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Efesierbrevet 4:11-13
11

Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga
till evangelister, somliga till herdar och lärare.
12

Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv,
att uppbygga Kristi kropp,
13

till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i
kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna,
intill Kristi fullhet.

2 Korinthierbrevet 10:3-5
3

Ty fastän vi vandra i köttet, föra vi dock icke en strid efter köttet.
4

Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom
så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.
5

Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som
uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till
fånga och lägga dem under Kristi lydnad.

Lukas 10:19-20
19

Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att
förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder
någon skada.
20

Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder underdåniga, utan
glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen.»

3

INNEHÅLL
INTRODUKTION.................................................................................................6
1. DET GODA FRÖET..........................................................................................7
Ordet.....................................................................................................................10
Guds Löften ..........................................................................................................15
Bön, Lovsång, Fasta..............................................................................................17
Gemenskap............................................................................................................24
Kristna Möten ......................................................................................................34
Att Leva för Gud...................................................................................................38
Guds Vilja.............................................................................................................46
Att Vittna...............................................................................................................49
Kristet Familje Liv................................................................................................52
Kristen Sexualmoral..............................................................................................53
2. GUDS VAPENUTRUSTNING........................................................................59
3. JESUS I GAMLA TESTAMENTETS SKRIFTER..........................................72
Förteckning över Profetior och Dess Uppfyllelse..................................................77
4. RELIGION JÄMFÖRELSE...............................................................................80
Judendomen............................................................................................................80
Muhammedism (Islam) ..........................................................................................81
Hinduismen.............................................................................................................83
Buddhism................................................................................................................87
Ateism.....................................................................................................................88
Romersk Katolicism................................................................................................91
Kristna Sekter..........................................................................................................96
5. BIBELNS PROFETIOR OM "ÄNDENS TID"................................................ 99
Daniel Kapitel 2 ....................................................................................................111
Daniel kapitel 7, 8 & 11.........................................................................................116
Bibliagrafi..............................................................................................................119
Tillägg....................................................................................................................120
Minnes Verser..................................................................................................121
Traktat..............................................................................................................128
Översikt avTidens Slut.....................................................................................129
Sista Veckan.....................................................................................................132

4

FÖRKORTNINGAR
Gamla Testamentet
Första Moseboken…....…1 MOS
Andra Moseboken.......... ..2 MOS
Tredje Moseboken............3 MOS
Fjärde Moseboken........... 4 MOS
Femte Moseboken............5 MOS

Ordspråksboken ..................ORDS
Predikaren.............................PRED
Höga Visan............................HÖGA V
Jesaja......................................JES
Jeremia..................................JER
Klagovisorna.........................KLAG
Hesekiel.................................HES
Daniel....................................DAN
Hosea.....................................HOS
Joel.........................................JOEL
Amos......................................AMOS
Obadja....................................OB
Jona........................................JON
Mika.......................................MIK
Nahum....................................NAH
Habackuk................................HAB
Sefanja....................................SEF
Haggai.....................................HAGG
Sakarja....................................SAK
Malaki.....................................MAL

Josua.................................JOS
Domarboken.................... DOM
Rut....................................RUT
Första Samuelsboken........1 SAM
Andra Samuelsboken........2 SAM
Första Konungaboken.......1 KON
Andra Konungaboken.......2 KON
Första Krönikeboken.........1 KRÖN
Andra Krönikeboken.........2 KRÖN
Esra................................... ESR
Nehemja........................ ....NEH
Ester...................................EST
Job......................................JOB
Psaltaren.............................PS

Nya Testamentet
Evangeliet enligt Matteus.....MATT
Evangeliet enligt Markus.....MARK
Evangeliet enligt Lukas........LUK
Evangeliet enligt Johannes.. JOH
Apostlagärningarna..............APG
Romarbrevet.........................ROM
Första Korinterbrevet...........1 KOR
Andra Korinterbrevet.......... 2 KOR
Galaterbrevet........................GAL
Efesierbrevet.........................EF
Filipperbrevet........................FIL
Kolosserbrevet......................KOL
Första Tessalonikerbrevet...1 THESS
Andra Tessalonikerbrevet ..2 THESS

Första Timoteosbrevet.............1 TIM
Andra Timoteosbrevet.............2 TIM
Titusbrevet...............................TIT
Filemonbrevet...........................FILEM
Hebreerbrevet...........................HEB
Jakobsbrevet.............................JAK
Första Petrusbrevet...................1 PET
Andra Petrusbrevet...................2 PET
Första Johannesbrevet..............1 JOH
Andra Johannesbrevet..............2 JOH
Tredje Johannesbrevet..............3 JOH
Judasbrevet...............................JUD
Uppenbarelseboken..................UPP

5

INTRODUKTION
Ändamålet med den här boken är att få en ny Kristen stadigt grundad i sanningen
som finns i Guds Ord och att hjälpa honom att värja sig för andliga lögner och
felunderrättelse inte bara i världen utan också sådana som finns i kyrkan.
Ursprungligen var den här boken en samling med Bibelstudier och anteckningar, som
jag använde för att undervisa nya Kristna om Bibeln och vad Bibeln undervisar oss
om Gud och Jesus och vår tro. Hur man ska ha svar på frågor som människor ställer
när vi berättar för dem om Jesus. Vad Jesus har gjort för oss, varför och hur vi kom
att tro på att Han verkligen är Levande och fortfarande aktiv i världen idag. De
anteckningar som sammanställts i den här boken är baserad på många års
undervisning av Bibeln, i personlig gatuevangelisation och andliga erfarenheter som
jag fick genom att bo i olika kristna "Jesus Houses" under "Jesus rörelsen" i slutet av
nittonhundrasextio talet och tidiga sjuttio talet.
Ett kapitel av boken ägnas till "Ändens Tid" eller slutskedet av den här tidsåldern.
Händelserna som inträffat efter Andra Världskriget är ett klart tecken att vi verkligen
är i slutskedet av den nuvarande tidsåldern och att Jesu Kristi återkomst utan tvekan
snart är en verklighet, med hemkommandet av Judarna till deras hemland Israel och
intagandet av deras forntida huvudstad Jerusalem i 1967.
Därför att det finns väsentliga bevis idag för att vi verkligen lever i de sista
dagarna tror många Kristna att Gud kommer att rena Hans Församling och att Han
kommer att leda den fram till ett folk som helt har sin förlitan och tilltro till Honom
och Hans Ord. En församling som kommer att stå upp i slutskedet (sista dagarna) och
de kommer att skaka världen och kommer att göra de saker som Jesus gjorde och
även större saker, som Herren har sagt.
Under det att världen blir allt mörkare den sista tiden, kommer Guds Församling
att skina likadant som en stad som ligger högt uppe på en kulle som inte kommer att
gå att gömma, människan kommer att behöva välja om de vill fortsätta leva i nöjena i
världen eller leva efter Guds sätt, i Guds ljus.
Till sist är det nödvändigt för alla kristna att förbereda för Kristi återkomst, för
den dagen är nära, och Jesus manar oss att vara starka och att inte sova utan att hålla
oss vakna och arbeta medan det fortfarande är dag, så att vi kan stå framför honom
utan att skämmas när Han kommer tillbaka.
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KAPITEL 1
DET GODA FRÖET
En ny kristen är som ett litet frö. Fröet behöver vissa förutsättningar
för att kunna växa, blomstra och bära mycket frukt. Det första fröet
måste göra är att dö till sig själv. Jesus sade:
24

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i
jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så
bär det mycken frukt. 25Den som älskar sitt liv, han mister det, men den
som hatar sitt liv i denna världen, han skall behålla det och skall hava
evigt liv. 26Om någon vill tjäna mig, så följe han mig; och där jag är,
där skall också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig, så skall min
Fader ära honom. Johannes 12:24-26
Efter det att vi tagit emot Kristus i vårt liv och blivit födda på nytt,
behöver vi döpas i vatten och i den Helige Ande. Dopet i vatten är en
symbol för vår död till detta livet och världen och vår uppståndelse till
nytt liv i Kristus. Dopet i den helige Ande ger oss kraft att leva för
Gud. När vi blir kristna är vi inte längre våra egna, utan vi tillhör
Kristus, det är Han som betalade för vår frälsning med sitt eget blod,
och vi har blivit nya skapelser i honom. Kristus uppmanar oss att leva
ett heligt liv, att följa i Hans fotspår och vara ledda av Den Helige
Ande, och tilllåta Honom att vara Herre i våra liv.
Precis som fröet kommer till liv efter att det dör till sig själv och
rötterna börjar växa neråt i den varma fuktiga jorden för att få näring,
på samma sätt behöver en ny kristen dra andlig näring från Guds Ord.
Jesus sa: att en andlig människa kan inte leva bara på bröd utan måste
7

leva av varje ord som kommer ifrån Guds mun, MATT 4:4. Det nya
fröet skickar sedan ut två små gröna blad genom jordytan och höjer
upp dem till solen som i dyrkan eller tillbedjan, på samma sätt är vi
kallade att lyfta upp våra händer och ge ära till vår Herre, vår Gud, och
vår Frälsare Jesus Kristus, Guds Son. Och precis som växten behöver
andra plantor av samma slag för att pollinera varandra, på samma sätt
behöver en kristen gemenskap med andra kristna vänner för att vi ska
växa och bli starka och kunna mogna och bära frukt i överflöd. Dom
här tre nödvändigheterna för en bra andlig tillväxt kommer att tas upp
i mer detalj i paragraferna om Guds Ord, Bön och Lovsång och
Församlings Gemenskap. Men först är det viktigt för en ny Kristen att
veta vem och vad han är och vilken plats som är hans i universum.
När en människa möter och konfronteras av Jesus Kristus och
accepterar Honom som sin Herre och Frälsare blir han ögonblickligt
och mirakulöst född igen av Guds Ande och han blir ett Guds barn. I
det ögonblicket dör han till världen och blir en helt ny varelse eller en
ny andlig skapelse i Gud. Han förseglas med den Heliga Anden som ett
löfte, och det är en försäkring till oss att vi ska bli förvandlade till Jesu
likhet och att vi ska tas upp för att möta Honom i luften vid Hans
återkomst.
Som nya Kristna är vi manade att växa i tro och kunskap om Gud
och Kristus så att vi kan förstå Guds hela plan och växa i likhet till
Jesus Kristus. En Kristen är fullkomlig i Kristus och han är kallad att
leva i den fullständigheten 24 timmar varje dag. En Kristen är
rättfärdig inte på grund av sin egen godhet eller förmåga utan på grund
av vad Jesus redan gjort för oss när Han tog alla våra brister och synder
i Hans död på korset. Om vi gör ett misstag eller syndar så behöver vi
omedelbart bekänna det till Gud och be för skydd under Jesu blod och
vi återställs omedelbart till fulländning i Kristus, Jesu blod skyddar oss
och det har för alltid blivit en tillräcklig betalning för alla våra misstag
och brister. Om vi märker att vi har svårigheter i ett område av vårt liv
och att vi upprepar en synd eller har speciellt jobbigt med något då
behöver vi bekänna vårt problem eller brist först till Gud och sen också
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till en bror eller syster som är nära till Gud så de kan vara med och be
tillsammans med och för oss så vi kan bli botade och övervinna
problemet. Det är mycket viktigt för en ny Kristen att ha en bror eller
syster (som har en nära relation till Gud), var de kan komma för att
dela både behoven och glädjeämnena.
Det är också viktigt att veta att en ny Kristen inte längre tillhör eller
är en medborgare av världen, även om han kanske håller en hög
position i samhället som Daniel och Josef gjorde. För hela världen är
under Satans herravälde, men Gud har tagit oss ut ur Satans rike och vi
tillhör och är nu medborgare i Guds älskade Sons Rike, Jesus är Kung
där och en dag som snart är här kommer Han att återvända för att
avsätta Satan och ta hans rättmättiga plats som Herre och härskare inte
bara på planeten Jorden utan över hela Universum. FIL 3:20-21.
Samtidigt som vi ivrigt väntar på att vår Herre ska komma, så är
det hans uttryckliga önskan att vi beter oss som goda förvaltare, som i
väntan på att vår herre ska komma hem och är förtjusta i och söker att
göra ett bra jobb, att vi tar hand om allt som lämnats till oss att vårda
så när han kommer allt är i sin ordning.
1

Bliven alltså Guds efterföljare, såsom hans älskade barn, 2och
vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för
oss till en gåva och ett offer, »Gud till en välbehaglig lukt». 3Men
otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet skolen I,
såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland eder, 4ej heller
ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt.
Låten fastmer tacksägelse höras. 5Ty det bören I veta, och det insen I
också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi
och Guds rike, ej heller någon girig, ty en sådan är en
avgudadyrkare. 6Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för
sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma. 7Haven alltså
ingen del i sådant. 8I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i
Herren; vandren då såsom ljusets barn. 9Ty ljusets frukt består i allt
vad godhet och rättfärdighet och sanning är. 10Ja, vandren så, i det att
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I pröven vad som är välbehagligt för Herren. 11Och haven ingen
delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan
avslöjen dem fastmer. 12Vad av sådana människor i hemlighet
förövas, därom är det skamligt till och med att tala;
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men alltsammans bliver uppenbart, när det avslöjas genom ljuset.
Ty varhelst något bliver uppenbart, där är ljus. 14Därför heter det:
»Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus
15
lysa fram för dig.»
Sen därför noga till, huru I vandren: att I
vandren icke såsom ovisa människor, utan såsom visa; 16och tagen
17
väl i akt vart lägligt tillfälle. Ty tiden är ond.
Varen alltså icke
oförståndiga, utan förstån vad som är Herrens vilja. 18Och dricken
eder icke druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låten
eder fastmer uppfyllas av ande, 19och talen till varandra i psalmer
och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens
ära i edra hjärtan, 20och tacken alltid Gud och Fadern för allt, i vår
21
Herres, Jesu Kristi, namn.
Underordnen eder varandra i Kristi
fruktan. Efesierbrevet 5:1-21
14

Gören allt utan att knorra och tveka, 15så att I bliven otadliga och
rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland »ett vrångt och avogt släkte»,
inom
vilket
I
lysen
såsom
himlaljus
i
världen,
Filipperbrevet 2:14-15

ORDET
Många ställer sig frågan "Hur vet du att Bibeln är Guds Ord?",
"Hur skiljer Bibeln sig från Skrifter av andra religioner?", "Är det inte
män som skrev Bibeln?". Svaret är ja till alla tre, Bibeln var skriven
utav män, men av män som var nära till Gud och de skrev antingen vad
de såg, upplevde, eller vad de blev tillsagda av Gud att skriva ner,
2 TIM 3:16, 2 PET 1:20-21. Vi vet att dessa män var av den sanne
Guden och var inspirerade av den Helige Ande, eftersom de inte sökte
någon ära för sig själva utan enbart för Gud och endast Honom, och
vad de profeterade, har antingen redan inträffat eller det kommer att
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inträffa. Inga andra skrifter på jorden profeterar framtiden till 100%
förutom Bibeln. När falska profeter profeterar, har de ibland rätt och
ibland har de fel, men Guds profeter har alltid rätt. Dessutom är
Bibeln den enda Heliga Skrift som avslöjar den verkliga orsaken
och kärnan till det onda, orsaken till mänskligt lidande och den
undervisar oss om den andliga världen. Inga andra skrifter avslöjar och
exponerar Satan som den som står bakom lidande och bekymmer för
mänskligheten. (Vissa Apokryfiska böcker nämner också Satan).
Medan vissa människor argumenterar om huruvida Bibeln är "Guds
Ord" eller om den bara innehåller "ord" av Gud. I 2 TIM 3:16,
2 PET 1:20-21 görs det mycket klart att hela Bibeln är inspirerad av
Gud och det gäller inte bara de ställen i Bibeln som speciellt citerar
att; Gud sa det.
Ett par exempel på uppfyllda Bibel profetior ger bevis på att Bibeln
är Guds ord.
1. Mycket av profeten Jeremias bok rör sig om förstörelsen av
Jerusalem och judarnas exil (bortförande) till Babylonien i 70 år. Trots
svårt motstånd och förföljelse, talade Jeremia Herrens ord till envisa
människor som inte lyssnade till honom eller Gud och till slut fick han
upprättelse när händelserna inträffade precis enligt Guds ord, som han
hade förutsagt.
2. Till Profeten Jesaja visades mycket om Messias ankomst
hundratals år innan Jesus föddes i Bethlehem och Daniel fick veta
exakt när han skulle komma och dö. Det 53: e kapitlet i Jesajas bok är
särskilt beskrivande av Jesu liv och död och Daniel 9:24-26 säger den
exakta tidpunkten för Jesu död och att Jerusalem skulle förstöras kort
därefter, det är exakt vad som hände.
3. Jesus profeterade att Jerusalem och templet skulle förstöras och
att hedningarna eller icke judar skulle ta över (ockupera) Jerusalem för
en tid tills judarna skulle återvända och att en kort tid därefter skulle
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Jesus komma tillbaka, LUK 21:20-27, MATT 24:15 -31. Hälften av
den här profetian har uppfyllts. I 70 e.Kr. kom den romerske generalen
Titus till Israel och förstörde Jerusalem och Templet och Judarna var
utspridda över hela världen för 2000 år fram till 1967 och i vår egen
livstid har Judarna återvänt till Israel och år 1980 återockupperade de
Jerusalem. Judarna har nu återigen gjort Jerusalem till deras
huvudstad. Den andra halvan av profetian kommer att uppfyllas när i
en inte alltför avlägsen framtid Judarna kommer att återuppbygga deras
tempel i Jerusalem och snart därefter kommer Jesus tillbaka. Att Han
kommer tillbaka är lika säkert som att första delen av profetsian har
blivit uppfylld med judarna som har återvänt till Jerusalem efter 2000
år precis som Jesus sa att det skulle ske. Denna profetia kommer att tas
upp ingående i kapitlet om Bibelns profetior och Ändens tid.
Dessa är bara några få exempel på hur Guds män har talat Guds
ord och hur det ibland kom att bli uppfyllt i profetens egen livstid och
ibland hundratals eller tusentals år senare. Läs Kapitel 2, "Profetisk
Exakthet", i boken "Science Speaks" av P. Stoner och R. Newman för
en mer ingående diskussion om uppfyllda bibliska profetior och
tillämpning av modern matematik för att matematiskt bevisa att de
händelser som profeterna förutspådde inte kunde ha varit något som
nån gissat sej fram till. Se även kapitel 11, "Profetia Uppfylld i
Historien", i boken "Evidence That Demands a Verdict" (Bevis som
kräver en dom) av Josh McDowell.
Det fantastiska med Bibeln är att även om den var skriven av
många olika män som levde under många olika tidsperioder och från
många olika bakgrunder och sociala nivåer, talar Bibeln i harmoni och
med en röst, orsaken till det är att rösten inte kommer från någon
människa utan att rösten tillhör Gud. På samma sätt, precis som vi talar
till varandra på olika sätt så talar även Gud till oss på olika sätt genom
Hans ord. Det är därför som Bibeln innehåller böcker i olika former.
Vissa böcker är skrivna som historia, såsom Konunga böckerna och
Krönikerna, andra är Biografier som Evangelierna. Tredje Moseboken,
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och Paulus brev är exempel på Lagböcker och Profeterna och Psaltaren
är exempel på Profetia och Vishet.
Alla dessa delar av Bibeln arbetar tillsammans för att ge en Kristen
en stabil grund att stå på och kunskap om Guds vägar.
Det är oerhört viktigt att en ny Kristen inte försöker att lösa alla
mysterier och hemligheter som finns i Guds ord över en natt.
Tvärtom, en ny Kristen behöver "mjölken i ordet" så att han kan växa
därmed, 1 PET 2:2. Vad är mjölken av ordet? Det är Jesu ord, (som
man hittar i Evangelierna), det menas att läsa sånt som den Helige
Ande leder dig att läsa, det som gör dig att må bra inuti och fyller ditt
hjärta med kärlek och frid. Håll dig borta från de tunga doktrinerna och
saker som förvirrar dig, som gör att ditt huvud känns tungt. Herren
kommer i god tid att leda dig in i hela sanningen, bara låt Honom leda
dig, för Han vet bäst när det är dags för dig att börja med en fast föda
(studera de så kallade djupare ämnen). Det är mycket viktigt att inte
försöka lista ut betydelsen av varje ord och vers i din Bibel, utan
snarare "bada" i ordet när du läser, smaka på det som du förstår och
prisa Herren. Även Pastorer och Lärare får inte hänga upp sej på att
förstå varje ord och mening och att ha en förklaring till varje vers i
Bibeln. Kunskap blåser upp men kärleken bygger upp. Var inte rädd
för att säga att du inte vet eller förstår det här. Titta på de stackars
Judiska lärarna som utforskade och studerar Guds Ord både dag och
natt och även lärde sig att sitera alla 5 Moseböckerna utantill men de
kunde inte se att Jesus var och är deras utlovad Messias. Låt Jesus och
den Helige Ande leda dig genom Hans Ord Ty Han är vår enda
verkliga Lärare, MATT 23:10. Om det är något som du inte förstår
eller har svårt att acceptera bara fråga Herren vad han menar eller
varför något gjordes som du inte förstår. Lägg det hela åt sidan och
Herren kommer i sinom tid att visa dig svaret på din fråga, om inte i
detta livet så i det kommande livet. Även de profeter som levde
mycket nära Gud förstod inte alltid allt eller hade svaren på alla sina
frågor, men de var nöjda i att känna och älska Herren, och det är där vi
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också borde finna våran yttersta tillfredsställelse, DAN 12:8-13, 1 TIM
1:5-10.
När vi växer i Herren, och i insikt om Hans vilja och vi får mer
kunskap i Hans Ord, så börjar vi sakta förstå Herrens vägar och varför
han gör saker som Han gör. Herren är densamme igår, idag och i
evighet, Han ändrar inte på sig. Han är Gud i Gamla Testamentet och i
Nya Testamentet. Han var densamme i Gamla Testamentet som Han är
i det nya och ännu idag. När Jesus talade om Skriften, så talade Han
om det Gamla Testamentet då det Nya ännu inte hade blivit skrivet.
Likaså när det pratas om i Apostlagärningarna, att de äldsta
(syftande på Apostlarna) att de tillbringade sin tid i bön och att studera
Guds Ord, så menas det även här det Gamla Testamentet, eftersom det
Nya inte hade blivit skrivet ännu. Det är viktigt för en ny Kristen att
studera både Gamla och Nya Testamentet, bed för att den Helige Ande
leder dig i läsandet och låt Honom vara din Lärare, för utan Hans
vägledning och ljus faller man tillbaka på sitt eget förstånd, och
kommer att fåfängt försöka att förstå saker som man behöver Guds
hälp och ledning för att fullt förstå, JOH 16:13, 2 TIM 2:15,
JOH 8:31-32, 1 JOH 2:27.
Jesus vill att vi ska leva och följa honom och lägga Hans Ord på
våra hjärtan. Det betyder att vi inte bara behöver läsa, utan också
studera, meditera på och memorisera Hans Ord, se tillägg 1, sidan 121,
för en kort, och bra lista med minnesvärser, men det aldra viktigaste är
att vi agerar och handlar efter Hans Ord. Jesus vill att vi ska vara Hans
lärjungar och följa Honom, att överge allt dagligen och inte låta
någonting i den här världen komma framför eller ta Hans plats som
Herre i våra liv. Och det inkluderar en Kristen tjänst som man kan
inneha. Vi är medlemmar i en Kyrka inte för att vi har gemenskap med
andra Kristna eller för att vi har våra namn i Kyrkans namn register,
utan för att våran gemenskap kommer av att vi tillhör Jesus och att vi
är knutna till Honom, våran gemenskap med andra Kristna är en
naturlig följd av vår gemenskap med Jesus, 1 JOH 1:7, KOL 1:24-28,
EF 1:22-23.
14

När vi låter den Helige Ande leda oss i studierna av skrifterna, så
kommer Han att leda oss att läsa det som vi behöver och vi kommer att
uppleva liv från Ordet. Som Jesus sa, "De ord som jag talar till er, de
är ande och de är liv ", JOH 6:63. Och om vi är bundna på nåt sätt
antingen andligt, intellektuellt eller nåt av fysisk karaktär vad än det
gäller så kommer Herren att leda oss in i den andliga sanning som vi
behöver för att sätta oss fria, JOH 8:31-32. Fria, så att vi kan leva ett
heligt liv, som behagar Herren, JOH 17:17.

GUDS LÖFTEN
2

Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har
gjort, 3han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla
dina brister, 4han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig
med nåd och barmhärtighet, 5han som mättar ditt begär med sitt
goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn. Psaltaren 103:2-5
Förutom att Bibeln låter oss lära känna och ger oss en förståelse om
Gud och Hans relation till människan, så är Bibeln också full av
många härliga välsignelser som Gud har för dem som älskar och lyder
honom. Guds välsignelser är för hela människan, för kroppen , själen
och anden. Och om inte Herren har en särskild kallelse för ditt liv som
han hade för Johannes Döparen, Franciskus av Assisi eller någon
annan av profeterna, så önskar Herren att välsigna dig i allt. Rikliga
välsignelser så att du kan hjälpa andra och ge generöst till Herrens
verk. Här är några av Guds löften, och kom ihåg, de är för dig,
2 PET 1:2-4, ROM 8:32.
20

Han(Abraham) tvivlade icke på Guds löfte i otro, utan blev fastmer
starkare i sin tro; ty han ärade Gud 21och var fullt viss om att vad
Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.
Romarbrevet 4:20-21
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För din materiella välfärd:
1. MATT 6:24-34
2. FIL 4:10-19
3. 5 MOS 7:9-15; 15:6
Ge till de fattiga, 5 MOS 15:11. Se till att du kommer ihåg Herren
efter att Han välsignar dig, 5 MOS kapitel 8.

