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Annan Information
Bara för att Gud älskar, betyder inte att han älskar allt-det finns några saker som Gud inte
älskar, det hatar faktiskt. Samtidigt visar boken de potentiella fallgroparna i kyrkans önskan att
avstå sig för snabbt från eld och svavel. Han har redan gjort det, och behöver inte göra det
igen. Bibeln bekämpar faktiskt dödens tyranni med ett budskap om hopp. Jag förstår inte hur
en bibellärare som du kan veta så mycket om Bibeln och förbise den enkla sanningen. Njut av
det, ta hand om jorden, behandla andra som du vill behandlas, lär dina barn på samma sätt.
Vissa tycker att denna tanke är tillräcklig för det längsta livet, andra tycker att den här tanken

är så obetydlig. Som vi har pratat om har Gud lärt oss sina perfekta regler om vad som är rätt
och fel i våra hjärtan och i Bibeln - precis som mamma har regler om att trycka på att din
syster bröt. Vissa kan redan ha observerat det tredje förslaget i vårt.
De belöningar eller straff som utses för mäns själar efter det särskilda domen är himmel,
purgatory och helvete. Q. 1379. Vad är helvete? A. Helvetet är ett tillstånd till vilket de
ogudaktiga är fördömda, och i vilka de är berövade Guds syn för all evighet och är i
fruktansvärda plågor. Fråga 1380. Kommer den fördömda att lida i både sinne och kropp? EN.
De som levde heligt, skulle rättfärdiga liv transporteras direkt till himlen när de dog. Det
bränner sig istället ut när det förbrukar allt och har inte mer brännbart material för att fortsätta.
Enligt min uppfattning är 99% av de kristna onda. På grundval av mina erfarenheter med er
människor, och det är därför de älskar kristendomen så mycket, är att de kan fortsätta att vara
onda och göra onda saker och förmodligen fortfarande gå till himlen. Det är viktigt att ha en
balanserad bild av vem Gud är. Helvets invånare skickade sig där genom att förlora kampen
mot rättvisa, som alltid kommer att vinna, för det är bra att det gör det. Den Helige Ande
erbjuder vår världskärlek som utvisar osäkerhet; kärlek som övervinner rädslan för förräderi
kärlek som bär evigheten inom; den sanna kärleken som drar oss till en enhet som förblir!
Jesuiterna, som ökade framträdande under en tid av massinvandring och urbana urval,
förutsåg ett inferno av tusentals sjuka kroppar "pressade tillsammans som druvor i en
vinpress". Precis som Gud är utomjordisk, ska vi som hans utvalda människor skilja oss från
denna värld.
Människor som avvisade Jesus var "evigt åtskilda från Gud". Och julberättelserna innehåller
många andra teman: ödmjukheten hos Maria, inlämnande av sitt rykte, och kanske till och med
hennes liv, att lyda Gud; Josephs mjuka stolthållande nåd evangeliets uppenbarelse till bara
herdar; den politiska makt-hungriga paranoia och hänsynslöshet hos en osäker konung Herod;
och så vidare. Och det är inte det värsta den här världen kan kasta på oss ("Helvetet på
jorden"). Utan tvekan är det här och där där ett element av feghet som krymper i skräck från
ansvaret för handlingar som är möjliga med sådana viktiga konsekvenser. Detta skulle
inkludera de miljoner som dog som babyer liksom de miljarder otroende eller avgudarier som
bodde och dog aldrig att veta Gud eller Hans Son. Inferno är inte en filosofisk text; Dess avsikt
är inte att tänka. För att vara en med denna sarvanubhuh, detta allvarliga vem som befinner sig
i den yttre himlen, liksom i vår inre själ, måste vi uppnå det medvetande toppet, vilket är
kärlek: Vem kunde ha andat eller rört sig om himlen var inte fylld av glädje, med kärlek. Nu är
det logiskt möjligt för honom att vara under dessa omständigheter och bekräfta Kristus. Han
ser "det nya Jerusalem som kommer ner från himmelen från Gud, förberedd som en brud som
är vackert klädd för sin man" (Uppenbarelseboken 21: 2, läggs till läggning). Vad skulle
hända, till exempel om den fördömda hatade Gud i en sådan utsträckning att de skulle föredra
att icke-existens behöll det minsta beroende av Gud.
