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Myte 1:  

Vi skal tilbringe evigheten i himmelen, 
og bare sjelen blir frelst.



Hva venter vi på?
Er himmelen vårt “håp” ifølge Bibelen?

• “håpet som venter dere i himmelen” (Kol 1:5) 

• “Vi venter…på den rettferdigheten som er vårt håp.” (Gal. 5:5) 

• Evig liv (Tit 1:2, 3:7) og frelse (Rom 8:24, 1 Tess 5:8) 

• At det skapte skal bli frigjort (Rom 8:20-25) 

• Jesu gjenkomst (Tit 2:13, 1 Pet 1:13) 

• Guds herlighet (Rom 5:2, 2 Kor 3:12, Kol 1:27, Tit 2:13 + “komme nær Gud" i Heb 7:19) 

• De dødes oppstandelse: Apg 23:6, 24:15, 26:6-8, 1 Kor 15:19, 1 Tess 4:13, 1 Pet 1:3
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“Jeg tror på Den hellige ånd…. legemets 
oppstandelse og det evige liv.”

Vi venter på de dødes oppstandelse ved Jesu gjenkomst. Da har vi nådd 
fram til frelsen, og vi skal være sammen med Gud i all evighet med en 
ny kropp — som den Jesus har i Guds herlighet (Fil 3:21, 1 Kor 15:48-49).

Men hvor skal vi være? Hva betyr det at “det skapte skal bli frigjort”? (Rom 8:20-25)

En “åndelig” kropp (1 Kor 15:44, 50) (= som lever ved Guds ånd, 1 Kor 15:45)  
som man fortsatt kan ta på (Joh 20:27) 
og som til en viss grad ligner vår jordiske kropp (1 Kor 15:44)
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Jes 65,17: Se, jeg skaper en 
ny himmel og en ny jord. 
Ingen skal minnes de første 
ting, ingen skal tenke på 
dem. 

Jes 66,22: 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.

Målet: Den nye jord 

2 Pet 3,13: Men etter hans 
løfte venter vi på en ny 

himmel og en ny jord, hvor 
rettferdighet bor. 

Åp 21,1: 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.
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Wikipedia:  

"Vektleggingen på sjelens udødelighet i himmelen i stedet for de dødes 
oppstandelse fortsetter i det 21. århundre gjennom populær karismatisk og 
evangelikal forkynnelse. Jesus blir ofte omtalt som "veien til himmelen" og i 
personlig eskatologi er spørsmålet som regel om en person kommer til 
himmelen eller ikke når de dør, framfor hvordan det vil gå med dem i de 
dødes oppstandelse."
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Så hva skjer når vi dør? Myte 1:  Vi skal tilbringe evigheten i himmelen, og bare sjelen blir frelst.



Så hva skjer når vi dør?

1. Luk 23:39-43 

2. 2 Kor 5:1-4, 8 

3. 1 Tess 4:13-18 

4. 1 Tess 5:9-11 

5. Fil 1:21-23 

6. Hebr 12:18-24 (v. 23)

Trolig er vi i himmelen med Gud, uten kroppen. Uansett kan vi være trygge på at vi bevares 
av Jesus fram til oppstandelsen, enten i himmelen eller mens vi "hviler i fred" i graven.

— til Paradis samme dag

— hjem til Herren når vi dør

“hage”, ellers bare i 2 Kor 12:3 (“den 3. himmel) 
og Åp 2:7 (hvor “livets tre” er, som i kap 22)

— de døde står opp når Jesus kommer Hvorfor oppmuntrer han dem 
ikke med at de allerede er hos 
Gud hvis de var bekymret?— vi lever med Jesus om vi lever eller dør 

— være med Kristus i stedet for å leve på jorda 

— åndene til de rettferdige er hos Gud?

Himmelen — Graven: 4-2 (?)
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https://www.youtube.com/watch?v=g_igCcWAMAM


Hva er sjelen?

Sjel er oversatt fra nefesj (hebraisk) og psyche 
(gresk). Oversettes også med liv i f.eks. 1. Mos 
1:30 og 9:4, Mark 8:35 og 10:35. 