För ditt fysiska och psykiska välbefinnande
1. 2 MOS 15:26, 5 MOS kapitel 28 välsignelser och förbannelser
2. JOH 14:12-15; 15:7
3. MARK 16:15-18
4. 1 PET 2:24, JES 53:4-5
5. JAK 5:14-16, PS 34:4-10
Fri från sjukdom, 5 MOS 7:15, 2 MOS 15:26, JOH 15:16, 16:23-24.
För ditt andliga välbefinnande
1. EF 3:14-19, KOL 2:1-3
2. JOH 14:1-3, 10:27-28, LUK 11:9-13
3. 5 MOS 6:1-9, JOH 17:3
4. ROM 8:35-39
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5. 1 KOR 15:51-58, JOH 11:25-26, UPP 22:1-5, 14-15
6. HEB 10:19, EF 2:18, tillgång till Gud
7. JAK 1:5-8, EF 1:17

REKOMMENDERAD LÄSNING

1. CHRIST IN ALL THE SCRIPTURES av Hodgkin
2. THE LIBERATION OF THE PLANET EARTH av Lindsey
3. SCIENCE SPEAKS av Stoner & Newman
4. PRAY IN THE SPIRIT av Wallis
5. EVER INCREASING FAITH av Wigglesworth

BÖN-LOVSÅNG-FASTA
Eftersom Gud är en verklig och levande Gud, en person som är med
oss hela tiden, så kan vi prata med Honom när vi ber till Honom precis
som när vi pratar med en vän som är i samma rum med oss. Vi
behöver inte gå till en speciell plats eller be på ett speciellt sätt eller
använda speciella ord. Gud är vår Fader och vi är Hans barn och det är
ett sådant slags umgänge och typ av relation som Han vill att vi ska ha
med Honom. När vi tar emot Kristus och blir "födda på nytt", beter sig
Gud mot oss precis som en man som just har blivit en ny pappa och
17

Han bara öser sin kärlek över oss. När vi växer och blir lite äldre söner
eller döttrar, leder Han och hjälper oss och hela tiden guidar oss och
även tillrättavisar oss ibland då vi behöver det. Precis som vi som är
föräldrar rättar våra barn när de är i behov av tillrättavisning därför att
vi älskar dem, EF 4:11-16, ORDS 3:11-12.
Bön är helt enkelt ett samtal som riktas mot Gud, och precis som
vårt samtal varierar beroende på omständigheter och till vem vi talar,
så har de olika typerna av bön fått olika namn. Den mest allmänna
typen av bön är den typ där vi håller kontakt med Gud och pratar med
Honom hela dagen lång och vi lyssnar till Hans milda ledning genom
Hans Ande. Oavsett om Gud har en speciell uppgift för oss eller ej, så
vill Gud ha gemenskap med oss hela dagen.
5

Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt
6
förstånd.
På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han
göra dina stigar jämna. Ordspråksboken 3:5-6
17

Bedjen oavlåtligen. 1 Tessalonikerbreve 5:17

Även om vi vanligtvis har en bra relation med Gud så kan vi ibland
känna oss som om vi är torra på insidan, och vi känner som om något
fattas, då är det tid för oss att gå på knä och låta den Helige Ande bedja
genom oss, speciellt när vi inte har en aning om varför vi känner som
vi gör. Vid sådana tillfällen kommer den Helige Ande att ibland leda
oss att prisa Herren i sång eller dans eller Han kan bara lägga in i våra
hjärtan att be i tungor och tillåta den Helige Ande att be genom oss.
Det är orsaken varför Gud ger tungotalet till nästan alla Kristna som
ber Honom för speciellt den gåvan, eftersom det är den enda gåva som
är för vår egen personliga uppbyggelse, JUD 1:20.
4

Den som talar tungomål uppbygger allenast sig själv, men den som
profeterar, han uppbygger en hel församling. 1 Korintierbrevet 14:4

18

Alla andra andliga gåvor ges till oss för att betjäna och hjälpa andra
Kristna, men med tungor får vi betjäna Gud och uppbygga oss själva.
Ibland när vi inte vet hur eller vad vi ska bedja, då ber den Helige
Ande genom oss om vi tillåter Honom att ta över och då ber Han en
precis och perfekt bön därför att Han känner till behovet eller
behoven.
26

Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra
bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med
27
outsägliga suckar.
Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad
Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de
heliga. Romarbrevet 8:26-27
Detta leder oss till en annan typ av bön som ibland ges till vissa
Kristna som en uppgift i församlingen, nämligen "förbön". Vi har
alla en uppmaning som Kristna att be för varandra, men ibland känner
vi ett särskilt trängande behov av att be för någon oavsett om vi vet
vad behovet är, eller inte, eller att vi får snabbt slut på ord. I sådana fall
fungerar den Helige Ande som en hjälp, Han ber genom oss, genom
tungotalet, och eftersom Han känner Guds sinne, ber den Helige Ande
helt enligt Guds vilja. Detta är den mest effektiva typen av bön,
eftersom det är 100% i enlighet med Guds vilja i det ögonblicket.
18

Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i
Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig
bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:18
Gud kallar ibland en kristen att ägna sig helt åt en tjänst i förbön,
och att vara i bön för Guds folk både dag och natt.
36

Där fanns ock en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam.
Hon var kommen till hög ålder; i sju år hade hon levat med sin man,
från den tid då hon var jungfru, 37och hon var nu änka, åttiofyra år
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gammal. Och hon lämnade aldrig helgedomen, utan tjänade där Gud
med fastor och böner, natt och dag. Lukas 2:36-37
Gud vill att vi ska bedja både med vårt förstånd och med vår ande,
14

Ty om jag talar tungomål, när jag beder, så beder visserligen min
ande, men mitt förstånd kommer ingen frukt åstad. 15Vad följer då
härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag skall ock bedja med
förståndet; jag skall väl lovsjunga med anden, men jag skall ock
lovsjunga med förståndet. 1 Korintierbrevet 14:14-15

och eftersom Gud inte är skapare av oordning eller av förvirring utan
av ordning, kommer han att leda oss att be på rätt sätt vid lämplig
tidpunkt. Det är viktigt att också nämna att det talas om två olika typer
av tungotal i Skriften. Det ena är där vi betjänar och lovar Herren,
2

Ty den som talar tungomål, han talar icke för människor, utan för
Gud; ingen förstår honom ju, han talar i andehänryckning
hemlighetsfulla ord. 1 Korintierbrevet 14:2
eller i förbön för andra,
26

Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra
bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med
27
outsägliga suckar.
Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad
Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de
heliga. Romarbrevet 8:26-27
och den andra är när Herren ger oss ett budskap till församlingen eller
till en utländsk otroende i ett tungomål, och sedan ger Gud en broder
eller syster tolkning till budskapet som just gavs i tungor.

20
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Alltså äro »tungomålen» ett tecken, ej för dem som tro, utan för dem
som icke tro; profetian däremot är ett tecken, ej för dem som icke tro,
utan för dem som tro. 1 Korintierbrevet 14:22
27

Vill man tala tungomål, så må för var gång två eller högst tre få tala,
och av dessa en i sänder, och en må uttyda det. 28Är ingen uttydare
tillstädes, så må de tiga i församlingen och tala allenast för sig själva
och för Gud. 29Av dem som vilja profetera må två eller tre få tala,
och de andra må döma om det som talas. 30Men om någon annan
31
som sitter där får en uppenbarelse, då må den förste tiga.
Ty I
kunnen alla få profetera, den ene efter den andre, så att alla bliva
32
undervisade och alla förmanade;
och profeters andar äro
profeterna underdåniga. 1 Korintierbrevet 14:27-32
Denna andra typ av att tala i tungor var den typ som oftast
förknippades med Pingstdagen, när den Helige Ande först föll på
Apostlarna. När Apostlarna gick ut på gatorna i Jerusalem och började
tala till folket och många utlänningar som hade samlats där för
helgdagarna kunde höra på sitt eget språk hur lärjungarna berätta om
Jesus och Guds härlighet. Båda typerna av att tala i tungor är viktiga.
Gud vill att vi ska ta del och söka efter dessa viktiga gåvor så att vi kan
tjäna och vara till hjälp för medbröderna och de otroende genom
tungotal och sedan i tolkning av tungomålet.
39

Alltså, mina bröder, varen ivriga att undfå profetians gåva och
förmenen ej heller någon att tala tungomål. 40Men låten allt tillgå
på höviskt sätt och med ordning. 1 Korintierbrevet 14:39-40
En annan typ av bön är när vi ber till Herren om saker som vi kan
behöva, vare sig de är fysiska eller andliga ting. Jesus gav oss det bästa
exemplet på denna typ av bön, när vi ber för våra personliga behov i
Herrens bön, MATT 6:9-13. Vi bör alltid be Herren att sörja för våra
dagliga behov och dagligt beskydd och sen tacka Honom för det. För
allt tillhör honom "Jorden är Herrens och all dess fullhet och alla de
21

som bo där", PS 24:1. Herren saknar ingenting och Han älskar oss,
eftersom vi är Hans barn, Han vill att vi ska ha allt vi behöver. Det
omfattar både fysiska behov som mat och kläder, och andliga ting som
att låta oss lära känna Honom och Hans Ord, att ständigt fylla oss med
sin Ande; och ge oss helande och hälsa för vår kropp, själ och ande,
och allt gott som gör oss lyckliga och nöjda i Honom, LUK 11:9-13,
MATT 7:7-11, FIL 4:6-7, MATT 6: 24-34.
Vår kommunikation med Gud är i allmänhet uppdelad i två typer av
bön: Bön och Tillbedjan eller Lovsång. Den första som vi har sett är att
tala med Gud, höra från Honom, och be Honom om saker som är i
enlighet med Hans vilja, (saker som han direkt avslöjar för oss eller de
saker som vi finner stämmer ihop med Hans ord i Bibeln). Lovsång
och Tillbedjan å andra sidan är något som vi som människor har
inplanterat i oss det kommer lika lätt som att äta eller andas. Vi har
skapats av Gud att prisa och dyrka Honom precis som fåglarna har
skapats av Gud för att sjunga på dagen och grodor och syrsor att kväka
om natten. När människan faller bort ifrån Gud och slutar att tillbe
Honom dyker det omedelbart upp något annat för dem att dyrka. Alla
kulturer genom historien har gjort idoler för sig själva att dyrka, en del
kom att dyrka stjärnorna på himmelen även djur, träd eller avlidna
släktingar och till och med demoner. Idag har människan kanske som
aldrig förr tagit upp dyrkan av sig själv och sina händers verk. Det
kommunistiska systemet lär människor att göra allt för att ära
människan och att ge ära till det kommunistiska partiet och att dyrka
sina döda hjältar som Marx, Lenin och Mao. I USA och Västeuropa
har många börjat en dyrkan av sig själva, sport "hjältar", pop "stjärnor"
och sina materiella ägodelar samtidigt som de med läpparna bekänner
Gud. I Afrika, Asien och Latinamerika dyrkar människor fortfarande
en mängd gudar och andar. Överallt prisar och dyrkar människan
någonting. Den som inte ger sitt pris och lov till Gud har hittat något
annat att prisa, eftersom vi har blivit skapade för att dyrka och
tillbedja. Det är en del av människans väsen.
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Precis som vi är manade att be med vårt förstånd och i anden så är
vi på samma sätt manade att lovsjunga Gud med vårt förstånd och
också i anden. Davids psalmer är bra exempel på lov och tillbedjan till
Gud i sång. Vi har också många kristna sångböcker som används i
Gudstjänsten till lovsång. Gud vill att vi ska veta varför vi tillber
Honom, (eftersom han är vår Herre och Han skapade oss och allt, Han
älskar oss, och Han har räddat oss från Satans makt, Han gav oss en
vacker Planet att leva på, och önskar alltid det bästa för oss), Det är
därför Han önskar att vi ska lovsjunga och tillbedja Honom med våra
sinnen (med förståndet) och i anden också.
15

Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag
skall ock bedja med förståndet; jag skall väl lovsjunga med anden,
men jag skall ock lovsjunga med förståndet. 1 Korintierbrevet 14:15
Jesus sade att den sanna tillbedjan består i att tillbe Gud i ande och
sanning och Gud vill att varje Kristen ska tillbedja Honom i sanning.
Den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare
skola tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill
Fadern hava. 24Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i
ande och sanning.» Johannes 4:23-24
Precis som den Helige Ande ber genom oss när vi ber till Gud i
anden, ROM 8:26-27, likadant kan vi ge en mer fullkomlig lovsång till
Gud genom att låta den Helige Ande, lovsjunga genom oss. Det är
lovsång i anden. Genom att alla våra tankar är fastställda på Gud (vi
låter inte tankarna vandra hit och dit) så sker vår tillbedjan i sanningen,
vår sång och vårt pris ger ära till Herren. Vårt motiv ska vara rent när
vi tillber Honom och vi bör vara medvetna om varför Han är värd vår
lovsång. Gud är Herren och Han är Skaparen av allt och av nåd har jag
fått bli ett av Hans barn
"Gör jubel till Herren, alla länder. Tjäna Herren med glädje: träda
fram för hans närvaro med sång. Vet ni att Herren Han är Gud "det
är Han som har gjort oss, och inte vi oss själva, vi är hans folk och
23

som får i Hans betesmark. Vi kommer in i hans portar med
tacksägelse, i Hans gårdar med lov: Var tacksamma till Honom, prisa
hans namn. Ty Herren är god, Hans nåd är evigt, och Hans sanning
varar från släkte till släkte. "PSALTAREN 100

ATT FASTA
Det finns många tillfällen i Bibeln där människor har avsatt tid för
att avstå från mat eller att fasta. Moses fastade när han gick upp till
bergets topp för att vara med Herren då han fick de tio budorden,
2 MOSE 24:18, 34:28, Jesus fastade efter att Han blev döpt av
Johannes och Anden ledde Honom att gå ut i öknen, innan Han började
sin verksamhet, MATT 4:1-11, och Daniel fastade delvis genom att
avstå från god mat, kött och vin medan han sökte Herren i tre
veckor. DAN 10:2-3.
Det finns många goda skäl för att fasta: 1. Att ödmjuka dig inför
Gud när du vet att du har begått ett misstag. 2. För att få andlig makt
över din kropp. 3. Ägna din tid helt och hållet till att söka Gud utan att
behöva göra avbrott för att äta. 4. I lydnad till Gud när han kallar dig
att fasta och be. 5. För att få hälsa för din kropp. 6. När du allvarligt
frågar Gud för något speciellt.
En kristen kan närma sig Gud och växa andligt när han sätter
undan tid till att fasta och be. Det finns ett antal bra kristna böcker om
att fasta, en som är särskilt bra är "God's chosen Fast", (Guds utvalda
Fasta) av Arthur Wallis.

GEMENSKAP
Gud har älskat oss så mycket att han har kallat oss till gemenskap
med sig själv och med varandra. För att göra detta har han inrättade ett
nytt förbund. Det Nya Förbundet är kärnan i Kristendomen, att vara en
24

Kristen handlar just om det. Det är inte en religion, tvärtom, det är
målet som religioner strävar efter.
6

Men nu har denne fått ett så mycket förnämligare ämbete, som han är
medlare för ett bättre förbund, vars ordning vilar på bättre
löften. 7Ty om det förra förbundet hade varit utan brist, så skulle väl
plats icke hava sökts för ett annat. 8Men nu förebrår Gud dem och
säger: »Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag skall sluta ett
nyttförbund med Israels hus och med Juda hus; 9icke ett sådant
förbund som det jag gjorde med deras fäder, på den dag då jag tog
dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Ty de förblevo
icke i mitt förbund, och därför frågade icke heller jag efter dem, säger
Herren. 10Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels
hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i
deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem, och jag skall
vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. Då skall den ene
medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, icke den ene
brodern den andre och säga: 'Lär känna Herren'; ty de skola alla
känna mig, från den minste bland dem till den störste. 12Ty jag skall i
nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig
mer komma ihåg.» 13När han säger »ett nytt förbund», har han
därmed givit till känna att det förra är föråldrat; men det som
föråldras och bliver gammalt, det är nära att försvinna. Hebreerbrevet
8:6-13
Jesus är medlare i det nya förbund som Gud slöt med människan,
och Han beseglade förbundet med sitt eget blod. Syftet med förbundet
var att låta människan komma tillbaka till en personlig gemenskap
med Gud.
Det första förbund som omfattade alla Moses lagar, inklusive de tio
budorden, instiftades av Gud för att han skulle välsigna judarna och
hjälpa dem att leva i rättfärdighet tills Jesus skulle komma och sätta
dem för evigt fria från synd och Satans herravälde, och upprätta en ny
personlig andlig relation mellan dem och sig själv. Läs och studera
Galaterbrevet kapitel 3.
25
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Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle
komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att
»säden» skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den
utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand.
Galaterbrevet 3:19
24

Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi skola bliva
rättfärdiga av tro. 25Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer
under uppfostrare. 26Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus
Jesus; Galaterbrevet 3:24-26
Vi som är kristna har nu möjlighet att ingå i en personlig
gemenskap med Gud och faktiskt; det är vad Gud vill att vi ska göra.
Många av oss skulle önska att vara vän med en kändis eller nån som
har mycket pengar, hur mycket mer önskvärt är det då inte att få ha en
nära vänskap med Gud som inte bara äger den här lilla planeten Jorden
utan faktiskt hela Universum, och som inte bara känner varje person
bättre än de känner sig själva utan faktiskt är den som skapade dem.
Låt oss därför önska och sträva att få en nära gemenskap med vår
skapare, ty Gud tilllät sin Ende Son att lida smälek, förolämpningar,
lidande och död för att göra den gemenskapen möjlig, JOH 3:16, JOH
17:3, HEB 10:19 .
Den förvandling som sker efter att vi blir frälsta och har bett Jesus
att komma in i våra liv och hjärtan, gäller inte bara en personlig
pånyttfödelse som tillåter oss att ha gemenskap med Gud, utan vi har
också blivit räddade ut ur Satans herravälde och helt fria från hans
indoktrinering, var han skulle ha rätt eller makt över oss, till riket där
Jesus Kristus är regent, Jesus är nu vår beskyddare.
13

Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin
älskade Sons rike. Kolosserbrevet 1:13

26

Vi blir uppmanade att uttryckligen hata världen och dess systemet
och allt vad det står för och representerar, och att inte ha någon del i
den.
15

Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar
16
världen, så är Faderns kärlek icke i honom.
Ty allt som är i
världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över
17
detta livets goda, det är icke av Fadern, utan av världen.
Och
världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han
förbliver evinnerligen. 1 Johannesbrevet 2:15-17
Vid lämplig tidpunkt kommer Gud att döma och fördöma världen
eftersom dess gärningar är onda. Just nu accepterar världen oss inte
och världen kan även hata oss eftersom vi inte är av deras värld. Men
en dag snart när Jesus kommer tillbaka kommer vi att förvandlas och
få kroppar som är likadana som Hans och vi kommer att vara med
Jesus och hjälpa Honom att upprätta Guds Rike här på jorden. Men
det kommer att ske i Hans tid.
1

Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds
barn, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke, eftersom den
icke har lärt känna honom. 2Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och
vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när
han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se
3
honom sådan han är.
Och var och en som har detta hopp till
honom, han renar sig, likasom Han är ren. 1 Johannesbrevet 3:1-3
18

Om världen hatar eder, så betänken att hon har hatat mig förr än
19
eder.
Voren I av världen, så älskade ju världen vad henne
tillhörde; men eftersom I icke ären av världen, utan av mig haven
blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen eder.
Johannes 15:18-19
Nu söker Gud medborgare för det riket och han arbetar just nu med
att förvandla oss till gudfruktiga personer som kommer att vara
27

lyhörda för Hans vilja och vägar. Det kommer att bli en familje
regering där Gud skall vara Fadern och härskare, och vi som Hans
barn kommer att bli Hans små-furstar och med-regenter. Redan nu är
vi Guds folk i Jesus Kristus, och Gud vill att vi ska ha gemenskap först
och främst med Honom men också med varandra. Vi ska vara ett
samhälle av ren kärlek, där vi alla har kärlek och omsorg för varandra
och inte kritiserar och fördömer varandra.
34

Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag
har älskat eder, så skolen ock I älska varandra. 35Om I haven kärlek
inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar.»
Johannes 13:34-35
23

Låtom oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som
har givit oss löftet, han är trofast. 24Och låtom oss akta på varandra
för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar; 25låtom oss
icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed,
utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru
»dagen» nalkas. Hebreerbrevet 10:23-25

Människan är en social och sällskaplig varelse och han måste välja
mellan två samhällen, antingen tillhör han världen eller också Guds
rike. "Kristen Gemenskap" har att göra med våra mänskliga relationer
inom Guds samhället. Genom tiderna har Guds folk levt i olika typer
av samhällen. Moseböckerna beskriver hur Gud ville att Hans folk
skulle leva före ankomst av Jesus Kristus. Efter Jesus, har Guds folk
format och levt i olika typer av samhällen med varandra. Så
småningom föll de sakta bort från Jesu lära och det slutade med att
församlings gemenskapen liknade ett kastsystem något som Jesus
absolut inte lärde. Kyrkan eller Guds rike är ett så enkelt begrepp och
som Jesus sade att den som vill träda in i det måste bli som ett litet
barn. Andligt liv och det fysiska livet har där sina lika motsvarigheter.
Precis som vi är fysiskt född till denna värld så måste vi även vara
födda på nytt av Guds Ande för att påbörja vårt andliga liv. I motsats
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till vad många tror och österländska religioner predikar, så har inte
Gud sin boning i varje människa. Det som är i varje människa är Guds
avbild, begreppet Gud, och en plats för Gud. Gud kan inte och kommer
inte att vistas i en person tills den personen har accepterat Jesus
Kristus som sin egen frälsare och sköljts bort från sina synder genom
Jesu Kristi blod, det enda i universum som kan ta bort synden. Det kan
inte ske genom goda gärningar, 1 PET 1:18-19, UPP 1:5, HEB 9:22.
8

Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva,
Guds gåva är det -- 9icke av gärningar, för att ingen skall berömma
sig. Efesierbrevet 2:8-9
När en person har tagit emot Jesus som sin Frälsare och blivit
tvättad i Jesu Kristi blod genom att be Jesus att göra det, då kommer
Guds ande att bo i den personen. Guds nyfödda barns, nästa steg är att
låta döpa sig i vatten och sen i Helige Ande. Dopet i vatten sker genom
nedsänkning av person i vattnet helt för att symbolisera hans död och
begravning med Kristus och sedan lyfts han upp ur vattnet för att
symbolisera hans uppståndelse och återfödelse som en ny skapelse i
Kristus, ROM 6:3-13. Dopet i den Helige Ande utförs av endast en
person, Jesus Kristus. Varje nyfödd Kristen måste be Jesus att döpa
honom i den Helige Ande. Så snart personen ber Jesus att göra det, så
gör Jesus det. En del Kristna känner kraften och uppfyllelsen av den
Helige Ande andra inte. Dopet i den Helige Ande sker genom Jesus
och han gör det som han finner lämpligt. Vanligtvis sker dopet i den
Helige Ande när andra Kristna ber för en Kristen och lägga händerna
på honom, men det är Jesus som döper och en Kristen måste be Jesus
att göra det, JOH 14:10-17, JOH 16:13-14, JOH 7:37-39, APG 2:1-47
(APG 2:38-39).
11

Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig,
han är starkare än jag, och jag är icke ens värdig att bära hans skor;
han skall döpa eder i helig ande och eld. Matteus 3:11
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I Apostlagärningarna kapitel 10, beskrivs berättelsen om Kornelius,
en Romersk officer som fruktade och trodde på Gud, han döptes av
Jesus i den Helige Ande redan innan han blev döpt i vatten. Här ser vi i
Skriften, som också är min erfarenhet, att dopet i den Helige Ande
ofta åtföljs av tungotal med lovprisning till Gud.
Det är oerhört viktigt att bli döpt i den Helige Ande för ett antal
skäl:
1. Dopet i den Helige Ande är att bli helt fylld av den Helige Ande av
Jesus själv. Det ger dig kraft och mod att vittna och leva för Gud. Det
var först efter att Apostlarna och Lärjungarna blivit döpta i den Helige
Ande som de gick ut och predikade om Jesus med kraft, APG 1:1-8.
2. Jesus sade att Gud vill att människor skall tillbedja Honom, inte
bara i sanning utan också i ande. Dopet i den Helige Ande ger oss
möjlighet att tillbe Gud i ande, JOH 4:24.
3. När vi är fyllda av den Helige Ande kan vi be i anden när vi känner
ett behov av att be, men inte vet hur eller vad att be för, ROM 8:2627.
4. Dopet i den Helige Ande ger oss möjlighet att ta emot Tungotalet,
liksom andra Andliga Gåvor, så att vi kan uppbygga oss själva och
växa och bli andligt starka, 1 KOR 14:2-4, 14:39.
5. Att vara döpt i den Helige Ande ger oss en närmare vandring med
Gud, och en närmare gemenskap med Honom när vi leds av Honom,
ROM 8:14.
6. Att vara helt fylld med den Helige Ande ger oss möjlighet till
gemenskap med varandra och att älska varandra så som Jesus befallde
oss att göra, 1 JOH 1:7, JOH 13:35
7. Det är genom Guds Ande som vi övervinner frestelser och kroppens
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begär, ROM 8:13.
8. Det är genom Anden som vi har tillgång till Gud, EF 2:18.
9. Om vi verkligen älskar Gud så vill vi utan tvekan vara helt fyllda
med Guds viktigaste gåva Hans egen Helige Ande.
När vi blir frälsta från våra synder, 1 PET 1:18-19, och från
världen, KOL 1:13, så blir vi nya skapelser i Kristus, 2 KOR 5:17, och
medborgare i Guds rike, 1 PET 2:9-12, vi blir Guds barn, 1 JOH 3:1-2,
arvingar till Gud och broder och syster till Jesus Kristus, ROM 8:29,
HEB 2:10-15. Vi blir familjemedlemmar i Guds familj, Herren Gud är
vår Fader och vi är alla bröder och systrar. Av den anledningen sa
Jesus att vi inte ska kalla någon människa på jorden för far, eller
ledare, eller lärare eftersom Gud själv är alla dessa saker och Han vill
att vi ska ha gemenskap med Honom och gå och prata med Honom och
älska, tjäna och lyda Honom .
1

Därefter talade Jesus till folket och till sina lärjungar 2och sade:
»På Moses' stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig. 3Därför,
allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras
gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke. 4De binda
ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men
själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem. 5Och alla sina
gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina
böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora. 6De vilja
gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i
synagogorna 7och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av
människorna kallas 'rabbi'. 8Men I skolen icke låta kalla eder
'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder. 9Ej heller
skolen I kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han
som är i himmelen. 10Ej heller skolen I låta kalla eder 'läromästare',
ty en är eder läromästare, Kristus. 11Den som är störst bland eder,
han vare de andras tjänare. 12Men den som upphöjer sig, han skall
bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva
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upphöjd. 13Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som
tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin,
och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.
Matteus 23:1-13
De människor som vi normalt kallar Pastorer eller Präster är äldre
bröder som har blivit kallade av Gud att föda och ta hand om de "små
fåren". Likadant som Apostlarnas största och primära uppgift var att
studera Ordet, och ta tid i bön och förbön, att rådgiva och undervisa
yngre Kristna, och dela med sig av Guds Ord, APG 6:1-4. De ska inte
ta titlar på sig som hycklarna och Fariséerna gjorde. Tvärtom, Jesus
befallde dem att ödmjuka sig och ta platsen som en tjänare i Guds
familj. Höga positioner hör inte hemma i Guds familj, snarare vi söker
i ödmjukhet att tjäna varandra i kärlek, EF 4:32 till 5:2, 5:15-21.
Kristna Möten eller Gudstjänster, till skillnad från vad vi ser i många
"kyrkor" i dag är avsedda för oss att samlas i för att bygga upp
varandra i tro och att bedja och prisa Gud tillsammans. Inför Herren är
vi alla lika, alla syndare frälsta av nåd, och Gud har gjort oss alla till
Präster åt sig själv. Varje pånyttfödd Kristen är en Präst och har en
tjänst i församlingen och vi är alla kallade till att tillbe och prisa Gud
och att tjäna våra bröder och systrar, 1 PET 2:9-10, JOH 4:23-24, 1
TESS 5:14-18, HEB 13:1-7, UPP 1:6.
5

och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt
hus, så att I bliven ett »heligt prästerskap», som skall frambära
andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud.
1 Petrusbrevet 2:5
När Kristna samlas för att ha ett möte, ska alla komma förberedda
på att ha något att bidra och dela med sig ifrån Gud.
26

Vad följer då härav, mina bröder? Jo, när I kommen tillsammans, så
har var och en något särskilt att meddela: den ene har en psalm, den
andre något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en
32

talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må nu ske så, att det
länder till uppbyggelse. 1 Korintierbrevet 14:26
Gud vill att vi alla ska bygga upp varandra i tro, det är därför den
Helige Ande ger Andliga Gåvor till alla Guds barn inte bara till
Pastorer och Evangelister, 1 KOR 12:4-11. Gud vill att vi ska
undervisa varandra, tillrättavisa varandra och hjälpa varandra, men
aldrig glömma att till sist Gud är vår Pastor, Han är vår Lärare, Han är
vår Herre och Fader, och det är till Honom som vi ytterst är ansvariga
och Honom vi ska följa, och uppmuntra varandra att göra likadant,
PS 23, MATT 23:1-13, ROM 14:4-13.
20

När Petrus vände sig om, fick han se att den lärjunge som Jesus
älskade följde med, densamme som under aftonmåltiden hade lutat sig
mot hans bröst och frågat honom: »Herre, vilken är det som skall
förråda dig?» 21Då nu Petrus såg den lärjungen, frågade han Jesus:
22
»Herre, huru bliver det då med denne?»
Jesus svarade honom:
»Om jag vill att han skall leva kvar, till dess jag kommer, vad kommer
det dig vid? Följ du mig.» Johannes 21:20-22

Guds folk är kallade med många olika namn i Bibeln: Guds
Församling, Guds Folk, Guds Rike, Kristna, De Kallade, Frälsta,
Räddade, Jesu Kristi Kropp, och även Jesus Hjord, Flock eller Lamm.
Jesus sade:
27

Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa
28
mig.
Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin
förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29Min Fader, som
har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min
Faders hand.

