NYTT SYN
11. Nytt syn på Gud: Getsemane, helvete og korset
Hvordan henger Bibelens lære om at Gud er kjærlighet
sammen med forestillingen om helvete som de fleste
forbinder med ild, svovel og evig pine? I forrige program
så vi at den forestillingen ikke samsvarer med Guds ord,
Guds karakter og kjernen av hans vesen. Hvis helvete
hadde vært slik hadde han vært langt verre enn Hitler!
Men selv om helvete ikke er slik er Bibelen veldig klar på
at det finnes et helvete. Men vi så på to gode nyheter
om hva Bibelen lærer om helvete. 1. Ingen brenner
nå. 2. Ingen brenner evig. Det er ikke flammene men
konsekvensen av dem som er evige. I dette programmet
skal vi se på tre til gode nyheter om helvete.

Hvis Gud er kjærlighet, hvorfor må
det i det hele tatt være et helvete?

Esek 33:11, Hos 11:8-9 - Det er ikke fordi at Gud
ønsker det. Det er noe som sitter veldig langt inne for
ham å gjøre. Bare tanken på dom og straff sårer Guds
hjerte. Gud gjør alt han kan for at folks skal slippe møte
den skjebnen. Men til slutt respekterer Gud folks valg
om å ikke ha noe med ham å gjøre. Den uunngåelige
konsekvensen av det er evig død. (Akkurat som at en
lyspære slutter å lyse når den blir koblet vekk fra sin
strømkilde så kan ikke vi leve uten Gud. Gud er vår
kilde til liv. Han er både menneskets livgiver og livets
opprettholder.)
Den kjente kristne teologen og kristne apologeten C.S.
Lewis sa det godt:
“I det lange løp må motstandere av helvetes doktrinen
svare på følgende spørsmål: ”Hva spør du Gud om å gjøre?
Å tørke bort deres tidligere synder og å til hvilken som helst
pris gi dem en ny start og å jevne enhver vanskelighet, og
å tilby all mirakuløs hjelp? Men han har gjort det – i livet
og døden til sin sønn. Å tilgi dem? De vil ikke bli tilgitt! Å
etterlate dem alene? Dessverre, det er det han gjør.”

Hvorfor kan ikke Gud ta alle
mennesker til himmelen?

1.	Da hadde ikke himmelen vært himmelsk!
Hvis Gud tok uomvendte syndere opp dit hadde vi
hatt samme konflikter, krangler, selviske handlinger på
andres bekostning osv. Det hadde ikke vært et sted uten
”sorg, skrik og smerte” - (Åp 21:4) som Bibelen sier at det
skal være. Det hadde umulig kunnet være det fantastiske
stedet som Gud ønsker at det skal være. (Og hvis det ikke
var for oss mennesker så hadde vi hatt himmel på jord!)
Vi kommer ikke synde i himmelen. Så for at vi skal
kunne bo der må det skje noe med oss! Vi må bli

fødde på nytt som Jesus sa til Nikodemus (Joh 3:3, 5, 7).
I Hebreerbrevet leser vi det samme med litt andre ord:
”Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse. For uten
helliggjørelse kan ingen se Herren” - (Heb 12:14). Bibelen
er veldig klar på at vi må ta imot både Guds nådes
tilgivelse og Guds nådes kraft til et nytt liv for å bli
frelst. (Tit 2:11-14, Matt 7:21, 1 Kor 6:9-11, Jak 2:14, 17,
19 m.m.) En veldig viktig ting: begge deler skjer ved nåde
og ved tro.
Vi må overgi oss helt til Gud og ved tro legge alle våre
synder i Guds hender (Esek 18:30-32). Gud har gitt oss en
fri vilje og vil aldri tvinge oss til å gi opp vår synd. Så hvis
vi har én synd vi ikke vil gi opp så kan han ikke ta oss til
himmelen. (En gammel predikant sa det slik: Adam og Eva
ble utestengt fra Eden på grunn av et eple, allikevel tror
mange av oss at vi kan ta med oss en kasse med epler til
himmelen.)
”Vend om” så dere slipper å dø var det inderlige kallet
fra Gud i Esekiel 33:11. Og dette sa han ikke til hedninger
men til sitt folk. På lignende måte er kallet om omvendelse
fra synd like relevant for Guds folk, for kristenheten, i dag
og det kommer til å være relevant helt inn i det siste. (2
Tim 3:1-5, Matt 7:21-23).
2. Uomvendte syndere hadde ikke likt seg i himmelen
Heb 12:29 - Gud er en ………………………. Med det i
bakhodet les:
Jes 33:14-15 - Bare rettferdige kan bo sammen med
en hellig Gud. Uomvendte syndere hadde ikke vært
komfortable. Deres tanker, interesser og motiver ville
vært i stor kontrast med den uselviske kjærligheten som
hersker i alle andre hjerter. De ville vært som en falsk
tone i den himmelske melodien og for dem ville Gud vært
som en fortærende ild og himmelen en tortur. (Helvete
er for dem som ville vært mer miserable i himmelen enn i
helvete.)

