AMAZING FACTS
Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

Finns-det-något-kvar-som-man-kan-lita-på?
I dessa förvirrande dagar – när vanligtvis pålitliga, berömda,
andliga ledare inte går att lita på längre; när säkra investeringar
inte längre finns; när lögn nästan blivit norm inom politiken; när de
som du litar på mest är de som sårar dig djupast – finns det något
kvar man kan lita på? Ja det finns det. Man kan lita på Guds
skrivna ord – Bibeln. Låt oss se närmare på beläggen för detta
påstående...

1. Vad säger Bibeln om sig själv?
Bibeln säger: "All skrift (hela Bibeln) är ingiven av Gud."
2 Timoteus 3:16. "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 Petrus 1:21. "Skriften kan inte
göras om intet." Johannes 10:35.
Answer: Bibeln gör anspråk på att vara inspirerad. Den
skrevs av män som var ledda av den helige Ande. Den
kan inte göras om intet eller bevisas vara osann.
2. Hur visade Jesus att han trodde och litade på Bibeln?
Jesus sade: "Det är skrivet: Människan skall leva inte allena av bröd,
utan av allt det som utgår av Guds mun." "Det är också skrivet: Du skall
inte fresta Herren din Gud." "Det är skrivet: Herren, din Gud, skall du
tillbe och honom allena skall du tjäna." Matteus 4:4,7,10. "Ditt ord är
sanning." Johannes 17:17.
Answer: Jesus citerade den heliga Skrift när han blev frestad av Satan.
Han sa också att Bibeln är sann. (Johannes 17:17). Jesus citerade ofta
Bibeln för att ge auktoritet åt den sanning han undervisade
om.
3. Bekräftar profetiorna i Bibeln att den är inspirerad?
Bibeln säger, "Jag är Herren, ...jag förkunnar nya ting: förrän
de visar sig, låter jag er höra om dem." Jesaja 42:8-9. "Jag
är Gud, ...som i förväg förkunnar, vad komma skall, och
långt förut, vad ännu ej har skett." Jesaja 46:9-10.

Answer: Det faktum att Bibelns förutsägelser om framtida händelser verkligen också inträffar, bekräftar
att den är inspirerad av den helige Ande. Lägg märke till följande exempel på uppfyllda bibliska profetior:
A. Fyra världsriken skulle uppstå: Babylon, Medo-Persien, Grekland och Rom (Daniel kapitlen 2,7 och
8).
B. Kores (Cyrus) skulle bli den krigsman som intog Babylon (Jesaja 45:1-3).
C. Babylon skulle aldrig bli bebott igen (Jesaja 13:19-20; Jeremia 51:37).
D. Egypten skulle aldrig återfå sin härskarroll i världen (Hesekiel 29:14,15; 30:12,13).
E. Världsomfattande olyckor och katastrofer och allmän ångest inför tidens ände (Lukas 21:25,26).
F. Moraliskt förfall och en avtagande andlighet på sista tiden (2 Timoteus 3:1-5).
4. Kan vi förvänta oss att vetenskapliga påståenden i Biblen är korrekta?
Bibeln säger: "Summan av ditt ord är sanning." Psaltaren 119:160. "Sanningens Ande skall leda er fram
till hela sanningen." Johannes 16:13.
Answer: Ja, Bibeln är vetenskapligt korrekt. Den helige Ande som inspirerade bibelförfattarna, talar
alltid sanning. Här följer några bibliska påståenden som verifierats av modern vetenskap:
A. "Han ...hänger upp jorden på intet." Job 26:7. Detta vetenskapliga fakta finns i Job, Bibelns äldsta
bok.
B. "Han är den som tronar över jordens rund." Jesaja 40:22. Bibeln sade att jorden är rund,
århundraden innan människan kom på det.
C. Han mätte upp vindens tyngd Job 28:25. Långt innan vetenskapsmännen hade fastställt att luften
hade vikt, hade Gud redan talat om det.
D. "Alltsammans äger bestånd i honom [Jesus]." Orden "äger bestånd" betyder här "hålls samman"
eller "hänger ihop". Detta är svaret på atomfysikerns problem med vad det är för en mystisk kraft som
håller ihop atomen. Atomens verkliga mysterium är ju inte dess otroliga inneboende energi, utan varför
den inte flyger isär, som den ju borde göra enligt de fysiklagar som vi känner till. Det finns
vetenskapsmän som undrar vad det är för en okänd, märklig kraft som håller ihop atomen. Bibeln säger
att denna mystiska kraft är Skaparen, Gud själv.
5. Gäller bibliska hälsoprinciper även för oss i det tjugoförsta
århundradet?
Answer:
A. Gräv en grop och täck över din avföring (5 Mosebok 23:12,
13).
Bibelns anvisningar om att gräva ner avföring var 3500 år före sin tid
och sparade oräkneliga judiska liv. Att inte hantera sanitära frågor
på rätt sätt kan orsaka stora problem.
B. "Låt oss heller inte begå otukt" (1 Korinterbrevet 10:8).
Ordet "otukt" betecknar alla sorter av omoraliskt sexuellt beteende.
Vi skulle inte ha någon AIDS-epidemi idag om detta råd hade följts.
Abortfrågan skulle heller inte vara den internationella skamfläck den
nu är.
C. Avhåll dig från alkoholhaltiga drycker (Ordspråksboken 23:2932).
Tänk vad mycket skulle vara annorlunda om denna effektiva bibliska
lösning tillämpades:

1. Miljoner alkoholister skulle bli nyktra och respektabla medborgare.
2. Miljoner familjer skulle återförenas.
3. Miljoner förstörda äktenskap skulle repareras.
4. Åtskilliga tusentals liv skulle sparas tack vare nyktra förare.
5. Tusentals regeringsledamöter, affärsmän och andra människor i
ledande ställning skulle fatta beslut med klara huvuden.
6. Miljarders kronor skulle bli tillgängliga för humanitära ändamål.

Att inte kunna säga
nej till alkohol har
orsakat mycket
elände.
sanning och förkunnar vad rätt

Notera: Gud ger oss inte bara råd om hur vi framgångsrikt kan klara av
de problem som plågar oss idag, han ger oss även mirakulös kraft att
göra det. (1 Korinterbrevet 15:57; Filipperbrevet 4:13; Romarbrevet 1:16).
De bibliska hälsoprinciperna är relevanta och behövs mer än någonsin,
men få lyssnar. (Vi kommer att läsa mer om hälsa i studieguide 13).
6. Är de historiska påståendena i
Bibeln riktiga?
Bibeln säger: "Jag är Herren som talar
är." Jesaja 45:19.

Answer: Ja, Bibelns historiska
sin bok är sant. Ibland hittar
vissa historiska fakta från
fakta fram. Lägg märke till

påståenden är korrekta. Vad Gud säger i
man inte genast de bevis som belägger
Bibeln, men med tiden kommer dessa
följande exempel:
A. Länge påstod skeptikerna att Bibeln
var opålitlig därför att den
talade om en Hititisk nation. (5 Mosebok
7:1). De förnekade att städer
som Nineve (Jona 1:1-2) och Sodom (1
Mosebok 19:1) någonsin existerat. Nu har emellertid modern arkeologi bekräftat alla tre.
B. Kritiker påstod vidare att de i Bibeln nämnda kungarna Belsassar
(Daniel 5:1) och Sargon (Jesaja 20:1) aldrig funnits. Men återigen
bekräftades det att Bibeln hade rätt.
C. Skeptikerna sade också att när Bibeln talar om Moses, är
berättelserna inte tillförlitliga eftersom de nämner skrivkonsten (2
Mosebok 24:4) och fordon med hjul (2 Mosebok 14:25). Bägge dessa
företeelser fanns enligt skeptikerna inte på Mose tid. Idag vet de bättre.
D. Det fanns en tid då de 39 kungarna i det gamla Israel och Juda, vilka
regerade medan riket var delat, endast fanns identifierade i Bibeln.
Kritikerna påstod därför att de var påhittade. Men när arkeologerna
sedan fann kilskriftstavlor som nämnde många av dessa kungar, kunde
Bibeln återigen bevisas vara riktig. Kritikerna har upprepade gånger
bevisats ha fel när nya arkeologiska upptäkter bekräftat bibliska
personer, platser och händelser. Det kommer alltid att vara så.