30

Jag och Fadern äro ett.» Johannes 10:27-30

Det finns bara en Hjord (en Församling), du har antingen fått evigt
liv från Jesus och är i Hans fårfålla (är Hans barn) eller du tillhör inte.
Det har ingen betydelse vilken församling eller kyrkan som du tillhör
33

eller har ditt namn i, i Guds ögon finns det inte olika samfund, Kristi
kropp (Hans Församling) är inte uppdelad. Paulus första brev till
Korintierna förmanar Kristna att inte bilda grupper och artificiellt
speciella Församlingar. När Gud ser på en person tittar Han inte efter
vilket Samfund eller Kyrka som den personen kommer ifrån utan Han
ser om den personens synder har sköljts bort i Jesu Kristi blod.

KRISTNA MÖTEN
Herren vill att vi Kristna ska träffas tillsammans, att vi tillber och
prisar Honom och att vi har gemenskap med varandra och bygger upp
varandra i tro, HEB 10:23-25. När vi blir nya skapelser i Kristus, och
den Helige Ande kommer och bor i oss, så är vi då i Guds ögon
fullständigt hela och felfria på grund av vad Jesus gjorde på Golgata.
Trots att vi har tagit emot och förstått sanningen om Gud, är det
mycket i våra liv och våra sinnen som är felaktigt och mycket
världslig kunskap som behöver komma bort, det måste rensas genom
att vi läser och mediterar i Guds Ord, JOH 8:31-32 ROM 12:1-2,
2 KOR 10:3-5, 2 TIM 3:16-17. Och lite i taget börjar våra sinnen att
förnyas och vi kan se saker mer som Guds ser det. Människan har
många sätt att se sin tillvaro och universum och allt detta sammanfattas
i filosofier som kallas "Männskilig Vishet". Men i Guds ögon är det
ingenting annat än dårskap. Och som det står skrivet i Bibeln, om du
sätter det som ditt rättesnöre blir det precis som när den blinde leder en
blind, de kommer båda två att falla i gropen. Det leder dig till
katastrof.
3

Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran,
utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals,
alltefter som det kliar dem i öronen, 4en tid då de skola vända sina
öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.
2 Timoteosbrevet 4:3-4
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Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock
till döden. Ordspråksboken 16:25
För att hjälpa en ny Kristen att växa, har Herren utvalt vissa äldre
bröder eller äldste som ägnar sig åt att studera Bibeln, tar tid i bön, och
undervisning av Guds Ord, APG 6:1-4, så de kan ge undervisning och
mat främst till den som just blivit en Kristen (de nya lammen),
JOH 21:15-17. Detta betyder inte att de som har blivit ombedda att
göra tjänst vid borden ska sluta predika och utför sina prästerliga
plikter gentemot Gud (tillbe och prisa Gud och be för andra). Vi ser i
Apostlagärningarna kapitel 6, att Stefan som hade blivit ombedd att ta
hand om sysslorna i köket (passa borden), på sin lediga tid gick han ut
och gjorde mirakel och underverk och inte långt efter det predikade
han en av den största predikan i Bibeln, och han belönades med att bli
den första Kristna martyren och Jesus själv hälsade honom välkommen
till himlen, läs Apostlagärningarna kapitel 6 & 7. Syftet med
Församlingen är att utvidga kyrkan och att hjälpa Kristna växa
upp till mogna och fullvuxna söner och döttrar till Gud, att bli lika
Jesus. DESS SYFTE ÄR INTE ATT HA ETT KASTSYSTEM I
KRISTI KROPP.
11

Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga

till evangelister, somliga till herdar och lärare. 12Ty han ville göra
de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi
kropp, 13till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron
och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva
fullvuxna, intill Kristi fullhet. 14Så skulle vi icke mer vara barn, icke
såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid
människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja
15
villfarelsens listiga anslag.
Nej, vi skulle då hålla oss till
sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är
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huvudet, Kristus. 16Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt,
till att bliva uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får
sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är
avmätt efter var särskild dels uppgift. Efesierbrevet 4:11-16
Syftet med Församlingen är att förbereda, utrusta, utbilda, och
undervisa den Kristne, så att de kan betjäna varandra och betjäna
Herren, för Gud vill att vi ska vara en nation av Präster åt Honom.
Pastorer är inte ombedda att vecka efter vecka undervisa samma
"flock" så att flocken kan förse dem med ett bekvämt liv. Tvärtom,
deras jobb är att lära flocken (den Kristne) att bygga upp sig själv och
så att han också växer upp, vandrar i kärlek så att han kan betjäna
Herren och sina medmänniskor och så göra Guds vilja på Jorden som
den är gjord i Himlen, MATT 6:10, 1 PET 2:9, 2 MOS 19:3-6,
UPP 1:6.
Det finns en liten välkänd sång som går: "Jag vet att Jesus älskar
mej därför att Bibeln säger så", Gud vill att vi ska känna Hans kärlek
genom att läsa om den i Bibeln, men Han vill också att vi lär känna
Hans kärlek genom att vi får erfara den. Så att våra liv blir ett
vittnesbörd till Hans kärlek och att vi ska vara fyllda av Hans Ande.
14

15
Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern -honom från
vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn -16
och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I
genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa, 17och
att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade
18
och grundade i kärleken,
så att I, tillika med alla de heliga, till
fullo förmån fatta vad bredden och längden och höjden och djupet
är 19och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så
skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.
Efesierbrevet 3:14-19
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Kristendomen är en Här och Nu verklighet, inte en efter döden
religion som Hinduismen eller Buddhismen . Den är en här och nu
levande relation med Skaparen av Universum. Gud vill att vi skall
förnyas i våra sinnen och gör Hans verk på Hans sätt. "Kyrkan " är
inte tänkt att vara en plats där du åker till på Söndags morgonen
för att höra Predikanten göra hans "Söndags föredrag ". Gud har
gjort oss alla till Predikanter. Varje pånyttfödd Kristen (det finns
inget annat slag, om du inte är andligen född på nytt som en
Kristen, så är du inte en Kristen), är en präst och ett vittne och vi
är alla uppmande av Gud till att betjäna varandra och bygga upp
varandra. "Predikanter " och "Lärare" är för de ofrälsta och nykristna,
resten av kroppen är tänkt att bygga sig upp i kärlek under ledning av
Kyrkans Äldste. Den Helige Ande ger gåvor till alla Kristna så att alla
kan dela med sig och tjäna varandra. Men hur kan "kroppen" undervisa
eller låta bröder eller systrar att dela med sig, om Prästen tar ut hela
mötestiden och inte tillåter någon plats eller ger möjlighet för
syskonen att betjäna varandra. Jesus sa, Ve dem som stänger till Guds
rike, eftersom de inte förstår eller inte vill gå in själva och de blir ett
hinder för dem som vill. Guds Rike är ett Andligt Rike, det är i oss och
i Herren, och vi måste börja ge och leva ut vår Kristendom om vi ska
växa upp till fullvuxna lärjungar till måttet av Kristus. Vår Bror
Paulus sa att när vi träffas för att ha ett möte i kyrkan, ska alla bidraga
med något. Vi är Kristna, och Kristna ger gåvor. Jesus sa att det är
saligare att giva än att få och alla som någonsin har prövat det vet att
det är sant. I Guds Rike får vi alla ta emot gåvor från Gud när vi
vandrar med Honom och Gud vill att vi ska dela dom gåvorna med
andra. Det är lika viktigt för den "lilla" Kristna att dela det lilla som
han får från Herren som det är för den äldre att dela vad Herren ger
honom. Jesus varnade oss i liknelsen om att förvalta pengar att vi
alla måste dela vad vi får från Herren vare sig det är mycket eller
lite, MATT 25:14-30.
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Vad följer då härav, mina bröder? Jo, när I kommen tillsammans, så
har var och en något särskilt att meddela: den ene har en psalm, den
andre något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en
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talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må nu ske så, att det
länder till uppbyggelse. 1 Korintierbrevet 14:26
Varje kristen borde studera kapitel 12, 13, och 14 av Första
Korinterbrevet, plus 3, 4, och 5: e kapitlet av Efesierbrevet, för att få
en bra förståelse hur den Kristna "Gudstjänsten" var tänkt att fungera.
Jesus sammanfattade det hela när han sade: "Genom detta skall alla
förstå att ni är mina lärjungar, därför att ni älskar varandra." JOH 13:35
Den kärleken tar sig uttryck i att vi underordnar oss varandra, när vi
ber för varandra och stöder och hjälper varandra. Jesus sade att den
som vill vara den störste av alla måste ödmjuka sig och bli minst av
alla och bli allas tjänare. När Herren ger oss gåvor eller andlig kunskap
är det inte för oss så att vi skulle bli upphöjda, utan snarare att vi bör
ödmjukt dela vår gåva med andra för deras goda och uppbyggelse. Det
är oerhört viktigt för en ny Kristen att fråga Herren vilken "Kyrka"
eller "Församling" han ska gå till och var han ska ha "Kristen
Gemenskap", och sedan ödmjukt underkasta sig de Äldste och deras
ledning i den Församlingen. Men framför allt måste han söka att leva
rent och heligt och att vandra i Guds kärlek och inte ta del av någon
annans synder. Läs: EF 5:15-21, 1 TIM 5:17, 3:1-6, UPP 2:18-26,
3:1-6

ATT LEVA FÖR GUD
De föregående tre ämnena i det här kapitlet: Ordet, Bön och
Församlings Gemenskap gör inte någon nytta om vi inte har bestämt i
våra hjärtan att vi vill leva för Gud. Det finns människor som läser
Guds ord och även lär sig bibelverser utantill, men därför att de inte
tror på det eller tycker det är för svårt att leva efter det, så gör det dem
inte något gott. Andra människor tillbringar mycket tid i bön, men om
deras bön inte är blandad med tro eller om de upprepa samma bön om
och om igen och tänker att blotta upprepningen kommer att övertyga
Gud, så ber de förgäves. Andra människor går till "Kyrkan" varje
Söndag eller Sabbat, men om de gör det bara för att se folk och bli
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sedda eller att visa upp sina fina kläder så går de till kyrkan förgäves.
Gud vill att vi ska leva för Honom, att vandra med Honom, och att
följa i Hans kärlek. Kristendomen, i motsats till den allmänna
opinionen, är inte en religion. Kristendom är en livsstil, var vi tar del
och lever i Guds Rike som ett av Hans barn och var vi lär känna
Honom och Hans kärlek. Gud instiftade bara en religion, Judendomen,
genom profeten Moses. Avsikten med den religionen var att behålla
och hjälpa människan leva tills ankomsten av Frälsaren för hela
världen skulle komma. Han kom för att befria människan från hennes
syndiga natur, så att vi inte längre lever för oss själva utan till Gud. I
alla tider har människan stått inför valet att antingen gå med Gud eller
gå sin egen väg. Tyvärr har de flesta gått sin egen väg och resultatet
har blivit att kunskapen om Gud har försvunnit och följden har blivit
avgudadyrkan, mysticisms och vidskepelse, våld och förstörelse,
hungersnöd, farsoter och epidemier, moralisk nedgång och krig. När
folk går bort från Gud öppnar de dörren för Satan och hans
demoniska inflytande som manifesterar sig på dessa olika sätt.
Detta är anledningen till att USA har upplevt så många fysiska och
sociala katastrofer under 1990-talet och alltmer under det första
decenniet av det nya millenniet. Men när män ångra sig och vänder sig
till Gud kommer människan under Guds Löften och Välsignelser och
då får de njuta av hälsa, fred, välstånd och löftet om Evigt Liv.
När vi tror på Jesus och ta emot Honom i våra liv, blir vi födda
på nytt andligt och vi blir Guds barn. Vi blir nya skapelser i Kristus
och vi är inte längre våra egen, 1 KOR 6:19-20. Vi dör bort från livet i
världen och vårt gamla liv och uppstår till ett nytt liv i Kristus, som
symboliseras av vårt dop i vatten, KOL 3:1-10, ROM 6:3-13.
Hela syftet med Kristi första ankomst, var att göra det möjligt för
oss att ta emot Hans Liv och att vandra i det, och att Guds Andliga
Rike skulle bli etablerat här på Jorden. Jesus kom med något helt nytt
det gäller inte längre för en Kristen att behöva säga till en annan
Kristen, "Lär känna Herren" eller göra det för Herren, eller att säga
håll den dagen helig eller det får du inte äta eller dricka, HEB 8: 8-13,
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ROM 14:3-8. Snarare är det ett liv var vi dör varje dag till våran egen
väg och lär oss vandra i anden och lär oss lyssna till Herrens ledning
som Guds barn, ROM 8:11-16, 1 JOH 1:7. Men innan du kan vandra i
Anden som en fullvuxen son eller dotter så måste du växa upp. När
Kristus kommer in i ditt liv, är du som en nyfödd baby, och du
kommer inte att växa upp och bli andligt stark över en natt. Det tar
många år av bön, och av att studera Guds Ord, och att lära dig om
kvinnor och män av Gud, att lyda Gud och lära dig att ledas av Hans
Ande och att ha gemenskap med andra Kristna som är nära Gud. Det är
därför som Aposteln Petrus skrev, "som nyfödda barn ha en önskan för
den uppriktiga mjölken i Guds Ord så du med dess hjälp kan växa",
1 PET 1:22 till 2:5. Det är mycket viktigt för en ny Kristen att ta
mycket tid att vara ensam med Herren och att ta tid till att läsa Bibeln,
men var noga med att inte brottas med Ordet (det du läser i Bibeln), då
du försöker förstå varje liten sak du läser. Snarare "bada i Ordet" och
låt Ordet tala till dig. Läs de delar av Bibeln som uppbygger och får dig
att må bra.
Det Kristna livet är, helt enkelt, en helig andlig vandring med Gud
i Hans Rike. Den kännetecknas av ett liv där den Helige Ande har
kontroll över alla områden i vårt liv. Utåt visar det sig i en människa
som ett liv i kärlek, glädje, omtanke för andra, i rättfärdighet, i vishet,
med gott omdöme, i sanning, kunskap om Gud, förlåtelse, känslig till
andras behov, trofast, full av tro, mildhet, självbehärskning,
uthållighet, andlig kraft och en önskan att hålla fred i alla situationer.
De här attributerna är inte alla tydliga i en Kristens liv på en gång, men
efter han/hon förblir i Kristus och lär sig att ge upp sin egen väg (eget
sätt) i varje aspekt av sitt liv till Kristus, så kommer de här andliga
egenskaper att utvecklas och bli uppenbara, 2 PET 1:4-10,
ROM 14:17, EF 4:17-32, 1 KOR 6:9-11, UPP 21:7-8, och 22:14-15.

13

I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten
så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom
14
kärleken.
Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord,
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nämligen detta: »Du skall älska din nästa såsom dig själv.» 15Men
om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke
bliven uppätna av varandra. 16Vad jag vill säga är detta: Vandren i
ande, så skolen I förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. 17Ty
köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i
strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen. 18Men
19
om I drivens av ande, så stån I icke under lagen.
Men köttets
gärningar
äro
uppenbara:
de
äro
otukt,
orenhet,
20
lösaktighet,
avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede,
21
genstridighet, tvedräkt, partisöndring,
missunnsamhet, mord,
dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i
förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de
skola icke få Guds rike till arvedel. 22Andens frukt åter är kärlek,
23
glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,
saktmod,
24
återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.
Och de som höra
Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och
25
begärelser.
Om vi nu hava liv genom ande, så låtom oss ock
vandra i ande. 26Låtom oss icke söka fåfänglig ära, i det att vi
utmana varandra och avundas varandra. Galaterbrevet 5:13-26
I det Kristna livet finns det två stora fallgropar, å ena sidan är det
en fallgrop av legalism (det får du inte göra) och på den andra en
fallgrop med utsvävningar (gör vad du känner för). Endast genom att
vandra i Anden kan vi undvika att hamna i den ena eller den andra. Vi
måste förstå att Satan är en verklig levande varelse och han gör allt för
att vi Kristna inte ska växa upp i den kärlek och frihet som Herren gett
till oss, men Herren är större än honom och Jesus har givit oss
auktoritet över honom och han är ingenting mer än en pest om vi
förblir i Kristus och vandrar i Anden.
Paulus varnar oss i sitt brev till Galaterna att vi som Kristna
behöver akta oss för faran att fastna i eller gå tillbaka till lagiskheten
av Judendommen. Han gör det klart att "Lagen", Och det infattar de
"Tio Budorden", de gäller inte längre för en Kristen eftersom hela
Lagen är uppfylld i "Kärlekens Lag".
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1

För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta,
och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder. 2Se, jag säger
eder, jag Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver Kristus eder
till intet gagn. 3Och för var och en som låter omskära sig betygar
4
jag nu åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen.
I haven
kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av
lagen; I haven fallit ur nåden. 5Vi vänta nämligen genom ande, av
tro, den rättfärdighet som är vårt hopp. 6Ty i Kristus Jesus betyder
det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på
huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.
Galaterbrevet 5:1-6
Paulus, våran bror gör det mycket klart för oss att vi i Kristus inte
längre är under det gamla förbundet med alla deras lagar, och det gäller
de tio budorden också. Om du är under lagen och under de tio
budorden, då behöver du inte Kristus, då kan Han inte ge oss nånting,
då behöver du få omskäras om du är en man och hålla hela lagen som
finns i de fem Moseböckerna. Men i Kristus är vi inte längre under
lagstiftningen i Moses och de tio budorden, utan vi är under kärlekens
lag. Och om vi verkligen lever under kärlekens lag, så kommer vi
inte att göra de saker som var förbjudna enligt de tio budorden,
som lagen att inte stjäla, eller mörda eller ha åtrå till nåt som
tillhör en annan. Snarare kommer våran målsättning att vara, att vi
hjälper de behövande, att vi tröstar dem som lider och glädjs när vår
granne blir välsignad.
14

Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta:
»Du skall älska din nästa såsom dig själv.» Galaterbrevet 5:14
18

Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen.
Galaterbrevet 5:18
37

Då svarade han honom: »'Du skall älska HERREN, din Gud, av
allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.' 38Detta
är det yppersta och förnämsta budet. 39Därnäst kommer ett som är
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detta likt: 'Du skall älska din nästa såsom dig själv.' 40På dessa två
bud hänger hela lagen och profeterna.» Matteus 22:37-40
Kristus har satt oss fria att leva ett nytt liv i Honom och i Hans
Rike, därför är vi inte längre skyldiga att hålla Sabbatsdagen eller att
män behöver bli omskurna, eller följa strikta dietlagar, ROM 14:3-10,
KOL 2: 16-23. Men våran frihet i Kristus, ska inte användas av oss till
ett tillfälle att frossa i olagliga luster och ramla in i den andra
fallgropen av utsvävningar. Petrus i sitt andra brev varnar oss strängt
för den faran att vi måste akta oss för falska lärare som tolererar
olagliga sexuella beteende som otukt, sexuell orenhet, äktenskapsbrott
och homosexualitet.
1

Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl
bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar
skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva
plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har
köpt dem. 2De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för
deras skull skall sanningens väg bliva smädad. 14Deras ögon äro fulla
av otuktigt begär och kunna icke få nog av synd. De locka till sig
obefästa själar. De hava hjärtan övade i girighet. Förbannade äro de.
2 Petrusbrevet 2:1-2, 14
18

Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu själva
leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig
människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i
villfarelse. 19De lova dem frihet, fastän de själva äro förgängelsens
trälar; ty den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit
20
dennes träl.
Och då de genom kunskapen om Herren och
Frälsaren, Jesus Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men
sedan åter låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista
för dem blivit värre än det första. 2 Petrusbrevet 2:18-20 Läs också
ROM 1:18-32 och EF 4:17-32.
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Gud har kallat oss att leva ett liv av kärlek, renhet och helighet i
den Helige Ande. Det är viktigt att notera att du inte kan leva det
Kristna livet bortsett från Kristus, JOHN 15:1-12. Det är endast genom
att du ständigt blir fylld av den Helige Ande (genom bön, tillbedjan,
lovprisning, läsa Guds ord, och gå till "Kyrkan" för att ha gemenskap,
dela och höra Guds ord) att vi kan leva ett liv som är efter Guds vilja.
16

Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke
göra vad köttet har begärelse till. Galaterbrevet 5:16
12

Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att
vi skola leva efter köttet. 13Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö;
men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I
14
leva.
Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.
Romarbrevet 8:12-14
1

Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att
frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt
2
offer -- eder andliga tempeltjänst.
Och skicken eder icke efter
denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes
förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott
och välbehagligt och fullkomligt. Romarbrevet 12:1-2
Låt oss därför vara Ordets görare och inte bara dess hörare, ty
Herren har gjort en väg för oss så att vi kan övervinna allt i världen,
varje frestelse, varje synd, varje sjukdom, varje demon och även Satan
själv. Ja i allt detta har Han givit oss makt att övervinna genom Jesus
som älskar oss, vi kan göra allt genom Kristus som ger oss styrka. Låt
oss därför sätta på oss hela Guds vapenrustning och djärvt gå fram
och slåss och inta Guds löften och välsignelser och vara upptagna med
att göra Guds vilja, för om Kristus är för oss det finns inget som kan
stå emot oss.
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Vilken väg skall du gå?
GUDS VÄG VÄLSIGNADJEREMIA 17:7-8

MÄNNISKANS VÄG FÖRBANNAD
JEREMIA 17:5-6

Livers Träd
Guds väg, 1 MOS 5:1-32.
Lång livslängd med många
barn, hälsa, lycka och vänskap
med Skaparen av Universum.
Räddad när Gud förstör de onda,
1 MOS 6: 17 -18.

Kunskapens Träd
Tron på människan, ORDS 14:12.
Människans väg, 1 MOS 4:16-24
Civilisation - Prestationer
Seperation från Gud, mord, krig och
ständigt ont. 1 MOS 4:23, 1 MOS
6:5,11. Gud förstör dem och
deras verk, 1 MOS 6:12-13.

EFTER ÖVERSVÄMNINGEN

EFTER ÖVERSVÄMNINGEN

Sems släktled njuter av Guds
Välsignelse, lång livslängd och
många barn. Trots Guds förbannelse, 1 MOS 6:3, 1 MOS
11:10-26.

Man återigen går emot Gud och
Hans bud att uppfylla jorden och
tillbe Honom. Istället väljer de att
hålla ihop, bygga en stad, och göra
ett namn till sig själva. 1 MOS
11: 4. Så Gud skingrar dem.

Gud säger till Abraham att lämna
sin familj och gå till Kanaan och
Abraham lyder, 1 MOS 12:1-5.
Gud säger till Abraham att Han
kommer att välsigna honom med
många barn och Abraham tror
Honom och det räknas till honom
som rättfärdighet, 1 MOS 15:1-6.
Vi måste lyda Gud och leva i tro,
som Abraham, 1 SAM 15:22-23,
HAB 2:4, HEB 10:38.

Det dröjer inte länge förrän de
är tillbaka och litar på sig själva
och bygger upp civilisationer och
förstör Jorden. Gud kommer att
behöva förstöra dem igen, som
Han gjorde på Noas tid, DAN 2:
31-45, MATT 24:37-39.
Gud kommer att varna dem
men de kommer inte att lyssna
eller ångra sig, UPP 14:6-13,
UPP 9:20-21. Så Gud kommer
att förstöra dem, UPP 11:18.
Och Guds Folk kommer att ta
över Jorden, DAN 2:44, DAN
7:27, UPP 19:11-21, UPP 20:1-6
KOM HERRE JESUS !

