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Kap. 53 – Den annen død

 I ett av synene Johannes fikk om det endelige oppgjøret, så han at falne 
engler og mennesker ble kastet i ”sjøen som brenner med ild og svovel, den som 
er den annen død” (Åp. 21, 8). Det er altså riktig å si at ”den annen død” (synd-
ens lønn) er knyttet til fenomenet ild. Her blir det fremstilt som en ildsjø. I det 
første synet Johannes fikk om den siste striden, fikk han imidlertid se at ”ild falt 
ned fra Gud fra himmelen [over dem som omringet ”den elskede staden”, v. 9] og 
fortærte dem” (Åp. 20 9). Her blir altså ”den annen død” fremstilt som et ildregn. 
En liknende fremstilling gis også andre steder i Bibelen, for eksempel i Esekiels 
domsord mot Gog og Magog: 

”...den dagen Gog kommer mot landet Israel, sier Herren Gud, skal det 
skje: Min harme vil vise seg i Mitt åsyn. ... Over ham, hans stridstropper 
og de mange folkene som er med ham, skal Jeg la det regne et flommen-
de regn, hagl som stein, ild og svovel.” (Esek. 38, 22; se også 39, 2-6)

 I Sal. 11, 6 kan vi lese følgende om den dom som til slutt vil ramme de 
ugudelige:

”Han lar det regne snarer over de ugudelige: ild og svovel og en glohet 
vind skal være den del de får i sitt beger.” 

 
 En parallell til denne ødeleggelsen finner vi i vannflommen på Noahs tid. 
Da den fastsatte tiden var inne, ble jorden dekket med vann som kom både oven-
ifra og nedenifra:

”...På den 17. dagen i måneden ... ble alle kildene i det store dypet brutt 
opp, og himmelens sluser ble åpnet. Så falt regnet over jorden i 40 dager 
og 40 netter.” (1. Mos. 7, 11-12)

 Vannet som dekket hele jorden kom både fra ”dypets kilder og himmelens 
sluser” (1. Mos. 8, 2). Denne (vann)sjøen gjorde ende på alt liv som ikke befant seg 
inne i den beskyttende arken. På samme måte vil ildsjøen, den som oppstår som 
følge av ild både nedenifra og ovenifra, gjøre ende på alt liv som ikke befinner seg 
innenfor de beskyttende murene til ”den elskede staden”. 

”Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i 
ildsjøen.” (Åp. 20, 15; se også Åp. 21, 27)
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 Vannflommens ødeleggelse av den gamle verden var, i tillegg til å være 
rettet mot den aktuelle situasjonen der og da, også ment som en illustrasjon på 
hvordan vår verden en gang vil bli ødelagt av ild. Peter refererer til dette i sitt andre 
brev. ”I de siste dager skal spottere stå frem,” skriver han. Deres spott består i at de 
neglisjerer læren om Jesu gjenkomst og mener at verden vil fortsette som den har 
gjort siden skapelsen (jf. Kap. 47 og Kap. 48). Men de lukker øynene for et sentralt 
poeng og går dermed glipp av en viktig lærdom.

”For med vilje glemmer de dette: At himlene fra gammel tid ble til ved 
Guds ord. Og ved det samme Guds ord stod jorden frem fra vann og 
gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under: ved at 
den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som er nå, 
blir ved det samme Guds ord spart til ilden ved tiden for de ugudelige 
menneskers dom og fortapelse.” (2. Pet. 3, 5-7)

 På samme måte som Jesus i budskapet til Laodikea-menigheten (jf. Kap. 
48), forsøker Peter å oppmuntre de kristne til omvendelse og forberedelse for Jesu 
gjenkomst, slik at de kan unngå den endelige dommen:

”...Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli 
brent opp. Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer 
bør dere da ikke holde ved i en hellig ferd og gudsfrykt, mens dere ven-
ter på og fremskynder Guds dags komme. På den dagen skal himlene 
fortæres av ild, og elementene skal smelte med brennende hete. Men et-
ter Hans løfter ser vi frem til nye himler og en ny jord, der rettferdighet 
bor.” (2. Pet. 3, 10-13)

 Ødeleggelsen av den gamle verden gjennom vannflommen kan altså være 
til hjelp for oss for å forstå hva ”den annen død” innebærer. Også Jesus fremstilte 
vannflommen som en parallell til denne verdens endelige avslutning (jf. Kap. 50 
og Luk. 17, 26-28). I tillegg brukte Han en annen alvorlig hendelse fra Det gamle 
testamentet som illustrasjon, nemlig ødeleggelsen av byene Sodoma og Gomorra 
(jf. Luk. 17, 28-29). I likhet med vannflommen, skjedde dette på grunn av innbyg-
gernes synder. Hadde Gud funnet så lite som ti rettferdige mennesker i Sodoma, 
ville Han ha spart hele byen. Men bare Lot og noen av hans nærmeste familie-
medlemmer var innstilt på å følge Gud. Disse ble reddet ut, men resten av byen og 
dens innbyggere ble ødelagt nettopp av et ildregn.