Vi har ikke en sjel, men ethvert levende vesen 
er en sjel, inkludert dyr (1. Mos 1,20: “Vannet 
skal myldre av levende skapninger (nefesj)) 

1. Mos 2,7: Da formet Herren Gud mennesket av 
støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på 
det, og mennesket ble en levende skapning/sjel.
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Sannhet 1:  

Vi er trolig i himmelen hvis vi dør før Jesu gjenkomst, 
men evigheten skal tilbringes på en nyskapt jord -ikke 
bare sjelelig, men også med en ny kropp som holdes i 
live av Guds Ånd.



Hva tenker du nå?
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Myte 2:  

Helvete eksisterer nå og styres av djevelen



“Så skal han si til dem på 
venstre side: '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)

“Den evige ild” er gjort i stand som en 
straff for djevelen og englene hans, 
ikke gitt ham som et sted å herske.

Myte 2:  Helvete eksisterer nå og styres av djevelen



Ulike ord som brukes i Bibelen:

• Sheol (hebraisk, 65x i GT): “Dødsriket”, “graven” — et nøytralt sted hvor alle døde er (Sal 
89:49, 1. Mos 37:35, 2 Sam 12:23), og hvor Guds nærvær også er (Sal 139:8). 

• Hades (gresk, 11x i NT): “Dødsriket" i gresk mytologi. Brukes som den greske oversettelsen av 
sheol (i LXX), så i bibelsk kontekst betyr det nok bare “graven” (Job 10:21, Fork 9:5). 

• Tartarus (gresk, 2 Pet 2:4): I gresk mytologi en del av Hades hvor de onde blir straffet for 
sine ugjerninger. 

• Gehenna (gresk, 12x): “helvete" — brukes bare av Jesus (11x) og  Jakob (1x) 

• Matteus 8x, Mark 3x, Luk 1x 

• Evangeliene nevner 5-6 utsagn hvor Jesus bruker dette ordet: 1) Matt 5:22, 2) 5:29-30/
Mark 9:43-47 (Matt 18:8-9,), 3) Matt 10:28/Luk 12:5, 4) Matt 23:15, 5) Matt 23:33.
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Hvor er 
dette?

Svar:

“Helvete” i dag
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Gehenna og “helvete”

• “Helvete”: opprinnelig fra norrøn mytologi. ‘Helviti’ 
= (dødsgudinnen) “Hels straff”. Trolig derfra til 
engelsk. 

• Hebraisk: “Ge ben-Hinnom" = Ben-Hinnom-dalen 
utenfor Jerusalem 

• Ahas tente offerild i Hinnom-dalen og lot sønnene 
sine gå gjennom ilden, en avskyelig skikk hos de 
folkeslagene som Herren hadde drevet bort for 
israelittene. (2 Krøn 28:3)  

• De har bygd Tofet-haugene i Ben-Hinnom-dalen, hvor 
de brenner sønnene og døtrene sine i ilden. (Jer 7:31)
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Gehenna og “helvete”

• Jer 7,29-34: Ben Hinnom-dalen er der Gud skal ødelegge de frafalne av sitt 
folk, og den skal kalles “Drapsdalen”. (Også Jer 19) 

➡ Peker dette fram mot den endelige dommen? “Dager skal komme... fordi 
det ikke er gravplass andre steder…"? 

• Jer 31,40: “hele dalen med likene… og alle skråningene ned til Kedron-dalen… 
skal være hellig for Herren.” 

• kontekst: den nye pakt, “dager skal komme” (v. 38) 

• Ben Hinnom-dalen symboliserer Guds dom over de onde. 

• Symbolsk om å være “utenfor” (det nye) Jerusalem?
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• De skal gå ut [fra (det nye?) Jerusalem] og se likene av de menneskene som gjorde 
opprør mot meg. For dem skal marken ikke dø og ilden ikke slukne. De skal være 
en gru for alle mennesker. (Jes 66:24) 

• Siteres av Jesus i Mark 9:43-48 om gehenna. 

• Tyder på at denne dalen ble brukt som et bilde på Guds dom. 

• Jesus ser ut til å bygge på Jeremia, ettersom “gehenna” ikke nevnes i noen 
annen tekst mellom Jeremia (500-tallet f.Kr.) og evangeliene. 