7. Ett av Bibelns största mirakel är dess enhet. Betänk dessa
märkliga fakta:
Answer:
A: De 66 böckerna i Bibeln skrevs:
1. På tre kontinenter.
2. På tre olika språk.
3. Av runt 40 olika människor (kungar, herdar, vetenskapsmän, domare,
en general i armén, fiskare, präster och en läkare.)
4. Under en period av c:a 1500 år.
5. Om de mest kontroversiella ämnen.

6. Av människor som i de flesta fall aldrig hade träffat varandra.
7. Av författare med vitt skilda utbildning och bakgrund.
B. Och ändå, fast det är nästan ofattbart,
1. Bibehåller de 66 böckerna en inbördes harmoni med varandra.
2. Ofta kommer nya uppfattningar om ett ämne till uttryck, men de undergräver på intet sätt vad andra
bibelförfattare säger om samma ämne.
C. Är det inte märkligt?
Be flera människor som bevittnat samma händelse att ge en redogörelse för vad som hänt. Deras
beskrivningar kommer att variera starkt och kommer nästan alltid att motsäga varandra på någon punkt.
Likväl ger Bibeln intryck av att vara skriven av en enda stor hjärna, trots att 40 författare skrivit den
under 1500 år. Det var verkligen "Människor, drivna av den helige Ande, [som] talade vad som gavs
dem från Gud." 2 Petrus 1:21. Den helige Ande ledde dem alla. Han är den verklige bibelförfattaren.
Även när de fyra evangelierna ibland skiljer sig på det sätt de beskriver samma händelse, kompletterar
de varandra.
8. Hur märker man att en människa har blivit påverkad av
Guds Ord?
Bibeln säger: "Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny
skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit."
2 Korinterbrevet 5:17.
Answer: Det förändrade liv som de lever, som följer Jesus och
lyder Bibeln, utgör det mest övertygande beviset för att Bibeln
är inspirerad av den helige Ande. Alkoholisten blir nykter, den
falske blir ärlig, den beroende blir fri, den ångestfyllde blir
frimodig och den argsinte blir vänlig.

En amerikansk skeptiker besökte en gång en ö där innevånarna
ursprungligen varit kannibaler. Där fick han se en äldre man som
satt och läste Bibeln. Amerikanen hånade honom för att han läste
en bok så "full av för länge sedan avslöjade sagor." Den gamle
log bara och sa, " Min vän, du kan vara glad att vi numera tror på
den här boken. Annars skulle vi ha serverat dig till middag i dag."
Bibeln förändrar verkligen människor och detta förunderliga
faktum bekräftar dess gudomliga inspiration.
9. Vilka bevis för Gudomlig inspiration kan man finna i
profetiorna i gamla testamentet om den kommande Messias,
som sedan också gick i uppfyllelse i Jesu liv?

Kristna har en inre glädje
och frid som andra inte har.

Bibeln säger: "Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt
om honom i alla skrifterna." (Lukas 24:27) "Ty med stor kraft vederlade han [Apollos] judarna offentligen
och bevisade genom skrifterna att Jesus var Messias." (Apostlagärningarna 18:28)
Answer: De förutsägelser om Messias som görs i Gamla Testamentet är så detaljerade och uppfylldes
så precis när Jesus av Nasaret kom, att både Jesus och Apollos använde dessa profetior för att bevisa
för judarna att Jesus verkligen var den utlovade Messias. Det finns mer än 125 av dessa förutsägelser.
Låt oss bara se på 12 av dem:

Profetia

Gamla Testamentet

Uppfyllelse i Nya
Testamentet

1. Född i Betlehem

Mika 5:2

Matteus 2:1

2. Född av en jungfru

Jesaja 7:14

Matteus 1:18-23

3. Av Davids släkt

Jeremia 23:5

Uppenbarelseboken 22:16

4. Herodes försökte döda honom

Jeremia 31:15

Matteus 2:16-18

5. Förrådd av en vän

Psaltaren 41:9

Johannes 13:18, 19, 26

6. Såld för 30 silverpenningar

Sakarja 11:12

Matteus 26:14-16

7. Korsfäst

Sakarja 12:10

Johannes 19:16-18, 37

8. Man kastade lott om hans kläder Psaltaren 22:18

Matteus 27:35

9. Inga ben blev brutna

Psaltaren 34:20; 2 Mosebok
12:46

Johannes 19:31-36

10. Begravd i en rik mans grav

Jesaja 53:9

Matteus 27:57-60

11. År, dag och timma för hans
död

Daniel 9:26, 27; 2 Mosebok 12:6

Matteus 27:45-50

12. Återuppstod på tredje dagen

Hosea 6:2

Apostlagärningarna 10:38-40

Jesus uppfyllde mer än
125 profetior från
gamla testamentet
angående Messias.
alla mina lärare, ty jag beundrar
119:99. "[Jag är] visare än mina
mycket som himlen är högre än
högre än era tankar." (Jesaja

Dr. Peter Stoner, professor i matematik, astronomi och
ingenjörsvetenskap vid Pasadena College i Kalifornien, arbetade
under flera år tillsammans med 600 studenter med att räkna ut
sannolikheten av de messianska profetiorna. De valde ut åtta av
profetiorna och kom fram till att sannolikheten för att alla åtta skulle
passa in på en man under en livstid var en på
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Vad skulle då
sannolikheten vara om de hade tagit alla 125 profetiorna om Messias?
Det hade varit omöjligt!

10. Vilken fördel har den som
utgår ifrån att Bibeln är Guds
inspirerade Ord?
Bibeln säger: "Jag är klokare än
dina vittnesbörd." Psaltaren
fiender." Psaltaren 119:98, "Så
jorden, så mycket är ...mina tankar
55:9).

Answer: En person som
accepterar Guds Ord vet svaren
på många knepiga problem som vetenskapsmännen aldrig kommer att kunna lösa. Till exempel så
säger Bibeln så här:
A. Gud skapade jorden och alla levande organismer på sex bokstavliga 24-timmars dagar (2 Mosebok
20:11; Psaltaren 33:6, 9).
B. En översvämning som täckte hela världen förintade allt levande utom det som fanns inne i Noas ark
och det som levde i vattnet. (1 Mosebok kapitel 6,7 och 8).
C. Världens olika språk har sitt ursprung vid Babels torn (1 Mosebok 11:1-9).

Gud, som alltid har funnits och som vet allting,
delar med sig av dessa ovanstående sanningar,
som han vet att vi aldrig skulle kunna komma på
själva. Vår kunskap är fortfarande bara ett
"styckverk" (1 Korinterbrevet 13:9). Guds visdom
och kunskap är för oss "outgrundliga."
Romarbrevet 11:33. De som tror på
evolutionsläran kommer aldrig att kunna
bestämma jordens ålder eftersom den skapades
med en "skenbar" ålder, precis som Adam och
Dessa första människor var bara en dag
Bibelns berättelse om syndafloden ger Eva.
gamla på sin andra dag i livet, men de var redan
svaren som vetenskapsmännen söker. vuxna. Vetenskapliga mätinstrument kan inte
mäta sådana skenbara åldrar. Mätningarna är
helt enkelt inte tillförlitliga. Tro på Bibeln och du kommer alltid att vara långt före den spekulation och de
teorier som modern vetenskap presenterar.
11. Vilka avgörande världshändelser har fört människors
intresse tillbaka till Bibeln?
Answer: Ökade terroristanslag, evolutionslärans ständigt alltmer
motsägelsefulla påståenden och kommunismens misslyckande har
satt fokus på Bibeln.
Anmärkning: Sovjets förenade republiker försökte med kommunism,
ateism och även med evolution, som ju är Marxismens grundsats
nummer ett. De misslyckades alla. De nya demokratierna inser att
bara en sak kommer att fungera, och de ropar nästan med en röst till
kristenheten: "Ge oss Bibeln, kristen lära och kristna predikanter. Nu måste vi bygga på den fasta
grundvalen av bön och kristen tro. Inget annat hjälper oss nu. Inte heller finns det något annat som kan
besvara livets stora frågor och skänka frid och fred i vårt folks hjärtan. Snälla – låt oss inte behöva vänta
längre! Vi vill ha Bibeln och är i desperat behov av Gud och kristenhet nu." Än en gång triumferar Guds
Ord.
Evolutionsläran, liksom kommunismen, förlorar sitt grepp och sin trovärdighet. Vi måste komma ihåg att
den är inget annat än en obevisad, diffus teori. Vi skall bara nämna tre punkter som illustrerar detta:

1. Robert Gentrys bok Creation's Tiny Mystery är obekväm för många
evolutionister, eftersom den visar mycket tydligt att jorden måste ha
kommit till på mycket kort tid. (Det finns en liten bok som heter
Evolutionsteorin döms ut av vetenskapliga fakta, som är lätt att förstå och
som kan beställas genom Hoppets Röst.)
2. De senaste rönen inom molekylär biologi som visar den otroliga
komplexiteten i en levande cell, har gjort teorin om att liv uppstått av sig
självt, till en matematisk absurditet.

