
Avsnitt 41:
Tittarfråga om himlen och att slippa ondska

 
2 Kor 5:8
Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från 
kroppen och vara hemma hos Herren.

Fil 1:21-23
För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i 
kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad 
jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att 
bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre.

2 Kor 12:1-4
Jag måste berömma mig, trots att det inte hjälper. Nu kommer 
jag till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man i 
Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje 
himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag 
inte, Gud vet. Jag vet att den mannen – om det var i kroppen 
eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet – blev uppryckt till 
paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får 
uttala.

2 Pet 3:13
Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny 
jord där rättfärdighet bor.

Jes 65:17
Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte 
mer minnas det förgångna eller tänka på det.
Jes 66:22 
För liksom de nya himlarna och den nya jorden som jag 
skapar blir bestående inför mig, så ska era efterkommande 
och ert namn bestå, säger Herren.

Upp 21:1-3
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen 
och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och 
jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från 
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himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin 
man. Och jag hörde en stark röst från tronen: ’Se! Nu står 
Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och 
de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem.’

Hebr 12:22-23
Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens 
stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till 
en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina 
namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till 
andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen.

Ef 2:6
Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i 
den himmelska världen, i Kristus Jesus.

1 Kor 13:12
Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot 
ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna 
fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.

5 Mos 29:29
Det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbarade 
gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi ska följa alla 
ord i denna lag.

Jes 57:1-2
Den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. 
Fromma människor rycks bort, utan att någon inser att den 
rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Han går in i friden. 
De som vandrar sin väg rakt fram kommer till vila på sina 
läger.

4 Mos 17:12
Israels barn sade till Mose: ’Se, vi dör, vi går under, vi går 
under allihop!’

Job 34:20
De dör plötsligt, mitt i natten. Folk bävar och förgås, de 
mäktiga rycks bort men inte genom människohand

Jes 55:6
Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan 
han är nära.
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Jes 62:1
För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag inte 
unna mig någon ro förrän dess rättfärdighet går upp som 
solens sken och dess frälsning som ett brinnande bloss.

Upp 6:11
Och var och en av dem fick en vit d räkt, och de blev tillsagda 
att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, 
som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.

Dan 12:33-35
De förståndiga bland folket ska ge många insikt, men ändå 
ska de under en tid falla genom svärd och eld, genom 
fångenskap och plundring. Men när de faller ska de inte 
lämnas utan hjälp, och många ska då av falska motiv sluta sig 
till dem. En del av de förståndiga ska falla, och de ska luttras 
så att de blir rena och fläckfria fram till den sista tiden. För 
ännu dröjer slutet till den bestämda tiden.

Upp 3:10
Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag 
bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall 
komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.”

Upp 1:11
Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju 
församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, 
Filadelfia och Laodicea.

Joh 17:15
Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska 
bevara dem från det onda.

Luk 2:1
Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett 
påbud att hela världen skulle skattskrivas.

1 Kor 10:13
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får 
möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er 
förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda 
en utväg, så att ni kan härda ut.

Upp 14:12
Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds 
bud och tron på Jesus.
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Upp 3:11
Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din 
krona.

Upp 3:12
Den som segrar ska jag göra till en p elare i min Guds tempel, 
och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva 
min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya 
Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och 
mitt eget nya namn.

1 Joh 5:4
Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den 
seger som har besegrat världen: vår tro.
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