «Jeg gjorde deg til aske på jorden rett foran øynene på alle som så deg» (Esek 28,18). 

Det er altså «på jorden» han omkommer. Kristus vil rense sin «låve» ved å brenne opp 
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«agnene» med en «ild som aldri slukner [egentlig en «uslukkelig ild»]». Dette er en brann som 

ikke engang «denne verdens fyrste», «herskeren i himmelrommet» er i stand til å kvele. (Se 

Matt 3,12; Joh 12,31; 16,11; Ef 2,2.) Denne ilden slukner ikke før den har fullført sin oppgave, 

som er å «fortære», altså brenne opp alt det som ikke hører hjemme på den nye jord som Gud 

vil skape (Se Jes 65,17; 66,22; 2 Pet 3,13.) På denne nye jord vil de rettferdige få sin «lønn». 

Både djevelen selv, og alle som var sammen med ham i kampen mot Kristus, skal «drikke, 

drikke og svelge» av vredens beger, «og bli som om de aldri hadde vært til» (Ob 1,16). 

 

Dermed er det for evig tid forbi med mørkets makter. Synden er utryddet for alltid. Ikke noe 

evig brennende pinested vil være fylt med millioner av ulykkelige vesener, som lider 

ubeskrivelige kvaler gjennom endeløse tidsaldre. «Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg 

eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte» (Åp 21,4). Denne enkle setningen, 

som Johannes i sitt syn «hørte fra tronen» med en «høy røst», veier mye tyngre enn all den 

litteratur som er utgitt med fantasifulle, menneskelige skildringer av endeløse pinsler i helvete. 

Frelseren vil rense sitt univers fra alle spor etter syndens forferdelige drama. 

 

Bare to minner vil bli stående, om at synd en gang eksisterte. Det første og største minne om 

syndens redsler vil være Frelseren selv. Han vil minne om synden på to måter:  

 

1. Han vil for all fremtid beholde den menneskelige natur som han tok på seg. Han vil i all 

evighet fortsette å være sann Gud og sant Menneske i en og samme person. Hans navn vil være 

«Underfull rådgiver», «Veldig Gud», «Evig far» og «Fredsfyrste», ifølge Jes 9,6. Nettopp fordi 

han «ble mennesker lik», har «Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle 

navn.» Dette navnet, som er det største i universet, har han «arvet» (Fil 2,5-9; Hebr 1,4). 

 

2. Merkene etter de lidelsene han gjennomgikk her på jorden, vil han fortsette å ha for all 

evighet. Ingen vil noen gang forsøke å gjenta Lucifers eksperiment og prøve å ta Guds plass. 

Satan, motstanderen, som en gang startet en «krig i himmelen», er utslettet. 

 

Det andre minne om at synd en gang fantes, er den frelste menneskeslekt. Denne store skaren, 

som ingen kan telle, vil fortsette å vitne. Deres lovsang vil med interesse og beundring bli hørt 

av andre verdeners beboere som aldri falt i synd. De som selv har opplevd syndens fryktelige 

realitet, vil – som ingen andre – kunne opphøye det navn som er hevet «over alle navn som 

nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende» (Ef 1,21). Og «de skal ha hans 

navn på sin panne» (Åp 22,4). For en ære! Beboerne i Guds univers vil se på de som har 

påskrevet dette navnet med aktelse, og lytte til dem. De er dyrt «kjøpt», og prisen betalt «med 

Kristi dyrebare blod» (1 Kor 6,20; 1 Pet 1,19). De er «en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et 

hellig folk», utvalgt allerede «før verdens grunnvoll ble lagt» (1 Pet 2,9; Ef 1,4). Navnet de 

bærer vitner om at de hører til Gud, en særstilling som de vil komme til å beholde gjennom alle 

evigheter. 

 

Hvem vil ikke gjerne være med og tilhøre denne utvalgte gruppen? Adgangen er fremdeles 

åpen for hver den som vil.  
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Kapittel 18 

En lignelse 
 

Innvending nr. 3: 

Spørsmål: Hvordan kan noen påstå at Satan og de fortapte skal utslettes, når Jesus snakker så 

tydelig om en evig ild? Når Jesus snakker om en «ild som aldri slukner» (Matt 3,12) mener han 

vel at den vil fortsette å brenne uten noen gang å slukkes? Skal de ikke tilbringe evigheten i 

denne ilden? Han sier jo til dem: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som 

er gjort i stand for djevelen og englene hans» (Matt 25,41). Og så har vi jo Jesu lignelse om den 

rike mannen som etter døden slo sine øyne opp i pinestedet, og som ropte til Lasarus om å få 

litt vann fordi , som han sa, «jeg pines i denne flammen» (Luk 16,23.24). Skal vi ikke tro Jesus på 

hans ord? 