Vetenskap är alltid i
3. När man jämför den mängd av olika åldrar som idag tillskrivs Grand
Canyons strata med hjälp av vetenskapliga mätningar, med de åldrar de harmoni med Bibeln
tidigare tillskrivits, verkar deras mätningar vårdslösa och oansvariga. Den
ateistiska evolutionsteorin, med sina ideer om att människor och apor har eftersom Gud är
samma anfader, kan inte med tanken på att människan gjordes till Guds författaren till bägge.
avbild. Den förnekar totalt Guds existens och likaså Jesu roll som frälsare.
bestrider bibliska fakta, och förlöjligar sanningen om ett evigt hem i himlen. Satan älskar evolutionsläran
eftersom dess mål är att försöka förstöra trovärdigheten i frälsningsplanen. Kommunisterna håller på att
lära sig – gör vi?

12. Varför har Bibeln en sådan
universell dragningskraft?
Bibeln säger: "Ditt ord är ...ett ljus på min
stig". (Psaltaren 119:105). "Detta har jag
talat till er för att ...er glädje skall bli
fullkomlig." (Johannes 15:11). "Till Guds
avbild skapade han henne." (1 Mosebok
1:27). "Låt på samma sätt ert ljus lysa
inför människorna, så att de ser era goda
gärningar och prisar er Fader som är i
himmelen." (Matteus 5:16). "Jag skall
komma tillbaka och ta er till mig, ty jag vill
att där jag är, där skall ni också vara."
(Johannes 14:3).
Answer: Därför att den svarar på livets mest förbryllande frågor.
A. Varifrån kommer jag? Gud skapade oss till sin avbild. Vi uppstod inte av en slump ur odefinierbara
klumpar i en ursoppa. Vi är söner och döttrar till den allsmäktige Guden (Galaterbrevet 3:26). Vi är så
värdefulla för Gud att när Adam och Eva syndade, gav han sin son att dö i vårt ställe. Han betalade
därmed skulden för våra synder, så att vi kan gå fria. Han vill återskapa oss till sin avbild och sedan,
mycket snart, ta oss tillbaka till Eden, det hem som Adam och Eva förlorade.
B. Varför är jag här? Vår strävan med vårt liv idag borde vara att upptäcka Bibelns underbara svar på
livets förbryllande problem och att ta emot Jesu erbjudande att återskapa oss till sin avbild (Romarbrevet
8:29).
C. Vad har framtiden i beredskap åt mig? Man behöver inte gissa sig till vad som ligger i framtiden.
Jesus kommer snart tillbaka för att ta med sitt folk till det fantasktiska hem som han förberett för oss i
himlen. Där kommer vi att leva för evigt i fullkomlig glädje och lycka. (Johannes 14:1-3;
Uppenbarelseboken 21:3-4).
13. Är du tacksam för att Gud har ett kärleksfullt svar på livets djupaste frågor?
Answer:

Thought Questions
1. Det stör mig att Bibeln ger sådana osmakligt detaljerade beskrivningar av synden i livet hos
en del av personerna i Bibeln. Är detta verkligen nödvändigt? (Romarbrevet 15:4 )
Ja. Detta är ett av de fakta som gör Bibeln trovärdig. De flesta biografier hoppar över det dåliga och
överbetonar det goda hos sina hjältar. Att berätta som det är ger oss tillförsikt om att man kan lita på
Bibeln. Den skyler inte över. Det är för övrigt Satans strategi att övertyga människor om att de är sådana
eländiga syndare att Gud inte kan, eller vill, frälsa dem. Vilken glädje är det inte för sådana människor
att kunna läsa om personer i Bibeln som var lika syndiga - och ännu värre - än de, och som Gud
rättfärdiggjorde och frälste från synd (Romarbrevet 15:4)!
2. Är hela Bibeln inspirerad av den helige Ande? Många tror att endast vissa delar av den är det.
(2 Timoteus 3:16 )
Bibeln själv ger svaret: "All skrift (hela Bibeln) är ingiven av Gud och nyttig till undervisning, till
bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet”. (2 Tim 3:16). Bibeln innehåller inte bara Guds
Ord – den är Guds Ord. Bibeln är den informations- och instruktionsbok som vi människor behöver för
våra liv. Om vi ignorerar den, kan vi räkna med svårigheter och problem som vi annars kunde undgå.

3. Bibeln är en gammal bok med gammaldags språkbruk och omoderna begrepp. Är det inte lite
riskabelt att förlita sig på något som är så avlägset från våra upplysta dagar? (1 Petrus 1:25 )
Nej. Dess ålder är snarare till dess fördel. Det visar att den faktiskt är inspirerad av Gud. Bibeln säger
"Herrens Ord förblir i evighet". 1 Petrus 1:25. Bibeln står fast som en klippa. Den är Guds bok – Hans
Ord. Den kan inte omintetgöras. Människor, ja hela nationer har bränt, förbjudit och på alla sätt försökt
att misstänkliggöra och förgöra Bibeln. Dessa människor har i stället själva blivit misstänkliggjorda. Nu är
det de själva som är borta och deras attacker på Bibeln glömda. Bibeln förblir en best seller, ständigt
efterfrågad. Miljoner människor är även idag beredda att dö för den om det skulle behövas. Dess
budskap kommer ifrån Gud och är till 100% aktuellt. Innan du börjar läsa den, be Gud att öppna ditt
hjärta för det du läser.
4. Några av de intelligentaste människorna i världen har i detalj studerat Bibeln och sagt att den
är omöjlig att förstå. Om Bibeln verkligen är Guds Ord, skulle inte då alla kunna förstå den? (1
Korinterbrevet 2:13 )
Lärda människor, som kan förstå och föklara nästan vad som helst, kommer ofta till korta när de läser
Bibeln. Skälet till det finner vi i 1 Korinterbrevet 2:13-14, där det står: "inte med ord som mänsklig visdom
lär utan med ord som Anden lär". Den djupa innebörden av Ordet kommer aldrig att förstås av en
världslig hjärna, oavsett hur skärpt den är. Om man inte med fullständig ärlighet söker en gemenskap
med Gud, kan man inte förstå det som kommer ifrån Gud. Den helige Ande, som förklarar Bibeln
(Johannes 16:13; 14:26), talar inte till en världsligt inriktad hjärna. Däremot kan en oskolad kristen som
ber om det, få otrolig insikt från den helige Ande (Matteus 11:25; 1 Korinterbrevet 2:9-10).
5. Bibeln är full av fel. Hur kan man tro att den är inspirerad av Gud? (Jesaja 28:9 )
En överväldigande majoritet av de s.k. fel man funnit i Bibeln har visat sig bero på avsaknad av
förståelse hos den person som riktat anklagelsen. De är inte fel alls, utan helt enkelt missförstådd
sanning. Guds Ord:
1. Talar alltid sanning.
2. För dig aldrig vilse
3. Är helt autentisk.
4. Är en beprövad och tillförlitlig källa, inte bara för andliga ting, utan även för ämnen som historia och
vetenskap.
Satan försöker alltid gräva fram någon påstådd brist i Skriften, vilket kanske inte är så överraskande.
Han fann ju fel även hos Gud i himlen. De som kopierat kan ha gjort fel i vissa fall, men inget sådant fall
påverkar sanningen i Guds Ord. Inga trospunkter byggs på ett enda bibelställe, utan på alla Guds
kommentarer om ett ämne. Vi känner inte till något påstått fel av någon sort som skulle inverka på
Bibelns sanningshalt. Däremot finns det saker i Bibeln som är svåra att förstå. Och det finns alltid
utrymme för tvivel för sådana som väljer att tvivla. Vi påstår att fel som ännu inte är förklarade, kommer,
som alla tidigare påstådda fel, att visa sig vara falskt alarm. Ju mer människor försöker underminera
Bibelns trovärdighet, desto klarare kommer dess ljus att skina.

