
 

23 Minutter I Helvede 
af Bill Wiese 

Tror du på Helvede?  Præcist hvad er det Jesus frelser os fra? ·Et utroligt vidnesbyrd af Bill Wiese 
og hans 23 Minutters oplevelse af helvede. Jesus viste helvede for Bill, fordi så mange 
mennesker, selv kristne, ikke tror på at helvede eksisterer. Bill fortæller sin grusomme oplevelse i 
levende detaljer. Ingen vil kunne forestille sig den skræk som fordømte sjæle må udholde, eller 
hvor absolut smertefuldt det er for Herren, at nogle af hans skabninger vælger at komme der. 
Oversat fra  Audio CD, IKKE fra hans bog. For den mest komplette historie, vær venlig at købe hans bog! Dette var fra 
et møde i Kansas City, KS som hed “Kansas City for America”. Oplevelsen i helvede skete d. 23. november 1998. 
 
(Introduktion af Mødelederen) 

For et par måneder siden bad Mike Bickle, som jeg arbejder med på International House of 
Prayer, mig om at undervise om emnet helvede.  Mens jeg studerede emnet, fik jeg et  bånd af en 
ven som hedder Steve Carpenter.  På det bånd var der det budskab som du skal til at lytte til af 
Bill Wiese og hans kone Annette. Hans budskab rokkede ved min verden. Og det ændrede 
fuldstændigt den måde hvorpå jeg er sammen med min familie, mine venner, og endog 
mennesker som jeg ikke kender. Det er fuldstændigt forvandlet. Jeg overdriver ikke, så vær venlig 
ikke at tro at jeg taler med overdrivelse her.  Det har fuldstændigt ændret den måde, hvorpå jeg 
ser på de få år jeg har tilbage på denne jord. Det er min bøn at Gud vil gøre dette med dig i 
dag. Jeg kan ikke overdrive vigtigheden af dette budskab. Bill er en kristen. Han overgav sit liv til 
Kristus da han var 16. Han har kendt Herren i 32 år.  Han flyttede til Californien i 1976 og var 
under  Pastor Chuck Smith i Costa Mesas tjeneste i Californien.   

Bill er ejendomsmægler og det samme er hans kone. I de sidste 15 år, har Bill været I 
menigheden og i lederskabet igennem forskellige sæsoner af Eagles Nest, under Dr. Gary 
Greenwalds pastorat i Orange County i Californien.  En pastor der, i Eagles Nest, som hedder 
Pastor Raul, kom til  Bill og sagde for adskillige måneder siden, "Bill, Gud vil gøre et vækkelses 
værk. Han vil begynde i Kansas by for Amerika.  Han vil sende dig der, og du bør gå.” Bill og 
Annette har aldrig være i Kansas i hele deres liv. Den næste dag, ringede jeg til Bill og sagde, 
“Ville du overveje at komme til Kansas?  Jeg har set din video og jeg tror det er meningen du skal 
komme. Jeg tror de er her på Guds befaling.   



Du skal høre visionen fra helvede, men endnu vigtigere, du skal høre en vision om intimitet med 
Jesus Kristus og den kærlighed han har til hele verden. Bill var i helvede. Han var ikke en tilfældig 
observatør, som så mange mennesker har været i lignende visioner, men han oplevede helvedes 
pinsler i omkrig en halv time, med absolut intet håb om at slippe ud nogensinde. Bill og hans kone 
er i dyb kærlighed med Jesus Kristus, og til Guds arbejde og til Helligåndens ledelse. Du vil også 
kunne lide ham. Vær venlig at byde Bill og Annette Wiese velkommen. Hele denne rejse har været 
sådan en velsignelse for os. Som Hal sagde, er vi ejendomsbranchen. Vi gør ikke dette som en 
levevej. Vi gør det ikke for penge. Vi ved bare at Gud har fortalt os at vi skal gå ud og fortælle 
verden om hans kærlighed til mennesker og om det sted han ikke ønsker nogen af hans 
skabninger skal komme hen. Så det er derfor vi er her. Så for tidens skyld, vil jeg forkorte dette 
vidnesbyrd, og gå lige i gang med det. 

Men først vil jeg tage fat på et par ting, spørgsmål som måske er i dit sind. Det første spørgsmål 
som ville være i mit, hvis jeg lyttede til det, ville være: ”Hvordan kunne du vide om det ikke bare 
var en ond drøm du havde haft?” En ond drøm?"  Et par punkter til dette er, for det første, jeg 
forlod min krop. Jeg så min krop da jeg vendte tilbage, dengang jeg lå på gulvet. Så nu ved jeg 
med sikkerhed at det var en ud af kroppen oplevelse. Nogen kristne har sagt, "En kristen kan ikke 
forlade sin krop."  Men det er ikke sandt, I 2 Korinter brev 12:2, da Paulus blev taget op I den 
tredje himmel, sagde han, v2   – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – blev 
rykket bort til den tredje himmel. ” Så hvis han ikke vidste det, betyder det at det er muligt. Og han 
sagde også I vers 1 at det var en vision, så jeg tror det kommer under klassifikationen af en vision. 

I Job �14  står der, “v14 så forfærder du mig med drømme· og overfalder mig med syner. Så dette er til fulde 
hvad Herren gjorde, gjorde mig skrækslagen via en vision. Endvidere da jeg vendte tilbage fra 
dette, tog det mig 1 år at gøre mig rolig og at blive som en normal person igen. Jeg var så oprevet 
og traumatiseret af den frygt, at det har ændret hele mit synspunkt på det at vidne og af, hvor 
meget jeg sætter pris på hvad Gud har frelst os fra.   

Jeg bad min kone om at komme herop et øjeblik så hun kunne bare dele mig jer hvad der skete da 
hun fandt mig i dagligstuen, fordi jeg ikke husker den del. Så jeg vil gerne at hun siger et par ord. 
Tak.   

(Bills kone Annette taler) 

Det var omkring kl 3:23 om morgenen da jeg vågnede. Jeg kan netop huske det, fordi jeg kiggede 
på vores digital ur, og jeg lagde mærke til at Bill ikke lå ved siden af mig, og jeg hørte skrig som 
kom fra vores daglig stue. Jeg stod op og gik ned ad gangen. Jeg fandt min mand på en måde 
som jeg aldrig havde set ham før. Hvis nogen kommer til at kende Bill, så er han meget 
konservativ af natur, meget rolig og en professionel mand. Han er bare ikke den type som bliver 
ophidset, eller er følelsesmæssig over noget, medmindre det er Gud der indimellem gør noget. 
Men alligevel, jeg så ham der traumatiseret, faktisk traumatiseret, idet han holdt sig til kraniet, 
holdt hovedet mellem sine hænder og græd og skreg. Han var i fosterstilling på vores dagligstue 
gulv. Jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre. Jeg troede han havde fået et hjerteanfald. Jeg begyndte 
bare at bede og han råbte og sagde, “Bed om at Herren vil tage dette ud af mit sind! Herren tog 
mig til helvede. Jeg føler at min krop dør, jeg kan ikke klare det.”  

Så jeg begyndte at bede over ham, og efter omkring ti til tyve minutter, begyndte han at slappe af. 
Han var faktisk i en traumatiseret tilstand, som en der har været I Vietnam og haft en oplevelse, 
eller en forfærdelig bilulykke som de oplever på ny. Det var ikke bare en eller anden som havde 
haft en ond drøm og var vågnet. Så det vil jeg bare vidne om og fortælle.   

(Bill Wiese taler) 

jeg er så velsignet med en god kvinde. Jeg er virkelig taknemmelig til Gud. Jeg har været gift i fire 
år og har kendt hende i seks.  Og det har været de bedste seks år af mit liv, det må jeg sige så 
pris ske Gud. 



Jeg ønskede at finde ud af, da vi kom tilbage fra denne oplevelse, om der er nogen i bibelen som 
nogensinde har oplevet helvede. Så jeg begyndte at undersøge det. Jeg lytter til Chuck Missler 
meget. Han er en bibel lærer som kommer over hele nationen, end sand studerende og han har 
sagt at Jonas oplevede helvede; i Jonas 2: står der; ”I helvede råbte han ud.” og i Jonas 2: 6 står 
der ”jorden med sine tremmer var over mig for evigt, dog du har bragt mit liv op fra ødelæggelse. 
Så i det mindste var der nogen i bibelen som har oplevet helvede, Jonas. 