Om vi tror på Gud och vandrar
med Gud precis som Hanok gjorde,
1 MOS 5:24, så kommer vi att
undgå Den Stora Förföljelsen som
snart kommer att komma, UPP 12,
och vi förblir till Jesus kommer
tillbaka, 1 TESS 4:16-17,
UPP 22:14.
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GUDS VILJA
Guds vilja är att vi följer Kristus, JOH 15:4-9, att vi blir fyllda av
Hans Ande, EF 5:18, att vi håller Hans bud, JOH 15:10-12, att vi
lyssnar till och lyder Hans röst, JOH 21:22, att vi predikar (delar med
oss om Jesus), berätta för andra om vad Han har gjort för oss,
MATT 28:19-20, och lär oss att lyssna till Hans Andes ledning som
Hans söner och döttrar, ROM 8:14. Följer vi dom punkterna får vårt
liv en sund grund att bygga på. Några Bibelord som handlar om Guds
vilja. Slå upp dem och läsa dem.
JOH 6:27-29 (arbeta inte för den mat som försvinner).
1 TESS 5:12-22 (var glad, bed, tacka Gud)
FIL 2: 14-15, 4:4 (gör allt utan att klaga och var alltid glad)
2 PET 1:4-8 (Väx i moralisk förträfflighet, tro kunskap, Gudsfruktan
och Kristen kärlek).
1 TESS 4:3, JUD 1:7, APG 15:28-29, UPP 2:14, ROM 1:26-32,
1 KOR 6:9 (avstå från otukt och äktenskapsbrott)
GAL 6:2 (bär varandras bördor)
1 PET 3:8-12, 4:8, 5:5-9, 1 TIM 1:5 (håll enhet, broderlig, snäll,
ödmjuk, välsigna, inte förolämpa, mål av undervisning: kärlek från ett
rent hjärta, ett gott samvete, uppriktig tro)
MATT 10:37-39, JOH 15:12 (älska Jesus mest av allt & följ Honom,
älska innerligt varandra, var ödmjuk).
MATT 9:37-38 (be att Herren sänder arbetare till sin skörd)
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MATT 7:21, JAK 1:22 (endast de som gör Guds vilja kommer till
Guds Rike, var ordets görare, inte bara dess hörare).
MATT 19:16-21, LUK 14:33 (sälj alla dina ägodelar och följ Jesus, en
lärjunge måste vara villiga att ge upp allt).
MATT 9:9, LUK 5:10-11 (följ Jesus).
EF 5:1-18 (vandra i kärlek som ljusets barn, gör sånt som behagar
Herren, var glad och tacka Herren).
MATT 10:7-8; MARK 16:15-16 (predika evangeliet (berätta vad Jesus
gjort för oss/dig), bed för sjuka, kasta ut demoner och väck döda
tillbaka till livet).
1 PET 3:15 (låt Jesus vara Herre i ditt hjärta och var alltid berädd att
försvara din tro).
ROM 12:1-2 (ge er själva som ett levande och heligt offer till Herren).
KOL 3:17, 1 KOR 10:31-33 (gör allt som till Herren och i alla
situationer sök alltid det som är rätt).
För att känna och leva i Guds vilja i vardagen, bör vi börja varje
dag när vi först vaknar med att tala till Herren och inte låta våra tankar
vandra till nåt som inte uppbygger. 2 KOR 10:5. Vi bör be Herren att
hjälpa oss hålla kontakt med Honom hela dagen och hjälpa oss genom
dagen i vad det än gäller, om vi går till jobbet, skolan eller stannar
hemma och tar hand om hus och barn. Herren vill att vi ska göra allt
till Hans Ära eftersom Han är Gud och Herre över allt och alla. (Ett
tråkit eller jobbigt jobb blir mycket lättare när vi gör det till Honom)!
31

Alltså, vare sig I äten eller dricken, eller vadhelst annat I gören, så
gören allt till Guds ära. 1 Korintierbrevet 10:31
47

När vi gör allt först och främst till Honom och till Hans Ära
kommer Han att hjälpa oss att göra vårt bästa oavsett var nånstans i
livet vi befinner oss. Det är lika viktigt att komma ihåg att oavsett vad
vi arbetar med det må vara inom juridik, medicin, teknik, förvaltning,
näringsliv eller manuellt arbete, alla dessa jobb är bara tillfälliga och
om Herren skulle leda oss att göra något annat så borde vi vara lika
villiga att lämna ett jobb som läkare som vi skulle vara att lämna ett
jobb som snickare eller affärsbiträde. Trots allt, om Han vill, så kan
Han ta oss hem till sig i Himlen när som helst!
När vi är på jobbet eller i skolan så ska vi försöka att vara lika
känsliga för Herren som när vi är hemma eller i "kyrkan". Men med
det menas inte att vi går runt hela tiden och undrar vad "Guds vilja" är,
(det vet vi redan), "Guds vilja" är att tro allt som Jesus sade, att älska
varandra, att vittna för andra osv. Jesus sa att vi inte skulle gå runt och
oroa oss för morgondagen, när vi är frälsta och försöker att leva
rättfärdigt så lever vi i Guds vilja. Han sa att vi ska leva av tro en dag i
taget göra sånt som vi vet Herren gillar och alltid vara öppna för när
Herren har en speciell uppgift för oss att utföra. Lydnad är bättre än
offer. Det är verkligen fantastiskt när vi lyder och lyssnar till Herrens
ledning. Han är enorm på att hjälpa oss vara förberedda och ha svar till
problem som kan dyka upp under dagen på vårt jobb eller i skolan,
sånt som vi inte i vår vildaste fantasi skull ha förutsett men Han hade
redan sett det och ovetande till oss genom att förbereda oss så har vi
svaret till just det problemet, och som när Herren imponerar på oss att
studera ett visst område lite mer noggrant och sedan hitta vi just det
betonat på ett prov i skolan. Lika viktigt är det att vi tar en stark
ställning för Herren på jobbet eller i skolan och att vi alltid är beredda
att dela vår kunskap om Herren med våra arbetskamrater eller
skolkamrater.
Är vi kallad att jobba heltid på ett "Kristet arbete" eller arbetar vi i
världen så är det precis lika viktigt att vara lyhörd för Herrens ledande.
Varje Kristen som är kallad till lärjungaskap, LUK 14:33, behöver
tillbringa tid med Gud i bön och lovprisning till Honom. Vissa
48

perioder kan Gud mana dej i ditt hjärta att vara många timmar om
dagen i bön till Gud. För och att bli fylld med Guds Ande så du växer
i tro och kraft för att kunna göra Guds verk. Tro kommer från att ha en
så nära relation med Gud att när du hör eller ser Guds Ord du tro det
eftersom du har lärt känna Gud (det fungerar likadant som när man vill
lära känna en person riktigt ordentligt, då måste man ta tid att vara
tillsammans), och likadant växer tron och du vet utan tvivel att Hans
Ord är sant eftersom Gud inte ljuger. Halleluja! För att fyllas med
Guds Ande och med kraft så är det nödvändigt att tillbringa tid med
Gud, inte bara 5 eller 10 min utan flera timmar i taget.
Jag tror att det är dags för kyrkan (Guds församling) att starta
materiellt stöd till unga Kristna som vill tillbringa tid med Gud och
följa Jesus 100%. Då (tror jag), kommer Kyrkan verkligen att påverka
sin omvärld och världen kommer att behöva ta notis som aldrig förr.
Då kommer vi att göra verk som Jesus gjorde och ännu större verk som
Han själv lovat. Hans Rike har kommit, låt oss trycka in i det och
låt Hans vilja får ske på Jorden såsom i Himmelen. LUK 12:32,
MATT 6:33.

ATT VITTNA
Före sin avresa gav Jesus sina lärjungar Missionsbefallningen att
gå ut över hela Jorden och att predika evangelium för hela skapelsen,
MARK 16:15-18. Mycket enkelt sagt så betyder det, att gå ut och
berätta den Goda Nyheten att Jesus Kristus, Guds Son, har kommit till
Jorden för att försona människan med Gud, Han har öppnat upp Guds
Rike och människan kan återigen ha gemenskap med sin Skapare.
Jesus vill att vi som fått vetskap och lärt känna Jesus och Hans Liv,
Kärlek och Kraft, att vi går ut och berättar för andra om Honom och
vad Han kan göra för dem. Jesus förväntar av oss att följa Honom vart
Han leder oss och att alltid vara redo att dela vårt liv i Kristus med
andra. Några tips att komma ihåg när du går ut för att dela med dig
eller för att vittna:
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1. ATT GÅ UT FÖR ATT VITTNA - När man går ut för det
uttryckliga syftet att vittna till andra om tron på Jesus, gå alltid ut
2 eller 3 tillsammans. Bed om vem som ska tala, och sen förblir du
eller din medhjälpare bedjande då blir det mindre risk för konflikt.
2. INLEDNING - Om du inte känner personen, presentera dig och
ge honom eller henne en kort traktat eller artikel att läsa, se tillägg
2, på sidan 128, ett exemplar av en traktat. Använd tiden medan
de läser traktaten att be tyst för dej själv att Gud ska öppna deras
ögon och öron för Guds Ord och att du kan svara på deras frågor.
Fråga dem vad de tyckte om artikeln efter att de slutat att läsa,
och vad de tänker om Jesus i synnerhet.
3. PERSONLIGT VITTNESBÖRD - Tala om dina egna
erfarenheter med Herren. Nämn helanden som du eller nån
du känner har tagit emot, övernaturlig hjälp som Herren gett,
den kärlek som du har upplevt i ditt liv eller har sett i nån väns
liv.
4. PRATA BIBEL BASERAT - Försök så mycket som möjligt
att fokusera på Jesus och vad Han sa. Om den andra personen
försöker styra samtalet in till politik eller andra religioner lyssna på
honom, försök svara honom och sen för samtalet tillbaka till
Jesus efter att han har haft sitt att säga. Det är inte nödvändigt att
citera Bibeln ordagrant men tala skriftbaserat och var beredd
att dela verser ur Bibeln med den berörda personen och låt honom
läsa Ordet för sig själv. De flesta människor har en missuppfattning
om vad Kristendom är. De flesta människor vet inte vad Bibeln
säger. De flesta människor vill veta sanningen. De flesta människor
vill vara fria. Vi har det så låt oss gå ut och dela det!
5.VAR INTE RÄDD ATT SÄGA ATT DU INTE VET - Kom ihåg,
Kristendomen är inte att veta alla svar, det är att känna Jesus.
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6. HÅLLA ENA ÖRAT ÖPPET FÖR HERREN - Alltid var öppen
för Herren. Han känner till varje enskild person och varje behov
och när vi är öppna till Honom så hjälper Han oss ge svar som just
den personen behöver.
7. TVINGA INTE JESUS - Vi kan inte rädda någon, bara Jesus
kan! Vi kan inte avslöja Jesus eller få någon att tro, bara Gud kan
göra det. Vi har blivit ombedda att predika, att bota sjuka, att
uppväcka döda, om någon inte vill höra så går vi vidare till nån
som vill lyssna. Slösa inte din tid på människor som bara vill
argumentera.
8. VAR ÄRLIG, VAR DIG SJÄLV, VAR KÄRLEKSFULL,
HA FÖRSTÅELSE, HA DIN ANDLIGA RUSTNING PÅ DIG,
VAR FULL AV DEN HELIGE ANDE, kom ihåg att vi inte har
vår egen rättfärdighet utan vi står i Jesu rättfärdighet. Vi predikar
inte oss själva, hur bra vi är eller att vi skulle vara bättre än dem,
vi predikar inte vårt samfund eller kyrka, vi predikar och berättar
om Jesus Kristus. Han kom ner till Jorden för att rädda oss och alla
som vill kan komma till Honom.
9. KÄRLEKEN SEGRAR - Dela din kärlek i Kristus med alla
utan att fråga för någonting i gengäld. Stäng inte av din kärlek
för att någon inte vill be eller höra mer. En annan Kristen kan
få skörda den kärlek och de ord som såddes i den personens hjärta.
10. VAR INTE RÄDD ATT FRÅGA OM PERSONEN SKULLE
VILJA BE - Om du har talat med någon som har varit öppen, var
inte rädd för att fråga honom om han skulle vilja be att få Jesus
i sitt liv. Om han eller hon tar emot Jesus. Se till att du tar tid att
dela Bibelord om frälsning med honom. Så att han får en säker
grund att hålla fast i, och om möjligt följ upp den ny Kristna och se
till att han blir del i en Kyrka eller Gemenskap så han fortsätter
att växa i Kristus. Det är mycket viktigt!
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KRISTET FAMILJELIV
Kristet familjeliv är helt enkel när Kristna bestämmer sig för att
leva enligt principerna som fastställdes i Nya Testamentet av
Apostlarna. Familjelivet är då fullt av kärlek, glädje och frid och är
lite av Himmelriket här på Jorden.
Mannen är kallad att placera Gud över allt annat och följa, tjäna och
lyda Honom.Och att han skall älska och vårda om sin hustru och sina
barn, att han ser till att de blir matade både andligt och fysiskt. Hustrun
är att älska Gud och följa sin man och lyssna till honom i Herren. Om
hon och hennes man har skilda åsikter om någonting och hon faktiskt
har rätt, bör hon ändå lyssna till sin man och be för honom att Gud
skulle öppna hans ögon och öron så att han ändrar sig och kan höra och
känna Herrens ledande och se sitt fel. Självklart om mannen ber henne
att ta del i eller göra något som klart är emot Gud eller Guds sätt då
måste hon följa Gud och vad hon känner är riktigt i sitt hjärta. Barnen
måste lyda och hedra sina föräldrar i allt och lära känna och älska
Herren. Lyssna och lyda sina föräldrar så länge de bor i hemmet (eller
tills de är myndiga om de studerar på annan ort). Bibeln är mycket
tydlig i detta och säger:
22

I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen eder
Herren; 23ty en man är sin hustrus huvud, såsom Kristus är
församlingens huvud, han som ock är denna sin kropps
24
Frälsare.
Ja, såsom församlingen underordnar sig Kristus, så
skola ock hustrurna i allt underordna sig sina män. 25I män, älsken
edra hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig
själv för henne 26till att helga henne, genom att rena henne medelst
vattnets bad, i kraft av ordet. 27Ty så ville han själv ställa fram
församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat
sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig. 28På samma sätt
äro männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju äro deras egna
kroppar; den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. 29Ingen har
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någonsin hatat sitt eget kött; i stället när och omhuldar man det,
såsom Kristus gör med församlingen, 30eftersom vi äro lemmar av
31
hans kropp.
»Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin
moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött.» -32
Den hemlighet som ligger häri är stor; jag säger detta med tanke
på Kristus och församlingen. 33Dock gäller också om eder att var
och en skall älska sin hustru såsom sig själv; men hustrun å sin sida
skall visa sin man vördnad. Efesierbrevet 5:22-33
1

I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och
tillbörligt. 2»Hedra din fader och din moder.» Det är ju först detta
bud som har ett löfte med sig: 3»för att det må gå dig väl och du må
länge leva på jorden». 4Och I fäder, reten icke edra barn till vrede,
utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning. Efesierbrevet 6:1-4
Läs också 1 PET 3:1-9
Gud menade att Familjelivet skulle vara enkelt, och när två
personer har bestämts sig för att de kommer att grunda sitt
äktenskap på Gud och Hans Ord och de kommer att litar på
Honom att välsigna deras liv tillsammans, så händer det. Det
menas inte att det inte kan bli lite gupp här och var i vägen. Men
genom att be för varandra och sätta Gud först i allt och inte ge upp,
kommer Gud att ta er över guppen och göra erat hem till en liten
smakbit av Himlen här på Jorden.

DEN KRISTNA SEXUALMORALEN
Idag hör man ofta talas om en "ny moral", där promiskuitet och
sexuell förvrängning accepteras och även tolereras och till och med
exalteras. Det finns dock ingenting nytt i den här sortens "moral", i
själva verket är det ingen moral alls utan det gamla samhällets omoral,
som sticker upp sitt fula huvud och som försöker att förstöra våra barn,
familjer och samhälle. Bibeln berättare för oss om ett samhälle som för
ung 4000 år sedan efter att landet hade ro och välstånd började leva i
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omoral och perversion. De dömdes av Gud och staden blev helt
förstörd, och Gud ämnade att deras misstag skulle tjäna som ett
exempel och en varning till oss om hur Guds Dom vill drabba ett
samhälle som övergår till grov omoral, 2 PET 2:6, (läs också 1 MOSE
18:20 - 19:25). I dag ser vi att de som väljer att inte lyda Gud smittas
av allvarliga och dödliga sjukdomar. Tyvärr, istället för att varna folk
att vända sig till Gud och lyda Hans lagar, Så ställer vårt samhälle upp
på "säkert sex" och vägar var man kan bryta mot Gud utan att drabbas
av några konsekvenserna för sitt handlande.
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Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd
och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar beskärd,
understödde hon likväl icke den arme och fattige. 50Tvärtom blevo
de högfärdiga och bedrevo vad styggeligt var inför mig; därför försköt
jag dem, när jag såg detta. Hesekiel 16:49-50
7

Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka
på samma sätt som de förra bedrevo otukt och stodo efter annat
umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det
att de få lida straff i evig eld. Judasbrevet 1:7

Gud skapade människan till att vandra i helighet och att ha
gemenskap med Honom, men människan väljer ofta att gå sin egen
väg och göra sin egen grej utan Gud, han bestämmer sig för att söka
tillfredsställa sig själv och sina egna önskningar och begär, istället för
att försöka lära känna och behaga Gud. Gud har varnat människan att
om han går och lever efter köttet kommer han att dö (leva hans egen
väg, göra vad han vill och det han känner för), men om han går efter
Anden (lever, gör och söker efter Gud), så skall han ha liv, frid och
evigt liv, ROM 8:12-14.
Det är Gud som har skapat oss och inte djävulen. Det är Gud som
har skapat oss med förmågan att uppleva och med förmågan att kunna
njuta, men våran njutning behöver upplevas inom den moral som
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upprättats av Gud och i rättfärdighet. Gud har gjorde allting bra och
gott och det förblir bra om vi inte missbrukar det. Om vi vandrar i
Anden kommer vi inte att ge efter för olagliga köttets luster eller ett liv
i orättfärdighet. För att göra det fullständigt klart vad han menar med
"orättfärdigt levande" så har Gud förklarat det mycket enkelt i sitt Ord.
17

Jag tillsäger eder alltså och uppmanar eder allvarligt i Herren, att
icke mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet
vandra, 18hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder
hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till
19
förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.
Ty i sin
försoffning hava de överlämnat sig åt lösaktighet, så att de i girighet
bedriva alla slags orena gärningar. Efesierbrevet 4:17-19
3

Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet skolen I,
såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland eder, 4ej heller
ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt.
Låten fastmer tacksägelse höras. 5Ty det bören I veta, och det insen
I också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i
Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, ty en sådan är en
avgudadyrkare. Efesierbrevet 5:3-5
9

Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel?
Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller
äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen
eller de som själva öva sådan synd, 10varken tjuvar eller giriga eller
drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.
1 Korintierbrevet 6:9-10
8

Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är,
och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och
avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner
med eld och svavel; detta är den andra döden.»
Uppenbarelseboken 21:8
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Gud skapade människans sexualitet för att en man och en kvinna
skall komma tillsamman och bli ett kött.
22

Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit
av mannen, och förde henne fram till mannen. 23Då sade mannen:
»Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta
24
maninna, ty av man är hon tagen.»
Fördenskull skall en man
övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de
skola varda ett kött. 1 Mosebok 2:22-24
När en man och en kvinna kommer i fysisk förening med varandra
så är det den handlingen som gör att ett äktenskap har ingåtts.
63

Och mot aftonen hade Isak gått ut på fältet i sorgsna tankar. När han
då lyfte upp sina ögon, fick han se kameler komma. 64Då nu också
Rebecka lyfte upp sina ögon och fick se Isak, steg hon med hast ned
65
från kamelen;
och hon frågade tjänaren: »Vem är den mannen
som kommer emot oss där på fältet?» Tjänaren svarade: »Det är min
66
herre.» Då tog hon sin slöja och höljde sig i den.
Och tjänaren
67
förtäljde för Isak huru han hade uträttat allt.
Och Isak förde henne
in i sin moder Saras tält; och han tog Rebecka till sig, och hon blev
hans hustru, och han hade henne kär. Så blev Isak tröstad i sorgen
efter sin moder. 1 Mosebok 24:63-67
När en man och en kvinna har förenats i äktenskap ska de vara
trogna mot varandra för hela deras jordiska liv. Jesus tolererar inte
skilsmässa utom för omoral, (läs 1 KOR 7:10-17 om en Kristen som är
gift med en icke kristen).
9

Och jag säger eder: Den som för någon annan orsaks skull än för
otukt skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han
begår äktenskapsbrott.» Matteus 19:9
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I motsats till vad vissa Kristna tror, så är reproduktion inte den
enda funktionen av människans sexualitet. Guds ord gör detta helt
klart, 1 KOR 7:1-5, 1 MOS 2:22-24.
1

Vad nu angår det I haven skrivit om, så svarar jag detta: En man gör
2
visserligen väl i att icke komma vid någon kvinna;
men för att
undgå otuktssynder må var man hava sin egen hustru, och var kvinna
sin egen man. 3Mannen give sin hustru vad han är henne pliktig,
sammalunda ock hustrun sin man. 4Hustrun råder icke själv över
sin kropp, utan mannen; sammalunda råder ej heller mannen över sin
5
kropp, utan hustrun.
Dragen eder icke undan från varandra, om
icke möjligen, med bådas samtycke, till en tid, för att I skolen hava
ledighet till bönen. Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke
frestar eder, då I nu icke kunnen leva återhållsamt.
1 Korintierbrevet 7:1-5
22

Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit
av mannen, och förde henne fram till mannen. 23Då sade mannen:
»Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta
24
maninna, ty av man är hon tagen.»
Fördenskull skall en man
övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de
skola varda ett kött. 1 Mosebok 2:22-24

Gud vill att Hans folk ska ha ett lyckligt och uppfyllt äktenskap,
men all sexualitet utanför ett äktenskap fördöms helt.
4

Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras
obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare skall Gud
döma. Hebreerbrevet 13:4
I det antika Israel varade smekmånaden inte bara en vecka eller två,
utan när en man tog sig en hustru behövde mannen inte arbeta eller få
inkallning till det militära för ett helt år utan han skulle vara hemma
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och tillbringa tid med sin nya fru att lära känna henne och göra henne
lycklig.
Om en man nyligen har tagit sig hustru, behöver han icke gå i
krigstjänst, ej heller må någon annan tjänstgöring åläggas honom.
Han skall vara fri ett år för att stanna hemma och glädja den hustru
han har tagit. 5 Mosebok 24:5
Gud vill att våra äktenskap ska vara friska och fyllda av glädje, om
vi följer Hans befallningar och håller Hans bud kommer det att
förverkligas.
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KAPITEL 2
GUDS VAPENUTRUSTNING
10

HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och
varder beskyddad. Ordspråksboken 18:10
I Jesu Namn har vi totalt skydd mot Satan och allt i hans välde.
Jesus själv har gett oss den makten och myndigheten, och i Honom är
vi helt säkra från allt ont.
19

Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och
att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra
eder någon skada. 20Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder
underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i
himmelen.» Lukas 10:19-20
17

Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola
de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål, 18ormar skola
de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det
alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga händerna, och de skola
då bliva friska.» Markus 16:17-18
7

Ty Gud har icke givit oss en försagdhetens ande, utan en kraftens och
kärlekens och tuktighetens ande. 2 Timoteosbrevet 1:7
När vi växer i Herren och Herren börjar använda oss för att predika
evangeliet (berätta för andra om Jesus, att Han lever, att Han uppstod
från döden och att Han kommer snart tillbaka för att styra världen),
och vi lär oss att ha svar till den som egentligen inte är intresserad av
Herren utan bara vill hindra och trycka ner kristna, vi ber för sjuka
(fysiskt och psykiskt sjuka) och hjälper till att "bygga upp Kristi
kropp", då är det viktigt att vara stark i Herren och att vi har på oss
hela Guds vapenutrustning.
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10

För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans
väldiga kraft.
11

Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen
hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.
12

Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot
kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och
världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans
andemakter i himlarymderna.
13

Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I
kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven
fullgjort allt, behålla fältet.
14

Stån därför omgjordade kring edra länder med
sanningen, och »varen iklädda rättfärdighetens pansar»,
15

och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet
som fridens evangelium giver.
16

Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna
utsläcka den ondes alla brinnande pilar.
17

Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens
svärd, som är Guds ord.
18

Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I
alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under
ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.
Efesierbrevet 6:10-18
60

Figur 2-1 visar en soldat från Paulus tid iklädd en vapen rustning,
varje del av rustningen är märkt med motsvarande gällande rustnings
skydd som Paulus gav oss i sitt brev till Efeserna. Här nedan följer en
lista med skrifter som hänför till varje del i rustningen och som hjälper
dej att förstå hur de kan fungera och användas av dig som ett skydd i
vardagen. Figur 2-1 ©
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SANNING

RÄTTFÄRDIGHET

NÄR VI VITTNAR

JOH 14:6
JOH 16:13
JOH 17:17
2 PET 1:16-21
1 JOH 2:22
1 JOH 4:1-6
1 JOH 5:7
2 JOH 1:1-4

1 KOR 1:30
ROM 5:17-19
ROM 4:19-22
1 JOH 1:7-9
ROM 4:2-5
PS 119:11
PS 24 :3-5
ROM 12:1-2

MARK 16:15-20
LUK 10:1-12
2 TIM 1:7-10
ORDS 11: 30
2 KOR 10:3-5
KOL 4:5-6
1 PET 3:15
LUK 21:13-15
2 TIM 2:15
ROM 1:16-17

TRO
1 JOH 5:4-5
ROM 4:19-21
ROM 8:37-39
ORDS 3:5
1 JOH 5:11-15
JAK 1:5-8
MATT 28:18
MATT 9:27-30
JOH 14: 7-12
FIL 4:13
2 KOR 2:14
HEB 11:1-40

FRÄLSNING
JOH 3:16-17
EF 2:8-9
KOL 1:13-14
APG 4:12
2 TIM 2:11-13
GAL 3:24-26
ROM 10:13
JOH 10:27-28
1 JOH 5:11-13
JOH 3:36
HEB 8:6-13
ROM 8:38-39