 

Svar: Jo, det er nettopp det vi skal. Men vi må passe på så vi ikke tolker Frelserens ord på en slik 

måte at de kommer i åpenbar konflikt med Bibelens samlede lære.  Vi må passe oss så vi ikke 

tillegger hans ord en mening som han selv ikke har lagt i dem. Bibelens tydelige lære er at alle 

syndere som ikke angrer, inklusiv Satan, skal omkomme, tilintetgjøres og bli til aske, som om de 

aldri hadde vært til. Det er ingen tilfeldighet at både den siste boken i Det gamle testamentet 

og den siste boken i Det nye testamentet taler så tydelig om Herrens store dag og om dommen 

over dem som forkaster hans innbydelse til frelse. Deres skjebne vil bli den ild som fortærer 

dem, brenner dem opp, og som ikke etterlater noe annet en aske. (Se Mal 4,1.3; Åp 20,9-15.) 

Tydeligere ord om tilintetgjørelse og utryddelse kan ikke tenkes. Ingen tolking med logisk 

mening kan forklare slike uttrykk med at de allikevel skal fortsette å eksistere uten ende. 

 

Men la oss stoppe litt ved lignelsen i Luk 16,19-31. I denne lignelsen – der frelseren selvsagt 

taler symbolsk, eller i bilder – sier han om den rike mannen at han «slo øynene opp i 

dødsriket». Da Jesus her, som i alle sine lignelser, jo benytter seg av bildespråk, ville en 

bokstavelig oppfatning av alle ord og uttrykk føre oss på villspor. Når Jesus i sin allegoriske 

fremstilling her lar de døde snakke sammen, så gjør han det for å vise sine tilhørere hva denne 

rike mann ville si hvis han på den store oppgjørsdagen kunne foreta seg noe for å redde andre 

fra å komme i den samme fryktelige situasjon som han selv befant seg i.  I realiteten er en 

samtale mellom døde mennesker noe som aldri kan forekomme, for «de døde vet ingen ting» 

sier Guds ord (Fork 9,5). 

 

Lignelsen om den rike mann og Lasarus kommer i rekken av flere lignelser, som alle er å forstå 

symbolsk.  Denne lignelsen inneholder ikke et eneste ord om sjel eller ånd. Det står at den rike 

mannen «slo øynene opp i dødsriket», og at han kjente igjen Abraham langt borte, med Lasarus 

tett ved hans side (v.23). De kjente altså hverandre igjen fysisk. Hvis denne lignelsen skulle tas 

bokstavelig ville den altså bevise en fysisk tilværelse rett etter døden, og ikke en sjele-

tilværelse. Sannheten er at det er ingen tilværelse mellom døden og oppstandelsen. I vers 25 

snakker Abraham til den rike mannen og forklarer at siden han valgte feil i livet, og Lasarus 

valgte rett, så pintes han nå, mens Lasarus trøstes. Om dette var å forstå bokstavelig, ville det 
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bety at f.eks. en frelst mor og en fortapt sønn vil kunne snakke sammen og at moren vil kunne 

se sin sønns lidelser i helvete, snakke med ham og forklare ham hvorfor det ikke kan være noen 

lindring for hans smerte. Hva slags himmel ville det være for de frelste? En slik himmel ville 

være et helvete!2 

 

