
Del 5 

Bibelen om livet 
 
 
 

Et evig liv 
 
Menneskene var skapt for å leve evig. De hadde ikke evig liv i seg selv, men Gud opprettholdt 
deres liv. Midt i Edens hage hadde Han plassert ”livets tre”, som menneskene fritt kunne 
spise av (1. Mos. 2, 9). Da de gjorde opprør mot Gud, mistet de retten til å spise fra dette treet 
(1. Mos. 3, 22-24). Følgelig kom døden inn i verden (se Del 2). 
 
Gud ønsket ikke at menneskene skulle dø, selv om de hadde falt i synd. Derfor iverksatte Han 
frelsesplanen, som gikk ut på at Jesus, Hans enborne Sønn, skulle ta på seg menneskenes synd 
og skyld, og dø i stedet for dem. Som en følge av Jesu stedfortredende død, kan Gud tilgi 
menneskene. Dette innebærer at Han ser på dem som om de aldri har syndet. På denne måten 
har Han kjøpt dem tilbake til seg selv (se ...men prisen var høy i Del 4). Gud har ikke bare 
kjøpt menneskene fri fra syndens makt, men også fra døden: 
 
 ”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). 
 
 ”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår 

Herre.” (Rom. 6, 23). 
 
 ”Og dette er det løftet som Han selv har gitt oss, det evige liv.” (1. Joh. 2, 25). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Matt. 19, 29; Joh. 3, 14-15. 36; 5, 24; 6, 40. 51; 17, 2; Rom. 2, 7, 1. Tim. 1, 16; 
Tit. 1, 2; 3, 7; 1. Joh. 5, 12-13. 

 
 
Bibelen snakker om et evig liv, et liv som aldri vil bli avsluttet på grunn av død. Dette har 
Gud lovet å gi til alle som vil ta imot Hans frelsestilbud. Frem til dags dato er likevel mange 
tusen mennesker lagt til hvile i graven, selv om de tok imot Guds tilbud om frelse (jf. Hebr. 
11, 13. 16. 35). Men den døden som rammet dem, er kun midlertidig. Bibelen kaller den for 
”en søvn” (se Døden – en søvn i Del 2). Ifølge Jesus vil det komme en tid da alle de døde skal 
vekkes opp igjen: 
 

”...den time kommer da alle som er i gravene skal høre Hans [Jesu] røst og komme 
frem, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til 
dommens oppstandelse.” (Joh. 5, 28-29). 

 
Vi blir her fortalt om to oppstandelser, eller to ulike oppvekkelser av de døde som vil finne 
sted. Den første kaller Jesus for livets oppstandelse, mens den andre blir kalt dommens 
oppstandelse. I denne sammenheng er det aktuelt å stille følgende spørsmål: 
 

1) Hvem har del i de forskjellige oppstandelsene? 
 

2) Når vil oppstandelsene finne sted? 



 
3) Hva innebærer de to oppstandelsene i praksis? 

 
 

Livets oppstandelse 
 
Vi finner livets oppstandelse omtalt blant annet i disse skriftstedene: 
 
 ”Mange som sover i jordens støv, skal våkne, noen til evig liv...” (Dan. 12, 2). 

 
 ”Og dette er Hans [Faderens] vilje som har sendt Meg [Jesus]: At hver den som ser 

Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise ham opp på den siste 
dag.” (Joh. 6, 40). 

 
 ”For siden døden kom ved et menneske [dvs. ved Adam, ved syndefallet], kom også 

oppstandelsen fra de døde ved et Menneske [dvs. ved Jesus]. For slik som vi alle dør i 
Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling: Kristus 
er førstegrøden, deretter levendegjøres de som tilhører Kristus, ved Hans komme.” 
(1. Kor. 15, 21-23). 

 
 ”Men Jeg [Paulus] vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som har 

sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe håp. For dersom vi 
tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus, 
sammen med Ham. 