”Så lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra, fra Her-
ren ned fra himmelen. Slik ødela Han disse byene, hele sletten, alle inn-
byggerne i byene og alt som vokste på marken.” (1. Mos. 19, 24-25)

 Et tilsvarende ildregn er det som vil ødelegge verden i det endelige opp-
gjøret. Gud vil la det ”regne et flommende regn, hagl som stein, ild og svovel” over 
Satan og dem som følger ham (Esek. 38, 22). Ildregnet over Sodoma og de andre 
byene på sletten gjorde at området ble fullstendig ødelagt. Alt brant opp. Det var 
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ingen ting tilbake. I flere århundrer var disse øde områdene et dramatisk vitnes-
byrd om det som hadde funnet sted. Byenes skjebne ble også brukt for å illustrere 
domsbudskap om ødeleggelse til andre byer. Som eksempler her kan nevnes Jesajas 
profeti mot Babylon og Sefanjas profeti mot Moab og Ammon:

”Med Babylon ... skal det gå som da Gud styrtet Sodoma og Gomorra. 
Den skal aldri mer bli bebodd...” (Jes. 13, 19-20)

”Derfor, så sant Jeg lever, sier hærskarenes Herre, Israels Gud, skal det 
sannelig gå Moab som med Sodoma, og med Ammons barn som med 
Gomorra. De skal dekkes med ugress og saltdammer og bli en ødemark 
for evig...” (Sef. 2, 9)

 Ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra på grunn av innbyggernes synder, 
kom derfor til å stå som et bilde på en fullstendig ødeleggelse av andre syndige byer 
(jf. 5. Mos. 29, 23). Tilsvarende ble den dramatiske ødeleggelsen også et bilde på 
den endelige ødeleggelsen av vår verden. Peter skriver:

”For så sant Gud ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem ned 
i avgrunnen og overgav dem til mørkets lenker, for at de skulle være i 
forvaring til dommen, og så sant Han ikke sparte den gamle verden, 
men bevarte Noah, én av åtte mennesker, rettferdighetens forkynner, 
og lot vannflommen komme over de ugudeliges verden, og så sant Han 
gjorde byene Sodoma og Gomorra til aske og dømte dem til ødeleggelse 
og gjorde dem til eksempel for dem som senere kom til å leve ugudelig, 
og så sant Han utfridde den rettferdige Lot... Like så sant vet Herren 
hvordan Han skal utfri de gudfryktige fra fristelser og holde de ure-
ttferdige under straff i forvaring til dommens dag...” (2. Pet. 2, 4-7. 9)

 Ved å dømme Sodoma og Gomorra til ødeleggelse, og ved å iverksette 
denne dommen med et ildregn, gjorde Gud disse byene til ”eksempel for dem som 
senere kom til å leve ugudelig” (2. Pet. 2, 6). Den alvorlige hendelsen hadde sin 
funksjon der og da. Den besvarte det ofte stilte spørsmålet om hvorfor Gud ikke 
griper inn når synd og urettferdighet får overhånd. I dette tilfellet valgte Gud å 
gripe inn, og Han har vist at Han ikke er likegyldig til det som skjer i menneskenes 
verden. Men like viktig var den funksjon som ødeleggelsen av byene fikk for etter-
tiden. Til hvert slektsledd ville den vitne om at ”syndens lønn er døden”. Gud leg-
ger merke til alle handlinger menneskene gjør, og Han vil en gang gripe inn for å 
gjøre slutt på synd og urettferdighet. Han vil ”utfri de gudfryktige” og dømme ”de 
urettferdige”. 
 Også Judas viser i sitt brev til Sodoma og Gomorra når han skal illustrere 
hva ”den annen død” innebærer. I likhet med Peter viser han at den endelige dom-
men også vil inkludere de falne englene. Han skriver:

”Og de englene som ikke tok var på sin myndighet, men forlot sin egen 
bolig, dem har Han bundet i evige lenker under mørke til dommen på 
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den store dag. Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt 
dem. På samme måte gav de seg over til seksuell umoral og la seg etter 
fremmed kjød. Disse er gitt som eksempel, og de lider under straffen i 
evig ild.” (Jud. 1, 6-7)

 Den skjebne som rammet Sodoma og dens nabobyer, ble altså gitt som 
et eksempel på ”straffen i evig ild”. Dette må imidlertid ikke misforstås dit hen at 
Sodomas innbyggere den gang ble rammet av ”den annen død”. Den død de opp-
levde, var den død som rammer alle mennesker (”den første død”). Jesus sier rett 
ut at Sodomas og Gomorras innbyggere vil stå opp i ”dommens oppstandelse” for 
å få sin dom sammen med alle andre syndere (Matt. 10, 15; 11, 24). Men måten 
Sodoma og Gomorra ble ødelagt på, var en illustrasjon på den siste ødeleggelse av 
synd og syndere. Det skjedde med ”svovel og ild”, og resultatet var en fullstendig 
ødeleggelse. Da alt var fortært av flammene, var det intet levende tilbake.
 Det er en slik tilintetgjørelse som vil finne sted under det endelige opp-
gjøret. Det er altså ikke snakk om en evig pine i et brennende helvete. I Judas brev 
blir dommen riktignok omtalt som ”straffen i evig ild”. Men at ilden er evig, betyr 
ikke at det materialet den fortærer, er evig. Ifølge Bibelen er ”syndens lønn ... døden, 
men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus” (Rom. 6, 23). Mennesker som har 
forkastet Guds frelsestilbud, vil ikke få et evig liv. De kan derfor ikke brenne i evig 
tid. Læren om at mennesker skal brenne evig i helvete, bryter derfor både med 
Bibelens lære og med enkel logikk.
 Et sentralt poeng i Bibelens beskrivelse av det endelige oppgjøret, er nett-
opp at det innebærer en fullstendig ødeleggelse av syndige mennesker, falne engler 
og en verden som gjennom årtusener er blitt vansiret av urettferdighet. Gjennom 
Sefanja sier Gud:

”Min dom er å samle folkeslag, å kalle sammen kongeriker, for å utøse 
Min harme over dem, all Min brennende vrede. For hele jorden skal 
fortæres ved Min nidkjærhets ild.” (Sef. 3, 8)

 Verken Sodoma eller Gomorra brenner i dag. Ilden har fortært det som 
kunne fortæres. Det er ikke mer igjen av disse byene. En tilsvarende utslettelse av 
falne engler og mennesker vil finne sted i ”den annen død”. I sitatet fra Salme 11 
så vi hvordan denne endelige utslettelsen ble illustrert som gjengjeldelse gitt i et 
beger:

”...ild og svovel og en glohet vind skal være den del de får i sitt beger.” 
(Sal. 11, 6)

 Dette bildet brukes flere steder i Bibelen for å formidle dom eller straff på 
grunn av synd (se f.eks. Jer. 25, 15 og Åp. 14, 10; 16, 19). Overrekkelsen av begeret 
kan med dette billedspråket sies å være en kunngjøring av dommen, mens tøm-
mingen av begeret illustrerer iverksettelsen av straffen. Dette bildet har en sentral 
plass i profeten Obadjas bok. Her finner vi en av de mest tydelige forklaringene på 
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hva ”syndens lønn” og ”den annen død” vil si i praksis. Obadja bruker tvillingene 
Jakob (Israel) og Esau (Edom) som illustrasjon på de to gruppene av mennesker 
som vil møtes på oppgjørets dag: De som blir  frelst (”Jakobs hus”, v.17) og de som 
går fortapt (”Esaus hus”, v. 18) (jf. sauene og geitene og hveten og ugresset). I likhet 
med Gog opphøyer Edom seg i sitt hjerte og anser seg selv som uovervinnelig (v. 
3-4), men Gud vil likevel styrte ned ham og hans hus. Obadja beskriver tiden når 
den endelige gjengjeldelsen skal finne sted:

”For Herrens dag er nær for alle folkeslagene [jf. Joel 3, 19]. Som du har 
gjort, slik skal det bli gjort mot deg. Du skal få lønnen tilbake over ditt 
eget hode [jf. Åp. 20, 12]. For som dere drakk på Mitt hellige berg, slik 
skal alle folkeslagene drikke hele tiden. Ja, de skal drikke og svelge, og 
de skal bli som om de aldri hadde vært til.” (Ob. 1, 15-16)

 Slik iverksettes ”den annen død”. Resultatet av det hele er at de som har 
forkastet Guds frelsestilbud, blir ”som om de aldri hadde vært til”. Hele Obadjas 
budskap hander om det samme som Paulus skriver i Rom. 6, 23: ”Syndens lønn er 
døden, men Guds nådegave er evig liv”. På den ene siden skjer en utfrielse av de 
mennesker som befinner seg i ”den elskede staden”. Samtidig skjer en fullstendig 
utslettelse av dem som har omringet den. 