Jeg ønskede også at finde ud af det, fordi jeg blev opdraget i de tidlige dage i Calvary Chapel, at 
enhver åndelig oplevelse som du gennemgår skal allerede være i Guds ord. Så jeg vidste at hvis 
det jeg havde oplevet var sandt, vil det allerede være i Guds ord. Så jeg begyndte at lave research 
og jeg fandt over 400 skriftsteder som beviste alt hvad jeg så, hørte, følte, alt hvad der handlede 
om helvede. Det er allerede i bibelen, så hvad end jeg fortæller dig, så er det der allerede. Jeg vil 
lave referencer til nogen af de skriftsteder efterhånden som vi kører på. Jeg kan ikke citere alle 
400, men jeg vil gøre det med nogen af dem. Jeg har også fundet ud af at der var 14 andre 
mennesker som har oplevet en portion af helvede. De fleste af dem var nærdødsoplevelser, 
mennesker på hospitalet som døde og blev bragt tilbage. 

Så for at komme lige i gang med det: min kone og jeg var til et søndag aftens bønne møde, som vi 
altid deltager i med vore pastorer. Og vi tog hjem som enhver anden aften og gik i seng. Omkring 
klokken 3.00 om morgenen blev jeg taget dertil. Jeg vidste ikke hvordan jeg kom dertil, før jeg 
vendte tilbage. Så forklarede Herren det. Men jeg blev bare smidt ind i en fængselscelle, ligesom 
en almindelig fængselscelle. Lige som du ville forestille dig det med rå store sten vægge og 
tremmer for døren. Jeg vidste endnu ikke hvor jeg var. Det eneste jeg vidste, var at det var 
ekstremt varmt, forfærdelig varmt. Det var så varmt, at jeg ikke kunne tro jeg var i live. Jeg følte 
det ligesom jeg skulle have været opløst af den hede, men jeg var stadig i live. Der var lys I 
rummet I et lille øjeblik og jeg tror Herrens nærvær var der for mig, så jeg kunne se scenariet 
bedre, men så blev det mørkt efter cirka et minut.   

I IEsajas 24:22 der står der.: v22 De skal drives sammen· i fangehullet som fanger;· de skal kastes i fængsel· og 
straffes langt om længe. 
Ordsprogene 27 "de skal gå ned i helvede til dødskamrene” 
Ved "Kamre" betyder det værelser.  Så dele af helvede har fængselsceller, kamre, huller med ild 
og store områder med ild, så jeg var bare i en fængselscelle på dette tidspunkt. 

Jonas 2:2 står der, "in Hell he cried out." v2 Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud: og i Jonas 2:6 
står der," Også""the earth with her bars was about me forever, yet thou has brought up my life 
from corruption. ����v6  Vandet truede mit liv,· havdybet omgav mig, tang havde viklet sig om mit hoved. ����v7  Jeg var 
kommet ned til bjergenes rødder,· jordens porte var for evigt slÅet i bag mig. Men du, Herre min Gud,· løftede mig op 
fra graven. 

Og i Job 17:16 " "They shall go down to the bars of the pit..." v16  Følger det med mig ned i dødsriget? 
      Skal vi sammen synke i støvet? 

Så igen, alt hvad jeg så var I ordet. Stenene talte om det i Esajas 14:19.  ����v19  Men du er slængt hen 
uden grav· som en foragtet kvist,· omgivet af dræbte, der blev gennemboret med sværd· og styrtet i den stenfyldte 
afgrund. 
      Du er et nedtrampet lig! 

Jeg fandt mig selv I cellen og disse 4 væsener var i cellen med mig. Jeg vidste ikke de var 
dæmoner på det tidspunkt, fordi jeg kom der som en ufrelst person. Gud tog det ud af mit sind at 
jeg var en kristen. Jeg forstod ikke hvorfor, men han forklarede det for mig på vejen tilbage. Disse 
væsener, som jeg ikke var klar over var dæmoner, var enorme. De var omkring 12 eller 13 fod 
høje, en af dem kommer i til at se på �video . Et af de mennesker som giver deres vidnesbyrd, han 
så den samme dæmon som jeg gjorde. Så du kommer til at se hvordan sådan en virkelig ser ud. 
Der er et rigtigt godt billede af den på videoen, hvor en fyr blev trukket op til helvedes tremmer. 
Det er Kenneth Hagins vidnesbyrd.   



Den var skællet.  Denne havde fiskeskæl over hele sin krop, kæmpe gab med kæmpe tænder, og 
klør som stak ud og indsunkne øjne.  De var bare enorme. Og den anden så ikke ud som denne 
overhovedet, men den havde barberbladsskarpe finner over det hele med en lang arm, og fødder 
ude af proportioner. Alt var deformeret og fordrejet, ude af symmetri, ingen symmetri, en arm 
længere og en kortere og bare mærkeligt udseende og de spottede Gud. Og jeg spurgte mig selv: 
”Hvorfor spotter de Gud”? Hvorfor hader de Gud så meget?” Og så vendte de deres 
opmærksomhed mod mig, og jeg mærkede det samme had de havde mod Gud, og igen tænkte 
jeg ”hvorfor hader de mig, Jeg har ikke gjort dem noget.” Men de hadede mig med et had som jeg 
aldrig havde oplevet på jorden: helt anderledes end hvad mennesker er i stand til at hade med. De 
hadede mig helt og aldeles, og jeg vidste de havde en opgave som gik ud på at de skulle torturere 
mig. 

Der er ting som jeg vil fortælle, som jeg ikke ved hvordan jeg kunne vide. I helvede er dine sanser 
mere følsomme, du er bare klar over mere end vore fysiske kroppe er. Jeg var klar over afstande, 
jeg var klar over tid og så videre, meget mere end du er her. Jeg vidste disse tingester var tilegnet 
mig, til at torturere mig for evigt på dette sted. 

Jeg lå på gulvet I denne celle og jeg havde absolut ingen kraft I min krop. Jeg tænkte, ”hvorfor kan 
jeg knap nok bevæge mig, hvad er galt med mig?” Jeg var blot klar over at jeg ingen styrke havde 
og jeg lå hjælpeløst der. En dæmon greb bare fat og tog mig op, og kastede mig ind i væggen 
som et glas. Han to mig bare op som et glas. Det var så let jeg var, eller så stærk han var. Og 
kastede mig ind i væggen, og ethvert ben i min krop brækkede bare. Og jeg følte smerte! Jeg 
begyndte bare at ligge på gulvet der, og råbte om nåde, men disse væsener har ingen nåde 
overhovedet, absolut ingen nåde.    

Den ene tog mig op, og den anden med hans barberblads-skarpe kløer, skar han bare mit kød af. 
Han rykkede det bare af, og var fuldstændig ligeglad med denne krop, som Gud så underfuldt 
havde skabt. Det havde et had som var så intenst imod mig. Jeg tænkte på ”hvorfor lever jeg 
gennem dette? Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke er død. ”Mit kød hang bare der på ribbenene. Og 
der var intet blod, bare kød, der hang, fordi livet er i blodet, og der er intet liv i helvede. Og der er 
intet vand I helvede.  

I Sagas 14:9-10 Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming: it stirreth up the 
dead for thee, even all the chief ones of the earth; it hath raised up from their thrones all the kings 
of the nations.  All they shall speak and say unto thee, Art thou also become weak as we?  Art 
thou become like unto us?  

 står der ����v9  Dødsriget dernede ryster,· når du kommer;· dødningene vækkes op,· alle jordens herskere;· alle folkenes 
konger· rejser sig fra deres troner. 
       ����v10  De hilser dig alle· med disse ord:· � »Også du er blevet afmægtig ligesom vi,· nu ligner du os. 

salme 88:4  I am counted with those who go down to the pit; I am like a man who has no strength,  

v4 For min sjæl er mæt af ulykker, mit liv er nået til dødsriget, 
v5 jeg regnes blandt dem, der er gået i graven, jeg er blevet som en mand uden kraft. 

og i ved at djævelen har styrke, i skrifterne hvor der var en dæmon besat mand som løb gennem 
kirkegården, der står. 

Markus 5:1-4 Then they came to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes.  And 
when He had come out of the boat, immediately there met Him out of the tombs a man with an 
unclean spirit, who had his dwelling among the tombs; and no one could bind him, not even with 
chains, because he had often been bound with shackles and chains.  And the chains had been 
pulled apart by him, and the shackles broken in pieces; neither could anyone tame him. 



����v1  Så kom de over til den anden bred af søen til gerasenernes land. ����v2  Og da Jesus steg ud af båden, kom der i 
det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne; han var besat af en uren ånd. ����v3  Han holdt til i gravene, og ikke 
engang med lænker kunne man holde ham bundet; ����v4  for han var ofte blevet lagt i fodjern og lænker, men 
lænkerne havde han revet af sig, og fodjernene havde han sprængt. Ingen var i stand til at tæmme ham; ����v5  hele 
tiden, både nat og dag, løb han rundt mellem gravene og på bjergene og råbte og skreg og slog sig selv med sten. 