 
For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens 
gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. For Herren 
selv skal med et rop, med en over-engelse røst og med Guds basun stige ned fra 
himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er 
igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi 
alltid være med Herren.” (1. Tess. 4, 13-17). 

 
 ”Se, jeg [Paulus] sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal 

alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, 
og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette 
forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd 
udødelighet.” (1. Kor. 15, 51-52). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Jes. 30, 30; Dan. 12, 3. 13; Matt. 25, 31-34. 46; Luk. 14, 14; 21, 35-36, Joh. 5, 25; 
6, 39. 44. 54; 11, 24; 14, 3; Apg. 4, 2; 24, 15; 1. Kor. 6, 14; 15, 12-57; 2. Kor. 1, 9; 4, 14; Fil. 3, 11. 20-21; Hebr. 
11, 35, Åp. 20, 4-6. 

 
 
Med utgangspunkt i disse skriftstedene kan vi besvare overnevnte spørsmål i forhold til livets 
oppstandelse: 
 
 
1) HVEM: De som har tatt imot Guds frelsestilbud og som tror på Jesus som sin personlige 
frelser. 
 



”...for at hver den som tror på Ham [Jesus], ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” 
(Joh. 3, 16). 
 
”...hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise ham 
opp på den siste dag.” (Joh. 6, 40). 
 
”...For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre dem som er 
sovnet inn i Jesus, sammen med Ham. ... Og de døde i Kristus skal stå opp...” (1. Tess. 
4, 14. 16). 

 
 
2) NÅR: Livets oppstandelse vil finne sted på det Bibelen kaller for ”den siste dag” (Joh. 6, 
40), det vil si ved Jesus gjenkomst: 
 

”... deretter levendegjøres de som tilhører Kristus, ved Hans komme.” (1. Kor. 15, 
23). 

 
”...vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme i 
forveien for dem som er innsovnet. For Herren selv skal ... stige ned fra himmelen. Og 
de døde i Kristus, skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket 
opp i skyer sammen med dem for å møte Herren i luften...” (1. Tess. 4, 15-17). 

 
 
3) HVA: Denne første oppstandelsen kalles livets oppstandelse fordi de som vekkes opp, 
vekkes opp udødelige og uforgjengelige. De vekkes opp til et evig liv. 
 
 ”...For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige...” (1. Kor. 15, 52). 
 

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

 
 

Dommens oppstandelse 
 
Hovedfokuset i Bibelen er på frelsen, håpet om oppstandelse og det evige liv. Men også den 
andre oppstandelsen, som Jesus kalte dommens oppstandelse, blir omtalt, blant annet i disse 
skriftstedene: 
 
 ”Mange som sover i jordens støv, skal våkne, noen til evig liv, noen til skam og evig 

avsky.” (Dan. 12, 2). 
 
 ”Jeg [Paulus] har dette håpet til Gud ... at det skal finne sted en oppstandelse av de 

døde, både av de rettferdige og de urettferdige.” (Apg. 24, 15). 
 
 ”...Men de andre døde [dvs. de som ikke vekkes opp i livets oppstandelse] ble ikke 

levende igjen før de tusen år var omme...” (Åp. 20, 5). 
 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Matt. 25, 31-32. 41-46; Rom. 2, 5-9; 2. Tess. 1, 5-9; Åp. 20, 12 

 



Med utgangspunkt i det vi så langt har lest, kan vi besvare overnevnte spørsmål i forhold til 
dommens oppstandelse: 
 
 
1) HVEM: Alle som ikke har tatt imot Guds frelsestilbud og Jesus som sin personlige Frelser 
og Stedfortreder. 
 
Ettersom de ikke har overgitt sine synder til Gud, er de fortsatt like skyldige på grunn av sin 
synd. Gud kan ikke tilgi dem, det vil si legge deres synder på Jesus, og se på dem som om de 
aldri hadde syndet (altså som rettferdige). Derfor blir de fortsatt regnet som urettferdige. 
 