Quiz Questions
1. Vilka av nedanstående profetior visar att Bibeln är inspirerad den helige Ande? (4)
___ Kores skulle inta Babylon.
___ Ronald Reagan skulle bli president.
___ Egypten skulle aldrig mer bli en framstående, ledande nation.
___ Moraliskt förfall skall utmärka den sista tiden.
___ Det kommer inte att regna i Tyskland på 20 år.
___ Babylon skulle aldrig bli återuppbyggd igen efter sin förstörelse.
2. Jesus visade att han trodde på att Bibeln var Guds Ord genom att: (1)
___ Prata högljutt om saken.

___ Citera Bibeln när han undervisade.
___ Kalla ner eld från himlen över dem som inte trodde på honom.
___ Proklamera det från tempeltrappan.
3. Vilka av nedanstående vetenskapliga fakta finner man i Bibeln? (3)
___ Jorden är rund.
___ Luft har vikt.
___ Gud hindrar atomen från att flyga isär.
___ Den kemiska formeln för vatten är H2O.
___ Havsvatten är salthaltigt.
4. Vilka av följande hälsoprinciper finner man i Bibeln? (2)
___ Drick femton liter vatten om dagen.
___ Drick inte alkohol.
___ Man ska ut och springa varje morgon och kväll.
___ Man ska avhålla sig från omoraliskt sexuellt leverne.
5. Följande fakta om Bibeln är sanna: (3)
___ Bibeln har ca 40 författare.
___ Bibeln skrevs under en tidsrymd av 10 000 år.
___ Bara vissa delar av Bibeln är inspirerade av den helige Ande.
___ Bibelns verklige författare är den helige Ande.
___ Bibeln är en best seller.
6. Vilka av nedanstående påståenden är bibliska förutsägelser om Messias? (3)
___ Han skulle födas i Nasaret.
___ Han skulle ofta flyga upp till himlen.
___ Han skulle säljas för 30 silverpenningar.
___ Herodes skulle försöka döda honom.
___ Han skulle korsfästas.
___ Han skulle uppstå igen från de döda efter sju år.
7. Vilken av de regler som finns i Bibeln skulle bäst kunna förhindra AIDS? (1)
___ Avstå från omoraliskt leverne.
___ Tillbe inte hemmagjorda gudar.
___ Ät på regelbundna tider.
8. Vilka av nedanstående påståenden är sanna om evolutionsteorin? (3)
___ Det är en obevisad teori.
___ Den underminerar den kristna tron.
___ Den är ett bevisat faktum.
___ Den bevisar att människor och apor har samma förfäder.
___ Den är en av kommunismens grundpelare.
9. Vilka av nedanstående påståenden understöder att Bibeln är inspirerad? (5)
___ Biografierna berättar om både bra och dåligt
___ Det förändrar livet för dem som följer den.
___ Gamla testamentets profetior om Messias gick i uppfyllelse i Jesus.
___ Den förutsade fyra stora världsriken.
___ Den är enhetlig och säger inte emot sig själv.
___ Den talar om precis på dagen och timmen när Jesus skall komma tillbaka.
10. Gud skapade jorden på sex bokstavliga 24-timmarsdagar. (1)
___ Rätt
___ Fel
11. På Noas tid kom det en översvämning över hela jorden som ödelade allt levande utom de
djur som levde i vattnet och de djur och människor som var inne i arken. (1)
___ Rätt
___ Fel

12. Världens olika språk har sitt ursprung vid Babels torn (1)
___ Rätt
___ Fel

Skapade-Gud-Satan?
De flesta människor i världen har blivit grundlurade av en djävulsk
hjärnas mycket framgångsrika verksamhet. En högintelligent
varelse vars namn är Satan. Denne mörkrets furste är mer verklig
än många tror... han är inte bara en elak sagofigur! Bibeln säger
att han är på riktigt. Han är mästare på att splittra familjer, sprida
lögner om Gud, och orsaka sorg och elände i hela världen. Han är
verklig och han är desperat. Här presenteras Bibelns fakta om
mörkrets furste, och om hur du kan övervinna honom!

1. Var kom synden ifrån?
"Djävulen har syndat från begynnelsen." 1 Johannes 3:8. "Den store draken,
den gamle ormen, som kallas djävul och Satan." Uppenbarelseboken 12:9.
Answer: Satan, även kallad djävulen, är syndens upphovsman. Utan Bibeln
skulle ursprunget till synd förbli oförklarat.
2. Vad hette Satan innan han syndade, och
var bodde han då?
"Hur har du inte fallit från himlen, du strålande
morgonstjärna! (Lucifer)" Jesaja 14:12. Jesus sade: "Jag såg Satan falla
ned från himlen såsom en ljungeld." Lukas 10:18. "Du var en kerub som
skuggade vida, och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget."
Hesekiel 28:14.
Answer: Hans namn var Lucifer, och han bodde i himlen. Lucifer
symboliseras av Babylons kung i Jesaja 14 och som kungen av Tyrus i
Hesekiel 28.
3. Varifrån kom Lucifer? Vilken viktig uppgift hade han?
Hur blir han beskriven i Bibeln?
"Du var skapad." Hesekiel 28: 13. "Du var en kerub som
skuggade vida." Hesekiel 28:14. "Du var ypperst bland
härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig i skönhet."
Hesekiel 28.12 …"Med guld var dina tamburiner och flöjter
utsmyckade. Lyckosam var du på dina vägar från den dag då
du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig."
Hesekiel 28:15.
Answer: Lucifer var skapad av Gud precis som alla andra

änglar (Efeserbrevet 3:9). Lucifer var en "skuggande" kerub, eller ängel. En stor ängel står på vänstra
sidan av Guds tron och en annan står på den högra (Psaltaren 99:1). Lucifer var en av dessa mycket
högt uppsatta härförare av änglaskaran. Han var otroligt vacker och helt utan fel. Hans visdom var
perfekt. Hans strålglans var bländande. Hesekiel 28:13 antyder att hans stämband var speciellt gjorda
för att göra honom till en framstående musiker. Man tror att han ledde den himmelska kören.
4. Vad hände egentligen i Lucifers liv som fick honom att synda? På
vilket sätt hädade han?
"Ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt
pråls skull." Hesekiel 28:17. "Du sade i ditt hjärta: Jag vill stiga upp till
himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron... Jag vill göra
mig lik den högste" Jesaja 14:13-14.
Answer: Lucifer lät högfärd, avundsjuka, missnöje och självgodhet ta
överhanden i sitt liv. Han beslöt att försöka ta Guds plats för att kunna
tvinga alla att tillbe honom. Detta var förräderi på högsta nivå.
Anmärkning: Varför är det så viktigt med tillbedjan? Jo, för att det är just tillbedjan som den pågående
striden mellan Gud och Satan gäller. Människan skapades till att vara glad och lycklig och helt tillfreds
bara när hon tillber Gud allena. Inte ens änglar skall tillbes (Uppenbarelseboken 22:8-9). Redan från
början försökte Satan få människan att tillbe sig. Även flera årtusenden senare, när han frestade Jesus i
öknen, stod tillbedjan i centrum (Matteus 4:8-11). I dessa sista dagar uppmanar Bibeln oss att tillbe Gud,
världens skapare (Uppenbarelseboken 14:6-7). Detta gör Satan så arg att han är beredd att använda
både våld och dödshot för att tvinga människor att tillbe honom i stället för Gud (Uppenbarelseboken
13:15).
Alla tillbeder någon eller någonting:
makt, prestige, mat, nöjen, ställning, ens egen åsikt, etc. Gud säger "Du
skall inga andra gudar hava jämte mig". 2 Mose 20:3. Såvida vi inte tillbeder
honom enbart, så är vi emot honom (Matteus 12:30). Denna nyhet är
chockerande men sann. Om någon eller någonting annat än Gud får första
platsen i mitt liv, så stödjer jag – kanske omedvetet – Satan och tillbedjan av
honom. Har Gud främsta platsen i mitt liv, eller upphöjer jag omedvetet
Satan? Det är något att tänka på, eller hur?
5. Vad blev följden i himlen av Lucifers
uppror?

Vadhelst eller
vemhelst (annan
än Gud) som får
första platsen i mitt
liv blir den avgud
som jag dyrkar.

