#14
Sandheden om helvede
Fra syndens begyndelse har Djævelen været i færd med at vise et falsk billede af Guds
karakter. I himlen indsprøjtede han tvivl i englenes tanker vedrørende Guds
retfærdighed og kærlighed. Hans arbejde med at mislede lykkedes så godt for ham, at
en tredjedel af englene fulgte ham i hans oprør (Åb. 12,3,4,7-9).
Siden hans bortvisning fra himmelen har det været Djævelens hensigt at bringe
ødelæggelse og forvirring til jorden. Han søger at ødelægge Guds børns hengivenhed
ved at misrepræsentere Guds karakter. Han har forvirret selv dem, der bekender sig til
at være kristne. De tænker, at hvis Gud er kærlighedens Gud, hvordan kan han så
tillade at folk bliver tortureret for evigt? Vi vil udforske Bibelens lære om helvede.
1. Til vem var ”helvedet” forberedt? Matt 25,41

2. Hvornår belønner Kristus enhver, udfra hvad de har gjort? Matt 16,27

3. Hvordan vil Kristus klassificere folk ved sin genkomst? Matt 25,31-34

Læs Matthæus 13,24-30; 36-43.
I denne lignelse skitserer Kristus de ondes skæbne og de retfærdiges belønning i
detaljer.
4. hvornår indikerede Jesus i sin lignelse, at høsten eller adskillelsen mellem de
onde og de gode ville finde sted? Vers 39

5. Hvornår vil de onde eller ukrudtet, ifølge lignelsen, blive tilintetgjort?
Matt 13,40
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6. Hvornår vil Kristus sende sine engle ud for at adskille de gode fra de onde?
Matt 24,30-31

7. Hvad skal der ikke ske med dem, der tror på Gud? Joh 3,16

Denne tekst siger ikke, at synderen vil leve i evig tortur. Liv og død stilles i
kontrast til hinanden her. Der vises, at de onde vil holde op med at leve, mens
de, der har taget imod Guds gave, vil fortsætte med at leve for evigt.

8. Hvad kalder Gud døden, som bliver de ondes allersidste straf? Åb 20,6.14

9. Hvad er syndens løn (eller konsekvens) ifølge Bibelen? Rom 6,23

Syndens løn er død, ikke et evigt brændende helvede. Det er det modsatte af evigt
liv.
10. Hvor fuldstændig vil de ondes tilintetgørelsen blive? Mal 3,19

11. Indikerer de følgende vers, at de onde vil brænde for evigt?
Sl 21,10; 37,10.20.36; 145,20

12. Hvordan beskriver Gud resultatet af ilden, der bliver brugt på de onde? Matt
25,41

14-3
13. Hvilken slags ild brugte Gud i ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra? Jud 7

14. Hvordan sammenlignede Gud det, der skete med Sodoma og Gomorra, med
det, der sker med de onde? 2 Pet 2,6

Sodoma og Gomorra brænder ikke længere i dag. De brændte til aske for længe
siden. Det er effekten eller resultatet af ilden, der er evig, ikke selve straffen.
Når du er tilintetgjort af ild, er det slut!

15. Hvad mere skal blive tilintetgjort eller renset af denne ild udover de onde?
2 Pet 3,10

16. Hvordan er Guds følelser i forhold til, at dem, der forkaster frelsen, skal dø??
Ez 33,11

Gud er nødt til at fjerne synd én gang for alle fra universet. Hvis synden fik lov
til at fortsætte, ville den besmitte hele universet. Og det var det, der fik os ind i
dette rod til at starte med..
17. Hvor mange individer ønsker Gud at se fortabt i helvede? 2 Pet 3,9

18. Hvilket valg har Gud tilbudt enhver på denne jord? 5 Mos 30,19-20

Konklusion: Gud beskæftiger sig ikke med at torturere folk. Det giver ham ingen
glæde at tilintetgøre nogen af de børn, han skabte, men de, der forkaster ham, giver
ham desværre intet valg. Han kan aldrig nogensinde sætte hele universet på spil
igen. Han er kærlighedens Gud.

SVARNØGLE TIL LEKTIE #14
Sp. 1 – Til Djævelen og hans engle
Sp. 2 – Ved sin genkomst
Sp. 3 – Får og bukke, troende og ikke-troende
Sp. 4 – Ved hans genkomst
Sp. 5 – Ved sin genkomst
Sp. 6 – Ved sin genkomst
Sp. 7 – De skal ikke fortabes
Sp. 8 – Den anden død
Sp. 9 – Død
Sp. 10 – Ingen rod eller gren vil være tilbage
Sp. 11 – Nej
Sp. 12 – Evigt
Sp. 13 – Evig ild
Sp. 14 – Det er et eksempel på, hvad der vil ske med de ugudelige.
Sp. 15 – Jorden vil også blive udslettet
Sp. 16 – Han føler ingen glæde ved deres død
Sp. 17 – Ingen
Sp. 18 – At vælge livet eller døden
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