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DEN STORA DOMEN VID DEN VITA TRONEN 
Djävulen kommer inte att dömas vid den Stora Vita Tronen därför att han och 
hans fallna änglar blev dömda redan före Adam och Evas skapelse. Matt. 25:41 
Men nu har tiden kommit för honom och hans fallna änglar, det ögonblick de har 
fasat för, att förtäras av eld. Och straffet varar evinnerligt.  Upp. 20:10 

EN ALLMÄN UPPSTÅNDELSE 
Alla döda står upp som har levat från Adam och Eva till den sista människan som 
dött i det sista kriget. Dessa ofrälsta människor kommer att stå med evig skam i 
en skepnad som aldrig föråldras eller slits ut och kommer att kunna stå ut med 
hettan i den Brinnande Sjön utan att förstöras. Men det kommer att vara ett 
tillstånd som registrerar den hemska smärtan i den Brinnande Sjön. Jes. 66:24; 
Dan. 12: 2; Matt. 26:46; Joh. 5:25-29 

DEN STORA VITA TRONEN 
Det är uppenbart att dessa domstolsförhör kommer att ta lång tid eftersom varje 
ofrälst person kommer att dömas individuellt för det de gjorde eller inte gjorde 
medan de bodde på jorden. Hela människosläktet kommer att samlas jämte 
Guds änglar för att bära vittnesbörd om att Gud i rättfärdighet dömer varje person 
för deras handlingar på jorden. Gud ger oss besked om detta genom profeten 
Daniel. Dan. 12:13 
Det hela äger rum framför en stor vit tron med de ofrälsta stående framför den, 
med Guds heliga änglar och de återuppståndna kristna som bisittare; och var 
och en som blir dömd kommer att kunna ses och höras av alla. Dan. 7:9-14. 
Bland de ofrälsta står också alla som föddes under tusenårsriket.  
Jag tror att det blir som en video för varje person där även tankar och motiv 
redovisas. När videon har visats, delar Jesus ut sin dom. 
Varje ofrälst kommer att dömas till en evig tillvaro i den Brinnande Sjön, 
men det kommer att bli olika grader av straff. De som har gjort mycket ont 
kommer att få en så mycket värre plåga. Rom. 2:12 
Eftersom alla människor som har deltagit i denna domstolsförhandling nu har 
eviga kroppar kommer inte tid att vara en viktig sak och ingen kommer att bry sig 
om hur lång tid denna process varar.  
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Alla mord och konspirationer skall avslöjas och alla hemligheter kommer att vara 
tillgängliga för alla. Vi kanske får se Kains mord på Abel och kanske får vi veta 
hur det gick till före syndafloden, då änglarna gick in till människornas döttrar.   
Vi kommer att få veta vem som mördade president Kennedy och vem som låg 
bakom mordet på Martin Luther King. Folk från Sverige kommer att få veta vilka 
som mördade Ivar Krüger, Raul Wallenberg och vilka agenter det var som sänkte 
Estonia. Tyskarna får veta vilka det var som finansierade och backade upp Adolf 
Hitler, medan ryssarna får veta sanningen bakom de avskyvärda övergrepp som 
de blev utsatta för av sina slaktare. Vi får se miljontals timmar drama, såpopera, 
lidande och sorg och se hur människan syndat emot Gud. Upp. 20:12-13 

DEN BRINNANDE SJÖN 
Den Brinnande Sjön är en sluten plats som skapades av Gud för djävulen och 
hans änglar. Matt. 25:41 

Hela skapelsen kommer att lösas upp, men den Brinnande Sjön 
kommer att bevaras. Vi vet att Gud finns i en annan dimension, 
som inte är densamma som den plats som han har skapat för 
oss. Den Brinnande Sjön har blivit placerad någonstans utanför, 
dit ingen har tillgång. Bibeln säger inte om den kommer att 
vaktas av heliga änglar eller om den kommer att vara ett 
helautomatiskt fängelse utan inblandning av änglar.  Men en sak 
är säker, och det är att den Brinnande Sjön aldrig kommer att 
upphöra och att ingen kan fly därifrån. Det finns ingen nåd om 
man har hamnat där, då kommer man att stanna kvar där 
förevigt!  
Helvetet är Guds fängelse, och kommer att med döden kastas i den Brinnande 
Sjön. Den Brinnande Sjön är den slutliga destinationen för synden och den 
slutgiltiga lösningen för alla uppror mot Gud. Den är den slutliga betalningen som 
Djävulen, de avfallna änglarna och alla ofrälsta människors får därför att de 
själva ville ha det så! Upp. 20:14-15 