De kunne ikke binde ham: han havde brudt kæderne i stykker, og det var bare en mand med en 
dæmonisk styrke. Jeg forstod disse dæmoner havde omkring 1000 gange menneskers styrke. Så 
selv om jeg havde min narturlige styrke, kunne jeg ikke have kæmpet med dem alligevel. Så jeg 
var absolut under deres nåde, som de ikke har noget af, nåde. Dæmonerne styrer dit liv i helvede. 
Disse dæmoners stank og stanken I helvede var så frastødende: Jeg kan end ikke beskrive det for 
dig. Dette var en lugt af brændt kød af svovl. Lugten af disse dæmoner var som en åben 
kloak.”Hvordan kan jeg overleve denne lugt, den er så forfærdelig?” Men igen, du dør ikke, du må 
udholde det. 

De blasfemiske ting, at de forbandede Gud er nævnt i  Ezekiel 22-26 Her priests have violated My 
law and profaned My holy things; they have not distinguished between the holy and unholy, nor 
have they made known the difference between the unclean and the clean; and they have hidden 
their eyes from My Sabbaths, so that I am profaned among them. 

Jeg bliver bespottet  iblandt dem." 

Hendes præster har overtrådt min lov og spottet mine hellige ting: de har ikke skelnet mellem det 
hellige og uhellige, ej heller har de gjort kendt, forskellen mellem det urene og det rene: og de har 
skjult deres øjne fra mine sabatter, så jeg er bespottet iblandt dem. 

Respektløst og degraderet vulgært sprog og gudsbespottelse. 

Pinslerne de gjorde mod mig blev nævnt i 5. Mosebog 32:22-24. For a fire is kindled in My anger, 
And shall burn to the lowest Hell; It shall consume the earth with her increase,  And set on fire the 
foundations of the mountains.  ‘I will heap disasters on them; I will spend My arrows on them.  
They shall be wasted with hunger, Devoured by pestilence and bitter destruction;  I will also send 
against them the teeth of beasts, With the poison of serpents of the dust. 

v22  Min vrede står i flammer, 
      den brænder til dødsrigets dyb,· fortærer jorden og dens afgrøde, antænder bjergenes grundvolde. v23 Jeg hober 
ulykker op over dem,· alle mine pile vil jeg bruge på dem;· · de afkræftes af sult,· fortæres af feberbrand og dødelig 
sot;· rovdyr med skarpe tænder slipper jeg løs· og giftige slanger, der kryber i støvet.   

2 Samuel 22:6 sorrows of Hell compassed me about; the snares of death prevented me; 
v6 Dødsrigets bånd snørede sig om mig,· dødens snarer truede mig. 

Og i Mika 3:2 er der et interessant skriftsted hvor filistrene, som hader israelitterne siger: You who 
hate good and love evil; Who strip the skin from My people, And the flesh from their bones;  ����v2  Men I hader det gode· og elsker det onde;· I flår huden af folk· og kødet af deres knogler.« 

Det var det de gjorde mod det jødiske folk. Dette var i det naturlige, men hvor fik de den ide fra? 
Det kommer fra helvede. Det er det dæmoner gør. Og nåden? Der er kun nåde i himmelen. Nåde 
kommer fra Gud, og djævelen har ingen kundskab om nogen slags nåde, han er fuldstændig imod 
det.  Salme 36:5 "Your mercy, O LORD, is in the heavens; Your faithfulness reaches to the 
clouds." v6  Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne. 

 Det er i helvede. Og i Salme 74:20 Står der; Have respect to the covenant; For the dark places of 
the earth are full of the haunts of cruelty: v20  Husk på pagten! For landets mørke 
er fuldt af stønnen og vold. 



Det er bare et grusomt, sørgeligt, forfærdelige sted du må udholde. Du må udholde alle disse ting.   

Gud har skabt mennesket som den højeste form for skabning, og disse dæmoner er den laveste 
for skabning. Som mennesker arbejder vi hårdt for at kommer foran i livet, vi forbedrer os, vi 
studerer. Men i helvede bliver dit liv styret af dæmoner. Disse skabninger ar ingen IQ, de er 
absolut uvidende skabninger. Alt hvad de kender til er had mod Gud, had mod dig og tortur. Og de 
kører dit liv, og de kører dit liv, og du kan ikke gøre noget ved det. 

Der er skriftsteder om den ydmygelse du må udholde. ”Denne ting vil styre mit liv, jeg kan ikke 
stoppe den!” Esjas 5:14-15 Therefore my people have gone into captivity, because they have no 
knowledge; their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst.  Therefore 
the grave enlarges its appetite and opens its mouth without limit; into it will descend their nobles 
and masses with all their brawlers and revellers.  So man will be brought low and mankind 
humbled, the eyes of the arrogant humbled. 

Derfor åbner dødsriget sit svælg, spærrer det op på vid gab, og ned styrter både de fornemme og den larmende hob, 
det lystigt buldrende slæng. ����v15  – Mennesket skal bøjes, manden ydmyges, de stoltes blik skal ydmyges: 

Isaiah 57:9-16 You went to Molech with olive oil and increased your perfumes.  You sent your 
ambassadors far away; you descended to the grave itself!  You were wearied by all your ways, but 
you would not say, 'It is hopeless.' You found renewal of your strength, and so you did not faint.  
"Whom have you so dreaded and feared that you have been false to me, and have neither 
remembered me nor pondered this in your hearts?  Is it not because I have long been silent that 
you do not fear me?  I will expose your righteousness and your works, and they will not benefit 
you.  When you cry out for help, let your collection of idols save you!  The wind will carry all of 
them off, a mere breath will blow them away.  But the man who makes me his refuge will inherit 
the land and possess my holy mountain."  And it will be said: "Build up, build up, prepare the road!  
Remove the obstacles out of the way of my people."  For this is what the high and lofty One 
says—He who lives forever, whose name is holy: "I live in a high and holy place, but also with him 
who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the 
contrite.  I will not accuse forever, nor will I always be angry, for then the spirit of man would grow 
faint before me— the breath of man that I have created. v9  Du ødsler olie på Melek og giver 
rigeligt af dine salver. Du har sendt dine bud til det fjerne, helt ned i dødsriget. v10  Du 
udmattedes på din lange rejse, men sagde ikke: Det er forgæves. Du samlede kræfter igen, derfor 
gav du ikke op. v11 Hvem er det, du er angst og bange for, siden du lever i løgn? Mig huskede du 
ikke, og du ænsede mig ikke; jeg har jo tiet fra evighed, så du frygtede mig ikke. v12  Men jeg 
siger: Din retfærdighed og dine gerninger kan ikke gavne dig, når du råber om hjælp; v13  lad din 
gudeflok redde dig. Men stormen river dem alle bort et vindstød tager dem. Men de, der søger 
tilflugt hos mig, skal arve landet og få mit hellige bjerg i eje. v14  Og han sagde:Byg vej, byg vej og 
ban den, fjern hindringer fra mit folks vej! v15  For dette siger den højt ophøjede, som troner for 
evigt, og hvis navn er Hellig: Jeg bor i det høje og hellige og hos den, der er knust, hvis ånd er 
nedbøjet, for at oplive den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte. v16  Jeg anklager ikke for 
evigt og vredes ikke for altid; for så ville deres ånd svigte for mine øjne, den livsånd, jeg selv har 
skabt. 

Ezekiel 32:24 There is Elam and all her multitude, All around her grave, All of them slain, fallen by 
the sword, Who have gone down uncircumcised to the lower parts of the earth, Who caused their 
terror in the land of the living; Now they bear their shame with those who go down to the Pit.  ����v24  Dér er Elam med hele sin larmende hob rundt om dets grav. Alle de dræbte, som er faldet for 
sværdet, og som steg uomskårne ned i jordens dyb, spredte rædsel i de levendes land. De må 
bære deres skændsel sammen med dem, der er gået i graven. v25  Blandt de dræbte fik det sit 
leje med hele den larmende hob rundt om dets grav. Alle de uomskårne, som er dræbt af sværdet, 
spredte rædsel i de levendes land. De må bære deres skændsel sammen med dem, der er gået i 
graven; blandt de dræbte blev de lagt 



Det fortsætter og fortsætter. Det var en forfærdelig ting, at dit liv blev styret af disse væsener, som 
ingen barmhjertighed har overfor dig på nogen måde. 

(mørket og skrigene i helvede) 

Jeg lå I cellen og det blev mørkt, totalt og aldeles mørke. Jeg mener et mørke som jeg aldrig 
nogensinde havde oplevet før. Og jeg har været nede i huler, helt nede i jern miner i Arizona. Der 
ar et mørke, som du aldrig kunne forestille dig. Jeg klarede at kravle ud, på en eller anden måde 
kunne jeg kravle, og de lod mig åbenbart gøre det. Jeg huskede hvor døren var, så jeg kravlede 
imod den og følte mig frem, som jeg kom ud af cellen. Jeg kiggede i en retning, og det hele var 
sort, og det eneste jeg hørte var skrig, milliarder af mennesker som skreg på dette sted, jeg vidste 
at der var milliarder og det var så højt. Hvis du nogensinde har hørt nogen skrige før, så er det så 
generende. Nå, men når du hører milliarder af mennesker skrige, kan du ikke engang forestille dig 
hvordan det påvirker din hjerne. Du kan bare ikke udstå det. Du holder dig for ørerne, fordi det er 
så højt og gennemtrængende. Du kan ikke komme væk fra skrigene. 