”...det skal finne sted en oppstandelse av de døde, både av de rettferdige og de 
urettferdige.” (Apg. 24, 15). 

 
 
2) NÅR: På et senere tidspunkt enn livets oppstandelse, som også blir kalt for ”den første 
oppstandelse” (Åp. 20, 6).  
 
Ifølge Åp. 20, 5 vil dommens oppstandelse – eller oppstandelsen av de som ikke har del i den 
første oppstandelsen (”de andre døde”) – finne sted 1000 år etter livets oppstandelse. Om de 
som vekkes opp i livets oppstandelse står det: 
 
 ”...Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.” (Åp. 20, 4). 
 
Deretter følger tidsangivelsen for dommens oppstandelse: 
 
 ”Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme...” (v. 5). 
 
 
3) HVA: Den andre oppstandelsen kalles dommens oppstandelse ettersom de som vekkes 
opp, blir vekket opp i forbindelse med en dom.  
 
Denne dommen går ut på at rettferdighetens prinsipp blir oppfylt (jf. Hvordan er Gud? i Del 
4). De som ikke ville ta imot Jesus som sin Stedfortreder og legge sine synder på Ham, vil 
selv måtte bære skylden og dø for sin synd.  
 
 ”Den sjel som synder, skal dø...” (Esek. 18, 20). 
 
 ”Han [Gud] skal gi enhver etter sine gjerninger.” (Rom. 2, 6). 
 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Rom. 2, 18. 29-32; 2, 8-9. 12; 1. Kor. 4, 5; 2. Kor. 5, 10, 2. Tim. 4, 1; Hebr. 10, 
30, 1. Pet. 1, 17, Jud. 1, 14-15; Åp. 11, 18-19; 20, 13; 22, 12 

 
 
 
 
 
 
 



Syndens lønn er døden 
 

”Kast fra dere alle overtredelsene som dere har forbrutt dere mot, og skaff dere et nytt 
hjerte og en ny ånd! Hvorfor skulle dere dø, du Israels hus? For Jeg har ikke behag i 
noens død, sier Herren Gud. Vend derfor om, så skal dere leve!” (Esek. 18, 31-32). 

 
Gud ønsker ikke at noen skal dø. Det var i kjærlighet til syndere at Han iverksatte 
frelsesplanen (Joh. 3, 16), og det er i kjærlighet til syndere at Han drøyer med å fullføre den 
(2. Pet. 3, 9). Gud venter slik at tilbudet om frelse fra synd og død skal nå flest mulig, slik at 
de kan vende om til Ham før det er for sent.  
 

”Søk Herren mens Han er å finne, kall på Ham den stund Han er nær. Den ugudelige 
må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La ham vende om til Herren, 
og Han skal forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han tilgir rikelig.” (Jes. 55, 6-
7). 

 
Gud har gjort og gjør fortsatt hva Han kan for at menneskene skal vende seg til Ham, slik at 
Han kan tilgi dem og gi dem evig liv. Men Han kan ikke tvinge dem dersom de ikke ønsker. 
Tvang er en av syndens frukter og et redskap for urettferdigheten. Gud kan ikke benytte seg av 
det, fordi det strider imot Hans grunnleggende prinsipper og imot hvem Han er.  
 
Gud har skapt menneskene med evne til å resonnere og frihet til å velge. Derfor må de 
mennesker som ikke vil ta imot Hans tilbud om frelse, til sist rammes av syndens konsekvens, 
døden (Rom. 6, 23). Den det vil smerte mest når dommen blir iverksatt over dem som ikke 
ville ta imot frelsestilbudet, er Gud selv, Han som av kjærlighet betalte den uendelig høye 
prisen for å forløse dem (1. Pet. 1, 18-20; Joh. 3, 16). 
 
 

Den annen død 
 

”Men de himler og den jord som er nå, blir ved den samme Guds ord spart til ilden 
ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse.” (2. Pet. 3, 7). 