Så hva er den egentlige meningen med lignelsen? Den lærer oss at det ikke er noen 

personanskuelse hos Gud. Frelse er ikke avhengig av sosial status eller slike forhold. Man kan 

ikke kjøpe evig liv for penger. Vi lærer også at det ikke er omvendelse etter døden. Videre lærer 

vi at hvis vi ikke lar oss lede og overbevise av Den hellige ånd og Bibelen, vil vi heller ikke la oss 

overbevise av slikt som om døde viste seg igjen, derfor står ikke Gud bak slikt. Vi lærer at de 

døde ikke kommer tilbake til oss, uten ved oppstandelsen. Vi lærer at den måten vi benytter 

våre anledninger på her i dette livet, vil avgjøre vår evige skjebne. For å illustrere alle disse 

poeng benyttet Jesus seg av en illustrasjon som var velkjent for de som hørte på ham. Han 

møtte folk på deres egne premisser. Læren om en bevissthetstilstand mellom døden og 

oppstandelsen gjennomsyret jødisk litteratur fra det 5. og 6. århundre f.Kr. og opp til Jesu egen 

tid.  Denne lignelsen forteller det samme som lignelsen rett før, om den kloke forvalteren. I 

begge tilfellene søker Jesus å belyse at det er bruken av våre anledninger i dette livet som 

avgjør vår evige skjebne. Vers 1-13 i Lukas 16 var rettet spesielt til disiplene. Men en del 

fariseere lyttet også, og hånte ham for det han sa (v.14). Derfor henvender Jesus seg rett til 

dem (fra vers 15), og henter fram en fortelling fra deres egen arv (v.19-31).3 

 

Hvordan skal vi forstå uttrykk som «den evige ild» og «evig pine»? Vi har tidligere vært inne på 

det siste uttrykket i forbindelse med Matt 25,46, og i den forbindelse ble det nevnt at hverken 

«evig» eller «pine» er den beste oversettelse av dette skriftsted. Ordet «pine» oversettes bedre 

med «straff», slik det også er gjort bl.a. i Bibelselskapets oversettelse fra 2011. Hva så med 

ordet «evig»? Når vi på norsk bruker uttrykket «evig», er det oftest et uttrykk for tanken om at 

noe aldri tar slutt, særlig i religiøs betydning. Men i daglig tale er det ikke alltid slik, som når en 

kommer og forteller at han måtte stå der ute på veien og vente på bussen «en hel evighet». 

Omsider kom bussen, og dermed var den «evigheten» forbi. En annen lider av «evig tannverk», 

kanskje i uker eller måneder, men et besøk hos tannlegen gjør etter hvert slutt på den «evige» 

plagen. Uheldige omstendigheter kan føre til en «evig» misforståelser eller et «evig» uvennskap 

mellom to personer, og dette t riste forholdet kan vare i år etter år. Men så dør den ene av 

partene, og dermed er det forbi med uoverensstemmelsen for hans vedkommende. Snart dør 

også den andre, og dermed er det ikke noe igjen av det «evige» uvennskapet. 

 

Slike eksempler på bruken av ordet «evig» kunne vi gi mange av, og ingen vil ha vanskelighet 

med å forstå den riktige betydningen. Nøyaktig på samme måte er det med ordet «evig» i 

Bibelen. Vi må ta nødvendig hensyn til forhold og sammenheng. Når Jesus i Matt 25,41.46 

uttalte at de ved hans venstre side på dommens dag skal gå bort til den «evige ild» eller «evig 

straff», benytter han ifølge grunnteksten det greske adjektivet «aionios», som kommer fra 
                                                           
2
 Dette avsnitt er lagt til i forbindelse med nyutgivelsen, og tar plassen til noen anmerkninger i forbindelse med en 

gammel tysk bibeloversettelse 
3
 Samme 
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substantivet «aion». Det betegner ganske enkelt et tidsrom (kort eller langt), en levetid, en 

tidsalder. Ordet eon, som vi noen ganger bruker også i vårt eget språk 

(http://no.wikipedia.org/wiki/Eon_(geologi)), er en omskrivning av det greske «aion» og brukes 

gjerne som betegnelse for et lengre tidsavsnitt. Det er helt riktig å oversette «aion» for 

eksempel med «evighet», men sammenhengen må avgjøre om det i det enkelte tilfelle skal 

oppfattes som betegnelse for et begrenset tidsrom eller for et ubegrenset tidsrom. At 

«evighet» eller «aion» ikke uten videre kan oppfattes som endeløs tid er klart også fra det 

faktum at ordet også forekommer i flertall, «aionon». F.eks. i Ef 3,21 tilskrives Kristus æren 

«gjennom alle slekter og evigheter», eller ordrett «i evighetenes evighets slekter». Og i det 9. 

verset i samme kapittel snakker Paulus om «det mysterium som fra evighet av har vært skjult 

hos Gud», eller litt mer bokstavelig etter grunnteksten: «som har vært skjult fra evighetene 

[apo ton aionon] i Gud.» I Kol 1,25.26 skriver apostelen i forbindelse med sin forvalteroppgave 

om «det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider [ton aionon =evighetene eller 

tidsaldrene] og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige.»  