DEN NYA SKAPELSEN  
Gud visste före skapelsen av vårt universum att det skulle bli uppror och synder 
och han beslutade sig för att förstöra universum och börja på nytt när upproret 
slagits ner, synden utrotats, och och alla förövare blivit dömda och fått sitt 
rättmätiga eviga straff. Upp. 21:1 
Aposteln Petrus fick denna information ca 30 år innan Uppenbarelseboken 
skrevs och det är intressant att se att Petrus talar om elementen (grek. atomos) 
som upplöses och smälter av hetta. 2 Petr. 3:10-13  
I Hebreerbrevet (1:1-3) sägs det att hela universum hålls uppe av Jesus.  
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Paulus hade inte kunskap om atomer och hur de fungerar, men än så länge har 
ingen vetenskapsman kunnat förklara hur en atom som består av mer än en 
proton (positiv laddning) kan existera; som när det gäller magneter, där två poler 
motverkar varandra medan atomerna är opåverkade.  
Det finns en utomjordisk kraft som håller samman all atomer i detta ofantliga 
universum, och den kraften kommer från Jesus. Men när han stänger av den 
kraften, kommer alla atomer upplösas och förvandlas till energi. 
Hur vet jag detta? Jo, det finns en lag inom fysiken som konstaterar att energi är 
oförstörbart och inte kan upphöra att finnas till. På följande sätt har jag kunskap 
om skapelsen, som består av atomer: Varje atom är framställd av energi som 
har blivit förvandlad till massa, men en del energi går åt i själva processen. 
Före universums fanns till, blev den Brinnande Sjön placerad i en egen kraftsfär 
och änglarna, samt de kristna, blir förda till den tredje Himlen utanför universum 
innan universum förstörs. 2 Kor. 12:1-5 
Det sägs inte hur lång tid detta tar, men tiden existerar ju inte längre, för då har vi 
eviga kroppar.  

EN PERSONLIG UPPENBARELSE 
Under veckan, när jag förberedde detta budskap, vaknade jag på natten och den 
Helige Ande visade mig följande:  
Gud har bara tillåtit människan att nå upp till en viss teknisk nivå. Alla motorer 
som finns idag är roterande till sitt slag, med undantag av jetplan och raketer, 
som drivs på kemisk väg.  
Energin som används för att driva dessa motorer är electricitet, bensin, diesel 
och flygbränsle. Kärnbränsle används i ubåtar där vatten hettas upp för att driva 
de turbiner som för ubåten framåt eller bakåt. 
Vattenkraft, kärnkraft, naturgas och kol används i kraftverk och den elektriciteten 
används sedan i våra städer och fabriker.  
Vetenskapen vet om att det finns energi som kan driva fordon på land, till havs, i 
luften och ute i rymden men kan inte ännu åstadkomma den sortens teknologi 
som fordras i rymden. Jorden är en jättelik elektriskt laddad glob med starka 
magnetfält. Gravitationskrafen är en kraft som kunnat användas om vi vetat hur 
man kan återställa gravitationen. Hela universum hålls samman genom starka 
gravitations- och elektro-magnetiska fält, därför bör det vara möjligt att använda 
dessa fält som drivkraft  i ett färdmedel. 
Det uppenbarligen så, att Guds änglar har ett transportsystem som är vida 
överlägset vårt, men den teknologin har aldrig människan fått och kommer aldrig 
att få. När kriget i universum rasade slutade det med seger över Lucifer och hans 
fallna änglar. De tillfångatogs, dömdes till den Brinnande Sjön och i väntan på sin 
slutliga dom kastades de ner till jorden.  
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Synd existerar någonstans i universum, bara på jorden. Om människan 
hade teknologin för att resa runt i universum, så skulle de sprida synden, 
eftersom alla människor är syndare. Upp. 12:7-12 
Astronomer har kunnat se allt längre ut i universum och uppenbarligen är det så, 
att om en människa hade ett rymdskepp som kunde kunde resa med ljusets 
hastighet (299.338 kilometer per sekund), skulle det ta 4.35 år för att nå den 
närmaste stjärnan i vår galax från jorden räknat. Att resa runt bland avlägsna 
galaxer skulle ta miljontals år; till exempel, att resa till konstellationen Virgo från 
jorden skulle ta 42 miljoner år. Därför är det uppenbart att änglarna kan förflytta 
sig snabbare än ljuset. För att kunna fara kors och tvärs i universum måste de 
uppnå en hastighet människan inte kan förstå. Detta betyder att de måste ha ett 
navigationssystem så de inte kolliderar med stjärnor och planeter. Universum rör 
sig ju hela tiden i snabb takt.  
Det finns också en fysisk Guds lag som säger att ju snabbare ett föremål rör sig 
ju tyngre blir det. Med nuvarande teknologi kan människan inte ens börja att 
bygga ett rymdskepp som kan röra sig fortare än ljuset.  