"En strid uppstod i himlen: Mikael och hans
änglar gav sig i strid med draken; och
draken och hans änglar stridde mot dem,
men de förmådde intet mot dem, och i
himmelen fanns nu inte mer plats för dem.
Och den store draken, den gamle ormen,
blev nedkastad, han som kallas djävul och
Satan, och som förvillar hela världen; han
blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom."
Uppenbarelseboken 12:7-9.
Answer: Lucifer fick med sig en tredjedel av den himmelska
änglaskaran (Uppenbarelseboken 12:3-4) och orsakade därmed ett uppror i himlen. Gud hade inget
annat val än att förvisa Lucifer och hans änglar från himlen. Detta var utan tvekan den största strid som
någonsin utkämpats. Satans mål var att ta över tronen, även om det betydde att någon måste dö.
(Johannes 8:44). Efter sin utvisning fick han namnet Satan (åklagare), djävul (förtalare), och hans änglar
kallas för demoner.

6. Var har Satan numera sitt högkvarter? Vilken inställning har
han till människor?
"Då frågade Herren Åklagaren: "Varifrån kommer du?" Åklagaren
svarade Herren och sade: "Från en vandring utöver jorden och från en
färd omkring på den." Job 2:2. "Gläd er fördenskull, ni himlar och ni som
bor i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit
ned till er i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort."
Uppenbarelseboken 12:12. "Var nyktra och vaka. Er vedersakare,
djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka." 1 Petrus 5:8.
Answer: Tvärt emot vad de flesta tror, har Satan sitt högkvarter på jorden, inte i helvetet. Gud gav
Adam och Eva herradömet över jorden (1 Mosebok 1:26). När de syndade gav de detta herravälde till
Satan (Romarbrevet 6:16), som då blev jordens härskare, eller prins (Johannes 12:31). Satan hatar
människor, de är ju skapade till Guds avbild. Och eftersom han inte kan komma åt Gud, riktar han sin
giftiga vrede mot människorna som är Guds barn. Han är en ond, grym mördare vars mål är att förgöra
dig och på så sätt såra Gud.
7. När Gud skapade Adam och Eva gav han dem ett enda förbud.
Vad var det? Vad skulle straffet för överträdelse vara?
"Men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty när du äter
därav det skall du döden dö". 1 Mosebok 2:17.
Answer: De fick inte äta av trädet med kunskap om gott och ont. Om de
åt av det, skulle de straffas med döden.
8. Vad gjorde Satan för att kunna lura Eva? Vilken var den första lögnen?
"Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort; och
han sade till kvinnan: Skulle då Gud ha sagt: Ni ska inte äta av något träd i
lustgården?" "Då sade ormen till kvinnan: Ingalunda ska ni dö; men Gud vet, att
när ni äter därav, ska era ögon öppnas, så att ni blir såsom Gud och förstår vad
gott och ont är." 1 Mosebok 3:1,4-5.
Answer: Satan använde en orm - det klokaste och mest tilltalande djur Gud
hade gjort - för att att lura Eva. Ormen hade ursprungligen kanske till och med
vingar och kunde kanske flyga (Jesaja 14:29-30; 30:6). Lägg märke till att ormen
inte kröp förrän Gud förbannade den (1 Mosebok 3:14). Satans lögner var: (1) Ni
skall visst inte dö och (2) om ni äter av frukten blir ni kloka. Satan, som är lögnens fader (Johannes
8:44), blandade sanning med de lögner han sa till Eva. Lögner som innehåller ett visst mått av sanning
är de mest trovärdiga. Det var sant att de skulle komma att lära känna "ondskan" efter att ha syndat. I
sin stora kärlek hade Gud gjort så att de inte behövde känna till varken sorg, lidande, smärta eller död.
Satan fick denna kunskap att verka lockande, precis som han gör idag. Satan ljög om hurudan Gud är,
eftersom han vet att ingen som känner Guds rätta karaktär någonsin vill vända
sig bort från honom.
9. Var det egentligen så farligt att äta en liten frukt? Varför fick Adam
och Eva lämna lustgården?
"Den som förstår att göra vad gott är, men inte gör det, för honom blir detta till
synd". Jakob 4:17. "Synd är överträdelse av lagen". 1 Johannes 3:4. "Den som
gör synd, han är av djävulen". 1 Johannes 3:8. "Och Herren Gud sade: Se,
mannen har blivit såsom en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må
han nu inte räcka ut sin hand och ta jämväl av livets träd och äta, och så leva
evinnerligen." "Och han drev ut mannen, och satte öster om Edens lustgård
keruberna jämte det ljungande svärdets lågor, för att bevaka vägen till livets
träd." 1 Mose 3:22,24.

Answer: Ja, de syndade när de åt av frukten eftersom de därmed förkastade ett av de få villkor som
Gud hade ställt. Det var en öppen revolt mot Guds lag och hans auktoritet. Genom att vara olydiga mot
Gud, gjorde Adam och Eva gemensam sak med Satan, Guds fiende. Därigenom uppstod en separation
mellan dem och Gud (Jesaja 59:2). Satan hoppades att paret skulle synda och sedan äta av livets träd
igen och på så vis bli odödliga syndare. Men Gud förvisade dem i stället ut ur Edens lustgård, för på så
sätt förhindra den tragedin.
10. Vilka uppseendeväckande fakta finner vi i Bibeln beträffande Satans metoder för att såra,
bedra, tillintetgöra och göra människor missmodiga?
Answer: Satan använder varje upptänkligt sätt för att lura och tillintetgöra människor. Hans demoner
kan uppträda som rättfärdiga människor, till och med som präster. Satan kommer att förställa sig till en
ljusets ängel med makt att nedkalla eld från himlen. Han kommer att utge sig för att vara Jesus. Men nu
har du blivit varnad, så fall inte för dessa lögner. Det står att när Jesus kommer, allas ögon ska se
honom (Uppenbarelseboken 1:7). Han kommer att bli kvar, synlig, i skyn, och kommer inte att vidröra
jorden (1 Tessalonikerbrevet 4:17).
Bibeln säger att Satan:
Lurar/förföljer
(Uppenbarelseboken 12:9,13)
Felaktigt anklagar/mördar
(Uppenbarelseboken 12:10; Johannes 8:44)
För krig mot Guds folk
Uppenbarelseboken 12:17
Tillfångatar
Uppenbarelseboken 2:10
Gör under/ljuger
Uppenbarelseboken 16:13-14; Johannes 8:44
Orsakar sjukdomar/plågar
Job 2:7
Förtalar
"Djävul" betyder "förtalare"

Citerar/felciterar Bibeln
(Matteus 4:5-6)
Fångar/snärjer
(2 Timoteus 2:26; 1 Petrus 5:8)
Binder/uppmuntrar bedrägeri
Lukas 13:16; Johannes 13:2,21
Behärskar/hindrar
Lukas 22:3-5; 1 Tessaloniker 2:18)
Uppträder som en ljusets ängel
2 Korinterbrevet 11:13-15
Hans demoner uppträder som pastorer
2 Korinterbrevet 11:13-15
Nedkallar eld från himlen
Uppenbarelseboken 13:13

11. Hur mäktiga och effektiva är Satans frestelser och strategier?
Han övertygade en tredjedel av himmelens änglar (Uppenbarelseboken 12:3-9), han lurade Adam och
Eva (1 Mosebok 3), och han lurade alla utom åtta människor på Noas tid. (1 Petrus 3:20). Han kommer
att få de förlorade att känna sig trygga (Matteus 7:21-23). Nästan hela världen kommer att följa honom
(Uppenbarelseboken 13:3). Få kommer att bli räddade. (Matteus 7:14; 22:14).
Answer: Satans framgångar är så överväldigande, att det är helt otroligt. Han lurade en tredjedel av
änglarna! I berättelsen om Noa var det bara åtta människor som inte blev lurade. Innan Jesus kommer
för andra gången, kommer Satan att uppträda som en himelsk varelse och utge sig för att vara Kristus.
Hans förmåga att bedra kommer att vara så stor, att enda säkra sättet att inte bli lurad, är att vägra att
gå och se honom. (Matteus 24:23-26). Om du fullständigt vägrar att se eller lyssna, kommer Jesus att
skydda dig från villfarelsen (Johannes 10:29).
12. När och var kommer djävulen att få sitt straff? Vad blir det
för straff?
"Så skall det ock ske vid tidens ände. Människosonen skall då sända
ut sina änglar, och de skall samla tillhopa och föra bort ur hans rike
alla dem som är andra till fall, och dem som gör vad orätt är, och
skall kasta dem i den brinnande ugnen." Matteus 13:40-42. "Och