Og frygten som overmander dig er utrolig. Alt er komineret af frygt. Der er intet nærvær af Gud på 
dette sted, så du må udholde frygten og pinslen og mørket. Du kan ikke se noget. Du kan end ikke 
se hvad der kommer op imod dig. Skriften taler om dette mørke I salme 88:6 �   

You have laid me in the lowest pit, In darkness, in the depths. v6  Blandt de døde er jeg spærret 
inde, som de dræbte, der ligger i graven, dem, du ikke længere husker, for de er revet ud af din 
hånd. 

Revelation 16:10  

Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom became full of 
darkness; and they gnawed their tongues because of the pain. Johannes Åbenbaring kap. 16 v10  Den 
femte engel hældte sin skål ud over dyrets trone, og dets rige blev formørket; de bed sig i tungen af smerte, v11  og 
de forbandede himlens Gud for deres smerter og bylder, men omvendte sig ikke fra deres gerninger. 

Judas brev1:13 

Raging waves of the sea, foaming up their own shame; wandering stars for whom is reserved the 
blackness of darkness forever.  v13  de er som havets vilde bølger, der skummer af deres egen skam; de er som 
vildfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid. 

And there is a darkness which may be felt, as shown in  

Exodus 10:21 Then the LORD said to Moses, "Stretch out your hand toward the sky so that 
darkness will spread over Egypt—darkness that can be felt." 2. mosebog v21  Herren sagde til Moses: 
»Ræk din hånd op mod himlen, så skal der komme mørke over Egypten, et mørke som er til at føle på.« 

Du kan føle dette mørke.   

(frygten i helvede) 

Frygten, må jeg sige dig var så kraftfuld. Det griber dig. Hvis du nogensinde har  set en skrækfilm, 
hvor frygten springer op i din hals, hvis du kan tage det og gange det med mindst tusind, og holde 
det der, det er hvordan du har det hele tiden! Og jeg ved noget om frygt. Da jeg var ung plejede 
jeg at surfe. Da jeg var rigtig ung vi var i Coco i Florida for at surfe og der var en gruppe hajer som 
omringede mig, og en 9 foot tiger haj kom op og bed mit board midt over. Og den greb mig i benet 
og trak mig ned. Så mit ben var I munden på denne kæmpe haj. Jeg var ikke en kristen da: det var 
før jeg endog var frelst. Og lige pludselig gav den slip på mig. Jeg ved at Gud åbnede hajens 
mund. Men i nogen få øjeblikke, er den frygt som kommer op i én absolut overvældende. Hvis 
nogen på noget tidspunkt har set “Dødens Gab” så er den frygt INGENTING sammenlinet med det 



at man rent faktisk gennemgår det. Frygten var forfærdelig. Fyren ved siden af mig  var bare et par 
feet væk, og en haj rev hans ben helt af! Og de trak ham op på stranden, med blod over det hele. 
Han skreg og havde intet ben. Så jeg forstår frygt, men den frygt var ingenting, absolut ingenting 
sammenlignet med den frygt jeg følte i helvede. Der er ingen sammenligning overhovedet. Jeg tror 
at den frygt jeg følte ved haj angrebet var en af de største former for frygt vi kunne opleve på 
jorden. 

Så dette er nogen af de ting vi må udholde I  helvede.Isaiah 24:17 står der: 

Fear and the pit and the snare are upon you, O inhabitant of the earth.  And it shall be that he who 
flees from the noise of the fear shall fall into the pit, and he who comes up from the midst of the pit 
shall be caught in the snare; for the windows from on high are open, and the foundations of the 
earth are shaken. Esajas kap. 24v17  Gru, grube og garn 
      skal ramme dig, der bor på jorden. v18  Den, der flygter for gru, 
      falder i gruben, 
      den, der kommer op af gruben, 
      fanges i garnet.Himlens vinduer åbnes, 
      og jordens grundvolde skælver. 
       v19  Jorden brækker og slås i stykker, 
      jorden ryster og gennemrystes, 
      jorden rokker og bryder sammen; 

Ted Koppel, besøgte nogen fængsler og tilbragte natten der, og lavede en præsentation på 
udsendelsen, "Night Line" for halvandet år siden. Han kunne ikke tro hvor højt det lød, at han ikke 
kunne sover, alle skreg for fuld hals. Han sagde på TV at han var chokeret over hvordan folk bare 
skreg og jamrede hele natten igennem. Så selv i vore jordiske fængsler, skriger mennesker, hvor 
meget mere i helvede. I  Job 18:14 står der at de onde veje hos mennesket, er personer som 
afviser Herren..He is torn from the security of his tent and marched off to the king of terrors. Jobs 
bog kap. 18 v14  Han bliver revet bort fra sit trygge telt 
      og føres til rædslernes konge. 

Djævelen er virkelig rædslernes konge.   

(’Forladt I helvede) 

jeg var nu udenfor cellen og jeg kiggede I denne retning og som jeg  så til den side, kunne jeg se 
at der var flammer af ild, omkring 10 miles væk fra mig. Jeg vidste det var 10 miles. Og en hule 
med ild, omkring 3 miles overfor, havde flammer som oplyste horisonten nok til at se helvedes 
landskab bare en lille smule. 

Mørket var så tungt:det æder op ethvert lys. Men der var nok til blot at se noget af horisonten. Det 
var brunt over det hele og øde. Jeg mener ikke et eneste grønt blad, intet liv overhovedet, bare 
sten, skidt og en sort himmel, og smog i luften. Flammerne var virkelig høje så jeg kunne se dem. 
Der er et skriftsted i 5. mosebog 29:23 

 Deuteronomy 29:23 The whole land is brimstone, salt, and burning; it is not sown, nor does it 
bear, nor does any grass grow there, like the overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah, and 
Zeboiim, which the LORD overthrew in His anger and His wrath.   

5 mosebog kap 29 v22  svovl og salt, hele landet afsvedet, utilsået, uden at noget græs spirer frem og vokser op, som 
den ødelæggelse, Herren i sin vrede og harme bragte over Sodoma og Gomorra, Adma og Sebojim. 

Der var intet liv overhovedet I helvede. Det er så sært at være i en verden hvor der intet liv er. Her 
nyder vi træer og frisk luft, men der er det hele absolut dødt. 

(Hede) 

heden var så intens, som du overhovedet kan beskrive den. Der står i 5 mosebog 32:24 
Deuteronomy 32:24They shall be burnt with hunger, and devoured with burning heat, and with 



bitter destruction: I will also send the teeth of beasts upon them, with the poison of serpents of the 
dust. v22  Min vrede står i flammer, den brænder til dødsrigets dyb, 
fortærer jorden og dens afgrøde, antænder bjergenes grundvolde. v23  Jeg hober ulykker op over dem, alle mine pile 
vil jeg bruge på dem; v24  de afkræftes af sult, fortæres af feberbrand og dødelig sot; rovdyr med skarpe tænder 
slipper jeg løs og giftige slanger, der kryber i støvet. 
Judas brev 1:7 

as Sodom and Gomorrah, and the cities around them in a similar manner to these, having given 
themselves over to sexual immorality and gone after strange flesh, are set forth as an example, 
suffering the vengeance of eternal fire.  

Judas brev v7  og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som 
disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de 
straffes med evig ild.  

Psalm 11:6  

Upon the wicked He will rain coals; Fire and brimstone and a burning wind shall be the portion of 
their cup. 

Salme 11 v6  Han lader glødende kul og svovl regne over de 
uretfærdige, 
og en glohed vind bliver deres skæbne. 

 Dette er hvad der foregår I helvede. Det er så varmt. Alle disse ting burde slå dig ihjel, men du 
dør ikke! Du måtte blive ved at udholde alle disse ting. Jeg ønskede mig fred i sindet, at slippe 
væk fra skrigene og at komme ud derfra. Det er ligesom når du ønsker at komme hjem om 
aftenen, når du har haft en hård dag, du ønsker bare ro. Men der måtte du udholde alle skrigene 
og alle pinslerne. Og du ville aldrig komme væk fra det, nogensinde. I Esajas: 57:21 Isaiah 57:21 
står der: 

"There is no peace,"  Says my God, “for the wicked.” Esajas kap 57 v21  De gudløse har ikke fred, siger 
min Gud. 