 
De døde som vekkes opp i dommens oppstandelse, vil stå opp til den endelige dom, som 
innebærer en fullstendig utslettelse av synd og syndere. Det er i denne forbindelsen Bibelen 
taler om ”den annen død” (Åp. 20, 6; 21, 8). Dette er den egentlige konsekvensen av synden, 
som Gud ønsket å forhindre ved å iverksette frelsesplanen (jf. Joh. 3, 16). Gud ønsket ikke at 
noen skulle dø den evige død. 
 
Om de syndere som tok imot Guds frelsestilbud, står det: 
 

”Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den 
annen død ingen makt...” (Åp. 20, 6, se også Åp. 2, 11). 

 
Den annen død har ingen makt over disse menneskene – selv om de har syndet. Grunnen er at 
de er tilgitte syndere. Gud har kjøpt dem tilbake til seg selv med Jesu blod. Guds Sønn ble 
deres Stedfortreder idet Han led denne straffen i stedet for dem. 
 



De som ikke ville ta imot Jesus som sin Stedfortreder, må derimot selv bære straffen for sin 
synd og bli rammet av den annen død. Denne døden blir beskrevet som en ”ildsjø” (Åp. 20, 
14): 
 

”Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, 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, 8). 

 
Det Bibelen kaller ”den annen død”, og som den beskriver som en sjø av ild, innebærer ikke 
en evig pine av den typen man gjerne forbinder med ordet helvete. Den annen død innebærer 
en evig fortapelse, det vil si en utslettelse for all fremtid. 
 
Evig liv er Guds gave til alle som vil ta imot Jesus som sin Frelser og Stedfortreder. Det er 
”hver den som tror på Ham”, som vil ”ha evig liv” (Joh. 3, 16). De andre som ikke vil tro, vil 
ikke ha evig liv (Joh. 3, 18; Rom. 6, 23). Derfor er det praktisk umulig at de vil fortsette å leve 
i en ildsjø for all evighet. Læren om evig straff i et brennende helvete hører ikke hjemme i 
Bibelen.  
 
Ildsjøen er en måte å iverksette syndens konsekvens, døden (dvs. opphør av liv), på. I sitt brev 
trekker Judas frem skjebnen til byene Sodoma og Gomorra for å illustrere hva den annen død 
innebærer. Disse byene er ennå kjent for sin synd, både når det gjelder seksuell umoral, 
egoistisk velstand og forsømmelse av de svake og fattige (se f.eks. Esek. 16, 49-50 og 1. Mos. 
18, 20). Judas skriver om dem: 
 

”Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem1. 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, 7). 

 
I 1. Mos. 18-19 kan vi lese om den gang disse byene ble ødelagt av ild og svovel som falt ned 
over dem fra himmelen. Byene og alt som var i dem, ble fullstendig ødelagt. Da alt som 
kunne brennes var fortært av ilden, var det kun røyk å se over det som en gang hadde vært 
noen veldstående byer omgitt av fruktbare marker (1. Mos. 19, 29). Sodoma og Gomorra var 
blitt utslettet for evig og alltid. Det var bare aske igjen (se 5. Mos. 29, 23; Sef. 2,9). 
 
Også Peter understreker i sitt brev at det som skjedde med disse byene, var ment å være et 
advarende eksempel for ettertiden: 
 

”...Han [Gud] 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). 

 
Utslettelsen av disse byene skulle vise menneskene den alvorlige konsekvensen av å velge å 
fortsette et liv i synd og opprør mot Gud. Den skulle ikke bare være en advarsel om 
konsekvenser, men også en forklaring (illustrasjon) på hva den annen død, eller ”straffen i 
evig ild” egentlig innebærer (Jud. 1, 7). 
 
”Straffen i evig ild” innebærer ikke at noen mennesker skal forbli i ilden til evig tid, slik læren 
om helvete sier. Som vi har sett, vil de som rammes av den annen død, ikke ha evig liv. Det 
står at ilden er evig. Så lenge det er noe som kan brennes, vil ilden aldri dø ut (jf. Ord. 30, 16). 