 

Det samme gjelder adjektivet «aionios», som helt enkelt betyr «tids-varig», enten det er tale 

om en begrenset eller en ubegrenset tid. Ordet kan betegne noe kortvarig, noe langvarig, eller 

noe som aldri tar slutt. Man kan derfor ikke utelukkende tillegge «aionios» den siste 

betydningen. 

 

Hva helvetets ild vil utrette når den en gang faller over Satan og alle de urettferdige, har Gud 

gjort klart for oss i fortellingen om utslettelsen av Sodoma og Gomorra. Disse fordervede 

byene, som Gud har satt «til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et 

ugudelig liv», eller satt foran oss som «et advarende eksempel», ble «straffet med evig ild», og 

denne ilden førte til deres «ødeleggelse» ved å legge dem «i aske» (2 Pet 2,6; Jud 7). Ingen vil 

vel påstå at denne «evige ild» som la Sodoma og Gomorra i aske, fremdeles brenner i dag? Den 

varte bare en kort stund. Klag 4,6 sier at Sodoma «brått ble ødelagt». For byene selv ble denne 

ilden «evig» idet den fortsatte å brenne så lenge disse byenes tid varte, inntil de var lagt «i 

aske». For Sodoma og Gomorra tok ikke ilden slutt. Dette er et godt bilde på hvordan det vil gå 

med de ugudelige i fremtiden. Heller ikke for dem vil den evige ilden som ikke kan slukkes 

opphøre før den har utslettet dem ved å forvandle dem til «aske». Deres straff «blir en evig 

fortapelse borte fra Herrens ansikt». (2 Tess 1,9) Vi burde alle benytte anledningen til å ta imot 

frelsen, og derved slippe unna denne ulykkelige skjebnen. 

 

Innvending nr. 4: 

Spørsmål: «Men hvor langt går dette?» vil noen si. Dersom «evig» ikke betyr «evig», men kan 

betegne noe forbigående, noe som etter en kortere eller lengre tid kan ta slutt, hvordan er det 

så med det evige liv? Kan det være at også det opphører en gang? 

 

Svar: Hvis vi ikke hadde noe annet å holde oss til enn det lille ordet «evig», så ville dette være 

en berettiget innvending. Men husk at vi må ta hensyn til Bibelens samlede lære. I lys av den er 

svaret på spørsmålet i innvendingen «nei»! 
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På samme måte som Bibelen forskjellige steder forklarer hvordan uttrykk som «evig ild» eller 

«evig straff» skal forstås, inneholder den også forskjellige uttalelser som tydelig viser oss 

varigheten av et «evig liv». Vi må la Guds ord få være sin egen tolk og ikke legge egne, 

forutinntatte meninger inn i ord og uttrykk. Vi må være villige til å lytte til hva Bibelen sier til 

oss. Ingen som vil følge denne enkle regelen trenger å ha noen vanskeligheter med å forstå 

varigheten av et «evig liv». 

 

Jesus Kristus er «livet» (Joh 11,25; 14,6). Han gav sitt liv for siden å «ta det tilbake» (Joh 10,17). 

Ved sin oppstandelse er han blitt «førstegrøden av dem som er sovnet inn» (1 Kor 15,20). Han 

sier om seg selv: «Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet», eller mer bokstavelig oversatt: «… 

jeg lever i evighetenes evigheter» (Åp 1,18). Dette viser hvor lenge Kristus lever, han som er 

livets opphav, Livgiveren. Og «det er i ham vi lever, beveger oss og er til» (Apg 17,28). 

 

Paulus sier om Kristus: «Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at 

når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham.» 

(Rom 6,8-9) Om Sønnen, Kristus, sier Gud, vår far: «Din trone, Gud, står til evig tid» (Hebr 1,8). 

Kristus mottar riket av Gud Fader, og «Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. 