”Men på Sions berg skal det være en utfrielse, og der skal det være hel-
lighet. Jakobs hus skal ta sine eiendommer i eie. Jakobs hus skal være 
en ild og Josefs hus en flamme. Men Esaus hus skal bli til halm. De skal 
sette dem i brann og fortære dem, og det blir ingen som overlever av 
Esaus hus, for Herren har talt.” (Ob. 1, 17-18)

 – ”Vet dere ikke at vi skal dømme verden? ... Vet dere ikke at vi skal 
dømme engler?” (1. Kor. 6, 2-3). Som delaktige i Guds dom (jf. Kap. 44), blir de 
frelste som ”en ild” som setter ”Esaus hus” i brann. Som halm blir de fortært av 
ilden, og ”det blir ingen som overlever av Esaus hus”. Det samme bildet brukes av 
profeten Malaki:

”For se, dagen kommer brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja 
hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kom-
mer, skal sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir 
rot eller gren igjen.” (Mal. 4, 1)

”Den som seirer, skal arve alle ting, og Jeg vil være hans Gud, 
og han skal være Min sønn. Men de feige, vantro, avskyelige, de 
som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnere 
skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er 
den annen død.” 
     (Åp. 21, 7-8)
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 På samme måte som Jesus fremstiller seg selv som vintreet og sitt folk som 
grenene (Joh. 15, 1-6), fremstilles her Satan som en rot og de som følger ham, som 
grener. De vil alle bli utslettet (”så det verken blir rot eller gren igjen”). Vi finner det 
samme beskrevet i Salme 37:

”For de som gjør ondt, skal utryddes. ... Det er bare en liten stund, så 
er ikke den ugudelige mer. Sannelig, du skal se nøye etter stedet hans, 
men det finnes ikke mer. ... Jeg har sett den ugudelige gå voldelig frem 
og utfolde seg som et frodig tre i egen jordbunn. Likevel ble han borte, 
se, han er ikke mer. Ja, jeg søkte etter ham, men han var ikke å finne.” 
(Sal. 37, 9. 10. 35-36)

 Som en klagesang til Tyrus’ konge, har Esekiel formidlet Guds budskap 
til Satan på den dagen. Dette er et budskap som viser den alvorlige straffen han vil 
få for sitt opprør, men det formidler også sorg over ham som en gang var en salvet, 
fullkommen kjerub. Likevel er det en rettferdig dom som vil fullbyrdes over synd-
ens opphavsmann den dagen:

”Så sier Herren Gud: Du var seglet på det fullendte, full av visdom og 
fullkommen i skjønnhet. ... Du var en salvet kjerub med dekkende 
vinger. Jeg har innsatt deg. Du  var på Guds hellige berg. ... Du var 
fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet 
misgjerning i deg. Ved den omfattende handelen ble du fylt med vold 
i ditt indre, og du syndet. Som vanhellig stengte Jeg deg ute fra Guds 
berg... Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet... 

Jeg kastet deg til jorden. Jeg la deg ned foran ansiktet på konger, så de 
kunne stirre på deg. Du vanhelliget dine helligdommer ved dine mange 
misgjerninger, ved at du drev handel på urett vis. Derfor henter Jeg 
frem ild fra din midte. Den skal fortære deg. Jeg gjør deg til aske på 
jorden for øynene på alle som ser deg. Alle som kjente deg blant folk-
ene, er forskrekket over deg. Du er blitt til redsler, og for evig skal du 
ikke være mer.” (Esek. 28, 12-19)

 Det var dette Johannes senere fikk se.

”Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel... Og 
hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ild-
sjøen.” (Åp. 20, 10. 15)

 Ildsjøen er ”den annen død”, den død man aldri vender tilbake fra (jf. Ob. 
1, 16). Når ilden så har fortært alt som er å fortære, vil den selv dø ut. Johannes 
beskriver dette slik:

”Deretter ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen.” (Åp. 20, 14)

Den annen død



Å være rettferdig og gjøre rettferdig

376

 –”Den siste fiende som skal bli utslettet, er døden,” skriver Paulus (1. Kor. 
15, 26). Når ilden omsider slukner, idet det ikke er mer å fortære, vil også døden 
være utryddet for evig og alltid. 

”Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke 
være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de 
første ting er blitt borte.” (Åp. 21, 4)

”Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over 
dem har den annen død ingen makt...” (Åp. 20, 6)

”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus 
Jesus, vår Herre.” (Rom. 6, 23)
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ET EKSEMPEL PÅ “STRAFFEN I EVIG ILD”

“...Han gjorde byene Sodoma og Gomorra til aske og dømte dem til ødeleggelse og gjorde 
dem til eksempel for dem som senere kom til å leve ugudelig...” (2. Pet. 2, 6)

Gud valgte å ødelegge byene Sodoma og Gomorra på en måte som ville illustrere den endelige 
dommen over synd og syndere. Ved å studere det som skjedde med disse byene, kan vi derfor 
lære mye om hva “straffen i evig ild”, som Judas kaller den (Jud.1,7), egentlig innebærer.

- Ifølge Åpenbaringsboken innebærer “den 
annen død” en utslettelse gjennom ild og 
svovel.

“...Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og 
fortærte dem. Djevelen, som forførte dem, 
ble kastet i sjøen med ild og svovel... Og hver 
den som ikke ble funnet innskrevet i Livets 
bok, ble kastet i ildsjøen.” (Åp. 20, 9-10.15)

- Byene Sodoma og Gomorra ble utslettet 
gjennom ild og svovel.

“Så lot Herren svovel og ild regne over 
Sodoma og Gomorra, fra Herren ned fra 
himmelen. Slik ødela Han disse byene, hele 
sletten, alle innbyggerne og alt som vokste 
på marken.” (1. Mos. 19, 24-25)

- De som har tatt imot Guds frelsestilbud, 
vil ikke bli rammet av “den annen død”, 
ettersom Jesus har båret bort deres synd og 
skyld.

“Salig og hellig er den som har del i den 
første oppstandelsen. Over dem har den 
annen død ingen makt.” (Åp. 20, 6)

“For på Sions berg skal det være en utfrielse, 
og der skal det være hellighet.” (Ob. 1, 17)

- Gud utfridde Lot og to av hans døtre fra 
Sodoma før byen ble ødelagt.

“Han førte Lot ut fra ødeleggelsen da Han 
ødela byene der Lot hadde bodd.” (1. Mos. 
19, 29)

“...så sant Han utfridde den rettferdige 
Lot, som ble plaget under de ugudeliges 
tøylesløse oppførsel, for denne rettferdige 
mannen som bodde blant dem, ble plaget 
dag etter dag i sin rettferdige sjel ved å se og 
høre de loveløse gjerninger.” (2. Pet. 2, 7-8)

- De mennesker som har forkastet Guds 
frelsestilbud, blir rammet av “den annen 
død” på grunn av sine synder.

“Og de døde ble dømt etter det som var 
skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.” 
(Åp. 20, 12)

“For syndens lønn er døden...” (Rom. 6, 23)

“Den sjel som synder, skal dø.” (Esek. 18, 
20)

- Sodoma og Gomorra ble ødelagt på grunn 
av innbyggernes synder.

“Herren sa: Fordi Sodomas og Gomorras 
klagerop er kraftig, og fordi deres synd er 
meget alvorlig...” (1. Mos. 18, 20)

“Se, dette var misgjerningen til Sodoma...: 
Hun og hennes døtre var stolte, hadde nok 
av mat og nøt fred og ro. Men hun hjalp ikke 
den fattige og den trengende. De var stolte og 
drev med styggedommer.” (Esek. 16, 49-50)
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- Før dommen iverksettes, har hvert men-
neskes sak blitt undersøkt grundig.

“...på den dagen da Gud skal dømme det 
skjulte hos menneskene...” (Rom. 2, 10)

“For ingenting er skjult, som ikke skal bli 
avslørt, og ingenting er gjemt, som ikke 
skal bli kjent.” (Matt. 10, 26)

“Han skal dømme verden med rettferdig-
het...” (Sal. 9, 9)

- Før Sodoma og Gomorra ble ødelagt, ble 
deres sak undersøkt grundig. 