GUD HAR ALLTID FUNNITS  
Jag vill att ni skall tänka på två saker:   

1. Gud har alltid existerat. Jes. 46:9-10; Hebr. 13:8 
2. Gud befinner sig i en annan dimension. Vi har inte fått veta var denna 

plats ligger, eller hur stor den är. Det sägs endast att Gud är evig och bor 
utanför skapelsen. Vi vet inte om Gud lever i ett parallellt universum och 
Bibeln säger inget om detta. 

Men vi vet att Gud är Ande och inte har en fysisk kropp. Det är nämligen så att 
han har en andlig kropp. Vi får en ledtråd från aposteln Johannes att ”Gud är ljus” 
(1 John 1:5) och jag antar att andedimensionen finns i en plats bortom ljusets 
hastighet medan den fysiska världen rör sig i en dimension inom ljusets 
hastighet.     

EN SLUTLIGT LÄKANDE AV ALLA SÅR 
Jag tror absolut på att alla kristna kommer att genomgå en pärs i domen vid den 
Stora Vita Tronen. Många män kommer att få se sina fruar kastas i den 
Brinnande Sjön och tvärtom. Barn kommer att skiljas från sina föräldrar och 
kastas i den Brinnande Sjön och det blir många hjärtan krossade då familjer, 
släkt och vänner skiljs åt för evigt. 
En del av våra bästa vänner kommer att stå framför Jesus och gråta ohejdat när 
de förstår att de måste tillbringa evigheten i den Brinnande Sjön. Detta kommer 
att bli så ångestfyllt att det skär i oss när vi fattar att vi säger adjö förevigt till 
människor som vi har älskat mycket på jorden. 
Förrän dess har vi inte sett Gud i hela hans härlighet, men då det Nya Jerusalem 
har kommit ner från den tredje Himlen, är det där som Gud Fader kommer att 
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välkomna oss och torka bort alla tårar, och ta bort minnet av de kära som 
kastades i den Brinnande Sjön. Upp. 21:2-6  
Vi måste låta oss frälsas för att kunna undvika den Brinnande Sjön och få leva i 
evighet med Gud. Upp. 21:7-8 
Skall du segra så måste du omvända dig och ångra dina synder och lägga ditt liv 
i händerna på Jesus. Ef. 2:8-10; Rom. 10:8-13    

EN SISTA VARNING FRÅN JESUS 
Ändra inte på Guds Ord! Det är ödesdigert för en person att ta bort eller lägga till 
någonting i Guds Ord! Du varnas i Bibeln för det! Upp. 22:18-19 
     

ÄR DU REDO ATT MÖTA DEN YTTERSTA TIDEN?  
 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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