Du er også nøgen I helvede. Det er bare en anden ting du må udholde. Skam! I Ezekiel: 32:24 
Ezekiel 32:24 tales der om skammen I hullet. 

There is Elam and all her multitude, all around her grave, all of them slain, fallen by the sword, 
who have gone down uncircumcised to the lower parts of the earth, who caused their terror in the 
land of the living; Now they bear their shame with those who go down to the Pit. v24  Dér er Elam med 
hele sin larmende hob rundt om dets grav. Alle de dræbte, som er faldet for sværdet, og som steg uomskårne ned i 
jordens dyb, spredte rædsel i de levendes land. De må bære deres skændsel sammen med dem, der er gået i graven. 
v25  Blandt de dræbte fik det sit leje med hele den larmende hob rundt om dets grav. Alle de uomskårne, som er 
dræbt af sværdet, spredte rædsel i de levendes land. De må bære deres skændsel sammen med dem, der er gået i 
graven; blandt de dræbte blev de lagt. 

Og I Job 26:6 Job 26:6  

Sheol is naked before Him, and Destruction has no covering  Job kap 26 v6  Dødsriget ligger åbent for 
Gud, 
      underverdenen ligger utildækket.. 

Dette betyder at Gud kan se ind I helvede, så han kan altså observere det. Men det at du er 
nøgen i helvede, er bare en anden ting du må gennemgå. 

(tørt) 

Der er ingen vand I helvede, overhovedet, ingen vand. Der er ingen luftfugtighed I luften og ingen 



vand af nogen slags. Der er så tørt, at du er desperat for en dråbe vand, bare en.  Ligesom 
skriften siger det I Lukas 16:23-24 Luke 16:23-24,  

And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in 
his bosom.  “Then he cried and said, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that 
he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am tormented in this flame.’ 
v23  Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. 
v24  Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand 
og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. 

Abraham sagde,  "Søn husk”, og så gik han videre til at tale om sine brødre. Han ønskede ham 
blot til at dyppe finger spidsen I vand, bare for at få en dråbe. Dette ville have været dyrebart. En 
dråbe, men du vil aldrig nogensinde få en dråbe. Det at løbe et maratonløb gennem 
dødsskyggens dal og have bomuld i din mund og blive der i dagevis, og det bare fortsætter i 
dagevis på den måde, bare tørt, absolut, desperat for en dråbe vand.   

En anden ting skriften afslørerede for mig var at vi vidste at der var en stor “afgrund” mellem dem I 
helvede: imellem paradis og hades.  Og den rige man så Abraham langt fra. I det naturlige 
hvordan kunne han genkende Lazarus og Abraham? For det første havde han aldrig mødt 
Abraham, og derfor, det at se nogen så langt væk, ville man ikke virkelig vide hvem de var. Men 
der er bare visse ting du ved I helvede. Du forstår, lige som jeg har sagt omkring dybderne, hvor 
langt væk og så videre. 

Så greb en af dæmonerne mig, og trak mig tilbage I cellen og begyndte alle disse pinsler igen, 
hvilket jeg virkelig hader at tale om, fordi jeg kan ikke lide at genopleve pinslerne. De begyndte at 
smadre mit kranie. En dæmon greb mig og prøvede at knuse mit hoved. Jeg skreg og bad om 
nåde, men ingen nåde! Omkring ved denne tid greb de hver en arm og et ben og var i gang med 
at rykke mine ben og arme af. Jeg tænkte: ”Jeg kan ikke holde det ud, jeg kan ikke klare det!”  

(Ved siden af hullet) 

Og lige pludselig var der noget der greb mig og trak mig ud af denne celle. Jeg ved det var Herren, 
men dengang vidste jeg det ikke. Jeg var der som en ufrelst person, så jeg vidste ikke disse ting. 
Jeg kom bare der som om jeg aldrig havde taget imod Herren. Jeg blev placeret henne ved siden 
af ilden, som jeg havde set. Jeg stod ved siden af det hul. Jeg var nede I en hule, som en kæmpe 
hule med en tunnel som gik opad.   

Ved siden af ilden kunne jeg se igennem flammerne, lige nok til at se kroppe, mennesker I ilden 
som skreg, skreg efter nåde, imens de brændte i dette sted! Og jeg vidste jeg ikke ønskede at 
komme derhen. Den smerte jeg havde gennemgået allerede var slem nok, men heden fra den 
flamme, vidste jeg var værre. Disse mennesker tiggede om at komme ud. 

Der var disse store væsener som stod på række hele vejen rundt om kanten til denne afgrund, og 
så snart menneskene kravlede op og forsøgte at komme ud, ville de blive skubbet tilbage I ilden 
og det blev ikke tilladt at de kom ud. Jeg tænkte “Åh dette sted er så forfærdeligt, så forfærdeligt 
og rædselsvækkende”   

Alt dette skete på samme tid. Du er tørstig, du er sulten, og du er udmattet. Du sover heller ikke i 
helvede. Du har brug for søvn akkurat som du har nu. Din krop har brug for søvn. I Johannes 
Åbenbaring 14:11 står der,  

And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night,... 
v11  Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de 
der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke. 

Du har aldrig lov til at sove. Kan du forestille dig hvordan det er, aldrig at sove?   



Med hensyn til vandet I Zakarias 9:11,  

...I have sent forth thy prisoners out of the pit wherein is no water. v11  For dit pagtsblods skyld slipper 
jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. 

Absolut intet vand I helvede.   

Jeg vidste at helvede er placeret midt inde I jorden. Der er hvor det er, inde midt i jordens indre. 
Jeg forstod at det var omkring 3700 miles dybt inde i jorden. Vi ved at jordens diameter er 8000 
miles.  Det halve at dette ville være omkring  4000. Jeg var omkring 3700 miles down.  In Efeserne 
4:9 står der at Jesus steg ned til jordens de lavere egne.   

In 5. mosebog 16:32 says, 

and the earth opened its mouth and swallowed them up, with their households and all the men 
with Korah, with all their goods. v32  Jorden åbnede sit gab og slugte dem sammen med deres familier og alle 
de mennesker, der hørte til Kora, og alle deres ejendele 

Det er der hvor helvede er lige nu. Senere bliver helvede og død kastet i ildsøen og derefter kastet 
i det yderste mørke. Det er efter dommedag, men lige nu er det inde i jordens indre.   

(Dæmoner) 
Jeg var ved kanten af denne afgrund af ild og jeg så alle disse dæmoner der stod på række op 
imod murene, alle størrelser og former af enhver slags, deforme, grimme væsener, kæmpe store, 
og små. Der var kæmpe edderkopper. Kæmpe edderkopper omkring  (5 fod høje)  rotter, slanger og 
orm. Fordi bibelen taler om orm som dækker dig (IEsajas 14:11).  Der er alle slags afskyelige 
væsener overalt, og det virkede som om de var lænket til murene. Jeg spekulerede over ”hvorfor 
er disse ting lænket til murene?” Jeg forstod det ikke, men der er et skriftsted om det i  Judas brev 
1:6 står der,  

"And the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode, He has reserved 
in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day;" ; v6  og jeg vil minde om, at de 
engle, som ikke tog vare på deres høje hverv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige 
lænker indtil dommen på den store dag; 

Og så måske er det hvad jeg så, jeg ved det ikke, men det er hvad det så ud til. Jeg var glad fordi 
jeg ønskede ikke at de kom hen til mig.  De hadede mig alle med en passion! Det var en anden 
ting jeg ikke forstod, De var ikke blot væsener, de havde had imod menneskeheden. Så jeg var 
glad for at de var lænkede til murene. 

Jeg begyndte at stige op ad denne afgrund I denne tunnel, og begyndte at forlade flammerne. 
Snart blev det mørkere, men jeg kunne se alle disse dæmoner langs med murene og de havde 
sådan en overvældende magt. Jeg tænkte, ”Hvem ville kunne besejre disse væsener. Ingen kan 
besejre disse væsener.” Men alligevel var frygten så overvældende, jeg kunne end ikke klare at 
udholde denne frygt.   

(Intet håb) 

Den værste ting I helvede, den værste ting, værre end alle pinslerne, var at jeg forstod at, for det 
første var der livet der gik videre oppe på jorden. Og at menneskene deroppe, de fleste 
mennesker havde ingen anelse om at denne verden hernede end eksisterede! De ved ikke 
engang at det er en virkelig verden herned og at der er milliarder af mennesker som lider og tigger 
om bare en chance, hvis bare de fik muligheden for at komme ud. Men de får aldrig en chance for 
at komme ud, og de er vrede på sig selv over at de ikke greb den chance de havde for at modtage 
Jesus, og at de sidder fast her for evigt.   