Att bevilja att Gud känner ilska eller missnöje mot synd skulle vara att undergräva hela
grunden för deras exegetiska fall. Denna brist på skönhet gör både kärlek och rättvisa helt
meningslös. Uppdatera dina faktureringsuppgifter här för att fortsätta njuta av din
prenumeration. Att ha medkänsla innebär att ha en passion för alla saker, inte bara mellan två
människor, utan för alla människor, för alla saker på jorden, djuren, träden, allt som jorden
innehåller. Han gick med i Ryan Hawk, skapare och värd för The Learning Leader Show, för
att prata om de kritiska komponenterna för att upprätthålla excellens, vad det. Ju mer av det
förflutna en persons själ kan fortfarande behålla när han är kvar till sig själv, desto djupare är
han. Som nämnts ovan lär den traditionella uppfattningen att helgens varaktighet

nödvändigtvis är evig eftersom det inte är möjligt för den fördömde att fly. Du kan bara hata
någon som du verkligen vill älska, för om du var helt likgiltig för den personen kunde du inte
ens få upp tillräckligt med energi för att hata honom. Som du sa, är den helige straffet i
helvetet evig separation från Gud. Jag är benägen att tro att ingenting kan betyda mer än vad
människor älskar.
Det är människor som utesluter sig från frälsning. Hank Hanegraaff skriver i boken
"Resurrection" att "gehenna (från Ben Hinnoms dal) är enbart en symbol för en mer kvävande
verklighet. Visst, det låter bra, men det är inte bibliskt sant. Över 290 vers i Gamla testamentet
och 70 i Nya testamentet innehåller direkta uttalanden om Guds nåd mot sitt folk. Vi måste inte
spekulera mer på vår plikt, men gör det helt enkelt.
I stället går till de som säljer olja och köper några för er själva. "Men medan de var på väg att
köpa oljan kom brudgummen. Vid orimligt övergivande sig till varandra upprätthöll de
individens frihet gentemot tingenes världsherravälde. Jag tror inte på någon form av efterliv,
men dina låter rimligare än de traditionella. Är inte detta Skaparens barmhärtighet gentemot
dem som medvetet vägrade honom. Den enda möjligheten till himlen visar sitt fria försvar att
vara ett logiskt bedrägeri. Om vi tror på en rättvisa gud, tror dessa teologer, helvetet måste
innebära oproportionerlig bestraffning, inte rättvisa. För givet att Gud har skapat oss med
viljens frihet följer det att han inte kan garantera att alla människor kommer att fritt ge sina liv
till honom och bli räddade. Det betyder inte att det inte var tillgängligt för Kristus.
barmhärtigheten har alltid varit tillgänglig, och gud gav tillräcklig information från början för
att människor skulle få det. En odödad eld är en som inte har släckts. För dig tio mint och dill
och kummin, och har försummat de tyngre sakerna i lagen: rättvisa och barmhärtighet och
trohet. Galatierbrevet 2:21, "Jag frustrerar inte Guds nåd: för om rättfärdighet kommer genom
att lyda lagen, då är Kristus förgäves förgäves." Som en jordisk domare skulle han förklara sig
orättvis om han kastade undan rättvisan och inte straffa en ogudaktig mördare på grund av ett
personligt förhållande med de skyldige, men även Gud, som den heliga Skaparen, lagenaren
och domaren av mänskligheten, inte kunde undanröja rättvisan helt enkelt på grund av Hans
kärlek till oss.
Utifrån detta förklarar han varför Postmodernism är självbedömande och en otillräcklig
livsfilosofi. Som svar på dem som ljuder varningen om helvete skriver de: "Detta gör att
kristna ser ut som de tjänar en Gud fylld av vrede och vrede." Bibeln säger tydligt de som inte
tror på vad det står, Satan har blindat ögonen och dämpade deras hörsel (2 Kor 4: 3-5). Till
exempel beskrivningen av egenskaperna hos en euklidisk rätt triangel på en plan yta: det finns
inga möjliga omständigheter enligt vilka beskrivningen inte är tillämplig, och ändå har den
tydligt en betydande tillämpning. Oavsett om det är eget val eller inte är det inte frågan när
terminologin faktiskt används. De fick höra att sammanslagning av ens själv med en
besättning, stam eller gemenskap är den ädlaste vägen för en man att leva, och de lydde. För
att överleva behöver vi pågående konversation, dialog, förhandlingar och öppen
kommunikation, särskilt mellan människor som ser världen så väldigt annorlunda från
varandra. Å ena sidan lär Bibeln att Gud är kärlek, och ändå varnar det för att de som avvisar
Gud står inför evig straff, och det innehåller frekventa varningar om faran att gå till helvetet.