djävulen som förvillade dem, blir kastad i samma sjö av eld och svavel." Uppenbarelseboken 20:10. "Gå
bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar." Matteus
25:41. "Därför lät jag eld gå ut från dig, och av den blev du förtärd. Jag lät dig ligga såsom aska på
jorden inför alla som besökte dig. ...Du tog en ände med förskräckelse för evig tid." Hesekiel 28:18-19.
Answer: Djävulen kommer att kastas i den brinnande sjön på jorden vid världens slut. Elden kommer att
totalt förtära Satan och det kommer bara att bli aska kvar av honom. Det blir slutet på hans liv och
existens för all evighet. Denna eld kommer också att förinta alla syndare. I denna sista stora
kraftmätning kommer ingen som står på Guds sida att dö och ingen som står på Satans sida kommer att
överleva.
Märk: Vi kan inte fatta den sorg som Fadern och Sonen kommer att känna när Satan slutgiltigt dör. Han
stod dem närmare än någon annan - en varm, personlig vän. Den smärta Gud Fadern och Jesus känner
när de tvingas förgöra honom och alla de som han har lyckats få med sig, gör mer ont än elden kan göra
dem som brinner däri.
13. Vad är det som slutligen definitivt gör slut på synden? Kommer den
någonsin att kunna uppstå igen?
"Så sant jag lever säger Herren, för mig skall alla knän böja sig, och alla tungor
skall prisa Gud." Romarbrevet 14:11. (Se även Filipperbrevet 2:10.11; Jesaja
45:23.) "Inte två gånger behöver hemsökelsen drabba." Nahum 1:9.
Answer: Två viktiga saker kommer att avgöra saken:
För det första kommer alla varelser i himlen och på jorden, även djävulen och
hans änglar, att av egen fri vilja knäböja och öppet erkänna att Gud är sann,
rättvis och rättfärdig. Ingen fråga kommer att lämnas obesvarad. Alla syndare
kommer att öppet erkänna att de gått förlorade på grund av sin egen medvetna
vägran att ta emot Guds kärlek och frälsning. De kommer att förstå och
erkänna att i rättvisans namn måste de dö. De kommer att medge att de förtjänar evig död.
För det andra, kommer synd för alltid att försvinna från universum när Satan, hans änglar, syndare och
allt som har med synd att göra totalt och slutligt förgörs. Gud försäkrar oss i Bibeln att synd aldrig mer
kommer att få smutsa ner hans universum.
14. Vem är det som ser till att synden definitivt, totalt och för alltid är
utplånad ur universum?
"Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet
djävulens gärningar." 1 Johannes 3:8. "Då nu barnen hade blivit delaktiga av
kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han
genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det
är djävulen." Hebreerbrevet 2:14
Answer: Genom sitt liv, sin död och sin
uppståndelse, är det Jesus som kan försäkra oss
om att synden är för alltid borta.
15. Vilka känslor har Gud Fader för oss människor?
"Ty Fadern själv älskar er." Johannes 16:27 (Se även Johannes 3:16 och
17:22-23)
Answer: Fadern älskar människorna precis lika mycket som Sonen gör.
Jesu främsta syfte med sitt liv var att visa oss Faderns karaktär, så att vi
skulle kunna se hur kärleksfull, varm och omtänksam Fadern verkligen är.
(Johannes 5:19).

Satan felrepresenterar Fadern
Satan försöker få oss att tro att Fadern är okänslig, högdragen, petig, sträng och otillgänglig (Satans
egna egenskaper). Han till och med beskriver sina egna fula verk som "Guds finger." Jesus kom för att
undanröja detta förtal mot Faderns namn och för att visa att vår himmelske Fader älskar oss mer än en
mor älskar sitt barn (Jesaja 49:15). Jesu favoritämne var Guds tålamod, ömhet och oändliga nåd.
Fadern längtar efter oss
I avsikt att göra människorna övermåttan lyckliga, har vår himmelske Fader förberett ett underbart och
evigt hem för dem. Våra drömmar här är ingenting i jämförelse med vad han har i beredskap åt oss! Han
längtar efter att få välkomna oss till den glada familjefesten där ovan! Låt oss förkunna det glada
budskapet! Och låt oss vara beredda. Nedräkningen har redan börjat.
16. För mig är det goda nyheter att Gud Fadern älskar mig lika mycket som Jesus gör.
Answer:

Thought Questions
1. Var det verkligen ett äpple som Adam och Eva åt? (1 Mosebok 3:6 )
Vi vet inte. Bibeln säger inte vilken sorts frukt det var.
2. Varifrån kommer föreställningen att djävulen är en röd figur, till hälften människa och till
hälften djur med horn och svans? (Hesekiel 28:14 )
Det kommer från den hedniska mytologin, och Satan gläds åt den här vanföreställningen. Han vet att
tänkande människor avfärdar fantasimonster och därmed förnekar hans existens. De som inte tror att
djävulen finns, blir de första att falla för hans lurendrejeri.
3. Gud sade till Adam och Eva: "Den dag du äter därav skall du döden dö." Varför dog de inte
den dagen? (1 Mosebok 2:17 )
Bibeln talar om två olika dödar:
(1) Den "första" döden dör vi alla (Hebreerbrevet 9:27),
(2) Den "andra" döden dör alla onda människor i den brinnande sjön (Uppenbarelseboken 21:8).
Skillnaden ligger i det att det kommer inte att bli någon uppståndelse från den andra döden. Den är evig.
Jesus dog den andra döden för varje människa
När Adam och Eva syndade skulle de omedelbart ha dött den andra döden. Men Jesus gick in i deras
ställe och erbjöd sig att dö den andra döden på Golgata för varje människa. Hans osjälviska offer
räddade dem (Hebreerbrevet 2:9).
När Adam syndade, blev hans "odödliga" väsen ett "döende" väsen.
Vad beträffar den första döden, så står det i 1 Mosebok 2:17: "du skall döden dö". Det betyder att Adam
och Eva skulle komma in i ett tillstånd av döende. Innan de syndade, var de odödliga och syndfria.
Odödligheten upprätthölls genom att de åt av livets träd. När de syndade förändrades deras väsen till ett
döende syndfullt väsen. Detta var vad Gud hade sagt. Eftersom de blev förhindrade att nå livets träd,
började nedbrytningsprocessen och förfallet med en gång, vilket slutligen ledde till döden. Graven blev
en verklighet. Gud underströk detta senare när han talade med dem: "Ty du är stoft och till stoft skall du
åter varda." 1 Mosebok 3:19.
4. Men är inte Gud ansvarig för Satans synder eftersom han har skapat honom? (Josua 24:15 )
Nej inte alls. Gud skapade Lucifer som en helt perfekt och syndfri ängel. Lucifer gjorde sig själv till
djävul. Valfrihet är en av Guds regerings principer. Gud visste redan när han skapade Lucifer att han