Dette er den værste ting om helvede, at der var absolut intet håb om nogensinde at komme ud. 
Jeg forstod det. Jeg opfattede evigheden. Jeg kunne forstå evigheden. Her på jorden kan vi ikke 
helt fatte på den. Men her forstod jeg den. Jeg vidste jeg skulle være der for tid og evighed, og 
ikke havde et håb om at komme ud. Jeg tænkte på min kone. Jeg kunne aldrig komme til min 
kone! Jeg har altid fortalt hende at hvis vi nogensinde blev skilt ad ved et eller andet jordskælv, 
eller noget skrækkeligt, har jeg sagt: ”Jeg vil komme til dig, jeg vil finde dig. Jeg vil finde dig hvis vi 
nogensinde bliver skilt fra hinanden.” Men her kunne jeg ikke komme til hende. Jeg kunne aldrig 
se hende igen. Hun ville aldrig få nogen anelse om hvor jeg var, og jeg kunne bare aldrig komme 
til at tale med hende igen. Den tanke plagede mig bare forfærdeligt! Det ikke at være I stand til at 
tale med hende, at kunne komme til hende, og det at hun ikke vidste hvor jeg var, og det at der 
intet håb er om nogensinde at kunne komme ud! Du forstår, du kommer aldrig ud herfra, 
nogensinde. ! For på jorden er der altid håb. Selv mennesker i koncentrationslejre havde et håb 
om at komme ud, eller i det mindste at dø, og dermed at komme ud af det. Men vi har aldrig 
oplevet en totalt håbløs situation i Esajas 8:18 står der,  

"Those who go down to the pit cannot hope for your truth." 

 v18   
      de, der gik i graven, 
      kan ikke håbe på din trofasthed. 

Intet håb, og sandheden er Jesus. Han er sandheden.   

(Jesus kommer til syne) 

Omkring ved den tid, hvor jeg kommer op igennem denne tunnel, og jeg er bare i fuldstændig 
frygt, håbløst fortabt og jeg frygtede disse dæmoner. Lige pludselig, lige pludselig, kom Jesus! Pris 
ske Gud, Jesus kom. Dette klare lys lyste hele stedet op. Jeg så bare hans omkreds, omridset af 
en mand. Jeg kunne ikke se hans ansigt, det var så lysende. Jeg kiggede blot ind i det lys og så 
hans omrids. Og jeg faldt bare på mine knæ og kollapsede. Jeg kunne ikke gøre andet end at 
tilbede ham. Jeg var så taknemmelig. For et sekund siden var jeg fortabt for evigt, og nu med ét 
der jeg ude af dette sted, fordi jeg allerede havde kendt Jesus. Disse mennesker kan ikke komme 
ud, men jeg kunne fordi jeg var allerede frelst. Jeg vidste og forstod at der ikke var nogen udvej fra 
dette sted, kun gennem Jesus. Han er den eneste vej som kan bevare dig fra at komme til dette 
sted.   

I Jonannes Åbenbaring kap. 1:6 står der at Johannes, da han tog til himlen, så han Jesus, at hans 
ansigtsudtryk var som solen der skinnede I sin styrke. Og da han så ham, faldt han ned for hans 
fødder som en død mand. Dette er lige sådan jeg gjorde. Jeg faldt ned for hans fødder som en 
død mand. Nu må du mene at jeg havde en million spørgsmål at stille ham, men når du er der, er 
det eneste du kan gøre at tilbede ham og prise hans hellige navn, og takke ham for det han har 
frelst os fra.   

Da jeg havde fattet mig, I det mindste nok til at begynde at lade tankerne forme sig, tænkte jeg på 
at sige til Herren, jeg tror end ikke jeg spurgte ham højt, jeg tænkte det bare og han svarede mig. 
Jeg sagde, ”Herre, hvorfor sendte du mig til dette sted? Hvorfor sendte du mig herhen?” Han 
sagde til mig: “fordi mennesker ikke tror at dette sted eksisterer.”  Han sagde "selv nogen af 
mine egne folk tror ikke at dette sted er virkeligt.”  jeg blev chokeret over den udtalelse. Jeg 
troede at enhver kristne er nødt til at tro på helvede. Men ikke alle tror på et bogstavelig talt 
brændende helvede. Jeg sagde Herre” Hvorfor valgte du mig?” men han svarede mig ikke på det 
spørgsmål. 

I Jeg har ingen anelse om hvorfor han valgte mig til at komme derhen. Jeg er den der mindst 
burde komme til dette sted. Min kone og jeg hader onde film. Vi hader alt ondt. Jeg kan end ikke 
lede sommeren, endnu mindre hede. Det er beskidt. Der er ingen orden. Det hele er kaos og 
uordentligt og ulækkert. Og jeg elsker at alt er i orden og med excellence. Han svarede mig ikke 



på det spørgsmål. Han sagde til mig., "Gå hen og fortæl dem at jeg hader det sted, og at det 
ikke er mit ønske for nogen af mine skabninger at komme til dette sted, ikke en! Jeg har 
aldrig skabt dette for mennesket.. Dette blev skabt til djævelen og hans engle. Du er nødt til 
at gå og fortælle dem! Jeg har givet dig en mund, gå og fortæl dem.”"   

Jeg tænkte ved mig selv, “men Herre, de vil ikke tro mig. De vil tro jeg er skør eller har haft en ond 
drøm.” Jeg mener, ville du ikke tro det? Mens jeg tænkte det, svarede Herren mig og han sagde, “ 
det er ikke din opgave at overbevise dem. Det er Helligåndens opgave! Du må gå og 
fortælle dem!"  Og det foregik indeni mig, “Ja Herre! absolut, jeg må gå og fortælle det til dem.” 
Du kan ikke bekymre dig og frygte hvad mennesker skal synes om dig, men du må bare gå og 
lade Gud gøre resten. Amen?  Og jeg sagde, “Herre, hvorfor hadede de mig så meget?” hvorfor 
hadede disse væsener mig? Han sagde, Fordi du er skabt I mit billede, og de hader mig. ”  Du 
ved at djævelen kan ikke gøre noget mod Gud. Han kan ikke skade Gud, det vil sige, at han dog 
kan skade hans skabning. Det er derfor djævelen hader mennesket, og bedrager ham til at han 
kommer i helvede. Og han giver ham sygdomme. Alt hvad han kan gøre for at skade Guds 
skabning. 

(Guds fred) 

Og så overstrømmede Gud mig med sine tanker. Han lod mig røre ved et lille stykke af sit hjerte, 
for hvor meget han elsker menneskeheden. Utroligt, jeg kunne end ikke tage det. Det var så 
overvældende. Og vore børn? Nå, den kærlighed som vi har kan end ikke sammenlignes med den 
kærlighed Gud har til os. Hans kærlighed er uudtømmeligt større end vor kærlighed og vores evne 
til at elske. Det er lige det samme som der står i  Efeserbrevet 3:19, ”...at kende kristi kærlighed 
overgår al forstand...”  Det går så langt over vor forstand at du end ikke kan rumme det. Jeg kunne 
ikke tro hvor meget han elsker menneskeheden, at han ville dø for blot en person, så personen 
ikke skulle til dette sted. Og det sårer ham så meget at se en af hans skabninger komme til dette 
sted. Det smerter Herren, han græder når han ser en person der kommer derned. Og jeg havde 
så ondt af Herren.   

Jeg følte hans hjerte, han lod mig blot røre et stykke af hans hjerte. Han følte såden en 
bedrøvethed over at der var nogen af hans skabning skulle derhe.  Og jeg tænkte, ”Jeg er bare 
nødt til at gå ud og vidne og gøre hvad der skal til, jeg er nødt til at gå og fortælle verden om 
Jesus, hvor god han er. Jeg mener vi har evangeliet. Det er gode nyheder. Det er gode nyheder, 
og verden ved det ikke. De skal have det af vide! Du ved vi må dele denne kundskab. Mennesker 
har bare en mangel på kundskab på dette område. Gud ønsker vi skal dele med dem hvor god 
han er, og hvor meget han hader dette sted. 

Han sagde også til mig, "fortæl dem at jeg kommer meget meget snart. ” og han sagde det 
igen sagde det igen, "fortæl dem at jeg kommer meget meget snart."  Nu undrer jeg mig over, 
hvorfor jeg ikke sagde til ham, ”Hvad mener du Herre? Hvad er snart for dig?” Det er bare det man 
tænker. Men jeg spurgte ikke. Du tænker bare ikke på at spørge om de ting på det tidspunkt. Du 
ønsker bare at tilbede ham så meget. Guds fred som kommer over dig, ved at du er ved siden af 
ham er uforklarligt. Jeg har været til salvede gudstjenester, men der er ingen sammenligning med 
den kærlighed og fred fra Gud som du føler når du er ved siden af ham.   