Hvordan læren om helvete
åpenbarer Guds kjærlighet

Mt 10:28 - Bibelen snakker om en første og en
andre død. Mennesket kan drepe legemet, det er
den første død, men bare Gud kan drepe legemet og
……………………., det er den andre død. Den første død
er et naturlig resultat av å leve i en syndig verden. Den
andre død er evig og et resultat av et personlig opprør
mot Gud. (ILL: Hvis du sletter en fil på pcen så kan du
finne den i papirkurven og gjenopprette den igjen. Men
hvis du sletter den derfra blir det verre!)

Mt 26:36-42 - I Getsemane begynte Jesu siste
fryktelige kamp da våre synder ble lagt på ham. Det
står at ”sorg og angst” kom over Jesus og at han sa til
sine disipler at ”Min …………………. er tynget til døden
av sorg” (v.38). Det Jesus sier her er at han begynner å
oppleve den andre død. Om vi leser videre blir det enda
klarere.
Tre ganger bad Jesus bønnen ”om det er mulig la dette
beger gå meg forbi”. Hvilket beger? Guds vredesbeger
ublandet med nåde som vi også leser om i Åpenbaringen
14:9-11 som de ugudelige vil drikke når de møter sin
evige skjebne. Jesus måtte drikke dette begeret for å
frelse oss syndige mennesker. I Getsemane begynner
Jesus å oppleve den andre død. Han begynner å
oppleve den skam, skyld, håpløshet og smerte som
den ugudelig vil oppleve i helvete. (Det er ingen grunn
for oss til å gå fortapt, Jesus drakk begeret med Guds
vrede og rettferdige dom for at vi skulle slippe unna.)
Mt 27:46 - Det verste for Jesus å lide var ikke
tornekronen, naglene i hendene eller føttene, men følelsen
av å være skilt fra Faderen pga av vår synd som var lagt
på ham (Jes 53:6, 59:2). Han roper ikke, ”ai, mine hender”
eller ”ai, mine føtter”, men ”hvorfor har du forlatt meg”.
Den forferdelige fysiske smerten han gjennomgikk var
liten (selv om den var veldig stor!) sammenlignet med den
mentale smerten.
Jesu utrop på korset ”Min Gud, min Gud, hvorfor har
du forlatt meg?” forteller oss også at selv om Jesus
tidligere hadde forutsett sin oppstandelse så lå
synden så tungt på ham at han ikke lenger kunne se
igjennom gravens porter. Og han fryktet at adskillelsen
fra Faderen skulle bli evig. Dette gjør Jesu offer så mye
større. Han var ikke bare villig til å gå igjennom fryktelig
fysisk smerte og lidelse, men en fryktelig mental smerte
vi bare har en vag forståelse av. (Jesus ville heller oppleve
helvete for deg og meg enn å leve i himmelen uten deg og
meg. Halleluja, for en kjærlighet!)
Vi har en fantastisk Gud. Han er ikke en Gud som
har lyst til å pine og plage noen, det er det verste han
vet! Men han er en Gud som var villig til å bli pinet og
plaget for å frelse deg og meg! Gud er ikke en torturist
som noen skal ha det til, men han er en Gud som var villig
til å bli torturert for vår skyld. Vi har en Gud som i sannhet
er kjærlighet i ordets vakreste og sterkeste forstand! (Selv
om Jesus opplevde det som et helvete når hans ”sjel
var tynget til døden av sorg” så indikerer hans utrop ”det
er fullbrakt” helt i slutten av hans lidelse at han ved tro
allikevel stolte på at Faderen hadde kontroll.)

Fem gode nyheter om helvete

1. Ingen brenner nå
2. Ingen brenner evig
3. Helvete er rettferdig
4. Du trenger ikke være der
5. Jesus ville heller oppleve helvete for deg enn å
leve i himmelen uten deg
Appell: Jesus gikk igjennom denne utrolige smerten og
lidelsen for deg og for meg. Vi har alle syndet (Rom 3:23)
og syndens lønn er døden (Rom 6:23). (evig død, og ikke
evig pine!) Men Jesus gikk igjennom alt dette, han drakk fra
Guds vredesbeger slik at du og jeg skal kunne slippe.

Vil du ved tro akseptere ham som din frelser og
din stedfortreder som gikk igjennom dette i ditt sted?
………………………………………………………………
Vil du ikke bare ta imot Guds nådes tilgivelse men også
Guds nådes kraft til å leve et nytt liv og la ham skape et
rent hjerte i deg? ………………………………………………
På den siste dag vil det kun være to grupper:
1. Én gruppe som sier til Gud: La din vilje skje 2. Og
én gruppe som Gud til slutt sier til, med sorg i sitt
hjerte: La din vilje skje. Hvilken gruppe vil du være i?
…………………………………………………………………

Neste program:
12. Nytt syn på kristenlivet: Mer enn
dine drømmer
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