“Herren sa: Fordi Sodomas og Gomorras 
klagerop er kraftig, og fordi deres synd er 
meget alvorlig, vil Jeg nå fare ned dit og 
se om de virkelig har gjort som det lyder 
i klageropet som har nådd Meg. Og hvis 
ikke, vil Jeg vite det.” (1. Mos. 18, 20-21)

- Ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra 
gjennom ild innebar en fullstendig og evig 
utslettelse. Da ilden hadde fortært det som 
kunne fortæres, var det ingenting tilbake.

“Slik ødela Han disse byene, hele sletten, 
alle innbyggerne i byene og alt som vokste 
på marken.” (1. Mos. 19,25)

“...Han gjorde byene Sodoma og Gomorra 
til aske og dømte dem til ødeleggelse.” (2. 
Pet. 2, 6)

“...skal det sannelig gå Moab som med 
Sodoma, og med Ammons barn som med 
Gomorra. De skal dekkes med ugress og 
saltdammer og bli en ødemark for evig.” 
(Sef. 2, 9)

- Det er i dag ingenting igjen av de en gang 
så fruktbare byene Sodoma og Gomorra...

- “Den annen død” innebærer en fullsten-
dig og evig ødeleggelse, både av de falne 
englene og av de menneskene som forkastet 
Guds frelsestilbud.

“Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og 
fortærte dem.” (Åp. 20, 9)

“For de som gjør ondt, skal utryddes... 
Det er bare en liten stund, så er ikke den 
ugudelige mer. Sannelig, du skal se nøye 
etter stedet hans, men det finnes ikke mer.” 
(Sal. 37, 9-10)

“...de skal bli som om de aldri hadde vært 
til.” (Ob. 1, 16)

“..hver den som lever i ugudelighet, skal 
bli som halm. Dagen som kommer, skal 
sette dem i brann... så det verken blir rot 
eller gren igjen.” (Mal. 4, 1)

“Du var en salvet kjerub... Du var full-
kommen i din ferd fra den dagen du ble 
skapt, helt til det ble funnet misgjerning 
i deg. ... Derfor henter jeg ut ild fra din 
midte. Den skal fortære deg. Jeg gjør deg 
til aske på jorden for øynene til alle som 
ser deg. ... og for evig skal du ikke være 
mer.” (Esek. 28, 14-15. 18-19)
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“Kast fra dere alle overtredelsene som dere har forbrutt dere mot, og skaff dere et nytt 
hjerte og en ny ånd... For Jeg hra ikke behag i noens død, sier Herren Gud. Vend derfor 
om, så skal dere leve.” (Esek. 18, 31-32)

“For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 
på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 3, 16)

- Ilden omtales som “evig”...

“...disse er gitt som eksempel, og de lider 
under straffen i evig ild.” (Jud. 1, 7)

...men brant likevel ikke lenger enn til den 
hadde fortært det som kunne fortæres.

““Tidlig om morgenen gikk Abraham til 
stedet der han hadde stått... Han så mot 
Sodoma og Gomorra og mot hele slettelan-
det. Og han skuet, og se, røyken steg opp 
over hele landet...” (1. Mos. 19, 27-28)

“...dekkes med ugress og saltdammer og bli 
en ødemark for evig.” (Sef. 2, 9)

- Det brenner ingen ild i dag der Sodoma og 
Gomorra en gang lå...

- Ilden omtales som “evig”...

“Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til 
den evige ild, som er gjort ferdig for djeve-
len og hans engler.” (Matt. 25, 41)

...men vil likevel ikke brenne lenger enn til 
den har fortært det som kan fortæres.

“Deretter ble døden og dødsriket kastet i 
ildsjøen.” (Åp. 20, 14)

“Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres 
øyne, og døden skal ikke være mer, heller 
ikke sorg eller gråt ellre smerte skal være 
mer, for de første ting er blitt borte.” (Åp. 
21, 4)

- Røyken som stiger opp fra ilden, blir også 
et symbol på og vitne om den ødeleggelsen 
som finner sted (jf. Åp. 14, 11; 18, 17-18). 

“Men de ugudelige skal gå fortapt. Og 
Herrens fiender skal bli borte som engenes 
prakt. De skal bli til røyk og svinne bort.” 
(Sal. 37, 20)

Se også Jes. 34, 8-10!

- Da ilden hadde fortært det den kunne 
fortære, steg røyken opp som et vinesbyrd 
om den ødeleggelsen som hadde funnet 
sted.

“...og han [Abraham] skuet, og se, røyken 
steg opp over landet, som røyken fra en 
smelteovn.” (1. Mos. 19, 28)

Den annen død