Hans rike går aldri til grunne» (Dan 7,14). Denne uttalelsen av profeten Daniel bekreftes av 

engelen som sa til Maria at hun skulle føde Frelseren: «Han skal være stor og kalles Den 

høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over 

Jakobs hus til evig tid [tous aionas = i evighetene]; det skal ikke være ende på hans 

kongedømme» (Luk 1,30-33). 

 

Alle disse bibeltekstene forteller oss at han som er «Livet» skal fortsette å herske gjennom alle 

evigheter. «Det skal ikke være ende på hans kongedømme», leste vi. Han lever «alltid» (Hebr 

7,25). Der er i ham de frelste har evig liv. «Jeg lever, og dere skal også leve», er hans forsikring 

til dem som tror på ham (Joh 14,19). Til noen som stilte ham det de mente var et vanskelig 

spørsmål, gav han et svar som tydelig slår fast varigheten av det «evige liv» som de frelste vil få 

del i: Om de «som blir funnet verdige til å være med i den kommende verden [den kommende 

«aionos» = den kommende «evighet» eller «tidsalder»] og oppstandelsen fra de døde», sa han 

at «de kan ikke lenger dø. De er som engler, og de er Guds barn» (Luk 20,27-36). 

 

«De kan ikke lenger dø». Hvor lenge lever de så? De skal «aldri i evighet smake døden» (Joh 

8,51.52). Nei, for løftet står fast: «Døden skal ikke være mer» (Åp 21,4). 

 

Dermed har vi nådd frem til det som hele tiden har vært målet med denne boken så langt, 

nemlig det evige liv. 
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Kapittel 19 

Det evige liv 
 

Vårt liv her på jorden - fylt som det er med en blanding av gleder og sorger, nytelse og lidelse - 

er en gave fra den Gud som gir alle gode gaver. (Se Jak 1,17.) Men en mye større gave er «evig 

liv i Kristus Jesus, vår Herre», og det er «Guds nådegave» (Rom 6,23). 

 

Guddommen er nok lei seg over å være vitne til hvor lite menneskene - til og med kristne -

setter pris på denne gaven, gaven over alle gode gaver! Hvor høyt Gud selv setter det evige liv, 

har han vist i ord og i handling ved det offer som han bragte for å gi menneskene muligheten til 

å få tilbake det evige liv, etter først å ha forspilt det. Gud, vår Far setter dette med at 

menneskene skulle få del i det evige liv så høyt at han var villig til å gi avkall på det mest 

dyrebare han hadde, for å gjøre det mulig for oss å gjenvinne det tapte, evige liv. Og Guds Sønn 

så det som så viktig at menneskene skulle få tilbake det evige liv, at han satte sitt eget liv på 

spill (les Hebr 5,7 igjen), for å kunne tilby dem et liv som aldri vil ta slutt. 

 

Kristus var den store Gaven, men denne guddommelige gaven ble gitt helt igjennom frivillig, for 

å muliggjøre den gaven som består i et «evig liv». Hvor stor er egentlig denne gaven? Ikke noe 

menneske kan i dag beskrive denne gavens sanne størrelse, innhold og betydning. Bare 

evigheten vil kunne svare på det spørsmålet, og ingen andre mennesker enn de som selv 

kommer til å oppleve det evige livet, vil oppleve svaret, for svaret må oppleves og erfares. 

 

Paulus så fram til oppfyllelsen av de løftene han kjente så godt fra profetiene. Når han skrev til 

sine venner i Korint snakket han først til basunene som skal lyde ved Frelserens gjenkomst, da 

«de døde skal stå opp i uforgjengelighet», mens de troende som da ennå er i live «skal alle 

forvandles». Dette vil skje «brått, på et øyeblikk», skriver han full av begeistring. «For det 

forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når 

dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da 

oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? 

Død, hvor er din seier?» (1 Kor 15,51-55). 

 

«Udødelighet» er et uttrykk for hvor langvarig det evige liv vil bli. Det tar aldri slutt. De som får 

del i det «kan ikke lenger dø. De er som engler» (Luk 20,35.36). Dette kan vi vite, teoretisk sett, 

selv om uendelighet er et begrep som vi med vår begrensede forstand ikke helt kan fatte. Hva 

innbefatter egentlig realiteten det «evige liv»? her må vår forstand og oppfatningsevne melde 

pass. I oppriktig bønn får vi bare tenke over dette, mens vi stiller oss på Bibelsk grunn.  «Som 

man tenker, så er man» sier et gammelt ordtak. Men det må være tanker som alltid tar i 

betraktning Guds ord. 