HEB 4:12-13
LUK 10:19-20
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1. SANNINGEN-Jesus sade att Han själv är sanningen. Vanligtvis
tycker den värdsliga människan inte om det definetiva, men sanningen
är absolut. Världen älskar moralisk relativism och de tror att allt är
relativt. Med andra ord om deras samvete kan rationalisera deras
beteende så är det okej, men Bibeln säger att det finns ett sätt som
verkar rätt för en människa men det sättet kommer att leda till döden.
Gud är sanning och Han vill att vi ska också vandra i sanning i
allting. Allt som Han säger i sitt ord är sant och när vi växer i Honom
(blir äldre Kristna) börjar vi att se att allt som han säger verkligen är
riktigt och äkta och vi kan räkna med det 100%. Men vi måste vara
försiktiga att skilja mellan det poetiska från det beskrivande. Som när
Jesus kallar oss för "Hans Får" i Johannes evangelium kapitel 10, så
förstår vi att Han inte menar att Kristna är fysiska får utan det är utan
tvekan poetiskt. Vi är i själva verket Guds barn och bröder och systrar i
och med Jesus. Men precis som de fysiska fåren tillhör en herde och
följer honom, på samma sätt tillhör vi Jesus, och som får vill vi följa
och lyda Honom och Hans Ord. Jesus sade att om vi förblir i Honom
och i Hans Ord så kommer vi att förstå sanningen och sanningen skall
göra oss fria, JOH 8:31-32.
Allteftersom vi växer i Herren så lär vi oss och förstår vad som är
sanning. Satan är en lögnare och lögnens fader, men sanningen och
Guds Ord skyddar oss från Satan och hans attacker. Satan kan och ofta
kommer han att använda Guds eget Ord för att attackera oss Kristna,
precis som han angrep Jesus, så måste vi på likadant sätt vara beredda
att tysta ner (motverka) Satans angrepp mot oss med Guds Ord, och
svara som Jesus gjorde.
Om Satan eller någon falsk lärare, börjar till exempel, säga att vi
inte kan säga att vi verkligen är frälsta (att vi är Guds barn redan nu)
och sedan börja citera en eller två skriftställen för att stödja hans
påstående, (2 PET 3:14-18), då bör vi omedelbart svara med att citera
ett par Bibel Ord om frälsning för honom som: 1. Vi är inte längre vår
egen men nu tillhör vi Jesus, 1 KOR 3:23. 2. Han har frälst oss från
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Satans domän och har överfört oss till Guds Son (Jesus Kristus) Rike.
Satan har inte längre någon plats eller herravälde över oss, KOL 1:13.
3. Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi får kallas Guds
barn, Vi är redan nu Guds barn och väntar på Jesu återkomst, så att vi
också kan få en förhärligad kropp som Jesus själv har och vår frälsning
kommer att bli komplett. Vi är frälsta genom tro, genom vår tro på
Gud och vi litar på att det arbete som Gud har börjat i våra liv
kommer Han också att göra färdigt när Jesus kommer tillbaka (Jesus
gav oss Hans Helige Ande som ett löfte till oss att vi också skulle bli
lika Honom och att Jesus ska ta oss till sej), 1 JOH 3:1-2, KOL 3:4,
EF 2:19. Aposteln Petrus säger att vi redan har blivit frälsta genom
Kristi blod (Jesus betalade för oss genom döden på korset), 1 PET
1:18-19. I KOL 3:3, står det skrivet att vi har redan dött med Kristus
och vårt liv är dolt med Kristus i Gud, så vår frälsning är inte längre i
våra egna händer, vi vilar i Herrens, och Han är större än alla, ingen
kan ta eller rycka oss ifrån honom! JOH 10:27-29.
Vi som blivit frälsta och lever vårt liv i tron på Kristus, vi vet att
när Jesus kommer tillbaka kommer vi att möta Honom i luften i en ny
förhärligad kropp precis som den Han har. Genom att tro på enkelheten
i Guds Ord är vi skyddade från lögner och förfalskningar av sanningen
vilket Satan och hans lärjungar försöker att bedra oss med. Så precis
som i exemplet där Satan använder en lögn för att angripa vår
frälsning, så kan vi utrusta oss med ett skydd genom att vi är
omgjordade med sanningen i Guds Ord och har frälsningens hjälm på
vårt huvud, som är kunskapen om vår frälsning enligt Guds Ord, Så
faller vi inte för Satans trick utan vi har vår frälsning skyddad. Och
genom att använda vår sköld av tro på Gud och på Hans Ord och med
Andens svärd som är Guds Ord, kan vi avvärja fiendens slag och
avväpna honom.
2. RÄTTFÄRDIGHET- Det är oerhört viktigt för en Kristen att förstå
att våran egen rättfärdighet räcker inte till inför Gud. Precis som
frälsningen är rättfärdighet en gåva från Gud. Vi är kallade att vandra i
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Anden. Om vi försöker upprätta (vår egen) eller lita på någon
rättfärdighet bortsett från rättfärdigheten som vi har i Jesus kommer
den att se ut som smutsiga trasor i Guds ögon. Precis som vi inte kan
uppnå frälsning genom vårt eget arbete så kan vi inte heller själva
uppnå rättfärdighet.
3

De förstå nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söka att
komma åstad en sin egen rättfärdighet och hava icke givit sig under
rättfärdigheten från Gud. 4Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till
rättfärdighet för var och en som tror. Romarbrevet 10:3-4
Om vi vandrar i ljuset som Jesus är i ljuset och har gemenskap med
Honom och Hans Sons blod renar oss från all synd, då går vi i sann
helighet, 1 JOH 1:7. Jesus är inte bara vår Frälsare, utan också vår
Rättfärdighet, därför att våran egen räcker inte till. Det är genom att vi
förlitar oss på Hans Rättfärdighet som vi är skyddade, 1 KOR 1:30. I
Kristus Jesus, Han har blivit vår rättfärdighet och helgelse, det blir "vår
rättfärdighet" precis på samma sätt som vi får frälsning, genom att tro
på att vad Gud har sagt är sant.
20

Han (Abraham) tvivlade icke på Guds löfte i otro, utan blev fastmer
starkare i sin tro; ty han ärade Gud 21och var fullt viss om att vad
Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22Därför
RÄKNADES DET HONOM OCK TILL RÄTTFÄRDIGHET. 23Men att
det så TILLRÄKNADES HONOM, det är skrivet icke såsom gällde det
allenast honom, 24utan det skulle gälla också oss; ty det skall
tillräknas jämväl oss, oss som tro på honom som från de döda
uppväckte Jesus, vår Herre, Romarbrevet 4:20-24
3. FÖRBEREDELSER NÄR VI GÅR UT OCH BERÄTTAR OM
JESUS- Var alltid redo att dela din kunskap om Jesus med andra. Gud
älskar alla och Han vill att alla skall bli frälsta. Han har gett oss
förmånen att dela den "Goda Nyheten" om Jesus med andra, att genom
Jesus och bara genom Honom kan man ha frid med Gud, APG 4:1065

12. Gud vill inte att någon skall gå förlorad utan att alla skall komma
till Honom och få kunskap om Jesus Kristus, 2 PET 3:9. Ofta frågas
frågan: "Nå hur är det med människor i Kina eller Afrika som aldrig
har hört talas om Jesus?" Bibeln lär klart och tydligt att Gud kommer
att döma dessa människor efter deras samvete och efter det ljus de har
mottagit
14

Ty då hedningarna, som icke hava lag, av naturen göra vad lagen
innehåller, så äro dessa, utan att hava lag, sig själv en lag, 15då de
ju sålunda visa att lagens verk äro skrivna i deras hjärtan. Därom
utgöra också deras egna samveten ett vittnesbörd, så ock, i den
inbördes umgängelsen, deras tankar, när dessa anklaga eller ock
försvara dem. 16Ja, så skall det befinnas vara på den dag då Gud,
enligt det evangelium jag förkunnar, genom Kristus Jesus dömer över
vad som är fördolt hos människorna. Romarbrevet 2:14-16

Men även om de kommer att bli räddade vid den yttersta domen,
kommer dom inte att få en del i den första uppståndelsen och kommer
inte att regera med Kristus under de tusen år när Han regerar på
Jorden, UPP 20:4-6, 11-15. Jesus har inte bara gett oss befallningen att
gå ut och predika evangelium i missionsbefallningen, Han har också
bett oss att be till Gud att Gud sänder ut flera som är villiga att gå ut
och predika. Behovet är så stort och det finns inte tillräckligt med
arbetare att göra det.
36

Och när han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, eftersom
de voro så illa medfarna och uppgivna, »lika får som icke hava någon
herde.» 37Därför sade han till sina lärjungar: »Skörden är mycken,
men arbetarna äro få. 38Bedjen fördenskull skördens Herre att han
sänder ut arbetare till sin skörd.» Matteus 9:36-38
18

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all
makt i himmelen och på jorden. 19Gån fördenskull ut och gören alla
folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige
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Andes namn, 20lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och
se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.» Matteus 28:18-20
22

Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest
bedragen I eder själva. Jakobsbrevet 1:22
4. TRO-Att Tro menas helt enkelt, att tro på Gud och på Hans Ord.
Men innan du kan tro på Gud, måste du veta vad Han har sagt, vilket
är orsaken varför du måste läsa och studera Guds ord. Bibeln är full av
Guds många välsignelser, löften och bestämmelser och Gud förväntar
oss att hålla Honom till Hans Ord eftersom han inte ljuger. Dess bättre
vi lär känna Herren och Hans Ord, dess mer kommer vi att växa i tro
och vi lär oss att lita på honom i alla situationer. Gud är densamme
igår, idag och i evighet, Han ändrar sig inte. Tro på Honom! MAL 3:6,
HEB 13:8.
7

Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna;
8
klappen, och för eder skall varda upplåtet.
Ty var och en som
beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som
klappar skall varda upplåtet. 9Eller vilken är den man bland eder,
som räcker sin son en sten, när han beder honom om bröd, 10eller
som räcker honom en orm, när han beder om fisk? 11Om nu I, som
ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer
skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem
som bedja honom! Matteus 7:7-11
20

Han tvivlade icke på Guds löfte i otro, utan blev fastmer starkare i
21
sin tro; ty han ärade Gud
och var fullt viss om att vad Gud hade
lovat, det var han också mäktig att hålla. Romarbrevet 4:20-21
12

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han
skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än
dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern, 13och vadhelst I bedjen
om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva
14
förhärligad i Sonen.
Ja, om I bedjen om något i mitt namn, så
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skall jag göra det.
Johannes 14:12-15

15

Älsken I mig, så hållen I mina bud,

20

Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt »ja»; därför
få de ock genom honom sitt »amen», på det att Gud må bliva ärad
genom oss. 2 Korintierbrevet 1:20

5. FRÄLSNING-Gud sände Jesus till jorden för att förena syndiga,
fallna människan tillbaka till Sig genom att Jesus blev en människa
och Han tog på sig straffet för synd, som är död. Han var oskyldig och
syndfri, men Han tog "hela skulden" så att vi skulle kunna försonas
med Gud, 1 PET 1:18-19, 3:18.
13

Nu däremot, då I ären i Kristus Jesus, haven I, som förut voren
fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod. 14Ty han är vår frid,
han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod
emellan oss, nämligen ovänskapen. 15Ty i sitt kött gjorde han om intet
budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny
människa och så bereda frid, 16och för att han skulle åt dem båda,
förenade i en enda kropp, skaffa försoning med Gud, sedan han genom
korset hade i sin person dödat ovänskapen. 17Och han har kommit
och har förkunnat det glada budskapet om frid för eder, I som voren
fjärran, och om frid för dem som voro nära. 18Ty genom honom hava
vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till
Fadern. 19Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I
haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk,
Efesierbrevet 2:13-19

Frälsning betyder att vi blivit frälsta (befriade) från våra synder och
konsekvenserna av dom synderna. Vi är inte längre under en dödsdom
eftersom Jesus dog i vårt ställe. Gud gav Jesus som en gåva av nåd till
hela mänskligheten. Det kommer inte från människan, det är från Gud,
därför att Han älskar oss. Det är inte något som vi förtjänar, eller
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någonsin kan betala för. Vi kan aldrig bli tillräckligt bra för att förtjäna
himmelen eller frälsning. Att rädda dig själv är en omöjlighet. Gud har
gjort Jesus till vår vishet, vår rättfärdighet, vår helbrägdagörare, och
vår frälsare. Han har gjort alltihopa för oss. Frälsningen är en fri gåva
från Gud. (utan några förbehåll).
8

Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva,
Guds gåva är det -- 9icke av gärningar, för att ingen skall berömma
sig. Efesierbrevet 2:8-9

I det ögonblicket när vi ber Jesus att komma in i våra hjärtan så blir
vi helt nya skapelser i Gud, vi blir Guds barn, 2 KOR 5:17-19,
1 JOH 3:1-2, 1 PET 1:18-23, 2 : 9-10. Vi har förseglats med Anden
som är ett löftet till oss, EF 1:13-14, att när Jesus kommer tillbaka
kommer vi att få nya andliga kroppar likadana som Jesus själv har,
1 JOH 3:1-2, 1 KOR 15:50-58. Men även nu medan vi väntar på Jesu
återkomst (som snart står för dörren), så är det viktigt att veta att vi
inte längre är under Satans välde och makt, utan vi är medborgare i
Guds Rike, KOL 1:9-14, EF 2:19. Jesus har givit oss Hans auktoritet
över Satan och allt i Satans välde, vi behöver inte vara rädda eller
skakande inför honom, han å andra sidan måste gå bort och lämna oss
ifred därför att vi inte tillhör honom utan vi tillhör Jesus,
LUK 10:19-20 om vi har våra namn skrivna i himlen, Halleluja! Med
kunskap om "frälsningen", Guds fria gåva till oss, så kan vi frimodigt
gå fram och göra Guds vilja. Med den kunskapen står vi beväpnade
och skyddade, och Satan kan inte skada oss eller beröva oss vår
frälsning, eftersom vår frälsning är gömd med Kristus i Gud (vi är helt
under Hans beskydd), KOL 3:3-6.
6. GUDS ORD 12

Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat
svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och
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ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
Hebreerbrevet 4:12
3

Ty fastän vi vandra i köttet, föra vi dock icke en strid efter
köttet. 4Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro
tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen. 5Ja, vi
bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas
mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga
och lägga dem under Kristi lydnad. 2 Korintierbrevet 10:3-5
Guds Ord är vårt andliga svärd. Hans Ord är vapnet (när vi tror och
litar på Honom och Hans Ord), med Det kan vi be i Jesu Namn och
Gud kan använda oss så att det Han sagt i Hans Ord blir verklighet,
genom att hela de sjuka, predika för de som är andligt hungriga,
2 KOR 3:6, berätta för andra om Jesus, och ge oss just det rätta svaret
för att motbevisa Satan och hans lärjungar. Hans Ord kommer till liv
när Herren "vederkvicker" Ordet genom sin Helige Ande, eller när Han
ger oss eller understryker en viss vers i Ordet, som vi kan behöva i en
given situation, LUK 21:13-15, LUK 12:11-12. Det är oerhört viktigt
att läsa, studera och memorisera Guds ord så att vi har svar till var och
en, och så att vi kan tysta till Djävulen när han kommer emot oss med
sina lögner och frestelser, LUK 4:1-13, KOL 4:5-6, 3:16, 2 TIM 2:1516, 23-26, 2 TIM 3:16-17.
7. BÖN OCH ÅKALLAN 25

Men när Jesus såg att folk strömmade tillsammans dit, tilltalade han
den orene anden strängt och sade till honom: »Du stumme och döve
ande, jag befaller dig: Far ut ur honom, och kom icke mer in i
honom.» 26Då skriade han och slet och ryckte gossen svårt och for
ut; och gossen blev såsom död, så att folket menade att han verkligen
var död. 27Men Jesus tog honom vid handen och reste upp honom;
och han stod då upp. 28När Jesus därefter hade kommit inomhus,
frågade hans lärjungar honom, då de nu voro allena: »Varför kunde
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icke vi driva ut honom?» 29Han svarade dem: »Detta slag kan icke
drivas ut genom något annat än bön och fasta.» Markus 9:25-29
24

Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det
är eder givet; och det skall ske eder så. 25Och när I stån och bedjen,
så förlåten, om I haven något emot någon, för att också eder Fader,
som är i himmelen, må förlåta eder edra försyndelser.»
Markus 11:24-25
16

Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra,
på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön,
när den bedes med kraft. Jakobsbrevet 5:16
Bön diskuterades utförligt i kapitel 1 (om du skulle vilja gå igenom
det igen). Eftersom vår krigsföring är andlig så behöver vi få andlig
kraft och hjälp. Vi behöver både en övernaturlig visdom, och en
övernaturlig kunskap, en direkt hjälp ifrån Gud i det ögonblicket. Den
Helige Anden är vår hjälp i sådana fall (vi kan be i Anden tyst för oss
själva). Eftersom vi inte kan se i den "andliga dimensionen", om inte
Gud öppnar våra ögon, så måste vi låta den Helige Ande leda vår bön,
det är mest lämpligt att be i tungor, eftersom då tillåter vi inte våra
egna sinnen att lägga sig i vad den Helige Ande uppmanar oss att säga.
Likadant innan vi går ut för att vittna om Jesus, antingen det gäller att
dela i en "kyrka", på skolan eller att gå ut och vittna på gatan, är det
nödvändigt att bli fylld med den Helige Ande och med kraft. Man blir
fylld av Honom genom att ta tid med Herren i bön och åkallan, (några
timmar eller kanske till och med dagar i fasta och bön). Och på så sätt
förbereda oss i förväg att gå ut i Herrens kraft och under Andens
ledning (och inte i vår egen förmåga eller styrka). När man går ut för
att vittna är det bäst att gå ut två-eller flera tillsammans, så att medan
en person vittnar eller pratar den/de andra kan vara bedjande. Kom
ihåg att alltid vara öppen för att ta emot från Herren, Han vet bäst och
Han känner de olika behoven i situationen och då blir resultatet enligt
Guds perfekta vilja, LUK 12:11-12.
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KAPITEL 3
JESUS I GAMLA TESTAMENTETS SKRIFTER
Jesu ankomst var förutsagd mer än någon annan personlighet i
historien. Matematiker har tillämpat metoder av statistik och
sannolikhet för att se om det finns en chans att nån skulle ha kunnat
gissat sig fram till allt som var förutsagt om Kristi ankomst och Hans
gärningar, och de kom fram till att det skulle vara en absolut
omöjlighet. Förutsägelserna om ankomsten av Guds Son kan bara ha
kommit direkt ifrån Gud genom uppenbarelse. Det fantastiska med
Gud är att han inte bara förutsade Jesu första ankomst, men Han har
också förutsagt Jesu andra ankomst, så att vi som lever nu i den här
tidsålder kan bli starka i vår tro, och veta att vad Gud sagt om Jesu
andra ankomst, kommer att inträffa lika säkert som när Gud förutsade
Jesu första ankomst. Petrus sa i sitt andra brev, att "det profetiska
ordet är ett ljus som lyser på en mörk plats och du gör klokt i att lyssna
till det." 2 PET 1:19-21, 2 PET 3: 1-9.
I det här avsnittet kommer vi att gå igenom några av de viktigare
ställena i Skriften som förutsade Kristi första och andra ankomst. Det
finns ett antal bra böcker för ett djupare studie av Jesu första ankomst
och de täcker ämnet mer grundligt och för den som är redo att gå lite
djupare (ta del av köttet) i Ordet. Fyra som är särskilt bra är.
"Christ in all the Scriptures", (Kristus i Skrifterna), av
Hodgkin

F.M.

"Evidence that demands a verdict",(Evidence som kräver en dom)
av Josh McDowell
"Science Speaks", (Science talar), av Peter W. Stoner
"Daniel's Prophecy of the 70 weeks", (Daniels profetia om de 70
veckorna) av Alva J. McClain
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Förutsägelserna i Bibeln om Jesus var inte skrivna på ett vagt eller
otydligt språk, innehållande förutsägelser som kunde ha varit uppfyllt
när som helst och av nästan vem som helst som levde rättfärdigt och
var en extraordinär människa. Tvärtom skrifterna är mycket definitiva
och exakta inte bara när det handlar om Jesu gärningar, men också den
exakta tiden när Han skulle födas. Ett faktum som bör understrykas är
att även om Judarna läste och studerade skrifterna så kunde de inte se
och förstå att Jesus var den utlovade Messias. Jesus sa, att deras
andliga ögon hade förblindats av Gud, därför att de som en Nation inte
tog emot Honom som deras Messias första gången Han kom till
Jorden. Vi som är kristna får inte se ner på, eller förakta Judarna på
grund av deras blindhet, utan vi ska älska dem för Kristi skull och be
att Gud ska förbarma sig över dem, något som också snart kommer att
hända när Jesus kommer tillbaka, och då ska det inte längre vara två
flockar utan vi ska båda, Kristna och Judar, utgöra en flock, Guds
Folk, ROM kapitel 10 & 11, 2 KOR 3:12-16, och JOH 10:14-16.
Att Jesus skulle komma förutsades av många olika profeter, som
levde under många olika tidpunkter, och var och en av dem hade mer
att berätta och gav oss en klarare bild av Jesus. De försökte inte ge oss
en prognos om framtiden som våra väderleks rapporter, där ena dagen
har de rätt och andra dagen har de fel, utan istället sökte de Gud och
Han uppenbarade för dem vad som skulle hända i framtiden.
Innan vi börjar att prata om Jesus i skrifterna, så är det viktigt att
betona att frälsning är inte beroende av hur mycket du vet om Jesus,
utan att du känner honom personligt. Det har varit mycket bråk i
kyrkan i svunna tider och fortfarande kan pågå på vissa håll om:
bibliska kunskaper och frälsning, gällande dop och frälsning, osv. Det
är viktigt att betona att frälsning är när en människa personligt
älskar och har accepterat (tagit emot) offret som Jesus har gjort
för oss, det hänger inte på att känna till alla djupa hemligheter om
Gud. (Satan vet förmodligen mer om Gud än någon av oss, se JOB
73

1:6-7, LUK 4:5-8, HES 28:12-19.) Det är därför Jesus sa att du måste
bli som ett litet barn för att komma in i Hans Rike, Gud har gjort det så
enkelt. Du förlorar inte din frälsning bara för att du inte förstår alla
Guds hemligheter. Det är till och med fullt möjligt att tro på att något
som inte nödvändigtvis är sant om dopet eller någon annan doktrin och
ändå fortfarande tillhöra Jesus (vara frälst), även då Gud har lovat oss
om vi verkligen söker Gud och Hans Rike kommer Hans Helige Ande
att leda oss in i hela sanningen, JOH 16:13, EF 1:16-23.
De tre mäktigaste bibelcitaten om Jesus i Gamla Testamentet hittar
man i DANIEL 9:24-27, JESAJA kapitel 53, och DANIEL kapitel 7.
Den första fastställer tidpunkten när Jesus kom och dog första gången,
den andra handlar om syftet och ändamålet med Hans ankomst, och
den tredje den historiska sekvensen när Jesus kommer att upprätta
Guds Rike på Jorden.
I nionde kapitlet i Daniels bok, beskriver Daniel hur, medan han
bad, ängeln Gabriel uppenbarade sig för honom i form av en man och
visade honom en vision om inrättandet av evig rättfärdighet på jorden,
(när Jesus kommer att upprätta Guds fysiska Rike på Jorden). Han
visade Daniel sjuttio veckor som i sin tur var uppdelad i tre olika
tidsperioder. På Hebreiska är det förstått att en vecka bestod av 7 år.
Första delen av profetian om de 70 veckorna uppfylldes, v.25, och
började när Nehemja övertalade kungen Artaxerxes av Persien att
utfärda ett påbud för att återställa och återuppbygga Jerusalem i år 445
f Kr. Det är ett historiskt faktum att Artaxerxes besteg den Persiska
tronen år 465 f Kr. I Nehemja kapitel 2 kan vi läsa att Nehemja fick
tillåtelse från Artaxerxes i månaden Nisan i Artaxerxes 20:onde
regerings år att gå åstad och återuppbygga Jerusalem (När datumet i
månaden uteblir antas det att
vara den första i månaden).
Vers 25 säger klart och tydligt att från dagen för Artaxerxes påbud
tills ankomsten av Messias kommer det att vara 69 "shabuas" (som
förstått på hebreiska betyder sju och det kan antingen stå för sju dagar
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eller sju år, de skiljer mellan de 2 genom att hänvisa till sju dagar när
det innebär sju dagar och när det ska betyda sju år säger det bara
shabuas, så i den här versen står 1 shabuas för sju år (eftersom ordet
"dagar" har utelämnats), vilket kommer till 483 hebreiska år). För den
som kunde urskilja tidens tecken var det mycket tydligt när Judarnas
Messias skulle komma. Han anlände också precis som Daniel hade
profeterat, år 32 AD, 69 gånger 7 år senare precis på dagen, (se sidan
25 i AJ McClains bok "Daniels prophecy of the 70 weeks" för en
utförlig redovisning av beräkningen vad det gäller datumet). När du
arbetar ut matematiken får vi inte glömma bort att redovisa för skottår
och komma ihåg att räkna det judiska året som 360 dagar.
I vers 26 ser vi att efter Messias ankomst, kommer Han att bli
dödad och att Han (den smorde) går bort utan ett förverkligat rike efter
det kommer en ny kung att inta och förstöra Jerusalem. Detta hände år
70 e. Kr när Titus och den romerska armén kom och förstörde
Jerusalem. I vers 27 nämns att en furste av de personer som förstörde
Jerusalem (romarna) kommer att göra ett förbund eller avtal som
kommer att inträffa under den "sista shabua" på sju år, efter den
perioden avslutas människans styre på jorden och regeringstiden av
Guds Rike kommer, DANIEL 2: 44, DANIEL 7:13-14. I mitten av de
sju sista åren (sista veckan) kommer prinsen i den profetian att inrätta
en styggelse i templet och han kommer att göra att slaktoffer och
spisoffer upphör tills han kommer till sin undergång, i slutet av
sjuårsperioden, av Jesus själv, UPP 19:11-21.

Vi ser här ett 2.000 års mellanrum mellan vecka 69 och vecka 70.
Det liknar mycket profetian Jesus gav i Lukas evangelium, 21:24, där
Jesus talar om Jerusalems förstöring och utspridningen av Judarna tills
tiden för de ofrälsta eller nationerna är uppfyllt. Den första delen av
profetian hände i 70 AD och den senare i vår egen tid år 1967, när
Judarna åter ockupperade hela Jerusalem för första gången på 2000 år.
År 1980 har judarna formellt och officiellt återigen gjort Jerusalem till
sin huvudstad. Nästa händelse kommer att bli återuppbyggnaden
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av det Judiska templet, och inrättandet av ett förbund som
signalerar in början av sista veckan (den sista shabuas). Detta kan
hända väldigt snabbt nu, och det är därför många kristna tror att Jesus
kommer snart tillbaka! MATT 24:32-34
Den bästa bilden om Jesus, och om Hans kallelse vid första
ankomsten ger oss nog Jesaja i kapitel 53, i Gamla Testamentet. Så här
beskrivs Jesus, Han skulle ha ett ordinärt utseende, och Han drog inte
åt sig någon särskild uppmärksamhet. Han led mycket och förkastades
av sina vänner, sitt folk och världen. Men det var våra sorger och
smärtor som Han bar, och våra överträdelser och missgärningar som
Han tog på sig, Han utgav sitt liv till döden och bar våra synder och i
vers 12 på grund av Hans lydnad kommer Han att få en del med den
som är Stor och Mäktig. Det är mycket uppenbart här att Messias
måste dö för sitt folks synder och eftersom Han var lydig intill döden
kommer Gud att låta Honom uppstå från de döda och Gud kommer att
belöna Honom med en del med Den som är Mäktig. Prisa Gud, Gud lät
Jesus uppstå från döden och Jesus kommer snart att inta sin rättmätiga
plats på Jorden som Konungarnas Konung och Herrars Herre.
Den tredje stora profetian i Gamla Testamentet om Jesus, finns i
Daniel kapitel 7, den handlar om tidsperioden när Gud kommer att ge
Jesus Herraväldet över Jorden, DANIEL 7:13-14. I Daniel kapitel 2,
visade Gud Nebukadnessar, konungen i Babel sekvensen av historiska
händelser före upprättandet av Guds Rike på Jorden. Gud gav en mer
detaljerad bild om vad som kommer att ske i framtiden till Daniel vid
ett senare tillfälle och det finns i kapitel 8, och 11, och efter varje
kapitel följer en detaljerad förklaring. Kapitel 8 berättar för oss att
kapitlet avser ändens tid (vers 17). Kapitel 11 handlar uttryckligen om
Antikrist, ledaren för den sista världsregeringen, från vers 21 till slutet
av kapitlet. Jesus själv drar uppmärksamhet till, i Lukas 21 och
Matteus 24, när Han profeterade om ändens tid, om att inrättandet av
förödelsens styggelse på helig plats i MATT 24:15, hade deklarerats av
profeten Daniel, DAN 11: 31, och att det kommer att signalera början
av DEN STORA FÖRFÖLJELSEN. Vilken kommer strax innan Hans
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återkomst till Jorden. Jesus härmed auktoriserade Daniels bok som
pålitlig och äkta. Herrens ängel också deklarerade i, DAN 12:9, att det
är skrivet för oss Kristna som kommer att leva på Jorden vid tidens
slut (ändens tid). Nu är det dags för oss att söka Herren och lyssna på
vad han har att säga eftersom tiden är nära.