skulle synda. Om Gud vid denna tidpunkt hade vägrat att skapa honom, skulle han ha brutit mot den
grundläggande fria viljans princip.
"Fri Vilja" är Guds sätt.
Även om Gud klart visste vad Lucifer skulle göra, så skapade han honom ändå. Detsamma gällde när
han skapade Adam och Eva, och det gäller även dig och mig. Gud vet innan vi är födda hur vi kommer
att leva, men trots det låter han oss välja att leva antingen efter hans ledning eller efter Satans. Gud är
villig att bli missförstådd och att bli felaktigt anklagad medan han ger oss tid att fritt välja vem vi vill följa.
Bara en kärleksfull Gud skulle ta risken att ge full frihet till alla.
Denna fina, viktiga gåva som den fria viljan är, kan endast komma från en rättvis, öppen och kärleksfull
Gud. Det är en ära och en glädje att tjäna en sådan Herre och vän.
Välj att tjäna Gud.
Det kommer snart att bli ett slut på problemet med synd. I begynnelsen var allt "gott." 1 Mosebok 1:31.
"Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld" 1 Johannes 5:19. Alla människor måste
välja att tjäna Gud eller Satan. Använd din fantastiska frihet du fått av Gud att tjäna honom.
5. Varför dödade inte Gud Satan när han syndade? Då hade vi ju sluppit det här eländet! (1
Korinterbrevet 4:9 )
Anledningan var att synd var ett helt nytt begrepp i Guds universum, och dess invånare förstod inte vad
det var för någonting. Antagligen förstod inte ens Lucifer det från början heller. Lucifer var en intelligent,
högt respekterad ledare av änglaskaran. Hans sätt att initiera synden orsakade troligen mycket
konfunderingar bland änglarna. Kanske började han så här: "Himlen är en bra plats, men den skulle
kunna bli bättre om vi änglar kunde få vara med och bestämma lite mer. Eftersom Gud Fadern och
Sonen har haft oemotsagd auktoritet så länge, verkar det som om de blivit blinda för verkligheten i sitt
ledarskap. Änglar borde inte behöva lyda order som vi gör nu. Vi borde få vara med och bestämma. Gud
vet att mina förslag är riktiga, och han känner sig hotad. Vi bör inte låta våra högt ärade ledare riskera
himlens existens bara för att de förlorat kontakten med verkligheten. De kommer att lyssna till oss om vi
går samman. Vi får inte visa oss svaga; vi måste handla. Om inte, kommer vi att gå förlorade under en
regering som inte värdesätter oss."
En tredjedel av himlens änglar slöt sig till Lucifer.
Lucifers argumentering övertygade många änglar, och en tredjedel av dem slöt sig till honom. Om Gud
genast hade utplånat Lucifer, kunde det ha hänt att de änglar som inte riktigt förstod Guds karaktär hade
börjat tillbe Gud av rädsla. Kanske de tänkte: "Lucifer kunde ha haft rätt. Var försiktiga! Om vi inte gör
som Gud säger, kanske han dödar oss också!" Det hade inte löst några problem. Det hade bara skapat
fler.
Gud vill bara ha frivillig gudstjänst som utförs av kärlek.
Den enda sorts tillbedjan som är acceptabel inför Gud, är frivilligt tjänande som görs i kärlek. Lydnad av
andra motiv, vad de vara må, är inte acceptabelt inför Gud.
Gud ger Satan tid att visa vilka principer han arbetar efter
Satan påstod att han hade en bättre plan för att regera universum. Gud ger honom tid att demonstrera
och visa oss hur det blir när han, Satan, får bestämma. Gud kommer inte att utplåna synden förrän
varenda själ i hela universum har blivit övertygad om att Satan regerar med oärlighet, hat, våld, lögn och
förstöring.
Hela universum betraktar detta skådespel.
Bibeln säger: "Ett skådespel har vi blivit för världen, för både änglar och människor." 1 Korinterbrevet
4:9. Hela universum tittar med förundran på medan vi spelar vår roll i den stora striden mellan Kristus
och Satan. När denna strid är slutkämpad kommer alla att fullt ha insett och förstått de båda rikenas
principer, och har haft möjlighet att välja antingen Kristus eller Satan. De som valt att alliera sig med
synd och Satan, kommer att bli utplånade med honom, medan Guds folk kommer att få åtnjuta evig
trygghet i sitt himmelska hem.

Quiz Questions
1. Vem är syndens ursprung? (1)
___ Mikael
___ Lucifer
___ Gabriel.
2. Var levde Lucifer när han syndade första gången? (1)
___ På jorden
___ I himlen
___ På nordstjärnan
3. Vilka av följande beskrivningar passar på Lucifer som han var innan han syndade? (6)
___ Skapad ängel
___ Full av vishet
___ Red på en himmelsk, vit häst
___ Perfekt
___ Portvakt i himlen
___ Begåvad musiker
___ Otroligt vacker
___ Skuggande kerub
4. Vilka av följande påståenden är sanna om Lucifers uppror? (5)
___ Han kastades ner från himlen.
___ Han ångrade sig och stannade i himlen.
___ Han gömde sig i ett palats.
___ Hans namn blev Satan.
___ Han var den förste syndaren.
___ Jesus såg när han blev utkastad.
___ En tredjedel av himlens alla änglar kastades ut med honom.
5. Vad ville Lucifer? (2)
___ Få tillbedjan
___ Störta Gud och ta hans plats.
___ Flyga tvärs genom hela universum.
6. Vilka av nedanstående påstående än sanna om djävulen, Satan? (4)
___ Han är röd och har horn och klövar.
___ Han bor i helvetet.
___ Han älskar människor.
___ Han kan förställa sig till en lysande ängel.
___ Han kan inte göra under.
___ Han är en lögnare och en mördare.
___ Han kan kalla ner eld från himlen.
___ De allra flesta människor kommer att följa honom och gå förlorade.
7. Vilka av nedanstående påståenden är sanna beträffande Adams och Evas syndafall? (3)
___ Satan var förklädd till en ängel.
___ Satan kallade Gud för lögnare.
___ Vi vet att Satan gav dem äpplen.
___ Satan kom först till Adam.
___ Satan hoppades att de skulle förbli odödliga syndare.
___ Satan blandade lögn med sanning när han frestade dem.
8. Vad är sant angående Satans slutliga straff? (4)
___ Det kommer slutligen bara att bli aska kvar av honom.
___ Hans änglar kommer att klara sig.

___
___
___
___

Helveteselden kommer att vara i himlen.
Satan och hans änglar kommer att erkänna att de hade fel.
Elden kommer även att förgöra synd och syndare.
Satan kommer att erkänna Guds rättvisa.

9. Varför dödade inte Gud Lucifer genast när han hade syndat? (4)
___ Änglarna skulle kunna missförstå det.
___ En del skulle kunna bli rädda för Gud.
___ Lucifer var för stark för Gud.
___ De goda änglarna hindrade honom.
___ Det behövdes tid för att visa vilka planer Lucifer hade.
___ Det behövdes tid för att visa godheten med Guds plan.
10.
___
___
___

Vad är det som slutligen kommer att visa att Gud hade rätt? (1)
Gud ska låta mirakel ske.
Varenda varelse i hela universum kommer att knäböja och erkänna Guds kärlek och rättvisa.
Himlens änglar kommer att befalla alla att tjäna Gud.

11.
___
___
___
___
___
___

Vilka av de nedanstående påståendena är sanna beträffande synd? (5)
Jesus har försäkrat att synden är övervunnen.
Synd är överträdelse av Guds lag.
Synd skiljer oss från Gud.
Det är enkelt att övervinna synd.
Satan är lögnens fader.
Efter det att synden slutligen är övervunnen, kommer den aldrig att kunna komma tillbaka igen.

12.
___
___
___
___
___
___

Vilka av nedanstående påståenden är sanna? (5)
Satan skyller sina egenskaper på Gud.
Gud älskar oss mer än våra föräldrar gör.
Satan bär skulden till de flesta naturkatastrofer.
Jesu liv visade oss Guds karaktär.
Gud Fader är en hård och sträng person.
De flesta människor missförstår Gud.

Räddning-ovanifrån
Tänk dig att ha trillat överbord ute på vida oceanen med hungriga
hajar som cirklar omkring dig! Föreställ dig sedan hur lättad och
tacksam du skulle känna dig om du blir räddad. Sanningen är den,
att varenda människa på jorden befinner sig i en ocean full av
faror. Vi behöver omedelbar räddning, inte av sjöräddningen eller
polisen, men av vår himmelske Far. Gud älskar dig så mycket att
han sände sin Son att rädda dig. Du har antagligen hört allt detta
förut, men förstår du egentligen vad det betyder? Kan det
verkligen göra någon skillnad i ditt liv? Läs vidare så får du se!

1. Bryr sig verkligen Gud om mig?
Detta är vad han säger: "Eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så
högt aktad och så älskad av mig." Jesaja 43:4. "Ja, med evig
kärlek har jag älskat dig." Jeremia 31:3.
Answer: Guds oändliga kärlek till dig och mig är större än vi kan
fatta med vårt förstånd. Han älskar dig som om du vore den enda
förlorade varelsen i hela universum. Han skulle ha gett sitt liv för
dig eller mig även om det så inte hade funnits någon enda annan
syndare att rädda. Försök att aldrig glömma detta faktum. I hans
ögon är du värdefull. Han älskar dig.
2. Hur har Gud visat sin kärlek till oss?
"Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att
var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv."
Johannes 3:16. "Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland
oss, att Gud har sänt sin enfödde Son i världen, för att vi ska leva
genom honom. Inte däri består kärleken, att vi har älskat Gud, utan
däri, att han har älskat oss, och sänt sin Son till försoning för våra
synder." 1 Johannes 4:9,10
Answer: Han älskade oss så
djupt, att han var villig att låta sin
ende son lida och dö, hellre än
att vara skild från dig och mig för
evigt. Vi kommer aldrig att förstå det, men han gjorde det - bara för
dig, bara för mig!