Og så kiggede jeg op og så de dæmoner på muren, der var så grumme. De lignede myrer på 
muren! De lignede bare myrer. De var stadig store, men med Guds kraft ved siden af dig, al Guds 
kreative kraft, så lignede de myrer på muren. Jeg kune ikke komme over det. Jeg tænkte, ”Herre 
de er bare myrer!” Og han sagde,  "Du skal bare binde dem og kaste dem ud i mit navn."  Jeg 
tænkte "wauw, hvilken kraft han har givet kirken."  Disse ting som var så frygtindgydende, kunne vi 
ikke klare os imod uden Jesus, vi havde ingen chance.  De var grumme, men mod ham er de 
ingenting!  Et mod rejste sig i mig lige dengang, da jeg så disse væsener havde jeg lyst til at sige, 
”det var jer væsener som torturerede mig, og ønskede at rykke mig i stykker? Kom nu bare an! 
Kom nu!” Måske rejste noget af mit kød sig I mig, eller noget, du ved, jeg tænkte, ”Jesus tag dem 
så.”  



(Da jeg forlod helvede) 

Som vi forlod stedet, kom vi op over jordens overflade. Vi kom ovenover, fordi vi var stadig i en 
tunnel. Snart kunne jeg ikke se den mere, men det var som en hvirvelvind, en gigantisk hvirvelvind 
vi var i. Vi blev ved at komme op. Vi var nødt til at komme op, for at komme ud af den tydeligvis. 
Da vi kom til toppen af den, så jeg ned på jorden og det var omkring så højt. Jordens kurve var 
sådan her. Det er fantastisk at se ned på jorden Jeg ved at Gud tillod det for mig. Han kunne have 
forladt tunnelen på hvilken en måde han ønskede. Han vidste at jeg i mit hjerte allerede som 
dreng altid havde ønsket at se hvordan jorden så ud fra rummet. Måske havde jeg set for meget 
Star Trek eller sådan noget, du ved? Jeg syntes bare det ville være virkelig rart at se jorden, og at 
se at den hang fast i ingenting. Som bibelen siger i  Job 26:7,  

He stretches out the north over empty space; He hangs the earth on nothing. v7  Han spænder 
nordhimlen ud over det øde rum, 
      hænger jorden op over det tomme. 

Når du ser det, så tænker du, “ Hvad holder denne ting oppe? Hvad får den til at dreje så perfekt? 
Gud har så meget kontrol over det. Guds kraft overvældede mig, det han har er fantastisk. Han 
har så meget magt. Enhver ting er under hans kontrol.  Ikke et hår på dit hovede falder til jorden 
som han ikke kender til. Ikke en fugl rammer jorden, som han ikke kender til. Jeg blev 
overstrømmet af disse tanker. Gud har så meget magt. Det overvældede mig. Der er et skriftsted i 
Esajas 40:22 hvor der står at Herren sidder på jordens midte. v22  Det er ham, der troner over jordens 
flade, 
       Der var jeg ovenpå  jordens centrum. Jeg tænkte endog “ Herre, hvordan  kan det være at før 
Christopher Columbus kunne de have læst skriften og lært at jorden var rund.” Ikke? Folk undrede 
sig, de troede den var flad?   

Alligevel, da vi kom tilbage ned, passerede vi skjoldene: Jeg vidste vi passerede igennem det 
hede skjold som var rundt om jorden. Jeg vidste det bare. Jeg tænkte endda en dum tænke, her er 
jeg med Gud, og jeg tænkte, “Jeg undrer mig over hvordan han kan komme igennem det skjold?” 
Du ved hvordan de I rummet må gennemtrænge den lige i den perfekte vinkel. Vi gik igennem den 
uden nogen problemer overhovedet. what so ever. Ingen overraskelse! Jeg er sikker på at herren 
må have rullet med øjnene og sagt, jeg kan ikke klare den der. Der er et skriftsted i  Salme 47:9 
som siger,  

...For the shields of the earth belong to God... v9  Gud er konge over folkene, 
Gud sidder på sin hellige trone. 

Han har kontrol over alt, alt. Jeg ønskede bare ikke at han skulle tage af sted. Jeg ønskede bare 
at være i hans nærvær. Vi kom hurtig op til Californien. Vi kom rigtigt hurtgit, vi bevægede os så 
hurtigt, og kom op til vores hus. Og jeg kunne se mig selv ligge på gulvet. Dette ramte mig virkelig 
stærkt, lige der fordi jeg så min krop ligge der og jeg tænkte, ”Det kan ikke være mig, jeg er her, 
dette er mig!” Du ved, du har aldrig set to af dig selv. Her lå jeg og jeg tænkte, “Dette er ikke 
virkelig mig.” Og skriften siger I Paulus´ 2. korinterbrev kap. 5:1 at her er vi blot i et telt, Det ramte 
mig så stærkt. Jeg tænkte, “Det der er bare et telt, det er ingenting. Det er midlertidigt. Dette er 
den virkelige mig.” Det er hvad evigheden handler om. Det liv som vi bekymrer os om, det ramte 
mig også at vi er bare en damp, som i Jakob 4:14 hvor der tales om hvor kort dette liv er. Det er 
kort. Du lever i hundrede år, det er ingenting! Det forsvinder som en damp. Og jeg tænkte, “Vi må 
leve for Gud.” Hvad vi gør her, tæller for evigheden. Vi må vidne. Vi må komme derud og frelse de 
fortabte. Vi kan ikke bekymre os om alle disse ubetydelige ting som vi alle bliver så bundet op af 
og hængt op på. Vi har brug for virkelig at gå derud og prædike evangeliet og de gode nyheder, 
fordi dette er forbi så hurtigt.  

Men jeg så min krop ligge der, og det var som om du lige var stået ud af din bil og kiggede tilbage 
på den. Det er ikke dig, det er din bil. Den transporterer dig omkring. Det var sådan den så ud for 
mig. Kroppen bevæger mig bare omkring her på jorden, men det her er den virkelige mig. Og jeg 



tænkte, ”Herre, tag ikke af sted, tag ikke af sted.” Jeg ønskede bare at blive hos dig for en tid. Men 
han tog afsted. Jeg kom til min krop, og noget trak mig tilbage ind I min krop, som om jeg blev 
suget tilbage ind igennem min næse eller min mund.   

Lige da, da han var taget afsted, på det tidspunkt kom al frygten, torturen, og pinslerne tilbage til 
mit sind! Fordi der står i bibelen (1 Johnannes brev kap. 4:18), "Perfect love casts off fear." 
v18  men den fuldendte kærlighed fordriver frygten.   

Så jeg var ved siden af perfekt kærlighed I al den tid, så da det forlod mig, kom skrækken og 
frygten tilbage til mit sind. Jeg kunne ikke holde det ud. Jeg kunne ikke holde det ud! Jeg skreg, 
jeg var i smerte. Jeg kunne ikke leve med det. Jeg vidste at dette legeme ikke var i stand til at 
modstå den slags frygt. Du kan ikke modstå den slags pres. Din krop er ikke stærk nok. Så det var 
på det tidspunkt jeg bad og jeg var i stand til at bede, ”Tag det bort fra mit sind!” 

I det naturlige, ville du skulle gennemgå en masse forskellige rådgivning for at komme igennem 
denne slags trauma, men Gud tog det væk, med det samme tog han traumet og frygten væk. Han 
efterlod mindet, men tog traumaet og frygten ud. Jeg var så taknemmelig.   

Alligevel, efter dette, skete der så mange ting, jeg ville ønske vi havde tid til at komme ind på alt 
det, som Gud bekræftede ville ske med mig.   

Hvis der er nogen her i aften som ikke kender Herren: må du stille dig selv et spørgsmål. Du må 
sige, ”Tror jeg på disse mennesker, at det som de siger er sandt, alle disse mennesker og jeg 
selv?” Men mere vigtigt, hvad Guds ord siger om Helvede. Ønsker du at tage den chance og sige, 
“Nej jeg tror ikke på det. Jeg tor ikke det er virkeligt! Så må du smide hele Guds ord væk og alt det 
vi prøver at sige til dig. Er du villig til at tage den chance med hele din evighed? Det ville tage sig 
temmelig latterligt ud i mine øjne. Du kan ikke tillade at djævelen bedrager dig. Det store væsen i 
slutningen, som lo, det er sådan djævelen vil  (vist på  videoen) være når du kommer til helvede. Han 
vil le, for du havde en chance for at modtage Herren og du missede det. For når først du er der, er 
der ingen vej tilbage. Der er absolut ingen vej tilbage. Du vil være der og være fortabt for evigt. 