Men når ilden har fortært det som kan fortæres, vil det som med Sodoma og Gomorra kun 
være røyken som stiger opp over det fortærte (jf. Åp. 14, 11). 
 
Selve konsekvensen er også evig, ettersom den innebærer en evig død og fortapelse – i 
motsetning til den første død, som kun er midlertidig (dvs. varer frem til oppstandelsen). På 
samme måte som med byene Sodoma og Gomorra, vil de som rammes av den annen død, bli 
utslettet for evig og alltid. Dette blir understreket flere steder i Bibelen, blant annet i Salme 
37: 
 

”...La ikke din harme opptennes over den som har fremgang på sin vei, den mann som 
setter onde planer i verk... For de som gjør ondt, skal utryddes... Det er bare en liten 
stund, så er ikke den ugudelige der mer. Sannelig, du skal se nøye etter stedet hans, 
men det finnes ikke mer.” (v. 7-10). 

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

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Sal. 11, 6; 34, 17; 37, 22. 34-36; 68, 3; Jes. 13, 9-11; 26, 10-11; Mal. 4, 1; Matt. 3, 
12; 13, 30. 37-43. 47-50; 25, 41. 46; Rom. 2, 12; 2. Tess. 1, 8-9; Hebr. 1, 10-12; 2. Pet. 3, 7. 

 
 
Også Satan og de englene som fulgte ham i opprøret mot Gud (jf. Åp. 12, 7-9), vil bli rammet 
av den annen død og dermed bli utslettet for evig og alltid (Matt. 25, 41; Åp. 20, 10). Om 
Satan, den salvede kjeruben2 som ble hovmodig og gjorde opprør mot Gud i himmelen (Esek. 
28, 14-17), sier Gud gjennom profeten Esekiel: 
 

”...Jeg skal gjøre deg til aske på jorden for øynene på alle som ser deg. Alle som 
kjente deg blant folkene, er forskrekket over deg. Du er blitt til redsler, og for evig skal 
du ikke være mer.” (Esek. 28, 18-19). 

  
Slik vil synden, syndens opphavsmann og alle syndere bli utryddet for alltid. Til slutt vil Gud 
utslette døden: 
 

”Deretter ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen...” (Åp. 20, 14). 
 
Gud vil gjøre slutt på alt som har vært tilknyttet synden og alt det synden står for og som den 
har ført med seg. I Bibelens beskrivelse av evigheten (tiden etter den endelige dommen), 
finner vi nok et argument imot læren om en evig pine i et brennende helvete. Vi fortelles om 
en ny og annerledes verden som ikke er preget av synd og lidelse. Sorg, gråt og smerte skal 
ikke være mer. Slikt ville med sikkerhet ha eksistert på et sted med evig pine i ild, men ifølge 
Bibelen skal dette ikke finnes mer: 
  

”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). 

 
Det skal altså ikke være mer gråt, sorg eller smerte. Også det at vi fortelles at ”døden skal 
ikke være mer”, viser oss at ”den annen død” ikke vil eller kan være av evigvarende karakter. 
 
 



Oppsummering: 
  
 Den døden som rammer mennesker nå, er midlertidig. Alle mennesker vil en gang i fremtiden vekkes opp 
igjen  (Dan. 12, 2; Joh. 5, 28-29; Apg. 24, 15). Dette skjer enten i: 
 

a) livets oppstandelse, som finner sted ved Jesu gjenkomst (Joh. 6, 40; 1. Kor. 15, 23; 1. Tess. 4, 15-17) 
 
eller i: 
 

b) dommens oppstandelse, som finner sted 1000 år senere (Åp. 20, 5). 
 
 De mennesker som har tatt imot Jesus som sin personlige Frelser og Stedfortreder, vil vekkes opp i livets 
oppstandelse, og deretter leve evig (Joh. 3, 16; 1. Kor. 15, 21-23). 
 