 

Den fred og glede som de frelste vil få oppleve i det evige liv, den herlighet de vil være omgitt 

av i Guds rike og i hans nærhet, den utstråling av guddommelige kjærlighet som de til enhver 
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tid vil oppleve, i tillegg til samværet de frelste imellom, - alt dette og mye mer vil til sammen gi 

en lykke som vi nå ikke kan forestille oss eller beskrive. 

 

 

 

 

 

Kapittel 20 

To steder «gjort i stand» 
 

Bibelens profetier nevner tydelig to spesielle steder som vil være «beredt» eller «gjort i stand», 

- hver av dem med en bestemt hensikt. Vi har tidligere stanset litt ved det ene av disse to 

stedene og skal derfor bare kort berøre det igjen, nemlig «ildsjøen», eller «den evige ild», som 

ifølge Jesus er «gjort i stand for djevelen og englene hans», og de fortapte (Matt 25,41). 

 

Til denne «evige ild» vil djevelen selv, hans engler og alle de mennesker som har forkastet 

frelsens evangelium, bli henvist, og der vil de alle omkomme. Der vil enhver synder få sin 

rettferdige lønn, som er døden, for på «vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom», 

vil Herren «lønne hver og en etter det han har gjort» (Rom 6,23; 2,5.6). Straffen blir i hvert 

enkelt tilfelle fastsatt på grunnlag av opptegnelsene i «himmelens bøker», som vil bli lagt fram i 

dommen (Dan 7,10; Åp  20,12).  

 

Utslettelsen i ild er ikke bare fryktelig i fysisk forstand. Samvittigheten vil våkne, og overbevise 

om den urettferdighet som er begått mot Gud, Kristus og hans skapninger. Det står om Satan at 

han vil bli gjort «til aske på jorden rett for øynene på alle som så deg», og at han vil bli et 

«skremsel» og bli «borte for alltid» (Esek 28,18.19). Når tiden er inne, vil han som forårsaket 

døden, selv bli et bytte for den. Det siste dødsfall som universet vil være vitne til, er døden til 

syndens opphavsmann. Da vil det triumferende spørsmålet lyde gjennom universet: «Død, hvor 

er din brodd? Død, hvor er din seier?» (1 Kor 15,55). 

 

Det andre stedet Bibelen omtaler som er «gjort i stand», er det hyggeligere å stanse ved. 

Abraham var en troens mann, alle sanne troendes åndelige far. Gjennom sitt liv hadde han ikke 

«det synlige for øye, men det usynlige», ikke livet her og nå, men livet gjennom evigheten (2 

Kor 4,18). Bibelen sier at han i sin tro på Guds løfter «ventet på byen med de faste 

grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper» (Hebr 11,10). Dette er «den levende 

Guds by, det himmelske Jerusalem», som Hebr 12,22 omtaler. «Guds og Lammets trone skal 

være i byen» (Åp 22,3). 

 

Noe av det første en legger merke til, er hvordan denne byen er blitt til. Det sies i Hebr 11,10 at 

Gud er dens «byggmester og skaper». Byen er i sin helhet, og i alle sine detaljer Guds verk.  

Legg merke til Jesu avskjedsord til disiplene: «jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere … Og 
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når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere 

skal være der jeg er» (Joh 14,2-3). Vi vil komme tilbake til dette senere. 

 

Vi ser fra Bibelen at Gud har ønsket å gi en ganske detaljert beskrivelse av den himmelske byen. 

Byen settes i stand i himmelen, og når tiden er inne for det vil den stige ned på jorden der den 

vil finne sin endelige plass. Nesten hele det 21. kapittel, og de første versene av det 22. kapittel 

i Bibelens siste bok (Åpenbaringsboken) er viet dette. Beskrivelsen avsluttes med denne 

alvorlige uttalelsen av ham som er «sannheten»: « ‘Disse ordene er troverdige og sanne. 

Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som 

snart skal skje.’ … Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, 

kastet jeg meg ned for føttene til engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham. Men 

han sa til meg: ‘Gjør ikke det! … Gud skal du tilbe’» (Åp 22,6-9). 