Daniel kapitel 7 ger oss sekvensen av världsliga kungariken och
den är parallell med vad Gud visade Nebukadnessar i Daniel kapitel 2.
Det första vilddjuret representerar Babylon, den andra Medo-Persien,
den tredje Grekland, och det fjärde odjuret det Romerska Imperiet. Till
skillnad från föregående världsriken var Romarriket inte efterträtt av
en annan världslig civilisation, snarare riket minskade och
civilisationen blev uppslukat av barbarer och ursprungsbefolkningar
som hade styrts av Romarna. I Daniel kapitel 2 representeras det av
fötterna på statyn i Nebukadnessars dröm, som delvis var av järn, och
det är representerande för det gamla Romerska Riket, och delvis av
lera, som utgör en ny inblandning. De tio tårna visas som 10 kronor i
Daniel kapitel 7, och de står för 10 kungar av 10 nationer som förenas
för att återuppliva det Romerska Imperiet. Dessa 10 nationer kommer
att underkasta sig det lilla hornet, eller Antikrist och han kommer att
förfölja Kristna för 3 1 / 2 år tills Jesus kommer tillbaka för att ta
herraväldet över Jorden.
Alla andra profetior i Bibeln bygga vidare på dessa tre viktiga
profetior om Jesus, som talar om för oss den exakta tidpunkten när han
kom första gången, vad Hans första uppdrag var, och när han kommer
tillbaka att utföra Hans ultimata uppdrag och ta sin rättmätiga plats på
Jorden som Kungars Kung och Herrars Herre.

En lista över några av Gamla Testamentets profetior som Jesus har
uppfyllt med deras motsvarigheter i Nya Testamentet.
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FÖDD AV EN JUNGFRU
Jesaja 7:14
SON OF GOD
Psaltaren 2:7
DAVIDS SON
Jeremia 23:5-6

Matteus 1:18, 24-25

Matteus 3:16-17
Matteus 1:1

FÖDD I BETLEHEM
Mika 5:2

Matteus 2:1

PROFET
5 Moseboken 18:18

Matteus 21:11

ANNONSERAD AV EN BUDBÄRARE
Jesaja 40:3
Matteus 3:3
BOTADE SJUKA
Jesaja 32:1-5

Matteus 9:35

UNDERVISADE I LIKNELSER
Psaltaren 78:1-2
Matteus 13:34
RIDER IN I JERUSALEM PÅ EN ÅSNA
Sakarja 9:9
Matteus 21:1-11
VÄRDERAS TILL 30 SIKLAR SILVER
Sakarja 11:13
Matteus 26:14-15
TUKTAD OCH SLAGEN
Jesaja 53:5

Matteus 27:26

HÅNAD,KORSFÄST, KASTA LOTT FÖR HANS KLÄDER
Psaltaren 22:1-18
Matteus 27:27-44
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BAR VÅRA SYNDER OCH DOG FÖR OSS

Jesaja 53:5-6, 12

Matteus 26:27-28

Och slutligen, Hans Uppståndelse; och Löfte om att Han
kommer tillbaka:
UPPSTOD FRÅN DÖDEN, OCH KOMMER
TILLBAKA I KRAFT
Psaltaren 16:10
Jesaja 53:12
Psaltaren 2:7-9

Matteus 28:1-7
Johannes 20:19-31
Apostlagärningarna 1:1-4

Psaltaren 110
Sakarja 14:1-9
Jesaja 11:1-9

Uppenbarelseboken 19:11-20:6

79

KAPITEL 4
JÄMFÖRANDE RELIGIONER
Kristendomen har ofta blivit jämförd med andra religioner och
likställs med dem på grund av likheten i etiken. "Den gyllene regeln"
att "Älska din nästa som dig själv" är antagen av andra religoner i en
eller annan form. Men med en djupare titt på undervisningen i de andra
religionerna så visar de sig både logiskt och filosofiskt olika och i vissa
fall diametralt motsatta till Kristendomens lära.
I det här kapitlet tar vi upp några av världens religioner och ser hur
de jämför sig med Kristendomen.

JUDENDOM
Judendomen är den enda religion, som har instiftats av Gud.
Judendom är i huvudsak att leva enligt "Guds lag". Lagen gavs till
profeten Mose på Mt. Sinai av änglar till Guds folk. Den gavs för att
hjälpa Israels barn att leva i rättfärdighet, så att de kunde få ta emot
Guds välsignelser tills ankomsten av Messias som skulle försona
människan till Gud. Messias kom att ge evigt liv och den Helige Ande,
till alla som vill ta emot Honom. När du tar emot Kristus som din
frälsare, så har du blivit friköpt ifrån lagen så att du nu kan vandra i
Anden som ett Guds Barn.
"Men när fullheten av den tiden kom, sände Gud Hans Son, född av en
kvinna, född under lagen, i syfte att han skulle friköpa dem som stod
under lagen, att vi skulle få söners rätt."
Galaterbrevet 4:4-5
"Men om ni leds av Anden, är du inte under Lag."
Galaterbrevet 5:18
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"Och detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och
Jesus Kristus som du har sänt." Johannes 17:3
Guds Lag finner man i de fem första böckerna i Bibeln som kallas
Moseböckerna, eller "Torah". De flesta Judar räknar också de andra
böckerna av Bibeln, känd som "Gamla Testamentet" som Heliga
Skrifter. De har också andra religiösa skrifter som "Talmud" och
"Apokryferna". Därför att Judarna har förkastat Jesus som sin kung
och Messias, har Gud förblindat dem andligen till evangeliets sanning,
Och de kommer inte att ta emot Jesus som en Nation (som folkgrupp)
förrän Jesus kommer tillbaka med makt att styra världen,
2 KOR 3:12-15, SAK 12:1-10.
Men även då Gud tillät det att ske, så vill Gud att vi älskar det
Judiska folket och vittnar till dem om Jesus, för som enskilda
individer blir många frälsta och kommer till tro.

MUHAMMEDISM
Islam eller Muhammedism grundades av Muhammed omkring år
610 e Kr. Muhammed föddes i Mecka i vad som nu är Saudiarabien
omkring år 570. Muhammed påstår sig ha fått en uppenbarelser från
Gud genom ängeln Gabriel som senare skrevs ner i "Koranen", som är
Islams heliga bok. Koranen består av 114 traditionella kapitel som
presenterar den Islamiska läran inklusive deras syn på Judendom,
Kristendom och Hedendom. Muslimer tror att både Judar och Kristna
har avvikit från den sanna tron av Abraham och att Muhammed
kallades att få den tillbaka. Ironiskt nog uttrycker Koranen tro på
uppenbarelser av profeterna och Jesus och förnekar ändå vad de sa och
lärde.
Här är några passager från Koranen:
1. "Messias, Marias son, var inte mer än en Apostel: andra apostlar
avled före honom ". (från kapitlet "bordet")
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2. "De säger:" Acceptera den judiska eller kristna tron och du skall
ledas rätt."
Säger: " Absolut inte! Vi tror på Abrahams tro, han var upprätt. Han
var inte en avgudadyrkare. "
Säger: "Vi tror på Gud och det som har uppenbaras för oss, Vi tror
på det som har uppenbarats för Abraham, Ismael, Jacob och
stammarna; till Moses och Jesus och de andra profeterna. Vi gör ingen
skillnad mellan någon av dem, och vi har överlämnat oss till Gud. "
(från kapitlet "Kon")
Här förklarar "Koranen" att man bör tro på det som har
uppenbarats för Jesus och Guds profeter, men de förnekar tydligt vad
Jesus lärde och de lyssnar inte till uppenbarelser som Profeterna och
Apostlarna hade om Jesus Kristus, att Han skilde sej ifrån alla de andra
profeterna och Guds tjänare. Läs: 5 MOS 18:18, JES kapitel 53,
PS 110, 1 JOH 4:14, APG 4:12, 1 JOH 5:11-12.
Jesus, dessutom, sade: "Jag är vägen, sanningen och livet, ingen
kommer till Fadern utom genom mig." JOH 14:6. Jesus förklarade
tydligt att han är mer än en enkel profet, lärare eller apostel.
"Koranen" säger följande om Jesus:
3. "Vi gav Bibeln till Moses och efter honom sände vi andra
apostlar. Till Jesus, Marias son gav vi riktiga tecken och styrkte honom
med den Helige Ande. Kommer ni då att förakta varje apostel vars
budskap inte passar dina fantasier, ändra några med bedrägeri och
dräpa andra? " (från kapitlet "Kon")
Här har vi en underbar vers i "Koranen" som vi kan använda för att
uppmana Muslimer att själva läsa evangelierna och profeterna och ta
reda på vad de sa och undervisade.
4. "Gud förbjude att Han själv skulle få en son!" (från kapitlet "Maria")
82

Denna vers är i strid med Bibeln och går totalt emot kärnan av
Jesu undervisning, eftersom Jesus sa att han var Guds Son. Gamla
Testamentet förklarar också att Gud kommer att få en son:
"Ändå har jag satt min konung på mitt heliga berg Sion. Jag kommer
att förklara den dekret: Herren har sagt till mig, Du är min son, jag
har i dag fött dig. Fråga av mig, och jag skall ge dig hedningarna till
din arv, och den yttersta delarna av jorden för din besittning. "
Ps 2:6-8
Även om Muslimer säger att de tror på Abrahams Gud och de tror att
Jesus var en apostel, profet och Messias. Så förnekar de att Jesus är
Guds ende Son och världens Frälsare, men Jesus sade:
16

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att
var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt
liv. 17Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan
för att världen skulle bliva frälst genom honom. 18Den som tror på
honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan
dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.
Johannes 3:16-18 (se även 1 JOH 2:22-23, 4:15, 5:5-13,19-20)
Om Muslimerna tror att Jesus var en profet så hövas det dem att
studera Jesu ord och tror på Honom, ta emot och lyda Honom.

HINDUISM
Hinduismen är ett religiöst system som består av tre stora
filosofiska övertygelser: 1. Polyteism: tron på mer än en Gud. 2.
Panteism: tron på att Gud är allt i universum och i allt. 3.
Reinkarnation: tron att efter att en levande varelse dör går dess själ in i
ett annat liv och föds igen, för att bättra sig själv och stiga upp i
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hierarkin tills högsta perfektion, efter att det uppnås går man samman
med den universella själen eller blir ett med Gud.
Det skulle vara för mycket att ens försöka börja beskriva de många
läror och trosuppfattningar som finns i Hinduismen. Några av
Hinduismens "heliga" böcker är "Vedas", "Upanishaderna" och
"Bhagavad Gita". Förutom att vara ett religiöst system, är Hinduism
starkt bundet till det sociala systemet i Indien, där religionen främst
praktiseras. Det sociala systemet är uppdelat i ett antal "kastväsenden"
med de Oberörbara och jordbrukar bönderna på botten och med
politiska makthavarna och Brahminerna högst upp. De lägre
kasterna är i allmänhet polyteistiska och dyrkar en mängd gudar,
andar, demoner, avgudar, djur och nästan allt under solen, medan den
övre Brahmin klassen generellt är mer filosofisk och panteistisk medan
alla tror på reinkarnation. Genom hela Bibeln varnar Gud oss emot att
dyrka något som gud förutom Gud själv, PS 115, PS 100, PS 97:7-9,
ROM 1:18-23, 2 MOS 23:24-25. Genom profeterna i Bibeln
uppenbarade Gud för mänskligheten att de är skapade för att dyrka och
att ha gemenskap endast med sin skapare och inte med någon annan.
Dessutom har Gud uppenbarat sig själv som en personlig, äkta och
levande ande som är separat och oberoende från sin skapelse. Gud vill
att polyteisten och panteisten ska sluta buga sig och dyrka sina idoler,
ormar och kor och att de får kontakt med Honom, en Personlig och
Levande Skapare av allt, JES 44:9-20, JES 44:24-25, JES 45:18-24.
22

Vänden eder till mig, så varden I frälsta, I jordens alla ändar; ty jag
är Gud och eljest ingen. Jesaja 45:22
Reinkarnation
Både Hindus och Buddhister tror på reinkarnation. Det är den falska
tron att när en person dör kommer hans själ att överföras och träder in i
en annan kropp som håller på att födas. Om personen levt ett gott liv,
går han in i en kropp av ett barn från en högre kast. Om han levde ett
dåligt liv, går han in i en lägre kast eller in i ett djur allt beroende på
sitt livs gärningar. Denna process kallas ofta för att "arbeta ut ens
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karma" (working out your karma). Vissa moderna människor tror att
"vetenskapen" har bevisat äktheten i reinkarnation eftersom det finns
människor som kan minnas alla slags livs detaljer som har hänt vissa
döda personer, och som skulle ha varit okänt för den människan.
"Science" kommer därför fram till slutsatsen att dessa människor har
levt förut. Bibeln har dock en annan förklaring. En av den viktigaste
delen av Jesu helandetjänst var utkastande eller befallande av demoner
att komma ut ur människor. Dessa demoner är okroppsliga andar som
har på ett eller annat sätt kommit in i deras värds kropp och de kan
orsaka mycket illa och rackartyg såsom tillverkning av kramper, rädsla,
och sjukdommar, eller de kan ge övernaturliga krafter som ger
föraningar om framtiden eller övernaturliga förmågor. Ofta kan dessa
andar tala genom människor som då de talade till Jesus när han gick
omkring på jorden och de visste vem Han var.
23

Strax härefter befann sig i deras synagoga en man som var besatt
av en oren ande. Denne ropade 24och sade: »Vad har du med oss att
göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet
vem du är, du Guds Helige.» 25Men Jesus tilltalade honom strängt
26
och sade: »Tig, och far ut ur honom.»
Då slet och ryckte den
orene anden honom och ropade med hög röst och for ut ur
honom. 27Och alla häpnade, så att de begynte fråga varandra och
säga: »Vad är detta? Det är ju en ny lära, med makt och myndighet.
Till och med de orena andarna befaller han, och de lyda honom.»
Markus 1:23-27
Ibland kan mer än en demon komma in i en person och de kan ta
över den människas sinne och kropp, och det kan ge sig uttryck i att en
människa beter sig som sinnessjuk, läs MARK 5:1-16. Denna typ av
inneboende av demoner kallas för schizofreni eller psykoser av dagens
läkare. Demonen kommer från en tidigare person, antingen när den
personen dör eller när de har utvisats i Jesu namn, och av den kunskap
som demonen lärt under tiden de levt i den föregående persons kropp
kan den nya personen tro att de levt tidigare som en annan person.
Till skillnad från demoner som kan återinträda i en annan kropp,
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framgår det tydligt i Bibeln att varje människa ska leva och dö bara en
gång och sedan skall de dömas av Gud vid uppståndelsen.
27

Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan
dömas, Hebreerbrevet 9:27
Peter talar också om de människor som dömdes av Gud i Noas
dagar och dog i översvämningen. De var inte reinkarnerade utan
skickades till platsen för de döda där många år senare Jesus gick och
predikade evangeliet för dem, 1 PET 3:18-20, 4:3-7. Jesus visade
också Johannes i Uppenbarelseboken att alla kommer att uppstå från
de döda vid tidens slut och de kommer att stå inför Gud i domen och
bekänner att Jesus Kristus är Herre och det kommer att innehåller
Buddister, Hinduister, Judar, Ateister o.s.v.
9

Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det
namn som är över alla namn 10för att i Jesu namn alla knän skola
böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och
deras som äro under jorden, 11och för att alla tungor skola bekänna,
Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre. Filipperbrevet 2:911
24

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och
tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under
25
någon dom, utan har övergått från döden till livet.
Sannerligen
säger jag eder: Den stund kommer, jag, den är redan inne, då de döda
skola höra Guds Sons röst, och de som höra den skola bliva
levande. 26Ty såsom Fadern har liv i sig själv, så har han ock givit
åt Sonen att hava liv i sig själv. 27Och han har givit honom makt att
28
hålla dom, eftersom han är Människoson.
Förundren eder icke
över detta. Ty den stund kommer, då alla som äro i gravarna skola
höra hans röst 29och gå ut ur dem: de som hava gjort vad gott är
skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ont är skola uppstå till
dom. Johannes 5:24-29
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11

Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans
ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem.
12

Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och
böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det
var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på
grund av det som var upptecknat i böckerna. 13Och havet gav igen de
döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som
voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar.
Uppenbarelseboken 20:11-13

BUDDHISM
Buddhismen grundades omkring 500 f.Kr. av en Indisk prins vid
namn Gautama Siddhartha, han övergav alla sina rikedomar och sin
position i samhället för att söka efter livets mening och orsaken till
sorg och lidande. Han påstod aldrig att han var Gud eller Frälsaren för
mänskligheten. Han påstod bara att han var en lärare och en som blivit
upplyst, vilket är vad Buddha betyder på sanskrit, ett gammalt Indiskt
språk. Han fick "upplysning" en dag när han satt under ett träd och han
började undervisa att för att få "upplysning" måste man förneka alla
sina begär, som är upphovet och orsaken till allt lidande. Han trodde
också på reinkarnation och lärde att genom att uppnå upplysning kunde
man undgå kretsen av återfödelser genom ett stort språng. Tyvärr blev
Buddha aldrig "upplyst", Bibeln förklarar att orsaken till allt lidande är
att människan har fallit andligt och kommit under Satans makt, 1 MOS
kapitel 3, 1 JOH 5:19. Den lär att människan är skapad för att vara
inkarnerad (ha en kropp). Till skillnad från Hinduer och Buddhister
som försöker att uppnå befrielse från "kroppen av lidande", har vi i
Kristus Guds löfte och vi ser fram emot att våra kroppar ska
omvandlas till härliga andliga kroppar som Jesus själv har, 2 KOR 5:15, 1 KOR 15:35-54, UPP 20:4-6, ROM 8:14-23.
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Nej, Buddha blev inte "upplyst", även om han insåg många andliga
sanningar blev han lurad av Satan till att tro på reinkarnation, och att
tro att orsaken till lidande var genom att man har begär och önskningar
och med tron att en människans kan hitta fram till frälsning och
räddning på egen väg bortsett från Kristus. Guds ord säger om Jesus:
12

Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen
något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva
frälsta. Apostlagärningarna 4:12
11

Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det
livet är i hans Son. 12Den som har Sonen, han har livet; den som
icke har Guds Son, han har icke livet. 1 Johannesbrevet 5:11-12

ATEISM
Ateism är i princip misstro mot, eller förnekande av, Guds existens.
I motsats till vad många moderna Ateister tror, är Ateism inte en ny
filosofi eftersom David tydligt identifierar den i Psaltaren för nästan tre
tusen år sedan.
1

Dårarna säga i sina hjärtan: »Det finnes ingen Gud.» Fördärv
och styggelse är deras verk; ingen finnes, som gör vad gott
är. 2HERREN skådar ned från himmelen på människors barn, för att
se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud. 3Nej, alla
äro de avfälliga, allasammans äro de fördärvade; ingen finnes, som
gör vad gott är, det finnes icke en enda. Psaltaren 14:1-3

För att försöka förklara deras existens, har Ateisten utvecklat olika
teorier som den populära "Utvecklingsläran" (Evolutionen). Teorin
säger i huvudsak att människan har skapats av en process i Universum
av träffar och missar. Faktum däremot är att de lagar som styr atomer,
och molekyler i Universum följer mycket exakta beteenden, och
skapelsen kan absolut inte ha hänt av en slump, det är något som
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Ateisterna inte kan förklara. Man borde ställa frågan, vart kommer alla
dessa lagar ifrån? Det enda logiska svaret är att lagarna kommer från
intelligens, och en mycket hög intelligens. Genom männsklighetens
historia har det varit de allra smartaste och största snillena som har
upptäckt och skrivit ner lagar, och ändå lagarna som styr Universum är
så komplexa att mycket har man hittills inte lyckats upptäcka. Förstår
man lite av Universums storhet och svårigheten för mänsklighetens
mest extraordinära sinnen att kunna avslöja lagarna som styr vårt
Universum, så måste man komma fram till slutsatsen att en enormt
väldig intelligens måste vara bakom upprättandet av dessa lagar.
Faktum är att det finns intelligens i Universum, bara människans
existens är ett bevis på det. Likaså att det finns en super intelligens
bakom Universums observerbara bestämda ordning. Ateisten har valt
att inte acceptera vad som är uppenbart logiskt. Han föredrar att tro att
elektromagnetisk energi skapade honom och sen stänger han av allt
logiskt tänkande.
Ateisten kan inte heller förklara faktumet att i Universum finns det
personlighet. Universum är inte opersonlig eftersom vi är en del av
Universum och vi har personlighet, vi har känslor och det vi är, ger ett
uttryck eller en bild av personligheten som finns bakom universum.
Om universum skapade oss som är personliga då måste universum ha
personlighet inneboende i sej, annars skulle universum inte kunna
skapa något som har personlighet och ändå är det precis vad det har
gjort. Och ändå när Ateisten ser ut i Universum ser han en brinnande
Sol, en kall och öde Månen och Planeterna de verkar också kalla,
opersonliga och livlösa. Spelar Universum ett spratt med Ateisten?
Ateisten kan inte heller förklara att universum har medvetenhet.
Universum är inte död, det är levande. Överallt finns det rörelse. I
själva verket står det inte stilla nånstans. Och ändå verkar det så dött
när man har sett på stjärnorna, solen, månen eller planeterna det tycks
inte finnas medvetenhet och inget liv där, och ändå här på Jorden är det
fullt av liv och rörelse, kan det finnas något mer till det hela? Men
enligt Ateisten har de kalla döda bergarterna verkligen skapat
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människans medvetande. Ateisten säger att någonstans från dessa
klippor, i dessa atomer, genom elektromagnetisk energi finns det något
så stort att den skapade människan, naturens lagar, universum och den
tänkande Ateistens sinne, det är hur resonemanget går.
Ateisten är verkligen fångad i en intellektuell fälla, om han tror på
"utvecklingsläran" och hävdar att man går framåt, utvecklas och hela
tiden når allt högre medvetandetillstånd och med en mental och
psykisk utveckling var vi så småningom får superkrafter som mental
telepati och telekinesi, eller kraft med "makt över materien (matter)",
har då människan med extrapolering blivit utvecklad till en gud. Om vi
sedan tar det ett steg längre med att människan ser sig själv som
skapelsen med det högsta medvetandet, och man proklamerar sig vara
Gud. Och ändå kvarstår faktumet att per definition Gud är skaparen
och sedan människan inte har skapat sig själv, i avsaknad av en
skapare, så måste det vara den livlösa, själlösa, omedvetna, känslolösa
universum som skapat människan och som därför är Gud. Om istället
människan skulle upphöja sig som Gud vilken ynklig liten Gud han är,
ensam, vilse i rymden, utan att veta vart han är eller varifrån han
kommer, beroende av en liten stjärnan(solen), en av flera miljarder, för
hans existerande, vilken ynklig Gud. Å andra sidan, om det inte finns
en levande Gud som skapade Universum, och ingen som skapade
människan borde människan inte böja sig i tillbedjan till solen och
månen, den flammande elden i rymden och den stora klippan som
cirklar runt jorden som vår Gud, eller skall vi böja oss ner och kyssa
marken, smutsen, som vår mamma eller Gud. Och vad slags Gud är
solen som skall en dag misslyckas när den exploderar som en super
nova eller bara dör när den får slut på bränsle, antingen bränna eller
frysa oss levande?
En modern Ateist är verkligen i en ömklig dilemma, en svag ensam
liten gud i ett kallt opersonligt universum som skapade honom bara för
att förgöra honom igen, oförklarliga paradoxer på alla sidor och utan
hopp, med faktumet om en säker död och med förstörelsen av hela
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människosläktet framför honom, verkligen en tragisk och hopplös
varelse. Läs JESAJA 45:5-25.

ROMERSK KATOLICISM
Romersk Katolicism är ett kristet samfund, som utvecklades under
medeltiden när biskoparna i Rom började bemäktiga sig andlig
auktoritet över biskoparna i andra städer på grund av fabricerade
kyrklagar, vilka de påstod hade varit nedskrivna av påvar under de
första tre århundradena, och en felaktig tillämpning av Matteus 16:18
där det står "Och jag säger till dig Petrus du är, (Petros på grekiska)
och på denna klippa (Petra på grekiska) ska Jag bygga min
församling". Genom att ange Petrus som huvudansvarig apostel, (om
det är så vi ska förstå MATT 16:18) Jesus har inte på något sätt inrättat
"påvedömet", det Romerska eller något liknande. Tvärtom, när Petrus
och Jesus tog en promenad efter uppståndelsen ställde Petrus en fråga
till Jesus om vad aposteln Johannes skulle göra. Jesus svarade Petrus
med en stark tillrättavisning, och sa att Petrus hade inget med det att
göra. Vad Jesus hade för Johannes var mellan Jesus och Johannes,
Petrus uppgift var att följa Jesus.
20

När Petrus vände sig om, fick han se att den lärjunge som Jesus
älskade följde med, densamme som under aftonmåltiden hade lutat sig
mot hans bröst och frågat honom: »Herre, vilken är det som skall
förråda dig?» 21Då nu Petrus såg den lärjungen, frågade han Jesus:
22
»Herre, huru bliver det då med denne?»
Jesus svarade honom:
»Om jag vill att han skall leva kvar, till dess jag kommer, vad kommer
det dig vid? Följ du mig.» Johannes 21:20-22
Många år senare fick Petrus en sträng tillrättavisning av Paulus
eftersom Petrus hade fel vad det gällde evangeliet. Om den första och
största "Påven" enligt Katolicismen, befanns vara felaktig vad det
gällde läran hur kommer det sig att idag har "Påven" blivit ofelbar?
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Helt klart är det fel.
11

Men när Cefas (Petrus) kom till Antiokia, trädde jag öppet upp mot
honom, ty han hade befunnits skyldig till en försyndelse. Galaterbrevet
2:11
Läs hela 2 Galaterbrevet för att förstå allvaret i Petrus fel.
Under århundraden som följde började Kristendomen att långsamt
absorbera världsliga läror och den började avvika från de läror Jesus
och apostlarna hade undervisat. År 1054 A.D. bröt Biskopen i Rom
med huvuddelen av de Ortodox Kristna biskoparna över frågan om
Påvens överhögheten. Efter det föll kyrkan i Rom in i allt större fel tills
vi har det som idag kallas Romersk Katolicism. Några av de större
felen som finns inom den Romerska Katolska kyrkan, jämfört med
undervisning som Jesus och apostlarna gav oss är förteckad här nedan.