 De som ikke ville ta imot Guds frelsestilbud, vil vekkes opp i dommens oppstandelse, hvor de vil bli dømt 
etter sine synder (Esek. 18, 20; Rom. 2, 6; Åp. 22, 12). 
 
 Syndens lønn er døden (Rom. 6, 23). De som står opp i dommens oppstandelse vil bli rammet av det Bibelen 
kaller ”den annen død”,  og som den beskriver som en sjø av ild (Åp. 20, 14; 21, 8). 
 
 ”Den annen død” innebærer ikke evig straff i et brennende helvete, men en fullstendig utslettelse for evig og 
alltid (Sal. 37, 7-10; 2. Pet. 3, 7; Jud. 1, 7). 
 
 Etter at Gud har renset bort synd, syndere og syndens konsekvenser fra universet, vil Han skape en ny jord 
hvor verken synd, sorg, smerte eller død eksisterer (Åp. 21, 4). 
 
 
 
 

Den nye jord 
 

”Men de himler og den jord som er nå, blir ... spart til ilden ved tiden for de ugudelige 
menneskers dom og fortapelse... Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp 
på den, skal bli brent opp... Men etter Hans løfte ser vi frem til nye himler og en ny 
jord, der rettferdighet bor.” (2. Pet. 3, 7. 10. 13). 

 
Flere steder i Bibelen fortelles vi at Gud vil skape en ny jord etter at Han har renset bort 
synden fra universet: 
 
 ”For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, og 

de skal ikke komme opp i noe hjerte. Men gled dere og fryd dere til evig tid over det 
Jeg skaper...” (Jes. 65, 17-18). 

 
 ”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. Så sa 
Han som satt på tronen [Gud]: ”Se, Jeg gjør alle ting nye.”” (Åp. 21, 3-4). 

 
 ”Og jeg [Johannes] så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den 

første jord var blitt borte, og havet er ikke mer.” (Åp. 21, 1). 
 
 ”...Du, Herre [Jesus], i begynnelsen la Du jordens grunnvoll, og himlene er et verk av 

Dine hender. De skal gå til grunne, men Du består. Og de skal alle eldes som et 
klesplagg. Som en kappe skal Du folde dem sammen, og de skal skiftes ut...” (Hebr. 1, 
10-12; Sal. 102, 26-28). 



 
 ”Men etter Hans løfte ser vi frem til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.” 

(2. Pet. 3, 13). 
 
Denne verden, som er blitt så ødelagt av synden og dens konsekvenser, verken kan eller vil 
fortsette å eksistere til evig tid. Gud vil skape en ny jord. Bibelen gir mange beskrivelser av 
hvordan denne nye jorden kommer til å være. Her følger noen utdrag fra disse beskrivelsene: 
 

 ”Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen. Slangen 
skal ha støv til føde. De skal ikke gjøre noe ondt og ikke ødelegge noe på hele Mitt 
hellige berg, sier Herren.” (Jes. 65, 25). 

 
 ”Det skal ikke lenger høres om vold i ditt land, eller om ødeleggelse og 

undergang innenfor dine grenser... Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, 
og månens skinn skal ikke lyse for deg. Men Herren skal være ditt lys for evig, din 
Gud skal være din herlighet... I ditt folk skal alle være rettferdige. De skal arve 
jorden for evig...” (Jes. 60, 18. 19. 21). 

 
 ”De skal bygge hus og bo i dem. De skal plante vingårder og spise frukten av 

dem... I mange dager skal Mine utvalgte til fulle nyte frukten av sine henders 
gjerninger.” (Jes. 65, 21). 

 
 Og det skal ikke lenger være noen forbannelse, men Guds og Lammets3 trone skal 

være i Staden4, og Hans tjenere skal tjene Ham.” (Åp. 22, 3). 
 