 

Beskrivelsen av «den hellige byen» bør leses med våken interesse av alle som lengter dit. Vi må 

ikke la Satan få oss til å tvile på at denne bibelske beskrivelsen av byen som Jesus gikk for å 

gjøre i stand, er symbolsk, og ikke en virkelighet. Beskrivelsen er både «troverdig» og «sann». 

 

I det synet som Johannes så, kom en engel bort til ham og beskrev byens størrelse og utseende. 

Det var ikke noe synsbedrag. Som byggverk betraktet overgår den enhver beskrivelse som 

dødelige mennesker er i stand til å fatte. Den hadde en mur som var «prydet med edelstener av 

alle slag» (21,19). «De tolv portene var tolv perler», hver port laget av en eneste perle» (21,21). 

«Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass» (21,21). Noe tempel var ikke å 

se, «for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel» (21,22). «Og byen trenger 

ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys» (21,23). 

Det Johannes ser er ubeskrivelig, men han beskriver byen som best han kan, ved å bruke ord 

han kjenner. 

 

Det er grunn til å tro at de største av verdens storbyer i dag blir små i sammenligning med Guds 

by. Inne i denne mektige hovedstaden på den fantastiske, nye jorden, skal folk «vandre i lyset 

fra byen» (21,24). «Noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting 

eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet» (21,27). 

 

Det er profetiske antydninger til hvordan Kristus vil stå med sine føtter på Oljeberget, som vil 

revne og bli til en enorm dal. «Da skal Herren … komme, og alle de hellige med ham» (Sak 14,4-

5). «Jerusalem skal ligge trygt» (Sak 14,11). Alt er for lengst planlagt. 

 

Denne «hellige byen, det nye Jerusalem» er «pyntet som en brud for sin brudgom» (Åp 21,2). 

Johannes fikk se byen i all sin overjordiske skjønnhet og prakt. Ingen ting mangler. Alt er 

fullkomment. De helliges hovedstad er beredt og ferdig. Alle de frelste kan holde sitt inntog der 

hvor Guds og lammets trone skal ha sitt sete. Der vil Gud være hos sitt folk og folket hos sin 

Gud i alle evigheters evigheter. 
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Vi nevnte for litt siden Jesu oppmuntrende avskjedstale til sine disipler, mens alt så mørkt ut. 

Han sa: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det 

mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for 

dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til 

meg, så dere skal være der jeg er» (Joh 14,1-3). 

 

I tiden mellom sin himmelfart og sin gjenkomst har vår kjærlige frelser vært opptatt med å 

bygge og konstruere den fantastiske byen som han kaller sin «brud», og hvor han selv skal bo 

sammen med sien «barn». En dag vil han si med glede: «Se, jeg og barna som Gud har gitt meg» 

(Hebr 2,13). 

 

Han som har «alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede» i seg (Kol 2,3), er byens 

planlegger og konstruktør. Den er planlagt og «gjort i stand» som et evig vitnesbyrd om 

gjennomføringen av det største og edleste prosjekt som noen sinne har funnet sted, nemlig 

frelsesplanen. Byen fremstår som Skaperens kronjuvel. Og Jesus er der! 

 

Denne byen, det nye Jerusalem, er en virkelighet. Den er like virkelig som de byer vi har sett her 

på jorden, eller som vi har hørt og lest om. Ikke alle av oss har vært i London, Paris, New York 

eller Peking, men ingen av oss tviler på at disse storbyene eksisterer, at de hører med til 

virkelighetens verden. Ingen av oss har enda sett det nye Jerusalem med våre fysiske øyne, men 

vi kan se det med troens øyne fordi vi tror på det Gud forteller oss i Bibelen. Ordene som 

beskriver den himmelske byen er «troverdige og sanne» (Åp 22,6), noe som ikke alltid kan sies 

om det vi hører om byer her på jorden. Apostelen Johannes «så» den hellige byen. Han så den 

med egne øyne i et syn. Han så dens utseende, dens størrelse, så den stige ned fra himmelen til 

jorden, så den bli beleiret av ondskapens hær. Han så realiteter som overveldet ham i den grad 

at han i forfjamselsen kastet seg ned for å tilbe engelen som viste ham det. Han glemte at «Gud 

skal du tilbe», ingen annen, så engelen måtte minne ham om det (Åp 22,8.9).   

