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Annan Information
Många av oss föreställer oss att det som Jesus menade var att helvets krafter (det vill säga
djävulen och hans demoniska horder) aldrig kommer att kunna övervinna kyrkan. Poängen att
stressa är att i det gamla testamentet har detta språk alltid hänvisning till historiska händelser,
sett ur Israels unika existens. Det är väldigt viktigt att denna punkt görs, för det finns de som
hävdar att helvetet kommer att bestå i den onda förintelsen (C. Du vet, dagens skivor av liv
som vi enkla folk kan minnas, studsa dem runt i våra huvuden och säga "Hmmmm." Vi är
sparade. Det gör vi inte. Vi tror på evigt liv, evigt liv. Till exempel straffas mord i en domstol,
äktenskapsbrott i en annan.

Den innehåller data som jag har sammanställt i ca 3 år. Jag har inte gjort räkningen för mig
själv om den exakta numeriska skillnaden i referenser, men tillräckligt för att säga att Jesus
talade ganska mycket om ämnet som en varning till människor. Tanken på mina kära ser ner
på mig och ser de saker jag gör fel när de är helt hjälplösa att göra någonting eller till och med
ge råd, är tröstande. Istället kom jag till förverkligandet att den huvudsakliga kristendomen
verkar driva en icke-bibelsk doktrin. Tanken att en all kärleksfull, barmhärtig Gud skulle
skicka dig att bränna i helvetet för evigheten är bara löjligt, men Kyrkan har blivit inkasserad
på det för eoner. Är det en plats för evig, medveten plåga? "Att fråga om helvetet finns är att
fråga om Gud är verkligen helig, om han verkligen kommer att vara helig i syndens ansikte.
Att runda ut arrangemanget kommer att vara legendariska thrashmetalltitaner Testament, vars
nya album, The Damation, visar Testamentet som det moderna moderna heavy metalbandet,
vars erfarenhet och ackumulerade skicklighet gör att de kan attackera med reserver av ilska,
energi och finess som gör dem mer kraftfulla än någonsin. Det finns många saker i OT som är
vaga jämfört med den tydligare NT-uppenbarelsen, tack vare att Herren avslöjar mer med NT.
Det är absolut inte bättre än att kastas i bokstavligt "yttre mörker" eller plågas med bokstavligt
"eld och svavel". Versen som har TARTAROO i det verkar visa betydelsen att vara: en ställe
för syndiga änglar tills deras dom utövas. Och kommentera dessa falska lärare säger Peter:
"Det skulle vara bättre för dem att inte ha känt rättfärdighetens väg än att ha känt det att vända
sig bort från det heliga budet som överlämnats till dem. Målning som representerar helvetet i
kyrkan Debra Berhan Selassie, Gondar, Etiopien. De har en fast livslängd (från tiotusen till
miljarder år) i respektive hells där de bor. James lär ut att förtryckare av Guds folk förtjänar att
straffas allvarligt. De som avvisar det har ingen "för alltid" att se fram emot; De kommer att
förstöras som kläder som slukas av malar. Du hittar mina slutsatser längst ner på den här
sidan, men jag insisterar på att du försöker att inte låta dem påverka din.
Men den rika killen ser allt från killen som sitter på flodens varma sida. Vi har inte utrymme
här för att ge omfattande kommentarer till dessa två kapitel. Sådana uppenbara motsägelser
kan vara ledtrådar att vi ska tolka texten metaforiskt. Först måste vi kontrollera bakgrunden till
dessa ord. Alla kan inte vara så onda som han skulle välja att vara här eftersom det finns
konsekvenser.
Matteus 5, Hans första predikan, som framgår av Nya testamentet, vers 22 i Matteus kapitel 5:
"Jag säger till er att alla som är arg på sin bror, kommer att vara skyldiga inför domstolen och
den som säger till sin bror, du är bra för ingenting ska han vara skyldig inför Högsta
domstolen och den som säger, du lura, ska vara skyldig att gå in i det eldiga helvetet. " Titta på
Matteus 5: 22,29-30; 10:28; 18: 9; 23: 15,33 och Mark 9: 43,45,47. Jag hoppar över lite för
tidens skull, men går till Kapitel 20 i uppenbarelsen. Jesus föll inte bara "slutet av åldern" för
Israel och hennes tempel. Denna modernistiska, liberala, mjuka, likformiga kristendom av
megakyrkorna är idag antingen den första som avvisar helvetets lära helt som Rob Bell eller de
avvaktar samtidigt det för att de aldrig predikar om det. Det låter som ett ganska dåligt ställe
och han varnar människor om helvetet. Det verkade vara överens om "konservativa" att det
faktiskt fanns ett efterliv. Ordet helvete syns inte i det grekiska nya testamentet; istället
används ett av tre ord: de grekiska orden Tartarus eller Hades eller det hebreiska ordet
Gehinnom. Annan plats. Vad kännetecknar eldens sjö. Förenta nationerna försöker hitta mer
mark för att rymma de 500 personer som kommer varje dag, men står inför motstånd från en
regering som är försiktig med ankomsterna. I sitt försök att behaga Molech har Ahaz faktiskt
engagerat sig i mänskligt offer och offrat sin egen son till den eldiga guden (2 Krön 28: 1-4).
Arkeologer har lärt sig att Molech representerades av en guldkalv, som var Kanaanens

