
 1000 års riget og helvede 

 Perioden på de 1000 år starter ved ___________________________.  (Åb 19,1 - 20,4) 

 Her har vi de retfærdiges opstandelse og de uretfærdiges død. 

 I de 1000 år skal de retfærdige  __________________________ verden og engle. 
 (1 Kor 6,1-3; Åb 20,4) 

 Vi skal se i himlens bøger og få svar på alle vores spørgsmål. Gud vil 

 åbenbare sine domme, så alle kan se, at alt er gjort retfærdigt! 

 Gud kunne ikke have gjort mere, end han allerede har for at frelse 

 mennesker. Gud er kærlig og retfærdig i alt, han gør. 

 Vi vil prise Gud for, at hans retfærdige domme er blevet ___________________. 

 De uretfærdige opstår for at _________________________________________. 

 Selv Guds modstandere vil erklære, at Gud er kærlig og retfærdig! 

 Universets fremtid er sikret! Alle har “dømt”, at Gud er kærlighed! 

 Ildsøen efter de 1000 år er den begivenhed, vi kalder Helvede. 

 Ilden vil ________________________________ Satan og de uretfærdige  (Åb 20,7-10) 

 Tanken om evig pinsel i helvede vil forudsætte, at vi har en evigt levende 

 sjæl, som vi har set ikke er Bibelsk. Du ER en sjæl - som kan udslettes. 

 Samtidig er det  fjernt fra Bibelens Gud, som er kærlig og retfærdig  . 

 De uretfærdige bliver ikke pint evigt i helvede, men bliver fuldstændigt 

 udslettet / ______________________.  (Mal 3,18-20; 1 Thess 1,9; Rom 6,32; Joh 3,16) 

 Satan er ikke “bestyrer” af helvede - han bliver selv udslettet i ildsøen. 

 Synden, Satan og al ondskab skal udslettes for evigt!  (Åb 20,10; Ez 28,18-19) 

 Jesus bruger ordet “Gehenna”, når han beskriver helvede, som noget der 

 brænder. Gehenna var en kløft udenfor Jerusalem, hvor alt affaldet blev 

 brændt - derfor var der kontinuerligt ild og maddiker dette sted. 

 Men ilden er ikke evig - den brændte så længe, der var noget at fortære. 

 Vi lærer, at evig / uudslukkelig ild betyder, at _______________________ er evig. 

 Ildsøen er en god ting! At konsekvensen er evig er en god ting! Al synd, 

 Satan og ondskab skal brændes væk fra jorden. Formålet er, at Gud kan 

 skabe på ny og synden for altid er væk fra universet!  (Åb 20,14 - 21,5) 

 Helvede vil ikke fortsætte med at brænde. Gud vil skabe nyt, når synden 

 er brændt op, og der skal ikke være sorg, skrig eller pine. 

 Gud ønsker IKKE den uretfærdiges død. Gud græder ved at udslette de 

 uretfærdige, som han elsker. Men han elsker dem så højt, at han 

 accepterer deres frie valg. Hans kald er til dig: Vend om! - Tag imod livet! 

 Gud gør det mest ______________ han kan - han må udslette de uretfærdige. 

 Gud kalder på dig i dag: Vend om - vælg livet! Vil du vælge livet?___________ 