 

En gang om ikke lenge skal også vi bli øyenvitner til byens realitet og herlighet. Måtte ingen av 

oss da bli stengt ute! 

 

Vi har ikke plass til å gi en uttømmende beskrivelse av de frelstes tilstand i den kommende 

verden, slik den er beskrevet flere steder i Bibelen. Paulus sammenfatter det i noen få ord når 

han i et av brevene til sine trosfeller i Korint skriver: «Derfor mister vi ikke motet, for selv om 

vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene 

vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig 

mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige 

er evig» (2 Kor 4,16-18). 

 

Disse ordene fortjener vår ettertanke og overveielse. De er ikke tomme ord. Disse ordene burde 

sette vår sløve, menneskelige fantasi i bevegelse, hjelpe oss til å løsrive oss fra våre vante 

tankebaner, og få oss til å tenke på vårt håp og våre framtidsutsikter, som langt overgår vår 

forstand. Så lenge vi kun lar oss lede av Guds ord trenger vi ikke å være redd for at våre tanker 
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går ut over virkelighetens grenser. Når vi begynner å utforske Allmaktens realiteter går vår 

fantasi snart i stå: «Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneske-

hjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved 

sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud» (1 Kor 2,9-10).  

 

 

 

 

 

Kapittel 21 

Den nye jord – de frelstes evige hjem 
 

I de to siste kapitlene i Jasaia-boken, og i de to siste kapitlene i Åpenbarings-boken finner vi 

tydelige uttalelser om den nye jord som Gud vil skape, og som vil bli de frelstes evige hjem. 

Jesaia forutsier at en slik nyskapelse kommer til å finne sted, mens Johannes forteller at han i et 

syn fikk se den nyskapte jord. 

 

Ved profeten Jesaia sier Herren: «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes 

de første ting, ingen skal tenke på dem. Gled og fryd dere til evig tid over det som jeg skaper! 

For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd og folket der til glede. Jeg vil fryde meg over Jerusalem 

og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen» (Jes 65,17-19). 

«For slik den nye himmel og den nye jord som jeg skaper, alltid skal bestå for mitt ansikt, sier 

Herren, slik skal deres ætt og navn bestå. Og det skal skje: Fra nymånedag til nymånedag, fra 

sabbat til sabbat, skal alle mennesker komme og tilbe for mitt ansikt, sier Herren.» Deretter 

hentyder profeten til de fortaptes undergang i den uslukkelige ild (Jes 66,22-24). 

 

I sitt syn så Johannes denne nyskapelsen som et fullbyrdet faktum, selv om den på det 

tidspunktet ennå lå i fremtiden, hvilket den også gjør for oss i dag. Han skriver: «Og jeg så en ny 

himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke 

mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i 

stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: ‘Se, 

Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv 

skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og 

døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.’ … Han som sitter på tronen, 

sa: ‘Se, jeg gjør alle ting nye.’ Og han la til: ‘Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord’» 

(Åp 21,1-5). 

 

Likheten mellom disse to profetiene hos Jesaia og Johannes er ikke til å ta feil av. De omtaler 

mektige begivenheter og påpeker forhold som hurtig nærmer seg sin virkeliggjørelse: skapelsen 

av en ny jord der det ikke skal være noe ondt, og hvor de frelste skal ha sitt hjem og regjere 

med Kristus i «evigheters evighet». Dette er vårt fantastiske håp, og et håp som hviler på Guds 

løfter «skuffer ikke» (Rom 5,5). Alle de som «har et slikt håp», vil med overbevisning kunne si 
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med apostelen Peter «Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor 

rettferdighet bor. Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående 

for ham med fred, uten flekk og lyte» (1 Kor 3,12; 2 Pet 3,13-14). 

 

Alle som her i prøvetiden bygger sitt håp om frelse på Jesus Kristus, vil der motta sin evige arv, 

og i fullkommen lykke få nyte det evige livet. 

 

________ 

 

«Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en 

etter hans gjerning.» «Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.»  

 

Og vi svarer fra dypet av vårt hjerte: «Amen. Kom, Herre Jesus» (Åp 22,12.20). 


