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EVIGHETEN 
q Bible sager att alla manniskor skall en gang do och lamna detta livet. 

Hebr.9:27 
q For den fralsta manniskan kommer det att bliva en underbar resa till himlen.  

2 Kor.5:1-10; Uppen.7:9-17 
q For den ofralsta manniskan blir det en kort resa ned i jorden, dar Guds 

fangelse som heter helvetet ar belaget. Hezekel 31:17-18 
q Juldagen 2004 blev helvetet gjort storre, nar mer an 150 000 personer blev 

tagna till helvetet och processade. Allay dessa hade dott under en fem 
minuters kort tid.  Jesaja 5:13-16 

 
EN BILD AV HELVETET 
q Tank att du befinner dig i en jattestor affar, dar du har handlat och fyllt din 

vagn med olika slags varor. Nar du kommer till kassa aparaterna for att 
betala, finner du att det ar langa koer och manga kunder som star och vantar 
pa sin tur. Nar du antligen kommer fram till kassan, sa maste du betala for 
varje vara du lagt i din vagn.  

q Samma bild som jag nu beskrivit for dig ar det nar manniskorna kommer till 
helvetet. Nar den ofralsta manniskan kommer under vakt av Guds anglar, sa 
kommer hon att ha framfor sig sin vagn fylld av “allt som han har gjort under 
sitt jordeliv.” Anglar kommer nu att plocka ut allt ur hennes vagn och sla in det 
i en data/kassaapparat. Nar allt har blivit inslaget, sa tages personen till den 
plats dar hon skall fastkedjas och bliva plagad. Det som blev inslaget i 
“kassaapparaten” kommer nu att bestamma hur mycket eld som skall sattas 
pa henne, for att hon skall fa den plaga som hon har “fortjanat” under sitt 
jordeliv. Lukas 16:19-31 

 
REFERENSER TILL HELVETET I BIBLEN 
q Guds vrede kommer att brinna till de djupaste delen av helvetet.  

5 Mos.32:19-22 
q Helvetet ar oppet for Gud och han ser allt. Job 26:6 
q De ogudaktiga manniskorna skall hamna i helvetet. Psalm 9:16-17 
q Lat de orattfardiga snabbt tagas till helvetet. Psalm 55:9-15 
q Helvetet kommer aldrig att bliva fullt- det blir mer rum. Ordspraks.27:20 
 
DETTA AR VAD JESUS SADE OM HELVETET 
q Det ar battre att forlora ett oga eller en hand, an att kastas hel i helvetet. 

Matt.5:29-30 
q Frukta Gud som kan kasta kropp och sjal till helve tet. Matt.5:29-30 
q Jesus har nycklarna till doden och helvetet. Uppen.1:17-18 
 



HELVETETS SLUT  
Helvetet ar ett tillfalligt hakte, i mitten av jorden. En dag skall det tommas, och 
alla fangar skall tagas till slutdomen, och sedan far de gora sin sista resa till 
Guds eviga fangelse, den Brinnande Sjon! Uppen.20:10-15 
 
Kom ihag detta: I det ogonblick nar en manniska dor och hon stiger ut ur sin 
kropp, sa kommer all andlig blindhet att tagas bort och omedelbart kommer 
denna manniska att ha full kunskap om allt ifran skapelsen tills slutet pa denna 
jorden. Men nu kan den ofralsta manniskan icke bedja om forlatelse eller ropa pa 
Jesus att han skall fralsa henne, nu ar det forsent. Skriken och lukten av folket 
som ar i helvetet ar det mest fruktansvara, skrammande, shockande handelse en 
manniska kan uppleva. Men det kommer att bliva annu varre i Den Brinnande 
Sjon. 
 
Man talar icke sa mycket om helvetet och Den Brinnande Sjon i forsamlingarna 
idag. Det ar for deppande for de flesta kristna. Men om den kristne verkligen 
forstod vad som kommer att drabba den ofralste, sa skulle vi alla bliva 
flammande evangelister och tala med manniskor om Jesus dag och natt.  
Matt.13:37-43 
 
TANKAR AV DEN FORTAPPADE NAR HAN VANTAR PA ATT 
BLIVA INTAGEN TILL HELVETET: 
Jag ar forbannad for evigt, det finns ingen vag tillbaka till Gud!  O Gud, det kan 
icke vara sant att jag skall plagas for alltid och vara i evig tortyr.  Kare Gud, tag 
mig harifran, och jag ar villig att gora vad som helst for att bedja om forlatelse 
och taga emot Jesus.  De religosa ledarna ljog for mig och jag var sa dum att jag 
trodde pa dem. Kare Gud, det maste finnas nagot satt for mig att fa leva om mitt 
liv igen.  Heliga anglar, visa mig barmhartighet. Var snall och gor mig icke illa. 
Jag var icke sa elak pa jorden, jag gjorde det basta jag kunde for att vara god. 
Var snall och drag icke at kedjorna sa hart.  Var snall och kedja mig icke har. Jag 
hoppas ni icke skall satta sadana eldsflammor pa mig, som pa manniskorna runt 
omkring mig. Nej, nej, skall ni satta elden pa mig? Var barmhartiga och visa mig 
nad! 
 
Sedan tog orden slut, nu kom det endast att hjartskarande skrik ifran djupet av 
en fortappad sjal, nar flammorna borjade att slicka honom och branna honom 
nagot fruktansvart.  Hans fortvivlade skrik som var blodskarande, blev blandat 
med alla de millioner manniskor, som vajade som vass i vinden, men i detta fall i 
ett brinnande hav.   Elden fortar dem icke, bara plagar dem. 
 
I mitten av detta helveteshal gar heliga anglar, som tager in mera manniskor och 
ser till att de ofralsta far sin ratta dom och sina ratta plagor.  Dessa anglar har 
ingen nad eller sympati for de fortappade, de var varnade pa jorden.  Istallet for 
att taga emot varningen, sa forkastade man den och nu far de betala for det, icke 
bara for en viss tid, men for evigt! 

 
Har du oron till att hora med? 