• Nevnes mest i skrifter til jødekristne (Matt 8x, Jakob 1x) og lite eller ingenting 
i skrifter til hedningekristne (Luk 1x, Paulus = 0). Kanskje fordi jøder ville 
kjenne til stedet og skjønt bildet, og visst at det var hentet fra Jeremia?

Gehenna og “helvete” Myte 2:  Helvete eksisterer nå og styres av djevelen



Sannhet 2:  

Helvete eksisterer ikke nå, og er ikke et 
sted hvor djevelen regjerer. Døde ligger 
i graven fram til de dødes oppstandelse 
da de skal stå opp til dom.



Fortell personen ved siden av 
deg hva du lærte nå.



1.
2.
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3 syn på fortapelsen

1. Evig pine 

2. Evig adskillelse (metaforisk versjon av 1) 

3. Tilintetgjørelse

3. Hva er fortapelsen?



Hva mente man i Oldkirken? 

1. Evig pine: Tertullian (går imot tilintetgjørelse) og Augustin (sier “veldig mange” 
mener noe annet) 

2. Tilintetgjørelse: Ignatius († 110 e.Kr.) og Ireneus (130-200 e.Kr.). Muligens 
også Klemens av Roma, Barnabasbrevet og Athanasius. Ofte brukes kun de 
bibelske uttrykkene uten forklaring. 

Begge syn har altså røtter tilbake til oldkirken, og det er ulike syn fra 100-tallet 
til 300-tallet.  

Enkelte kristne skrifter beskrev fortapelsen på en grusom måte. Den 
guddommelige komedie (1320) av Dante fyrte opp under disse spekulasjonene. 
Evig pine var det dominerende synet fra Augustin til Reformasjonen, da 
spesielt Luther og Calvin advarte mot å spekulere i dette.

3. Hva er fortapelsen?



Noen argumenter for at fortapelsen = tilintetgjørelse  

(rethinkinghell.com: conditionalism, conditional immortality)

3. Hva er fortapelsen?



1. Ordet bak “fortapelse” betyr “ødeleggelse”.  

• Paulus nevner aldri helvete men snakker om ødeleggelse i f.eks. Fil 1:28, 
3:18-19, Rom 9:22-24, 2 Tess 1:8-9, Gal 6:8. 

• Gir vi dette ordet mer innhold enn vi bør? 

2. Tekstene legger vekt på kroppen 

• Matt 5:29-30, 18:9 og Mark 9:43-48 snakker om kroppsdeler. Bedre å gå 
inn til livet handikappet enn å være et dødt (helt) lik som kastes i 
Gehenna. 

• Jesus siterer Jes 66:24 i en Gehenna-kontekst, kombinerer dette dermed 
med Jer 7 og 19. Bildet i disse tekstene omhandler døde kropper (altså 
ikke en “kroppsløs” evighet, men en ødeleggelse). 

3. Hva er fortapelsen?



3. Ild som en metafor for dom

• Jes 30:27, 30, 66:15-16, 2 Tess 1:7, 
2 Pet 3:7, Hebr 10:27 

• “Assosiasjonen av ild med vrede og 
det faktum at Gud noen ganger 
ødelegger de onde ved å regne ild, 
gjør det naturlig at eskatologisk dom 
blir fremstilt som ild.” (Dictionary of 
Biblical Imagery) 

• Kanskje ild pga uttrykket 
“brennende vrede”? 

• lldsjøen (Åp 19-20) er ikke ment 
bokstavelig (både pga ild-
metaforen og Åpenbaringens 
sjanger), men er et bilde på den 
siste dommen. 