 ”Men jeg [Johannes] så ikke noe tempel i den, for Herren Gud, Den allmektige, og 
Lammet er dens tempel. Og Staden har ikke bruk for solen eller månen til å skinne 
i den, for Guds herlighet opplyste den... Og de frelstes folkeslag skal vandre i dens 
lys...” (Åp. 21, 22-24). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Jes. 11, 6-9; 32, 18; 35, 7-10; 65, 17-25; Esek. 37, 25-28, Dan. 2, 44; 7, 18. 22. 27. 

 
 
På mange måter vil den nye jord minne om den verden som Gud skapte i begynnelsen, da alt 
var ”overmåte godt” (1. Mos. 1, 31). Guds evige rike beskrives som et konkret, fysisk sted 
med planter, dyr og vakker natur (jf. 1. Mos. 1, 20-2, 9). Der vil være fred og glede, og ingen 
sorger, sykdommer, ulykker eller annen form for urettferdighet og nød (jf. 1. Mos. 1, 31). 
 
Det er dette Gud ønsker å gi til alle mennesker, selv om de har syndet mot Ham (Luk. 12, 32; 
Tit. 3, 3-7). Det er dette de som har tatt imot Jesus som sin Frelser og Stedfortreder, vil få. 
Bibelen kaller derfor alle som takker ja til Guds frelsestilbud, for arvinger til Guds rike (Gal. 
3, 29; 4, 7). De vil arve det riket som Gud gir dem, til evig tid (jf. Joh. 14, 2-3): 
 

 ”Men de ydmyke skal arve landet, og de skal glede seg stort i rik fred.” (Sal. 37, 
11). 

 
 ”De rettferdige skal arve landet og bo i det til evig tid.” (Sal. 37, 29). 

 



 ”Men Den Høyestes hellige skal motta riket og ta det i eie for evig, ja, i evigheters 
evighet.” (Dan. 7, 18). 

 
 ”Den som seirer, skal arve alle ting...” (Åp. 21, 7). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder:  Sal. 15, 1-3; 37, 9. 19. 34, 145, 11-13; Jes. 57, 13; Dan. 2, 44; Matt. 24, 31; 25, 
34; Luk. 13, 29, Rom. 8, 17; 1. Kor. 6, 9, 15, 50; Gal. 5, 21, Hebr. 9, 15; 11, 10. 13-16; 12, 28, Jak. 2, 5. 

 
 
 

Livets tre 
 
På samme måte som livets tre stod plassert midt i Edens hage og gav liv til menneskene som 
spiste av det (1. Mos. 2, 9), vil livets tre også være midt i Guds evige rike. Johannes, som ble 
vist hvordan dette riket vil bli, forteller om det han fikk se: 
 

”Og han viste meg en ren elv med livets vann, som funklet som krystall... på begge 
sider av elven vokser livets tre, som bærer tolv frukter...” (Åp. 22, 1-2). 

 
På grunn av syndefallet, mistet menneskene retten til å spise fra livets tre. Men alle som tar 
imot Guds frelsestilbud, vil igjen få spise av frukten fra treet. Gud sier: 
 

”Den som seirer, ham vil Jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis.” (Åp. 
2, 7). 

 
”Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn 
gjennom portene til staden5.” (Åp. 22, 14). 

 
Takket være Guds frelsesplan vil mennesker igjen få spise fra livets tre og leve evig i en 
verden som er renset for synd, sorg og død. 
 
 

Oppsummering: 
  
 Når Gud har renset bort synden og dens konsekvenser fra universet, vil Han skape en ny jord (Jes. 65, 17-18; 
2. Pet. 3, 13, Åp. 21, 1. 3-4). 
 
 Den nye jord som Gud vil skape, minner om vår verden slik den var da Gud skapte den i begynnelsen (Jes. 
60, 18-19. 21; 65, 21.25). 
 
 De frelste vil få spise av livets tre og leve evig på den nye jord (Dan. 7, 18; Åp. 2, 7, 22, 14).  
 