religion.
Dessa två kastades levande i eldens sjö som brinner med svavel. (Rev 19:20). Med svärd och
sköld av adamantinstyrka satte Doom Slayer för att förvisa allt som lämnades obruten av sin
vildmark till tomrummet. Hur kan en temporal synd eller synder resultera i ett evigt straff. Han
säger att fariséerna är skyldiga att producera helvete och de är helvete. " Det finns ingen
undervisning på helvetet och eftersom det inte finns någon undervisning på helvetet, förstår
många människor inte helvetet, de har inte en doktrinär grund för vad helvetet är. Det här är
bara ett fall att forskare griper på strån i ett försök att undergräva vårt förtroende för Skriften.
Jesus Kristi död var en oändlig död, betalar vår oändliga syndskuld - så att vi inte skulle
behöva betala den i helvetet för evigheten (2 Kor 5:21).
Varför säger John röken från de onda uppståndelsens rök för alltid, och ändå blir de inte för
evigt brända. Under bildandet av den hebreiska kanon är när helvetet avvisades, men detta var
AD. Och för nästan lika länge har teologer kämpat med vad frasen betyder eller om det borde
ingå i creed alls. Jag påpekade också att Gud är den högsta av alla, vilket skulle ge ingen
mening om Gud orsakades (eftersom denna påstående kräver något att vara över Gud).
Åsikter om vad som kan hända med oss eller för andra, efter döden, är bara det. yttranden.
För ingen vet verkligen vad som kommer att hända utom Gud själv.
Men vi, som kristna, har ett annat perspektiv på detta. I de testamenten i Jakobs passageer
finns det uttalandet att vissa synder inte kommer att komma nära Guds rike, vilket
förmodligen skulle vara ett meningslöst uttalande om helvetet är tillfälligt, om synderna
spenderar tid i helvetet, gå sedan till Guds rike . Det som skulle hända i Jerusalem var bara en
förskuggning av vad som skulle hända med hela jorden. Helvetet härrörde inte från
medeltiden, åtminstone inte i öst. Namnet är förmodligen relaterat till Hinnomdalen. Dessutom,
som vi redan har påpekat, är en liknelse per definition en "sanna till livet" -historia.
Den falska läran om själssömn och andra idéer som lär de dödas omedvetna tillstånd mellan
död och uppståndelse, kommer från detta fel. Nedan följer en bra sammanfattning av de olika
åsikterna på Efesias 4 från Bibeln. Jag tror att hon kan misstas, och jag hoppas att hon ändrar
den uppfattningen. Det finns många människor som inte tror på det och alltmer denna doktrin
ifrågasätts och en stor anledning till varför är att nya moderna bibelversioner långsamt utreder
helvetet från deras bibel eller tar bort denna doktrin eller ändrar denna doktrin. Dessa sju
sanningar bör ramma vår diskussion om helvetet. Denna grop var dock för armén av den
skurkliga ängeln Azazel som anges i kapitel 54. Men de säger att ordet säger att de som är
under Guds dom kommer att bli förstörda både själ och kropp i helvetet, så att de skulle gå till
helvetet och sedan bli utplånade och utrotade, förintetgjorda för evigt, icke-existens. Det kan
vara ett hål i marken, en grotta eller en speciellt förberedd valv eller en annan plats som
används för förband. Denna prepositionsfras finns i olika grekiska versioner av
Apostlagärningarna 2:31 (skriven antingen som "eis haiden" eller "eis haidou", den senare är
ett mer konventionellt sätt att uttrycka detta begrepp på grekiska), men det är inte heller i den
Bekännelse. Tror vi att detta skulle vara tillfredsställande för Jesus. Innan vi tittar på
definitionerna av helvete, tänk på detta faktum.
Det är dags att ge honom den ära som han förtjänar för vår Gud, är verkligen fantastisk och
underbar långt bortom de begränsade och mancentrerade åsikterna om honom. Denna dom är
ju den dom som varje ond person genom hela historien kommer att möta. Dessutom
specificerar Peter inte i allmänhet de gamla testamenten, men bara de som var olydiga "i Noas

dagar, under arkets byggnad" (1 Peter 3:20). Tja, människor började i Afrika och de kommer
att berätta att svarta människor är lägre utvecklade än vita människor. Hans reflektioner om
bästa skriftliga läsningspraxis för kyrkan är vackra och djupgående. Helvetet är vad helvetet är
för att Guds helighet är vad det är. Titus hade för avsikt att rädda templet, men en soldat slog
ett eldbrand in i det, satte det i eld och det brändes med en utblåsbar eld. Det är Guds godhet
som är avsedd att föra oss till omvändelse (Rom 2: 4).

