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Himlen är en underbar plats, men varför finns helvetet? 

 
 
På denna hemsida hittar du dokument om himmel och helvetet, men låt oss först 
se på himlen. 
 
Himlen är Guds rike, det är Hans hem. När Herren Jesus var här på jorden, då 
berättade han om himlen. Han sade i Joh. 14: 2-3 
 
I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er 

att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats 

åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.  

 
Himlen är en mycket vacker plats. Många människor har haft förmånen att få 
besöka himlen, och ingen av dem ville gå tillbaka till jorden. Du kan läsa många 
vittnesbörd om himlen på denna webbplats och alla berättelserna har liknande 
innehåll. 
 
Gud är kärlek, det är hans personlighet, därför står det också i Guds ord: Så 
älskade Gud världen att Han sände sin Son (Joh. 3:16).Allt det Gud gör och 
säger, gör Han i kärlek! 
 
Den dag vi kommer in genom himlens portar, är allt så annorlunda jämfört med 
det vi är vana vid. I det ögonblick vi går in genom portarna, är det som att säga 
adjö till livet på jorden, eftersom ingenting av den här världens omständigheter 
eller inflytande, existerar i himlen! 
 
Om du vill veta mer, läs vittnesbördet av Pastor Oden Hetrick. Han är nu i 
himlen sedan år 2001. Under sin livstid, besökte han Himlen mera än 80 gånger. 
Du hittar hans video och bok på denna webbplats. Där finns också en länk till 
Hetrick’s webbsida. 
 

Varför finns helvetet? 
 
Det är en fråga de flesta av oss har undrat över. Vad säger Gud om helvetet? 
Helvetet är inte skapat för människor, nej, det skapades för djävulen och hans 
änglar. 
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Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen 

och hans änglar. Matteus 25: 41 
 
Djävulen skapades av Gud, han skapades som en av de vackraste änglarna. Han 
hade en hög position i himlen. Men han gjorde ett misstag, han syndade. Han 
syndade mot Gud och lydde inte Honom, och han försökte till och med ta över 
makten i himmelriket. 
 
Lucifer, eller djävulen, är inte längre i himlen, han kastades ut tillsammans med 
de fallna änglarna som djävulen hade bedragit. 
 
Jesus sade till dem: Jag såg Satan falla som en blixt från himlen. 
Lukas 10:18 
 
Det här är en kort förklaring om varför helvetet finns. På denna hemsida hittar 
du många vittnesbörd av människor som har fått besöka helvetet. Dessa är en 
varning till människor på jorden. Var snäll, gå inte till helvetet! Lev ett heligt liv 
och lyd Gud. Du hittar hans bud i Bibeln. 
 
Människor som vägrar att ta emot Herren Jesus Kristus som sin frälsare, de tar 
ställning för djävulen. Det betyder att de väljer djävulen, och det ger dem en 
biljett till helvetet! 
 
Tänk på detta; om du hamnar till helvetet, så finns det finns ingen väg ut 
därifrån, NEJ! Det är ett evigt straff. Kära vän, göra vad som krävs för att hålla 
dig borta från den platsen! Jag har översatt många vittnesbörd om helvetet, och 
jag kan säga; jag har aldrig varit där, men det är illa nog att skriva om helvetet, 
det är den mest fruktansvärda plats man kan tänka sig! 
 
Himlen, som Gud i sin stora kärlek har skapat, är en plats där ingen ondska 
finns, ingen djävul så långt man ser, bara kärlek, frid och glädje i överflöd! Allt 
det vackra och skönheten i himlen, är långt mer än vad man kan tänka eller 
föreställa sig, till och med färgerna är så vackra, att inget språk här på jorden 
kan beskriva deras skönhet! Snälla, låt inte världen och djävulen lura dig, så att 
du inte missar denna underbara himmelska boning, utan får gå in genom himlens 
portar den dag du lämnar den här världen! 
 
Tänk på detta, du vet inte hur länge du kommer att leva här på jorden, i morgon 
kan det vara för sent! Många är de som inte bryr sig, de säger det är ok. Även en 
man sa, och detta är en sann historia, det hände i Finland, berättad av Pastor 
Niilo Ylivainio. Mannen sade till Niilo: ”Jag har vänner på båda ställena, det är 
ok!” VILKEN DÅRSKAP! 
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Sanningen är detta; Det är ett krig som pågår där ute, jag talar inte om krig 
mellan människor. Nej, det är ett krig om din själ. Djävulen försöker allt som 
kan tänkas för att hålla dig borta från de goda nyheterna om Jesus Kristus och 
frälsningen för mänskligheten. Djävulen har bara detta i sitt sinne; han hatar 
Gud och människorna som Gud har skapat: 
 
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för 

att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 

Joh. 10: 10 
 
Vänd om till Jesus Kristus. Han har redan betalat priset för din biljett till himlen. 
Var frimodig och säg ja till Jesus Kristus, och du kommer att tillbringa 
evigheten med Gud och alla heliga i Guds himmel! 
 
Läs även det andra dokument om hur man bli frälst: 
" Gud älskar dig och han har en underbar plan för ditt liv " 
 
 
Må Gud välsigna dig rikligt! 
- Carlos 