• Den evige ilden “er gjort i stand for 
djevelen og englene hans” (Matt 
25:41). Fysisk ild vil ikke ha noen 
effekt på åndelige vesener. Det må 
være en åndelig ild, en metafor for 
Guds dom over det onde.
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4. “En evig ild” trenger ikke være en ild som brenner evig

• På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor 
slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et 
advarende eksempel. (Jud 1:7) (Det brenner ingen ild på disse stedene nå) 

• Elvene skal bli til bek og støvet til svovel, landet blir til brennende bek. Verken dag eller 
natt skal det slukne, evig skal røyken stige. Fra slekt til slekt skal det ligge øde, evig og 
aldri skal noen krysse det. (Jes 34:9-10 om dommen over Edom - tydeligvis ikke en røyk 
for alltid) 

• De skal gå ut og se likene av de menneskene som gjorde opprør mot meg. For dem skal 
marken ikke dø og ilden ikke slukne. (Jes 66:24) 

- De er allerede døde, men ilden slukner aldri. Den brenner til alt som skal brennes 
opp er brent opp. Ilden kalles evig fordi den har sitt opphav i den evige Gud (som selv 
er en fortærende ild - Heb 12:29)
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5. “Evig straff” betyr ikke  evig pine

• Straff er et substantiv, ikke et verb 
(ikke “straffing”). 

• På samme måte som “evig frelse” 
(Hebr 5:9, ikke “evig frelsing”) og “evig 
forløsning” (Hebr 9:12) er “evig straff” 
en éngangshendelse med evige 
konsekvenser. 

• Straffen skjer én gang, men 
konsekvensen er evig (som i 2 Tess 
1:9).

“Og disse skal gå bort til evig straff, 
men de rettferdige til evig liv.”  

(Matt. 25:46)
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6. Sjelen er ikke udødelig

• “Skapt til å leve evig” er ikke det 
samme som “skapt med en udødelig 
sjel” 

• Matt 13:40 - bildet er at ugresset 
“brennes opp” fullstendig 

• Bibelens advarsel er “død”: Ildsjøen er 
“den annen død” (Åp 20:14), syndens 
lønn er døden (Rom 6:23), en sjel kan 
reddes fra døden (Jak 5:20).  

- Er død ment fysisk (tilintetgjørelse) 
eller åndelig (adskillelse)? 

- Går tilbake til 1. Mosebok 2:17, 
3:22 

- “Død” vs. evig liv: Joh 5:24, Rom 
6:13, 6:23, 2 Tim 1:10, 1 Joh 3:14 

- Bare Gud har udødelighet (1 Tim 
6:16, Rom 2:6-7) og han gir det til 
den som tror (2 Tim 1:10) 

- Frykt heller ham som kan ødelegge 
både sjel og kropp i helvete. (Matt. 
10:28)

3. Hva er fortapelsen?



Hva synes du om disse 
argumentene?



Oppsummering:



Oppsummering

https://www.youtube.com/watch?v=Zy2AQlK6C5k


Frykt for helvete er den 
dårligste motivasjonen for å 
være kristen.

Litt bedre men likevel litt feil: 
Komme til himmelen for å ha 
det flott i all evighet og møte 
døde slektninger igjen.

Den beste motivasjonen, og 
den som vil gi mest næring til 
troen:



First Day in Heaven  
av Kerolos Safwat



1. Det egentlige målet er ikke å unngå helvete eller “å komme til himmelen”, 
men å være sammen med Gud på en nyskapt jord, da Guds rike og jorden 
overlapper fullstendig og Gud igjen bor blant menneskene som han gjorde i 1. 
Mos 1-2. 

• 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. For det som en gang var, er borte.» (Åp 21:1-4) 

• Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets 
trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger 
og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes 
noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal 
se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha 
bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i 
all evighet. (Åp 22:1-5)



2. I løpet av livet på jorda tar man et 
(bevisst eller mer ubevisst) valg om 
man vil tilbe Gud eller ikke. De som 
tror på Jesus får evig liv i Guds rike 
på en nyskapt jord fordi de ønsker å 
være sammen med ham. De som 
ikke ønsker dette går fortapt. Dette 
bør være motivasjonen for å bli 
frelst og en del av vår evangelisering. 

• Salig er det mennesket som holder ut i 
fristelser. For når han har stått sin prøve, 
skal han få livets seierskrans, som Gud 
har lovet dem som elsker ham. (Jak 
1:12) 

• Nåde være med alle som elsker vår 
Herre Jesus Kristus i et liv som aldri 
skal forgå! (Ef 6:24)



3. Fortapelsen er å ikke være 
sammen med Gud i hans rike, 
men det trenger ikke bety at man 
er bevisst på dette i all evighet. 
Det er ille nok å ikke være en del 
av Guds rike.