Vi får också aldrig glömma att Gud gav människan en fri vilja att välja sin promenad i livet.
Läran om den katolska kyrkan säger att det enda sättet att frälsa accepterar Jesus som vår
frälsare. Vad är det som gör en människa stor, beundrad av skapelsen, väl tillfredsställande i
Guds ögon. Är det en metafor? Är lära av hans frälsning en metafor.

Gud skulle älska att skydda oss även från det, men kan inte, för när vi är förlova i ondska,
avvisar vi både Gud och Guds skydd. En korrekt förståelse för hans uttalande börjar där.
Föreställ dig att du spenderar en livstid frivilligt distanserade från Gud bara för att finna dig
självfrivilligt släpt in i hans kärleksfulla närvaro för all evighet. Förutom att titta på hur Jesu
resa genom Hades uppmuntrar inspirerar hopp och leder oss när vi lider, det kommer att se på
hur ska vi svara på förtal, försvara vårt hopp och behandla varandra. Vi kan inte bära tanken
att världen är så orättvis. För i dagarna före översvämningen äter och dricker människor, gifter
sig och gifter sig, tills Noah gick in i arken; och de visste ingenting om vad som skulle hända
förrän översvämningen kom och tog dem alla borta. Sammanfattningsvis måste motståndarna
till universalismen antingen begränsa Guds. Johannes 3:16 "Ty Gud älskade så världen, att han
gav sin enbårne Son, så att den som tror på honom inte skulle förgås utan ha evigt liv. "Guds
Sanning: Kristus betalade vår väg till himlen på korset Vi förtjänar att straffas för våra egna
synder.
Han gör partner i sin himmelska förhärlighet de som har trott på honom och förblev trogen
mot hans vilja. Är dina synder så dåliga att du är bortom Guds nåd? ". Men om Jesus hade dött
genom dödlig injektion, hade han inte lidit tillräckligt för att tillfredsställa Guds "rättvisa". Den
väsentliga punkten är att offret känner till hjärtlig sorg och strävan att göra återbetalning. Vissa
teologer har omfamnat universalism - tron att alla själar till slut löses och återförenas med
Gud. Mot annihilationism skulle vissa motsätta sig att det strider mot Guds kreativa natur att
utplåna allting (detta kommer att diskuteras vidare i avsnitt fyra). Ändå, i försoningen av
syndarnas berättelser, poeten Dante. Våra synpunkter på ras, religion, kön och sexuell
läggning och vetenskap har förändrats avsevärt i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle
som inte styrs av den gudomliga rätten till kungar. I varje fall där Guds vrede utgjordes, gav
han sitt folk. Det är allt upp honom, och han är rättvis och rättvis och nådig eftersom ingen
förtjänar något annat än fördömande. Varje dödlig synd som begås av människan är
nödvändigtvis "begåvad med full kunskap och medvetet samtycke". CCC 1857.
Kom ihåg att initieringen av denna förödelse inte tvingades på oss av vår Maker; Det är helt
mänskligt ansvar. Vänligen hör den här sanningen: du kommer inte att undkomma Guds
rättfärdighet genom att gå till helvetet. Med tanke på det onda uppenbara beviset är det
omöjligt att det finns en omniperfekt Gud. Han gav oss fri vilja så att vi kunde älska honom
fritt. Vi har översvämningar; vi har orkaner; vi har famines. Och det här medvetandet om
universum, som en kärlek, som personifierar allt som den älskar, upptäcker, är det vi kallar
Gud. Människor skulle inte ha rätt att göra sådana saker; Det skulle bara vara som instrument
av Guds dom på vissa personer. Men min punkt är att helt enkelt lära människor att "vakna,
komma över det, vara disciplinerad", betyder inte pelagianismen (särskilt när Peterson inte ens
diskuterar ett sätt att bli rätt till Gud). I himlen kommer inte frälsaren att vara där och den
syndiga naturen kommer att vara borta. För om tro inte leder till goda verk, så är det inte riktig
tro. Lösningen var ett mer positivt budskap: optimala låtar, betoning på kärlek och acceptans.

