
Kommentarer til en diskussion på Facebookgruppen ”Kristne i Danmark”  
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. 
Under Sodoma og Gomorras ødelæggelse 
. 
Judas skriver videre i vers 13……og dystert mørke venter dem til evig tid 

2. Peter videre i 12-13…….og de skal omkomme på samme måde som dyrene og gå glip af det udbytte, de havde 

håbet…. 17------og dystert mørke venter dem. 
. 
Min konklusion 

Det Nye testamente vender jo op og ned på mange ting fra Det gamle Testamente. 
Det er derfor, det hedder Det Nye Testamente, netop fordi det er NYT – En ny aftale. En ny pagt. Nye begreber. Et 
Nyt Testamente, en ny pagt osv. erstatter jo Det Gamle, for se – noget nyt er sket. 
Før skulle præsterne jævnligt fremføre dyr som sonoffer for deres synder. 
Dette vendte Jesus op og ned på ved at fremføre sig selv som det eneste endegyldige sonoffer for netop en gang 
for alle at betale for vores synder. 
Før skulle israelitterne udføre mange forskellige ritualer og overholde mange lovregler for at behage Gud. – Også 
dette ændrede Jesus, ved at vi ikke længere skal udføre ritualer og overholde lovregler. Nu er det nok bare at tro 
på Jesus som Guds søn og vor frelser og derefter følge ham og gøre, det han sagde og befalede. 
PS: De ti bud hører ikke her under lovreglerne – men gælder selvfølgelig stadigvæk men nu som en opfyldelse af 
Jesus kærlighedsbud og som en naturlig del af den åndsfyldte kristnes liv. De ti bud er skrevet i vores hjerter med 
Helligåndens hjælp, modsat alle mulige lovregler i GT – som vi IKKE længere skal overholde. 
Før skulle de i egen kraft og anstrengelse overholde de ti bud – Nu er det - som beskrevet før. 
Så også her vendte Jesus op og ned på det hele. 
. 
Når Jesus nu kunne vende op og ned på det alt her, så er han også i stand til at vende op og ned på evig død, evig 
straf, evigt liv og evig pine. – Hvorfor skulle han ellers beskæftige sig så meget med at beskrive Ildsøen / 
Helvedet og alt det der, hvis det ikke er sandt.  
Før var Ildsøen / Helvedet bestemt kun for Satan, de faldne engle, dyret og den falske profet (Åb. 20,7-10 hvor 
der er evig pine i evighedernes evigheder) Nu gælder dette også for alle ugudelige syndere (Åb. 20,11-15 og Matt. 
25,41 og Matt. 13,37-43)  
Hvorfor beskæftigede Jesus sig så meget med det og advarede så kraftig imod det?, hvis det alligevel viser sig, at 
det ikke har en mærkbar evig straf / pine. – Hvorfor skal jeg så omvende mig? Hvad er fordelen – Jo, for så 
kommer du jo hjem til Jesus i Himlen, hvor alt er evigt godt. – Nå, og hvad så – jeg kan jo da bare leve som jeg vil, 
snyde, bedrage, myrde og være onde mod andre – det har jo alligevel ikke en mærkbar evig straf / pine, så derfor 
kan jeg jo være ligeglad. 
Nåh ja, så er der lige dem, der lever et liv her på jorden med alskens ulykke og sygdom – de kan jo så her få hjælp, 
hvis de omvender sig. Og det er er her den udsklædte ”Herlighedsteori” kommer – For nu har jeg det godt, så 
blæse være med gGud, Det har jo alligevel ingen mærkbar straf, hvis jeg frafalder. ind, og det er jo selvfølgelig 
pragtfuldt, at de kan få hjælp, men dem, der egentlig har et godt liv – de er svære at overbevise om, at de ikke 
bare kan leve i synd, som det passer dem, for det har jo alligevel ingen mærkbar evig straf / pine. De vil da, som 
før beskrevet, være total ligeglade og bare fortsætte med at være onde og synde løs. 
Og dem med alskens ulykke og sygdom, når de så får det godt, så er der også her risiko for frafald 
. 
Med andre ord - Dem, der ikke forstår det med evig mærkbar straf / pine og prædiker, at evig mærkbar straf / 
pine ikke eksistere – de er årsag til frafald, manglende omvendelse samt udsvævelser og ondskab hos folket og 
leder folk direkte mod fortabelsen og Helvedets afgrund. 
. 
2. Peter 2,1-4 (En advarsel til falske lærer) 
V1: Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil 
indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat 
tilintetgørelse over sig selv,  
V2 men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem.  
V3 I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier; men dommen over dem er fældet 
for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke. 
V4 Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker 
indtil dommen;  
. 
Så tænk jer om jer, der ikke tror på evig straf / pine. Vær ikke årsag til frafald, udsvævelser og onde gerninger. 
Egentlig tror jeg, at I mener det godt, og at det overhovedet ikke er for egen vindings skyld, og at I heller ikke 
fornægter Jesus – men resultatet af jeres vranglære er katastrofal.  
Ja., Gud er kærlig men også retfærdig. 

Til dem, der er overbevist om, at det jeg skriver, er sandt, så findes der mange traktater, der understøtter 
dette. 
Se nogle af dem her: 
http://evangeliser.nu/STraktater.shtml 
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