Katolsk undervisning

Biblisk undervisningen

1. Överhöghet av Biskopen i Rom
med läran att han är ofelbarhet i
kyrkan, som diskuterats ovan.

1. Jesus är huvudet för kyrkan
och han styr kyrka genom den
Helige Ande som undervisar
oss om allt. Vi ska följa Jesus
och vara ledda av Hans Ande.
JOH 21:20-22, JOH 16:1215, ROM 8:14-16, PS 23,
MARK 16: 14-20.
Gud talar till sina barn genom
Hans ord, och genom sin Helige
Ande och genom Kristna som
har profetians gåva. JOH 14:
12-21, JOH 16:12-14, LUK
21:14-16, 1 KOR 14:1-3.
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2. Inrättandet av ett prästerskap
åtskilt från resten av kyrkan.

2. Gud har kallat alla Kristna till
prästerskapet. Vi Kristna är ett
heligt rike av präster, 1 PET
2:9-10. På Gamla Testmentets
tid, i Israel kunde endast
översteprästen komma in i det
allra heligaste med blodet från
ett lamm en gång om året på
Försoningsdagen, men nu kan
vi, som Guds präster få gå in i
Guds närvaron i det allraheligaste
på grund av Jesu Kristi blod och
vi kan komma inför Gud när som
helst, inte bara en gång om året.
HEB 10:19-25, EF 2:18.

3. Förbjuder präster att gifta sig.

3. Den Helige Ande förklarade att
i de sista dagarna kommer en del
att falla bort från tron och de
förbjuder äktenskap, 1TIM 4:1-3.

4. Påven, som betyder far, har
gett sig själv titeln "Helige
Fader", och katolska präster
kallas för "Fader" i direkt motsättning till Jesu undervisning.

4. Jesus sade, "9Ej heller skolen
I kalla någon på jorden eder
"fader", ty en är eder Fader, han
som är i himmelen." Matt 23:9

5. Den katolska kyrkan förnekar
deras anhängare en komplett
"Herrens måltid"(Nattvard) de
förbehålla brödet och vinet endast
för präster medan "laityen" deltar
endast av brödet.

5. 53Jesus sade då till dem:
»Sannerligen, sannerligen säger
jag eder: Om I icke äten
Människosonens kött och
dricken hans blod, så haven I
icke liv i eder. 54Den som äter
mitt kött och dricker mitt blod,
han har evigt liv, och jag skall
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låta honom uppstå på den
yttersta dagen. 55Ty mitt kött
är sannskyldig dryck. 56Den som
äter mitt kött och dricker mitt
blod, han förbliver i mig, och jag
förbliver i honom. Joh 6:53-56
Under påskmåltiden innan Jesus
gav sig själv upp att bli korsfäst
Förklarade Han hur vi skulle ta
del av Hans kött och blod.
26
Medan de nu åto, tog Jesus ett
bröd och välsignade det och bröt
det och gav åt lärjungarna och
sade: »Tagen och äten; detta är
min lekamen.» 27Och han tog
en kalk och tackade Gud och gav
åt dem och sade: »Dricken härav
alla; 28ty detta är mitt blod,
förbundsblodet, som varder
utgjutet för många till syndernas
förlåtelse. Matteus 26:26-28
Bibeln lär att livet är i blodet,
1 MOS 9:4, den Katolska kyrkan
fråntagit sina lekmän Kristi Liv.
6. Den Romersk-Katolska
kyrkan har infört många
"heliga dagar" då medlemmarna
förväntas gå på "mässa" och
därmed berövat dem deras
frihet i Kristus.

6. Enligt Nya Testamentet är
Kristna inte skyldiga att hålla nymånad, Sabbater eller heliga dagar,
ROM 14:4-6, GAL 4:9-11.
16
Låten därför ingen döma eder
i fråga om mat och dryck eller
angående högtid eller nymånad
eller sabbat. 17 Sådant är allenast
en skuggbild av vad som skulla
komma, men verkligheten själv
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finnes hos Kristus. 18 Låten icke
segerlönen tagas ifrån eder av
någon som har sin lust i
"ödmjukhet" och ängladyrkan och
gör sig stor med sina syner,
någon som utan orsak är
uppblåst genom sitt köttsliga
sinne 19 och icke håller sig till
honom som är huvudet, honom
från vilken hela kroppen vinner
sin tillväxt i Gud, i det att den av
sina ledgångar och senor får
bistånd och sammanhållning.
Kolosserbrevet 2:16-19
Det finns många fler läror inom Katolicismen som strider mot Jesu
och apostlarnas förkunnelse, men ändå, vi som är kristna ska inte se
ner på eller fördöma Katoliker utan vi bör se dem som Kristna bröder,
som behöver återställas till den sanna läran om Jesus som finns i
Bibeln. Man måste komma ihåg att även då det är viktigt att ha en sund
lära, så beror en människas frälsning inte på en korrekt doktrin utan att
vi känner, älskar och lyder Jesus. Låt oss därför uppmuntra Katoliker
att läsa Bibeln så att de kan lära sig sanningen och att sanningen skall
befria dem.
1

Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en
försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i
saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du
bliver frestad. Galaterbrevet 6:1
9

Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.
10
Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens
bekännelse bliver man frälst. 11Skriften säger ju: »Ingen som tror
på honom skall komma på skam.» Romarbrevet 10:9-11
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"KRISTNA SEKTER"
Tyvärr finns det många religiösa sekter i världen idag som har
förvrängt sanningen i Evangeliet och etablerat religiösa organisationer
som de påstår sig vara Kristna och en del även som påstår sig vara den
enda sanna kyrkan. Här är några av de största falska kyrkorna eller
sekter:
1. Mormon Kyrkan
2. Jehovas Vittnen
3. Scientologiska Kyrkan
4. Sjundedags Adventisterna
5. Unitarier
Det finns ett antal Kristna böcker som handlar om Kulter och
Sekter några finns med i litteraturförteckningen i slutet av boken.
Alla kulter och sekter har några fundamentala fel, några av dessa
är:
1. De har ytterligare källor eller böcker innehållande deras religiösa
läror som de anser att de har samma auktoritet om inte större än
Bibeln.
2. Ett förnekande av makt och tillämpligheten av Guds Ord för dagens
Kristna. Med en falsk tro om att, Jesus inte är verksam idag, Han botar
inte sjuka idag, de andliga gåvorna är inte för idag, Gud slutade att tala
till sitt folk efter apostlarna dog osv, 2 Tim 3:5.
3. Ett anspråk på att vara den enda sanna kyrkan med en uppfattningen
att endast de i kulten eller deras kyrka blir räddade och frälsta.
Till skillnad från Kristna som predikar Jesus Kristus, predikar
kulten sig själv och betonar att man behöver bli medlem i just deras
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grupp eller orginisation snarare än i att ha en personlig relation med
Gud och Jesus, som är den sanna innebörden av Nya Testamentet.
Nämligen sanningen att Guds Församling består av de människor som
har blivit födda på nytt av Gud, och som har tvättat bort sina synder i
Jesu Kristi blod och blivit fyllda med Guds Helige Ande. (Du blir
medlem i Guds sanna kyrkan genom att ta emot Kristus i ditt liv
och inte genom att gå med i en grupp, benämning eller kult.) den
sanna kyrkan är Guds familj, när du är född på nytt, spelar det ingen
roll med vilken del av familjen (vilket samfund) du har gemenskap, så
länge du vet att det är där Fadern vill att du ska vara.
4. Ett förnekande av frälsning, antingen helt eller genom att förneka att
frälsningen är en fri gåva från Gud, som man får av nåd och av Guds
godhet.
8

Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva,
Guds gåva är det -- 9icke av gärningar, för att ingen skall berömma
sig. Efesierbrevet 2:8-9
En Kristens goda gärningar är ett resultat av vår kärlek och
tacksamhet till Gud för hans nåd och barmhärtighet, och att vi vill följa
och lyda Jesus Kristus, inte ett pris som måste betalas för frälsningen,
1 KOR 3:1-15.
5. Vissa förnekar kraften och tillräckligheten i Jesu Kristi blod.
6. Vissa förnekar Jesu Kristi gudomlighet.
7. Ett krav för att återgå till legalismen baserat på det Gamla Förbundet
och de Tio Budorden.
8. Tror inte på att Jesus är den enda Frälsaren för mänskligheten.
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SLUTSATS
Kristendomen, som har påpekats tidigare, är inte en religion, det är
ett sätt att leva. Det kommer inte utav en mänsklig insats var vi
försöker att nå upp till Gud eller till frälsning. Guds själv är det som
har gjorde det möjligt, att du och jag återigen kan komma in i en
gemenskap med Honom som skapade oss.
5

Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och
människor: en människa, Kristus Jesus, 1 Timoteosbrevet 2:5
12

Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen
något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva
frälsta.» Apostlagärningarna 4:12
6

Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen
kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6
Det Kristna livet kännetecknas av kärlek och omsorg som Kristna
har för varandra och en frid som inte finns i världen. Läs 1 KOR
kapitel 13 och 1 JOHN kapitel 2,3 och 4. Jesus sade:
34

Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag
har älskat eder, så skolen ock I älska varandra. 35Om I haven kärlek
inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar.»
Johannes 13:34-35
27

Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver
jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller
försagda. Johannes 14:27
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KAPITEL 5
BIBEL PROFETIOR OCH ÄNDENS TID
"Vid tidens slutskede, kommer det att framträda en grupp män, och
de kommer att vända sin uppmärksamhet till profetiorna, och de
kommer att insistera på profetsiornas bokstavliga tolkning, mitt i
mycket opposition och ropande." Sir Isaac Newton
Vi har tagit upp och diskuteras i Kapitel 3 hur Guds profeter
förutsade Jesu kommande. Ett faktum som ofta är förbisett och som
bör understrykas är att den största delen av Bibelns profetior inte
handlar om när Jesus kom första gången utan det gäller Jesu återkomst.
Vid Hans första ankomst kom Jesus som offerlammet, som tog bort
världens synder, men vid Hans andra ankomst kommer Han att komma
som Kungarnas Kung och Herrars Herre att uppfylla Guds Dom och
Vrede, och Han kommer att insätta Evig Rättfärdighet, och styra
Jorden för Gud.
Sedan syndafallet har hela skapelsen suckat och lidit under
slaveriet som förgängelsen har medfört, och skapelsen väntar på den
härliga befrielsen som inträder vid Jesu Kristi återkomst när svärd
skall bli slagna till plogbillar och Lejonet och Oxen skall ligga
tillsammans, ROM 8: 18-23, JES 11:1-9. Men innan den underbara
dagen anländer kommer Kyrkan (Guds Folk) att behöva gå igenom en
stor förföljelse för att rena henne så att hon kommer att presenteras till
Kristus, fläckfri som en brud, utan fel eller skrynka.
Jesus har varnat oss att i de sista dagarna (i tidens slutskedet) innan
Han kommer tillbaka kommer hela Jorden att gå in i en tid av ett djupt
andligt mörker och Satan kommer att uppvisa stor makt med bedrägeri
och illusion och han kommer att bedra hela världen därför att världen
inte vill ångra eller ändra sig. Det är därför Gud har gett oss så mycket
information om de sista dagarna så att vi inte ska låta oss bli lurade
tillsammans med resten av världen.
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19

Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I
gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster
vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra
hjärtan. 20Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något
21
skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas.
Ty
ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan
därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som
gavs dem från Gud. 2 Petrusbrevet 1:19-21
4

Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan
5
komma över eder såsom en tjuv;
I ären ju alla ljusets barn och
6
dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till;
låtom oss
alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.
1 Tessalonikerbreve 5:4-6
Jesus sade att vi skall veta och förstå att vi lever i "Ändenstid" när
vi börjar se Bibelns profetior uppfyllas, LUK 21:28-32. Idag, som
aldrig förr, kan vi se hur Bibelns profetior uppfylls inför våra ögon och
de böcker i Bibeln som innehåller profetiorna är inte längre en
förseglade bok. Herrens ängel som uppenbarade sig för Daniel sa till
honom att boken skulle vara förseglad fram till ändens tid när
människans kunskap och resandet kraftigt skall öka, DAN 12:4. Idag
råder det ingen tvekan hos någon om att vi är i en ålder av vetenskap
och mycket resande fram och tillbaka, dessutom är Daniels bok inte
längre ett mysterium för den som är fylld med den Helige Ande och
ber Herren att undervisa honom eller henne om Hans Ord.
I Lukas kapitel 21 talar Jesus om Jerusalems förstöring och säger
att Jerusalem skulle bli trampad av ett icke-Judiskt folk ända till den
icke-Judiska tiden är avslutad. Den Romerske generalen Titus kom och
intog och förstörde Jerusalem år 70 e. Kr. och inom några år var alla
Judar borta ifrån Israel och utspridda över hela det Romerska Imperiet.
I våran egen tid, år 1967, återockuperade Judarna Jerusalem för första
gången på 2000 år, vilket uppfyllde profetian Jesus gav om Jerusalems
förstörelse och att befolkningen skulle bli skingrade, men att Judarna
skulle återvända till Jerusalem igen.
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24

Och de skola falla för svärdsegg och bliva bortförda i fångenskap till
allahanda hednafolk; och Jerusalem skall bliva förtrampat av
hedningarna, till dess att hedningarnas tider äro fullbordade. Luke
21:24
och i nästa versen, v 25, 26, säger Jesus:
25

Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på
jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid
26
havets och vågornas dån,
då nu människor uppgiva andan av
förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty
himmelens makter skola bäva. Lukas 21:25-26
och sen i vers, v 27, säger Jesus:
27

Och då skall man få se 'Människosonen komma i en sky', med stor
makt och härlighet. Lukas 21:27
Vi

ser att om vi bara hade Lukas evangeliet att gå efter, så den
nästkommande händelsen vi skulle titta efter skulle vara tecken uppe
på Himlen och tecken i Havet, med Jesu återkomst alldeles därefter.
Men i Matteus kapitel 24, och i Markus kapitel 13, får vi lite mer
information om vad som händer efter att Judarna har kommit tillbaka
till Israel och innan tecknen på Himlen och i Havet inträffar. I Matteus
kapitel 24 beskriver Jesus en tid som Han kallar för början av
födslovånderna och den perioden kommer att inträffa strax innan
"Ändens Tid", v. 3-14. En tid av krig, hungersnöd, falska profeter,
jordbävningar, osv. Exakt vad vi har idag med krig i Sydostasien,
Afrika, Irak, Afghanistan, Sydamerika etc. och hungersnöd i Indien
och Afrika och med brister på andra håll. Vi hör om jordbävningar i
Armenien, Peking och Japan som dödar tusentals och vi hör om
vulkaner i Italien och Sydamerika även i USA, Island och Filippinerna.
Det verkar som vi verkligen lever i början av födslovåndorna. Lägg
märke till att Jesus sa att vi skulle vara medvetna om alla de här
sakerna, det är något som inte har varit möjligt före tillkomsten av
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modern kommunikation. Jesus avslutar den här delen av födslovåndor
med att säga:
14

Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till
ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma. Matteus
24:14
Jesus berättar då för oss vad tecknet blir att slutet har kommit och vad
vi ska göra då, omedelbart i verserna som följer.
15

När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom
profeten Daniel, stå på helig plats -- den som läser detta, han give akt
därpå -- 16då må de som äro i Judeen fly bort till bergen, 17och
den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i
hans hus, 18och den som är ute på marken må icke vända tillbaka
för att hämta sin mantel. 19Och ve dem som äro havande, eller som
20
giva di på den tiden!
Men bedjen att eder flykt icke må ske om
vintern eller på sabbaten. Matteus 24:15-20
Detta är nu andra gången som Jesus talar om för sina lärjungar att
de ska komma ut ur Jerusalem och Judeen. Första händelsen beskrivs i
Lukas kap. 21 när Jerusalem skulle vara omgiven av arméer vilket är
exakt vad som hände år 70 e. Kr och det skulle signalera Jerusalems
förstörelse. Nästa gång det kommer att inträffa är när Förödelsens
Styggelse står på Helig plats. Vad är Förödelsens Styggelse? Jesus
säger till oss att slå upp det i Daniels bok, för att vi ska förstå vad det
innebär. Vi kan läsa om Förödelsens Styggelse i Daniel 11:31,
31

Och härar, utsända av honom, skola komma och oskära
helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp
förödelsens styggelse. Daniel 11:31

Mannen som avses här är känd bland annat som Kungen i Norr,
DAN 11:40, Odjuret, UPP 13:2, Mannen av Laglöshet, Fördärvets
Man, 2 TESS 2:3, Lilla Hornet, DAN 7:8 , 8:9, Antikrist, 1 JOH 4: 3. I
Daniel 11:31 ser vi att inrättandet av Förödelsens Styggelse åtföljs av
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kränkning av helgedomen och ett avskaffande utav det dagliga offret i
Templet i Jerusalem. Eftersom Jesus talar här om en händelse som
inträffar strax före Hans återkomst, så är det förståeligt att Templet
först måste byggas upp innan det är möjligt att dagliga offren kan
återigen äga rum och de kommer sedan att stoppas igen innan
Förödelsens Styggelse vanhelgar helgedomen, (förmodligen en idol av
något slag, vilket gör förödelse). Kungen fortsätter sedan att förfölja
troende (Kristna), han förstorar sig mot Gud, erövrar nästan allt i sikte
och sedan kommer han att komma till sitt slut. På den tiden kommer
Guds folk att bli räddade och de som har dött i Kristus kommer
att uppstå, DAN 11:31 till 12:03.
Detta är exakt samma händelseförlopp som vi finner i Matteus kap.
24 och Markus kap. 13. Inrättandet av Förödelsens Styggelse
markerar tidens slut och början av den Stora Förföljelsen, MATT
24:21. Många Kristna blir förvirrade av denna tid eftersom vissa
Biblar översätter det grekiska ordet "thlipsis" som vedermöda i den
versen. King James Bible, till exempel, översätter ibland ordet
"thlipsis" som vedermödan och ibland som förföljelse. Detta skapar
förvirring eftersom många människor likställer vedermödan med
"Guds vrede", och därför att Kristna inte kommer att gå igenom "Guds
vrede", så tror många att de inte kommer att gå igenom den Stora
Bedrövelsen. Men om ordet skull ha en mer korrekt översättning, var
man använder förföljelse, vilket är definitionen med en högre
sannolikhet, då skulle den förvirring skingras eftersom den Stora
Förföljelsen som Jesus talar om kommer ifrån Antikrist och hans
styrkor snarare än från Gud. Faran är därför att många Kristna inte
kommer att vara förberedda för Förföljelsen som kommer från
Antikrist, eftersom de varit övertygade om att de skulle bli "upptagna"
(raptured) före Antikrists tids period. Kristna skulle göra klokt i att
lyssna till Aposteln Paulus undervisning och förmaning i 2 TESS 2
kapitlet om Kristi återkomst, istället för att lyssna till en del pastorer
som undervisar motsatsen.
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Under Den Stora Förföljelse eller vedermödan, kommer Satan att
manifestera stor makt med hjälp av falska messiasgestalter och
profeter, förfölja Kyrkan och bedra hela världen. Omedelbart efter
förföljelsen, MATT 24:29, kommer det att visas tecken uppe i Himlen
och på Haven, versen har samma innehåll som LUK 21:25-26. Och så
fortsätter det exakt lika som i LUK 21:27, och MARK 13:26, att Jesus
kommer tillbaka med stor makt och härlighet, MATT 24:30. Och det
är först då som Han kommer att sända ut sin ängel med ljudet av
en stor basun för att församla Hans utvalda, "uppryckandet",
MATT 24:31, MARK 13:27.

Som nämnts ovan, varnade broder Paulus oss i sitt andra brev till
Tessalonikerna, att vi inte skulle låta oss luras på något sätt att Jesus
redan har kommit eller att Han kan komma i morgon, eftersom innan
Jesus kan komma tillbaka måste ett avfallande inträffa och Syndens
Människa eller Laglöshetens Man, eller Antikrist måste framträda,
2 TESS 2:1-3. Han beskriver sedan Antikrist i nästan samma ord som
Daniel gjorde, 2 TESS 2:4,9, DAN 11:36-39. I 2 TESS 2:7, säger
Paulus att Gud förhindrar Antikrist att framträda genom Sin Ande tills
det är dags för Antikrist att visa sig. Gud är i kontroll och Han är
Herre. (vissa människor tror att Kyrkan (Församlingen) hindrar
Antikrists framträdande men Kyrkan personifieras aldrig med han eller
den, vanligtvis när man hänvisar till Guds folk så använder man "hon",
som i UPPBARELSE BOKEN kapitel 12).
Staden Jerusalem är enda platsen på jorden var Judarna kan utföra
brännoffren, i enlighet med lagstiftningen i Moses, och då på den plats
där Kung Salomo byggde HERRENS hus i närheten där "Klipp
Domen" moskén står idag. Om vi verkligen lever i de allra sista
dagarna, Skriften verkar tyda på det, så kommer mycket snart en
händelse att inträffa som gör det möjligt för Judarna att återuppbygga
sitt Tempel. Arkeologiska undersökningar tyder på att Judarnas
Tempel kan byggas på föreskriven plats utan att påverka
"Klippmoskén". Nyhetsmedian har också rapporterat att Judiska
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Religiösa grupper förbereder för återuppbyggandet av ett nytt tempel
och att de utbildar prästseminarie elever att utföra tempel ritualer och
producerar prästerliga skrudar och instrument som krävs för att utföra
de olika ritualerna i Templet. Återuppbyggandet av Templet kommer
att tillåta Judarna att återuppta sina religösa brännoffer, precis som
Daniel profeterade för så många år sedan och den sista veckan av
Daniels 70 veckors profetia har börjat.
27

Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och
för en halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara
avskaffade; och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta
skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom
utgjuter sig över förödaren.» Daniel 9:27

Vi förstår från den här Bibelversen att den sista veckan av sju år,
innan Jesus kommer tillbaka för att inrätta evig rättfärdighet, börjar när
en man här kallad "han" (Antikrist), gör någon form av ett förbund
eller avtal. I mitten av den veckan eller tre och ett halvt år efter att
han gjort avtalet kommer han att sätta stopp för Judarnas brännoffer
och hans styrkor kommer att sätta upp "Förödelsens Styggelse",
DANIEL 11:31. Den händelsen markerar början på den stora
förföljelse eller vedermödan, MATT 24:21. Då Satan kommer att ge
sin makt till Antikrist som kommer att upprätta en Världsregering utav
tio länder.
23

Då svarade han så: »Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall
uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall
24
uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den.
Och de tio
hornen betyda att tio konungar skola uppstå i det riket; och efter dem
skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå
ned tre konungar. 25Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste
och föröda den Högstes heliga; han skall sätta sig i sinnet att förändra
heliga tider och lagar; och de skola givas i hans hand under en tid,
och tider, och en halv tid. 26Men dom skall bliva hållen, och hans
välde skall tagas ifrån honom och fördärvas och förgöras i
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27
grund.
Men rike och välde och storhet, utöver alla riken under
himmelen, skall givas åt den Högstes heligas folk. Dess rike skall vara
ett evigt rike, och alla välden skola tjäna och lyda det.» Daniel 7:2327

De flesta Bibelforskare är överens om att det fjärde djuret
representerar det Romerska Riket och ut ur det riket kommer de tio
kungarna att komma, de kungar som kommer att ge sin makt till det
"Lilla Hornet" eller Antikrist, Satan har givit honom hans makt, och
han kommer att skryta och höja sig upp emot Gud och han kommer att
förfölja de Kristna som inte är redo att fly till bergen eller ut i öknen,
där Gud kommer att ha en plats förberedd åt dem.
3

Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men
dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter
4
vilddjuret.
Och de tillbådo draken, därför att han hade givit
vilddjuret sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade »Vem
är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?» 5Och det fick en mun
sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var, och det fick makt
att så göra under fyrtiotvå månader. 6Och den öppnade sin mun till
att föra hädiskt tal mot Gud, till att häda hans namn och hans
tabernakel och dem som bo i himmelen. 7Och det fick makt att föra
krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla
stammar och folk och tungomål och folkslag. Uppenbarelseboken
13:3-7
12

Och de tio horn som du har sett, de äro tio konungar, som ännu icke
hava kommit till konungavälde, men som för en kort tid, tillika med
13
vilddjuret, få makt såsom konungar.
Dessa hava ett och samma
sinne, och de giva sin makt och myndighet åt vilddjuret. 14De skola
giva sig i strid med Lammet; men Lammet jämte de kallade och
utvalda och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är
herrarnas herre och konungarnas konung.» Uppenbarelseboken
17:12-14
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6

Och kvinnan flydde ut i öknen, där hon har en plats sig beredd av
Gud, och där hon skulle få sitt uppehälle under ett tusen två hundra
sextio dagar. Uppenbarelseboken 12:6
13

Och när draken såg att han var nedkastad på jorden, förföljde han
14
kvinnan, som hade fött gossebarnet.
Men åt kvinnan gåvos den
stora örnens två vingar, för att hon skulle flyga ut i öknen till den plats
där hon skulle få sitt uppehälle under en tid och tider och en halv tid,
fjärran ifrån ormens åsyn. 15Då sprutade ormen ur sitt gap vatten
efter kvinnan såsom en ström, för att strömmen skulle bortföra henne.
16

Men jorden kom kvinnan till hjälp; jorden öppnade sin mun och
Drack upp strömmen, som draken hade sprutat ut ur sitt gap. 17Och
draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig
mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava
Jesu vittnesbörd. Uppenbarelseboken 12:13-17

Observera att i Daniel kapitel 7 gör Lilla Hornet krig mot de Heliga
under en tid, tider och en halv tid tills Gud ger Kungariket till de
Heliga (Kristna) och till Jesus, v 13,14. I Daniel kapitel 8, kungen i v
23-26 gör exakt samma sak och bekämpar Furstarnas Furste i v 25, och
i UPP 17:12-14 händer exakt samma sak. Det är viktigt att poängtera
att profetiorna i Daniels bok kapitlen 2, 7, 8, 9, och 11, handlar om den
allra sista tiden (ändens tid), då Guds Rike kommer att etableras på
Jorden, DAN 2:44, DAN 7:13-14, DAN 8:17,19,25,26, DAN 9:24,
DAN 11:45 till 12:3. Jesus själv bestyrker att det gäller tiden alldeles
innan Hans återkomst, MATT 24:15. I alla dessa instanser ser vi att
Antikrist är tillåten att föra krig mot de Heliga och övervinna dem för
en tid, tider och en halv tid, eller hälften av den sista veckan i sju år
eller för 1.260 dagar eller 42 månader. Alla dessa tider är precis
desamma och är baserade på det Judiska året på 360 dagar. Vi ser
tydligt i Uppenbarelseboken kapitel 12 att 1260 dagar är detsamma
som en tid, tider och en halv tid i vers 6 och 14.
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Under denna period som Jesus kallade Den Stora Förföljelse eller
Vedermödan, beroende på översättningen, (som börjar i mitten av de
sju åren, och innan Guds Eviga Regeringstid av Rättfärdighet börjar,
då "Förödelsens Styggelse" har plaserats på den Heliga Platsen)
kommer en del av Kyrkan (de Kristna) att bli ledda av Gud ut till en
öde plats där Gud kommer att ha ett ställe förberett för Hans folk,
JESAJA kapitel 35, UPP kapitel 12, resten av Guds folk kommer att
förföljas av Antikrist och hans styrkor. De flesta Kristna kommer
förmodligen att lägga ned sina liv för Jesus, eftersom Antikrist
kommer vid den här tidpunkten att befästa sitt grepp över hela det
ekonomiska systemet, han kommer att tvinga alla att ha ett märke på
sin hand eller pannan för att kunna köpa eller sälja något. Han kommer
också att tvinga alla att böja sig ned och tillbedja hans bild (staty), och
alla de som vägrar kommer han att döda.
14

Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets
åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens
inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd,
men åter kom till liv. 15Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets
bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda
alla som icke tillbådo vilddjurets bild. 16Och det förmår alla, både
små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva
sig ett märke på högra handen eller på pannan, 17så att ingen får
vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets
namn eller dess namns tal. 18Här gäller det att vara vis; den som
har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en
människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.
Uppenbarelseboken 13:14-18

Men precis innan detta händer kommer Gud att varna hela Världen,
och särskilt Kristna, att stå emot vilddjuret och att inte ta dess märke
eller böja sig ner att tillbe hans bild, eftersom den som tar vilddjurets
märke kommer att bli slängd i samma sjö av eld och svavel som
Antikrist och hans skara, och dömd till Hell för evigheten.
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6

Och jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlarymden; han hade
ett evigt evangelium, som han skulle förkunna för dem som bo på
jorden, för alla folkslag och stammar och tungomål och folk. 7Och
han sade med hög röst: »Frukten Gud och given honom ära; ty
stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbedjen honom som
har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor. 8Och ännu en
annan ängel följde honom; denne sade: »Fallet, fallet är det stora
Babylon, som har givit alla folk att dricka av sin otukts
vredesvin.» 9Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med
hög röst: »Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess
märke på sin panna eller på sin hand, 10så skall ock han få dricka
av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt;
och han skall bliva plågad med eld och svavel, i heliga änglars och i
11
Lammets åsyn.
Och när de så plågas, uppstiger röken därav i
evigheters evigheter, och de hava ingen ro, vaken dag eller natt, de
som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med
dess namn. 12Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för
dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.»
Uppenbarelseboken 14:6-12

Alla dessa saker måste hända innan Jesus kommer för att samla
oss till sig själv, eller "upptagningen" kan ske som en del Kristna
kallar det, eftersom vid Jesu återkomst kommer alla de som har
dött i Kristus att uppstå först, och vi som fortfarande lever här på
jorden kommer att få en omedelbar omvandling till Jesu likhet
och tas upp för att vara med Honom, 1 KOR 15:51-54.