 
 

”For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de 
 første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte. Men gled og fryd  

dere til evig tid over det Jeg skaper...” (Jes. 65, 17-18) 

 
”Men etter Hans løfte ser vi frem til nye himler og en ny jord,  

der rettferdighet bor.” (2. Pet. 3, 13) 



 
 
FOTNOTER TIL DEL 5 
                                                 
1 Ifølge Bibelen ble tilsammen fem byer ødelagt da Gud lot det regne ild og svovel over dem på grunn av innbyggernes synder. Av de fem 
byene er Sodoma og Gomorra de mest kjente. De tre andre byene het Adma, Sebojim og Soar (se 5. Mos. 29, 23). 
2 Både Esekiel og Jesaja omtaler hvordan synden oppstod da Satan gjorde opprør mot Gud i himmelen. Vi fortelles at han var ”en salvet 
kjerub”, det vil si en høytstående engel. Han var skapt av Gud og innsatt til en spesiell oppgave på ”Guds hellige berg” (Esek. 28, 13-14). 
Det blir sagt til denne syndens opphavsmann: ”Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i 
deg.” (v. 15). Vi blir videre forklart at hovmod og et ønske om selvopphøyelse var årsaken til Satans opprør. ”Ditt hjerte ble hovmodig på 
grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet.” (v. 17). Satan ønsket å opphøye seg selv til likeverdig med 
sin skaper og Gud. Jesaja skriver om dette: ”Det var du som sa i ditt hjerte: ”Til himlene vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg 
reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg, .. Jeg vil stige opp over skyenes tinder, jeg vil bli lik Den Høyeste.”” (Jes. 14, 13-14). I 
Åp. 12 kan vi lese om den krigen som oppstod i himmelen da Satan gjorde opprør. En rekke av englene fulgte ham i dette opprøret, og de ble 
alle kastet ut av himmelen (v. 7-9). Når Gud til slutt vil utslette all synd og alle syndere, vil også Satan og de englene som fulgte ham, bli 
utslettet. I lignelsen om sauene og geitene sa Jesus til de mennesker som hadde valgt å avvise frelsestilbudet og i stedet fortsette sitt liv i 
synd: ”Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler” (Matt. 25, 41). I Åp. 20, 10 
leser vi: ”Djevelen...ble kastet i sjøen med ild og svovel...” Slik vil altså Satan og hans engler bli rammet av ”den annen død”, og følgelig 
utslettet for evig og alltid (jf. Esek. 28, 18-19). 
3 Lammet brukes som et bilde på Jesus. Da Jesus ble døpt av døperen Johannes, pekte Johannes på Ham og sa: ”Se! Guds Lam som bærer 
bort verdens synd!” (Joh. 1, 29). Han henspeilet her til offerlammet som daglig ble slaktet i den jødiske tempeltjenesten. Denne ordningen 
ble i sin tid instruert av Gud ved Sinai-fjellet. Bibelen er veldig tydelig på at offerdyret var et symbol på Frelseren som skulle komme. Når en 
angrende synder la hendene på offerdyrets hode, representerte dette kun en symbolsk overføring av synd. Dyret måtte han deretter drepe som 
en symbolsk stedfortreder for seg selv. Men ingen av offerdyrene kunne virkelig ta på seg menneskenes synder og skyld og dø i deres sted. 
De var kun symboler på Jesus, det virkelige ”offerlam” (se Hebr. kap. 9-10). Paulus viser hvordan påskelammet var et symbol på Jesus idet 
han skriver: ”...For sannelig, vårt påskelam er slaktet for oss: Kristus.” (1. Kor. 5, 7). I Åpenbaringsboken blir Jesus stadig omtalt som 
Lammet (se eks. Åp. 5, 6. 9. 12; 7, 14; 12, 11; 13, 8;  17, 14). 
4 ”Staden” eller byen som her omtales er den som kalles for ”Det nye Jerusalem” og som godt kan betegnes som hovedstaden på den nye 
jord (Åp. 21, 2. 10). Det er i denne staden Guds trone vil være, og ut fra denne strømmer elven med livets vann. Her står også livets tre (Åp. 
22, 1-3).  
5 Se fotnote nr.4 


