Findes der et Helvede?

Jeg skal stå foran min dommer
Troens Fundament – del 6: ”Evig dom”
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Der er to sider af en mønt – ellers mister den sin værdi. Jesus beskrev altid to
sider – velsignelsen ved frelsen og konsekvensen af synd.

Dit og mit gudsbillede: Gud ER kærlighed – han må definere hvad
kærlighed er. Forstår vi en Hellig Gud? Hav tillid til Gud, i det du ikke forstår…

Retfærdighed: Jesus er retfærdighed, han er de faderløses, undertrykte
og fattiges forsvarer. Vi er RETFÆRDIGGJORT – JEG ER retfærdiggjort

Fortabelse (fortabthed)

"Helvede" er i den danske bibeloversættelse en gengivelse af det græske
"Gehenna", som igen er en gengivelse af det hebraiske Ge Hinnom - Hinnoms
dal. Tidligere blev afguden Molok tilbedt der, og man ofrede børn. Det blev der
sat en stopper for, og dalen blev erklæret uren (2 Kong 23,10), senere brugte
man stedet som losseplads. I Israels historie blev Gehenna forbundet med
talen om straf over de ugudelige (Jer 7,31-34).
Hos Jesus er Gehenna forbundet med talen om den endelige dom. Han taler
for eksempel om vigtigheden af at frygte "ham, der kan lade både sjæl og
legeme gå fortabt i Gehenna (dansk oversættelse: Helvede / Matt 10, 28).
I Mark 9,44 omtaler han således Gehenna som et "sted", "hvor deres
maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes". Her på jord slukkes ild før eller
siden, og maddiker dør også på et tidspunkt.
Der er med andre ord tale om et Gehenna i en anden forstand end det fysiske
sted, der lå uden for Jerusalem.
Andre kendetegn på helvedet: 2 Thess 1,7-9: evig undergang fjernt fra
Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt.

Jesus introducerer dette ord i Luk 15 - fortabt er den der mangler i Guds
verden - noget meget værdifuldt. - læs: Joh 3, 16-21 Jesus kom for at frelse,
ikke for at fordømme, eller sætte urimelige krav op – men for at opfylde
kravene. Jesus træder ind imellem mennesket og en hellig Gud. Han løskøber
os, Jesu blod er både midlet og prisen - hvorigennem vi opnår forsoning.

Adskilt fra Gud (Luk 16, 26).
"Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder,
og de har ingen hvile". (Åb 14.11)
Dér skal der være gråd og tænderskæren (Matt 13, 49-50).

Domstolen

Jesus truede aldrig med Helvede, han advarede imod det.
Grunden til at mennesker kommer i helvede, er fordi de åbent
forsager/benægter Gud. Hans frelsesplan (Jesus), og plan for deres liv.

En dag skal jeg stå alene foran dommeren. Vi skal ikke dømme andre (Jakob
4, 12). Vi må svare for vore egne handlinger – ikke andres…

Kristi domstol
2 Kor 5,10 / Rom 14, 10-12 / Joh. 5, 22-30: har evigt liv og kommer ikke for
dommen, men er gået over fra døden til livet…
vers 29: for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.
Hvori består dommen for den troende? - ikke en dom med henblik på
fordømmelse, men en dom med henblik på belønning.
Salme 96, 13

Dommen og Livets bog
Ikke dødens bog eller Guds Cpr.-register - men Livets bog J
Salme 56,9 / Salme 139,16 / Dan 7, 10 / Dan 12,1 / Filip 4,3
Åb 20,11-15 læs vers 15: Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog,
blev han styrtet i ildsøen.

I Jesu lignelser omkring bryllupper m.m., taler han om nogen som til sidst er
udenfor eller indenfor…
Læs evt.: Åbenbaringsbogen kap. 21, 8

Til samtale:
1) Hvad blev levende for dig i søndags?
2) Hvordan hænger dit gudsbillede sammen med en gud som også
kommer til at dømme nogle mennesker til fortabelse?
3) Hvad er ”Kristi domstol”?
4) Hvordan vil du beskrive ”fortabelse”?
5) En belønning i himlen: Er der en stor eller lille løn – eller får vi alle ens?