15

Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som
leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma
före dem som äro avsomnade. 16Ty Herren skall själv stiga ned från
himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds
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17
basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå;
sedan skola vi
som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta
på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara
hos Herren. 1 Tessalonikerbreve 4:15-17

Och ibland dem som har dött i Kristus Jesus inräknas de som
vägrade att ta vilddjurets märke och som dräptes av Antikrist och hans
styrkor, och de kommer att uppstå först, före dem som fortfarande
lever kvar på Jorden.
4

Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs
makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade
blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och
som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller
tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu
5
åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.
(De övriga
döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.)
6
Detta är den första uppståndelsen.
Salig och helig är den som har
del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen
makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera
med honom de tusen åren. Uppenbarelseboken 20:4-6

Låt oss därför gå djupare in i Guds Rike och komma så nära Herren
som vi kan så att vi kan vara värdiga att undfly alla de saker som snart
skall ske.
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DANIEL KAPITEL 2
I det andra kapitlet av profeten Daniels bok, visade Gud för Kung
Nebukadnessar, Konungen i Babel, successionen av världens
kungariken, och att det kommer att kulmineras i upprättandet av Guds
Rike på jorden, genom Hans Son, Jesus Kristus. Detta Rike kommer
att göra slut på människans styre på den här planeten. Gud har tillsatt
Jesus att sitta på tronen som regent och Han kommer att styra från
Jerusalem. Det kommer att vara ett Evigt Rike som kommer att präglas
av Kärlek, Fred, Välstånd och Kunskapen om Gud, JESAJA 11:1-9,
SAKARJA 14:1-9.
Vi kommer nu att ta upp drömmen som Gud gav till Kung
Nebukadnessar och hur Han avslöjade framtiden för honom med
ordningsföljden av människans riken, innan Gud sätter upp Hans Eviga
Rike på Jorden med Sin Son som Regent, som var profeterat i
Psaltaren kapitel 2. Profeten Daniel skrev ner Nebukadnessars dröm
och dess tolkning i DANIEL kapitel 2.
28

Men det finnes en Gud i himmelen, som kan uppenbara hemligheter,
och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i
kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på ditt
läger:
29

När du, o konung, låg på ditt läger, uppstego hos dig tankar på vad
som skall ske i framtiden; och han som uppenbarar hemligheter lät dig
veta vad som skall ske.
30

Och för mig har denna hemlighet blivit uppenbarad, icke i kraft av
någon vishet som jag äger framför alla andra levande varelser, utan
på det att uttydningen må bliva kungjord för konungen, så att du
förstår ditt hjärtas tankar.
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31

Du, o konung, såg i din syn en stor bildstod stå framför dig, och den
stoden var hög och dess glans övermåttan stor, och den var
förskräcklig att skåda.
32

Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar voro av
silver, dess buk och länder av koppar; dess ben voro av järn,
33

dess fötter delvis av järn och delvis av lera.

34

Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock icke genom
människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som voro av
järn och lera, och krossade dem.
35

Då blev på en gång alltsammans krossat, järnet, leran, kopparen,
silvret och guldet, och det blev såsom agnar på en tröskloge om
sommaren, och vinden förde bort det, så att man icke mer kunde finna
något spår därav. Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett
stort berg, som uppfyllde hela jorden.
36

Detta var drömmen; och vi vilja nu säga konungen uttydningen:

37

Du, o konung, konungarnas konung, åt vilken himmelens Gud har
givit rike, väldighet, makt och ära,
38

och i vilkens hand han har givit människors barn och djuren på
marken och fåglarna under himmelen, varhelst varelser bo, och som
han har satt till herre över allasammans, du är det gyllene huvudet.
39

Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och
därefter ännu ett tredje rike, ett som är av koppar, och det skall råda
över hela jorden.
40

Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom järn, ty järnet
krossar och sönderslår ju allt; och såsom järnet förstör allt annat, så
skall ock detta krossa och förstöra.
41

Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och
delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så
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att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn vara där, blandat
med lerjord.
42

Och att tårna på fötterna voro delvis av järn och delvis av lera, det
betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt.
43

Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl
en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att
delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet som järn
kan förbinda sig med lera.
44

Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike
som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva
överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på
alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen;
45

ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock icke genom
människohänder, och att den krossade järnet, kopparen, leran, silvret
och guldet. Så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som skall
ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är
tillförlitlig.» Daniel 2:28-45

Det som gör Guds Apostlar och Profeter unika och utan like i hela
världen är deras förmåga att förutsäga med 100% noggrannhet
framtida händelser. Denna förmåga, som Daniel och profeterna hade,
var inte något som de själva ägde eller hade, utan det gavs till dem för
att tjäna människligheten, Kyrkan (Guds Församling), och att ge oss en
glimt av Guds Härlighet, DAN 2:30, JOH 16:13, 2 PET 1 :19-21
Figur 5-1 nedan visar en bild av bilden i Nebukadnessars dröm med
den märkta olika delar och deras medföljande förklaringar.
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NEBUHADNESSARS DRÖM
Daniel kapitel 2
DRÖMMEN

FÖRKLARING

v.32 - Huvud av Guld

v 38 - Babylon 606- 539 f.Kr.

v 32 - Bröst & Armar av
Silver

v 39 - Medo - Persien 539-333
f. Kr. Cypern intar
Babylonien år 539 f. Kr.
v 39 - Grekland 333 - 31 f.Kr.
Alexander vinner Seger
över Darius i slaget vid
Issos 333 f.Kr.
v 40 - Rom 146 f. Kr. - 1453
e.Kr. 146 - 31 f. Kr. Romar Riket utvidgas.
476 e. Kr - Västra delen
avfaller och början på
Mörka Åldern
1453 Konstantinopel besegras
av Turkarna.
v 41 - 44 - Uppdelning av
Rom i starka och svaga
Nationer.
v 42 - Tio Tår - Sista Världs
Riket bestående av 10
ledande Nationer.
v 43 - Konfederation enad
av Antikrist, UPP 17:1214, DAN 7:24-25, UPP
13:2-7.
v 45 - Gud sätter upp Hans Rike på
Jorden. DAN 7:13-14, JESAJA
11:1-9.

v 32 - Buk och Länder
av Koppar

v 33 - Ben av Järn

v 33 - Fötter dels
av Lera och
dels av Järn
v 34 - Sten krossar fötterna eller
Sista Världs Riket vid Harmagedon
MATT 21:44, 1 KOR 10:4, UPP 16:
14-16.
v 35 - Stenen förstör Statyn, utav Stenen
blir ett stort Berg som uppfyller hela
Jorden, MIKA 4:1-3, 11-13, HUB
2:14.

v 45 - Drömmen är från Gud och
den berättar för oss vad som
kommer att ske i framtiden.

Figur 5-1 ©
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Några punkter som är värt att lägga märke till gällande "Statyn"
som Gud visade kung Nebukadnessar.
1 - Statyn är i form av en man, och den står som representant för
människans olika Riken, hans Civilisationer, Kulturer, Vetenskap, och
Religioner. Allt kommer att förstöras och bli till damm som sprids bort
med vinden.
2 - De olika materialen representerar metallen för åldern.
3 - För över 2500 år sedan förutspådde Gud framtiden, med
ordningsföljden av Världs Imperierna. Babylon, Persien, Grekland och
Rom och de har alla passerat. Nu återstår det bara ett till världsimperium som kommer att pågå under en mycket kort tidsperiod, innan
Jesus återvänder och insätter Guds Kungarike här på Jorden.
I motsats till vad många tror, så går historien inte runt i en cirkel
och upprepar sig, snarare finns det en tidslinje och vi går mot den tid
då Gud kommer att upprätta Rättfärdighetens Rike här på Jorden. Gud
är i kontroll och det kommer att ske på Hans bestämda tid.
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DANIEL KAPITEL 7, 8 & 11
Vi får mer information och detaljer i de efterföljande kapitlen av
Daniel, vad det gäller succesionen av de olika Världs Rikena. I kapitel
7, beskrivs Babylon, Persien och Grekland respective som ett Lejon, en
Björn och en Leopard och Rom beskrivs som ett Hemskt Djur, ur vars
huvud växer tio horn och det tillkommer ytterligar ett litet horn, v 8, se
figur 5-2 nedan. Det lilla hornet är också känt som Antikrist, Han
kommer att föra krig mot de Heliga (Kristna) och övervinna dem, v 25,
för 3 & ett halvt år, varefter regeringen på Jorden kommer att ges till
Jesus och den Högstes heliga folk, v 13, 14 & 27. Likadant som i
Daniel kapitel 2, berättar Daniel först om den vision som han hade,
och sedan skrev han ner tolkningen som gavs till honom.
Figur 5-2 ©

116

I Daniel kapitel 8, gav Gud Daniel mera information om Persien
och Greklands Världs Imperium, Daniel visades att Grekland skulle
erövra Persien men att den allra första Kungen skulle falla och att
Riket skulle delas, vilket är exakt vad som hände. Se figur 5-3 nedan.

Figur 5-3 © odjuren i Daniel kapitel 8

När Alexander den Store dog efter att ha erövrat större delen av den
då kända världen, var det Grekiska Imperiet uppdelat i fyra stora riken
utav hans top generaler. Makedonien och Grekland gick till Antipater,
Egypten gick till Ptolemaios, Syrien fick Antigonos, och Babylon gavs
till Seleukos, som också tog över Syrien efter att Antigonos dog och
Trakien & Mindre Asien gick till Lysimachos.
Utifrån ett av dessa riken kommer Antikrist att uppstå, v 23 & 24,
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och han kommer att kämpa mot Prinsen av Prinsar, Jesus, v 25, i
ändens tid, v 26.
Daniel kapitel 11 ger ordningsföljden av en rad kungar som börjar
med Dareios Meden i v 1, och avslutas med en detaljerad beskrivning
av Antikrist, v 21-45. Vi vet att dessa verser beskriver Antikrist,
eftersom Jesus sa att, v 31, gäller sluttiden och början av Den stora
Förföljelsen, MATT 24:15-21. Verserna 36 & 37 beskriver Antikrists
själv förhärligande och v 45, hans undergång, efter följer DAN 12:2-3,
som beskriver den första uppståndelsen, uppståndelsen av de
rättfärdiga.
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MINNES VERSER
Förutom att läsa, studera och meditera, Guds ord, är det också
viktigt att memorera Guds ord. Följande är några viktiga bibelverser,
(1917 års översättning) som är en bra början för att få Guds ord in i
ditt hjärta, PS 119:11,16, KOL 3:16.
FRÄLSNING, RÄDDNING
Johannes 3:16-17
16

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att
var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt
liv. 17Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan
för att världen skulle bliva frälst genom honom.
Uppenbarelseboken 3:20
20

Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och
upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med
honom och han med mig.
1 Johannesbrevet 5:11-12
11

Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det
12
livet är i hans Son.
Den som har Sonen, han har livet; den som
icke har Guds Son, han har icke livet.
Kolosserbrevet 1:13
13

Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade
Sons rike.
Efesierbrevet 2:8-9
Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva,
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Guds gåva är det -- 9icke av gärningar, för att ingen skall berömma
sig,
Johannes 17:3
3

Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och
den du har sänt, Jesus Kristus.
Romarbrevet 10:9-10
9

Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror
att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. 10Ty
genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens
bekännelse bliver man frälst.
MYNDIGHET OCH HERRAVÄLDE
Lukas 10:19-20
19

Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att
förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder
20
någon skada.
Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder
underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i
himmelen.»
Markus 16:15-18
15

Och han sade till dem: »Gån ut i hela världen och prediken
evangelium för allt skapat. 16Den som tror och bliver döpt, han skall
bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd. 17Och
dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de
18
driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,
ormar skola de
taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls
icke skada dem; på sjuka skola de lägga händerna, och de skola då
bliva friska.»
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2 Timoteosbrevet 1:7
7

Ty Gud har icke givit oss en försagdhetens ande, utan en kraftens och
kärlekens och tuktighetens ande.
Romarbrevet 8:37
37

Nej, i allt detta vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat
oss.
1 Johannesbrevet 4:4
4

I, kära barn, I ären av Gud och haven övervunnit dessa; ty han som är
i eder är större än den som är i världen.
HÄLSA OCH FÖRSÖRJNING
2 Mosebok 15:26
26

Han sade: »Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör vad rätt är
i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så
skall jag icke lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på
egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.»
Matteus 6:26
26

Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej
heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem.
Ären I icke mycket mer än de?
Matteus 6:33
33

Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också
allt detta andra tillfalla eder.
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Psaltaren 37:4
4

och hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta
begär.
Psaltaren 34:4
4

Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans
namn.

JESUS, ENDA VÄGEN
Johannes 14:6
6

Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen
kommer till Fadern utom genom mig.
1 Timoteosbrevet 2:5
5

Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och
människor: en människa, Kristus Jesus,
Filipperbrevet 2:9-11
9

Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det
namn som är över alla namn 10för att i Jesu namn alla knän skola
böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och
deras som äro under jorden, 11och för att alla tungor skola bekänna,
Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus ar Herre.

DEN HELIGE ANDE
Apostlagärningarna 2:38-39
38

Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu
Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå
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den helige Ande. 39Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla
dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»
Johannes 16:13
13

Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda
eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan
vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad
komma skall.
1 Johannesbrevet 4:2-3
2

Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner
3
att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;
men var och
en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är
Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som
redan nu är i världen.
FADERN
Johannes 4:24
24

Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och
sanning.»
2 Korinthierbrevet 3:17
17

Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

1 Johannesbrevet 4:8
8

Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken.
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DITT LIV
Filipperbrevet 2:14-15
14

Gören allt utan att knorra och tveka, 15så att I bliven otadliga och
rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland »ett vrångt och avogt släkte»,
inom vilket I lysen såsom himlaljus i världen,
Johannes 15:16
16

I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; och jag har bestämt
om eder att I skolen gå åstad och bära frukt, sådan frukt som bliver
beståndande, på det att Fadern må giva eder vadhelst I bedjen honom
om i mitt namn.
Ordspråksboken 11:30
30

Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, och den som är vis, han
vinner hjärtan.
Matteus 6:19-21
19

Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och
20
där tjuvar bryta sig in och stjäla,
utan samlen eder skatter i
himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig
21
in och stjäla.
Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att
vara.
Johannes 10:27-28
27

Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa
28
mig.
Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin
förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.
Johannes 6:63
63

Det är anden som gör levande; köttet är till intet gagneligt. De ord
som jag har talat till eder äro ande och äro liv.
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Romarbrevet 8:14
14

Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.

1 Johannesbrevet 1:7
7

Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi
gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all
synd.
1 Johannesbrevet 4:18
18

Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut
räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är
icke fullkomnad i kärleken.
1 Johannesbrevet 3:16
16

Därav att Han gav sitt liv för oss hava vi lärt känna kärleken; så äro
ock vi pliktiga att giva våra liv för bröderna.
1 Johannesbrevet 4:21
21

Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall
ock älska sin broder.
Johannes 21:22
22

Jesus svarade honom: »Om jag vill att han skall leva kvar, till dess
jag kommer, vad kommer det dig vid? Följ du mig.»
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GUD FINNS
och Han vill att vi ska ta emot och uppleva Hans Liv och Kärlek. Han vill verkligen att vi
ska lära känna Honom och ha gemenskap med Honom. Det här säger Gud i sitt ord, Bibeln:
3

Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus
Kristus. Johannes 17:3 (EF 3:19).
Anledningen till att du inte känner Gud nu är att du inte är perfekt, och det finns ingen av oss
som är det.
2

Nej, det är edra missgärningar, som skilja eder och eder Gud från varandra, och edra
synder dölja hans ansikte för eder, så att han icke hör eder.(Jesaja 59:2)
Eftersom vi alla har syndat, säger Gud att vi alla måste dö, vi i själva verket är redan döda
andligt eftersom vi är separerade från livet i Gud. (Romarbrevet 6:23 och John 5:11 - 12).
" Men Gud älskde oss så mycket att han sände sin ende son till världen för att dö i vårt ställe
så att vi inte längre behöver vara skild från honom, (Johannesevangeliet 3:16).
"Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att, medan vi ännu var syndare Kristus dog för
oss. Romarbrevet 5:8.
"Och att han blev begravd, och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna",
1 Korinterbrevet 15:4.
Gud vill att du ska ta emot Jesus i ditt hjärta och bli Hans barn.
'"

Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på
hans namn", John 1:12
Jesus står vid dörren av ditt hjärta just nu och Han vill komma in i ditt liv och ge dig Hans Liv
och Kärlek. Han säger
"Se, jag står vid dörren och klappar om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag
gå in till honom och hålla måltid med honom och Han med mej". Uppenbarelseboken 3:20.
Du kan ta emot Jesus i ditt liv just nu genom att be en enkel bön så här:
Jesus, jag tror att du är Guds Son och att du har dött för mina synder. Förlåt mig för
alla mina synder och överträdelser. Kom in i mitt hjärta och ge mig din kärlek och evigt
liv. Tack Jesus!
När du har tagit emot Jesus i ditt liv börja att...,
1. Tala med Gud varje dag. (Bed) 2. Läs Bibeln. (Börja med Nya Testamentet)
3. Gå med i en Bibel troende Kyrka (Församling) eller Bibelstudiegrupp.
4. Berätta för andra om Jesus och vad Han har gjort för dig.
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ÖVERSIKT AV TIDENS SLUT
Vi lever nu i de allra sista dagarna, PS 102:16-17, LUK 21:24,
MATT 24:14.
Härnäst kommer två stora händelser att inträffa, vilka är:
1. Ombyggnaden av Templet i Jerusalem.
2. Inrättandet av det sista Världsriket som leds av 10 Nationer
(vilka var en del av det gamla Romerska Imperiet).
De sista sju åren av Människans herravälde på Jorden kommer att
börja med ett förbund eller fördrag som ledaren för det sista Världs
Imperiet kommer att göra med "många", DAN 9:27. Ledaren har kallas
med många namn, dels för Vilddjuret, Upp 13:2, Lilla Hornet, DAN
7:8, Laglöshetens människa, 2 TESS 2:3, Antikrist, 1 JOHN 2:18.
Den här Världs härskare kommer endast att få full makt för 3 & ett
halvt år, under den tiden kommer han att förfölja Kristna, proklamera
att han är större än Gud, och upphöja sig själv över Gud, han kommer
att betvinga Världens Regeringar att underordna sig hans makt, DAN
8:24 DAN 7:25 , UPP 13:5-8, 2 THESS 2:4, UPP 27:12-13.
Hans styrka är inte hans egen utan den kommer ifrån Satan, DAN
8:24, Upp 13:2, Upp 12:9, 2 THESS 2:9.
Efter att Templet i Jerusalem har blivit återuppbyggt och Judarna
har återupptagit sina "djuroffer", så kommer offren att pågå för endast
1040 dagar (3 1/2 år) och sedan kommer Antikrist att sätta stop för
offren. Det kommer att ske i mitten av de sista sju åren. (Daniel's sista
vecka, DAN 9:27) Den totala tiden för att offren och vanhelgandet av
Templet är tillsammans 2300 dagar, DAN 8:13-14 (ett Judisk år är 360
dagar)).
De sista 3 & 1/2 åren börjar med att "Förödelsens Styggelse" blir
uppsatt i Templet och då stoppar Antikrist djuroffringen, DAN 9:27,
DAN 8:11, DAN 11:31.
Jesus kallar de här sista 3 1/2 åren för "Den Stora Förföljelsen"
(Bedrövelsen), MATT 24:21. Han sa att det skall börja när
"Förödelsens Styggelse" blir placerad på "Helig Plats" som Daniel
talade om, MATT 24:15, DAN 11:31.
Tre Änglar kommer att varna hela Jordens Folk för vad som snart
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kommer att hända. De kommer att uppmana Jordens Människor att
tillbe och dyrka Gud och tjäna Honom och stå emot Antikrist,
UPP 14:6-13, den här perioden skall kännetecknas av:
1. Bedrövelse - MATT 24:16-22, UPP kapitel 8 & 9.
2. Villfarelse, Illusion - MATT 24:24, MARK 13:22-23, 2 TESS
2:9-12, UPP 13:13-17.
3. Förföljelse - DAN 7: 21,25, DAN 12:7, DAN 11: 31-33, UPP
12:17, UPP 13:5-7, UPP 20:4-5.
Under denna tid kommer det att finnas 2 varnande Profeter i
Jerusalem, UPP 11:3-13.
Omedelbart efter den "Stora Bedrövelsen" (Den Stora Förföljelsen),
skall krafterna i Himlen skakas och man skall se tecken i Solen, Månen
och Stjärnorna, MATT 24:29, MARK 13:24-25, LUK 21:25-26.
Och då skall Jesus återvända i molnen med stor Makt och Härlighet
MATT 24:30, MARK 13:26, LUK 21:27.
Då är Guds mysterium färdigt, UPP 10:7, och den Sjunde eller Sista
Basunen ljuder och Herrens Ängel skall samla de utvalda,
"uppryckandet" eller "upptagandet" av Guds Barn sker.
De döda i Kristus kommer att stå upp först, 1 THESS 4:16, DAN
12:2, inklusive alla dem som har dött i Herren därför att de vägrade att
ta vilddjurets märke, UPP 14:9-13, UPP 20:4-5. Och den som
fortfarande lever kvar på Jorden, som överlevde den "Stora
Vedermödan", kommer att omvandlas i ett ögonblick och bli lika Jesus
och tillsammans kommer vi att möta Herren uppe i luften, 1 KOR
15:52-54, 1 THESS 4: 17, 1 JOH 3:2, UPP 11:15.
Nu är tiden inne för Guds Folk att stå inför Jesus för att få belöning
för vårt arbete, UPP 11:18, UPP 19:6-9, 1 KOR 3:13-15.
Under den här tiden utgjuter Gud sin vrede på Jorden, över alla som
hatar honom och som tog vilddjurets märke. UPP 11:18, UPP 14:19,
JOEL 3:13, UPP 14:9-11, SEF 1:2-18, UPP 16:1-11.
Men de kommer att motsätta sig Honom och förbereder sig för att
kämpa mot Jesus i slaget vid Harmagedon, UPP 16:12-21, UPP 17:1214, JOEL 3:9-16.
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Jesus kommer tillbaka till jorden tillsammans med Hans Folk och
Jesus kommer att förstöra Antikrist och hans arméer vid Harmagedon,
UPP 19:11-21, JOEL 2:1-11, SAK kapitel 14, DAN 2:34,
SEF 1:14-18.
Efter slaget kommer Jesus att ta över Jorden och styra den
tillsammans med Hans Folk, i tusen år, "Tusenårsriket", DAN 2:35,
DAN 2:44, DAN 7:13-14, DAN 7:25-27, UPP 2 :26-28, UPP 20:6.
Satan och hans onda änglar och demoner kommer att vara bundna
under tiden Kristus och vi som tillhör Honom regerar på jorden, och
jorden skall vara full av Fred, Rättfärdighet och Kunskapen om Guds
Härlighet. UPP 20:1-3, HAB 2:14, JES 11:1-9.
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