Måske siger du til dig selv. ”jeg er ret god. Jeg er en ret god person. Jeg fortjener ikke det sted.” 
Og du er sikkert ret god, sammenlignet med de fleste. Men det er ikke hvad du behøver at 
sammenligne dig selv op imod. Vi må sammenligne os selv med Guds standard. Hans standard er 
så meget højere end vores. Han siger i Ordet at hvis du lyver en gang, bare én gang i hele dit liv, 
så er du en løgner. Hvis du har stjålet en ting I dit liv, en papir clips, et par minutter af din chefs tid, 
et eller andet, bare en gang. Det gør dig til en tyv. Hvis du blev vred uden grund, hvis du ikke 
tilgav en eller andet som gjorde noget ondt imod dig, hvis du begærede en kvinde, bare nogen af 
disse ting, hvis du bare gjorde det en gang, så gør det dig til en synder, og du kan ikke komme ind 
i himlen. Så du ser, alle kommer til kort. Vi kommer alle til kort og kan ikke komme derind efter 
vore gerninger. Titus 3:5 står,  

Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us... 
v5  frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig;  

Amen, så det handler om hvordan du sammenligner. Det er som en kvinde som så en flok får på 
en bakke, og de var alle så hvide og smukke når man så dem oppe på bakken. Hun sagde, ”Se på 
disse hvide får, se hvor smukke de ser ud, så hvide.” Hun gik I seng, og I løbet af natten sneede 
det. Hun så op næste morgen og så fårene, og de så alle kedelige, beskidte og grå ud, 
sammenlignet med den hvide sne. Sådan bør vi sammenligne os selv med Gud. Hans standard er 
meget højere end vores. Så derfor har vi brug for en frelser. Vi kan ikke komme derhen selv. Gud 
skabte det som en gratis gave. Han sagde iJohnannes 14:6, "I am the way, the truth, and the life.  
No man come unto the Father but by Me."  v6  Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; 
ingen kommer til Faderen uden ved mig. Han er den eneste vej ud af dette sted.   



Så hvis der er nogen her som ikke kender Herren, enhver som virkelig har bedt Jesus om at blive 
Herre og Frelser i dit liv. Du kom aldrig til det punkt, hvor du virkelig måtte udtale det med din 
mund og bede ham om at komme ind i dit hjerte. I som har det på den måde vil jeg gerne bede 
rejse sig op nu. Hvis der er nogen her, vil du så ikke rejse dig op nu for Jesus? Lad ikke djævelen, 
det væsen le ad dig. Rejs dig op nu, hvor du har chancen, fordi du ved ikke hvor meget tid vi har. 
Du ved ikke at du måske skal dø i morgen, og ende på det sted.   

Lad mig fortælle dig, det sted, alene heden ville være forfærdelig at udholde. Disse mennesker 
som vi så sprang ud af New York tårnene. De holdt hinanden i hænderne og sprang. Hvor 
skrækkeligt må det ikke have været. Du ved, hvis du nogensinde har været højt oppe og har 
kigget ned, at hoppe ville være utænkeligt. Men de måtte stå ansigt til ansigt med heden. Og det 
var kun i omkring 5 sekunder, det ville have brændt dem til aske og der var omkring to tusind 
grader. Videnskabsmænd siger at i jordens centrum er der omkring tolv hundrede grader. Så du 
må udholde det i evighed. Hvis du er villig til at gennemgå det, ville det være forfærdeligt tåbeligt. 
Nu er tiden…………...... 

(annoncøren taler) 

Bibelen er virkelig firkantet, vi er alle syndere, og hvem som helst som vil kalde på Herrens navn 
skal blive frelst. Jesus sagde at hvis du vil bekende mig foran mennesker offentligt, så vil jeg 
vende: bekend dit navn foran min himmelske Far og de hellige engle. Men hvis du benægter mig 
overfor mennesker, vil jeg fornægte dig foran min Far. Jeg ønsker at bede dig om at gøre noget. 
Hvis du aldrig i offentlighed foran andre mennesker har bekendt Jesus Kristus som din frelser og 
gjort ham til Herre i dit liv, eller hvis du er usikker på om himlen er dit hjem for evigt, så husk på at 
Jesus hang nøgen på et kors på en høj, hang han der for dig, han udholdt din skam. 

Hvis du vil bede denne bøn fra dybet af dit hjerte, vil Gud frelse din sjæl, og han vil give dig en 
chance i den ikke så fjerne fremtid for at du kan gøre det offentligt. Bed med os, især dem som er i 
menigheden, og nu skulle du også gøre det. "Gud jeg tror på dig. Du  er min skaber. Jeg er en 
synder. Jeg har syndet på mange områder. Både med viljen og ubevidst. Jeg er kommet til 
kort. Jeg har forpasset mit mål. Jeg er plettet af synd. Jesus jeg tror på dig. Du er den evige 
Guds søn. Du er Guds lam, som tager verdens synd bort, som tager min synd bort. Jeg tror 
på dig og at du døde på korset. Du udgød dit uskyldige blod for min skyldige sjæl. Jeg tror 
du blev begravet og at du opstod på den tredje dag. Du lever i evighedernes evigheder. Jeg 
kalder dig min Herre. Jeg kalder dig min frelser. Jeg giver dig mit liv. Jeg vil elske dig, tjene 
dig I resten af mine dage. Jeg tilhører dig, de gode dele, de dårlige dele, de syndefulde dele, 
alle mine planer, alle mine drømme, Jeg giver alt til dig. Din vilje ske i mig. Jeg tror på at jeg 
er frelst. Ikke på grund af gode gerninger, men ved tro, ved at stole på dig. I Jesus beder 
jeg. Amen." 

>>>>> HØJ LANG KLAPSALVE<<<<< 

Den respons er fuldstændig passende. Bibelen siger at himlen har ikke nogen større glæde end 
når en synder omvender sig. Og vi ved at alt dette kun er et blegt eksempel på hvad der foregår i 
himlen, når den ser hvad du har gjort i dag. Jeg vil gerne tale til resten af jer, og så vil jeg gå væk 
fra dette. Jeg vil gerne invitere dem til forbøn som har været vidne til dette. Vi er virkelig heldige 
med at høre broder Bill fortælle jer hvad han har oplevet. Jeg vil give jer en udfordring og jeg vil 
virkelig advare jer; accepter ikke dette, medmindre du er klar til noget Åndens aktivitet i jeres liv. 
Jeg prøver ikke at være striks, jeg siger bare, at du ikke skal komme med denne bekendelse med 
mindre du virkelig mener det. Og her er hvad det er. Der er to dele i det. For det første vil jeg ikke 
længere frygte menneskers ansigter. Det er nemlig den største forhindring for os. Det forhindrer os 
i at vi opfører os som om vi virkelig ved at der er en himmel og der er et helvede. Jeg vil ikke 
længere frygte menneskers ansigter. For det andet vil jeg tale til enhver jeg kender i resten af mit 
liv om Jesus og himlen, og helvede. Det er en kæmpestor overgivelse. Enhver person som jeg 
kender der har nået mennesker for Kristus er kommet til disse to punkter af overgivelse. Hvorfor 
skulle man ellers have et forhold til nogen, hvis ikke det er for at dele med dem de glorværdige 



gode nyheder som kan frelse deres sjæle fra helvede? Det er en misgerning i ånden at kende 
nogen, at konversere med dem, at underholde dig selv med dem, at nyde deres nærvær, og aldrig 
fortælle dem at de uden Kristus kommer til helvede. Ethvert forhold skal være en døråbning til at 
kommunikere sandheden som du har været vidne til i dag. Det er logisk.  Hvis du ikke er klar til at 
gøre det, forstår jeg det. Men hvis du er klar til at lave disse to løfter, hvis du er enig med mig, så 
sig dette til Gud "Gud jeg tror på dig. Jeg tror på Jesus din søn, din værdifulde Helligånd. 
Jeg modtager udfordringen i denne time. Jeg bekendtgør selv, det er min bekendelse. Jeg 
vil ikke længere frygte at møde mennesker ansigt til ansigt. Jeg vil ikke bekymre mig om 
menneskers mening. Mit rygte er ikke vigtigt. Jeg hader menneskefrygt. Jeg vil fortælle 
enhver jeg kender i resten af mit liv om dig Herre Jesus. Om himlen og et sted der hedder 
helvede. Jeg træder over stregen. Jeg vil ikke længere være ligeglad, optaget, og ikke 
omsorgsfuld. Jeg accepterer dit ord. Jeg vil ikke frygte, og jeg vil løfte min røst. Dette er 
min bekendelse til den almægtige Gud. ” Rejs din hær op Gud., over hele denne by, nation og 
verden, et folk som har skønnet tiderne ret i hvilke de lever. Et folk som er kommet til at forstå 
evigheden er et øjeblik væk, at se det med klarhed ind i himlens herlighed og helvedes skræk, og 
sætte deres prioriteter ind under Gud og adlyde ham. Nu beder vi om nåde. De har gjort en modig 
bekendelse Gud. Uden din nåde vil det ikke komme til at ske. Din nåde er tilstrækkelig til at gøre 
det Guds ord beder os om at gøre. Nåde, nåde, nåde til dit folk her, i Jesu navn. 

 