3. Hur kan han älska någon som mig?

"Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare." Romarbrevet
5:8.
Answer: Definitivt inte för att jag på något sätt har förtjänat det. Ingen av oss har förtjänat någonting,
utom syndens lön som är döden. (Romarbrevet 6:23). Men Guds kärlek är kravlös. Han älskar tjuvar,
äktenskapbrytare och mördare. Han älskar även den själviske, hycklaren, och den profana hädaren.
Men störst av allt är, att han älskar mig! Och eftersom han vet att mina synder bara kan leda till misär
och död, så vill han rädda mig från mina synder. Det var därför han dog.
4. Vad betyder hans död för mig?
"Se, vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi
får kallas Guds barn." 1 Johannes 3:1. "Men åt alla dem
som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt
dem som tror på hans namn." Johannes 1:12.
Answer: Kristus dog för att betala det dödsstraff som var
mitt. Han föddes som människa så att han skulle kunna
lida den död som jag förtjänade. Med andra ord, hans
syndfria liv blir mig tillgodoräknat så att även jag kan
anses som rättfärdig. Gud antar Jesu död som en
fullständig betalning för alla mina synder. Genom att
acceptera det Jesus gjorde och att ta emot det som en
gåva, blir jag upptagen i Guds egen familj som hans
barn. Det är otroligt!
Meditera en liten stund över dessa enkla fakta:
• På grund av mina synder så är jag dömd till döden.
• Jag kan inte betala den skulden utan att gå miste om evigt liv, eftersom om jag dog för mina synder så
skulle jag ju inte kunna väcka mig själv till liv igen. Jag skulle vara död för evigt.
• Jag har en skuld som jag inte kan betala! Men en vän kommer till mig, och den vännen är Jesus. Han
säger, "Jag ska betala. Jag ska dö i ditt ställe och du får tillgodoräkna dig detta. Du behöver inte dö för
dina synders skull."
• Jag måste helt enkelt ta emot det erbjudandet! Är det inte enkelt? Jag erkänner öppet och tar emot
hans död för mina synder. I det ögonblick jag gör det, så blir jag en Guds son eller dotter!
5. Hur tar jag emot honom och går från döden till livet?
Bara erkänn tre saker:
1. Jag är en syndare. "Alla har syndat." Romarbrevet 3:23.
2. Jag är dömd att dö. "Syndens lön är döden." Romarbrevet 6:23.
3. Jag kan inte rädda mig själv. "Utan mig kan ni ingenting göra."
Johannes 15:5.
Därefter, tro på tre saker:
1. Han dog för mig. "Guds nåd kommer alla till godo genom att han
smakade döden." Hebreerbrevet 2:9.
2. Han förlåter mig. "Om vi bekänner våra synder, så är han trofast
och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." 1 Johannes 1:9.
3. Han räddar mig. "Den som tror, han har evigt liv." Johannes 6:47
Answer: Genom att be om, tro på, och acceptera den största
av Guds gåvor, vår Herre Jesus Kristus.
6. Vad måste jag göra för att kunna ta emot denna
frälsningens gåva?

"Och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus."
Romarbrevet 3:24. "Vi håller nämligen före att människan blir rättfärdig genom tro, utan laggärningar."
Romarbrevet 3:28.
Answer: Det enda jag kan göra är att ta emot frälsningen som en gåva. Min strävan att lyda hjälper mig
inte det minsta i den här rättfärdiggörelseprocessen. Alla som i tro ber om frälsning får det. Den mest
förtappade syndaren blir mottagen på samma sätt som den bäste och mest moraliske humanisten. Det
förflutna räknas inte. Kom ihåg att Gud älskar alla lika mycket och att man blir förlåten om man bara ber
om det. "Ty av nåden är ni frälsta genom tro - och det inte av er själva, Guds gåva är det - inte av
gärningar, för att ingen skall [kunna] berömma sig." Efesierbrevet 2:8, 9
7. När jag genom tro förenar mig med Jesu familj, hur förändrar han då
mitt liv?
"Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är
förgånget; se, något nytt har kommit!" 2 Korinterbrevet 5:17.
Answer: När jag tar emot Kristus i mitt hjärta så tar han bort mitt gamla
syndfulla jag, och förvandlar mig till en ny andlig varelse. Det gamla syndiga
livet framstår nu som motbjudande och oönskvärt. Fylld av glädje börjar jag nu,
för första gången, att känna en härlig frihet från skuld och fördömande. Jag kan
nu se hur tomt mitt liv var utan Kristus. Istället för att livnära mig på smulorna
som fallit under bordet så sitter jag nu vid Herrens bankett. En minut med Gud
skänker mer glädje än ett helt liv med Satan. Vilket byte! Varför väntade jag så
länge med att ta emot detta!
8. Kommer detta nya liv verkligen att vara ett lyckligare liv än allt
det roliga jag hade i det gamla?
Jesus sade: "Detta har jag talat till er ...för att er glädje skall bli
fullkomlig." Johannes 15:11. "Om nu Sonen gör er fria, så blir ni
verkligen fria." Johannes 8:36. "Jag har kommit, för att de skall ha liv
och ha över nog." Johannes 10:10.
Answer:
Många tror att ett kristet liv inte kan vara ett lyckligt liv för att det har så
många förbud och saker som man inte får göra. Men det är precis motsatsen.
När du tar emot Jesus kärlek, så känner du en inre rikedom och en glädje
som bara bubblar fram. Ofattbar frid och lycka genomströmmar även ditt
vardagsliv. Tala om att leva ett innehållsrikt liv! Det finns ingen likhet med det
gamla livets själviskhet och misslyckande. Det jobbiga förgångna försvinner
som en mardröm, och du får erfara livet "mer överflödade", så som Gud
menar att det ska vara.
9. Men kan jag få mig själv att göra
alla de saker som en kristen bör
göra?

Ingen glädje på
jorden kan
jämföras med den
lycka och glädje
som finns i ett
kristet hem.

"Jag är korsfäst med Kristus; och nu
lever inte mer jag, utan Kristus lever i
mig." Galaterbrevet 2:20 "Allt förmår
jag i honom som ger mig kraft."

Filipperbrevet 4:13.

Answer: Det är här som det största
livet visar sig. Man behöver inte tvinga
du som kristen gör, är ett spontant

miraklet med det kristna
sig själv att vara god! Vad
handlande av en annan

persons liv inom dig, nämligen Jesus. Ett liv i lydnad är ditt naturliga svar på Jesu kärlek. Som en ny
varelse född av Gud, vill du lyda honom eftersom hans liv har blivit en del av ditt liv. Att göra den glad
som du älskar är ingen börda utan en glädje. "Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt
hjärta." Psaltaren 40:9.
10. Menar du att inte ens de tio budorden skulle bli svåra att följa?
"Älskar ni mig, så håller ni mina bud." Johannes 14:15. "Ty däri består
kärleken till Gud, att vi håller hans bud; och hans bud är inte tunga." 1
Johannes 5:3 "Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds
kärlek fullkomnad." 1 Johannes 2:5.
Answer: Bibeln förbinder alltid lydnad med ett kärleksfullt förhållande.
Pånyttfödda kristna tycker inte att det tungt att följa de tio budorden.
Med alla gamla synder förlåtna genom Jesu försonande död, så är mitt
nuvarande och framtida liv i lydnad fast förankrat i hans segerrika liv
inom mig. Och eftersom jag älskar honom så innerligt för vad han gjort
för mig, så gör jag gärna mer än vad de tio budorden kräver. Varje dag
söker jag i Bibeln efter nya sätt att göra hans vilja. Jag försöker hitta fler
sätt att uttrycka min kärlek för honom på. "Vadhelst vi ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller
hans bud och gör vad som är välbehagligt för honom." 1 Johannes 3:22, kursiven ditlagd.
11. Det står i Bibeln att Guds folk var laglydiga. Hur kan jag
vara säker på de inte var lagträlar?
"Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som
håller Guds bud och bevarar tron på Jesus." Uppenbarelseboken
14:12. "De övervann [Satan] i kraft av Lammets blod och i kraft av
sitt vittnesbörds ord; de älskade int så sitt liv, att de drog sig undan
döden." Uppenbarelseboken 12:11.
Answer: Förväxla inte lydnad med att vara lagträl. Träl under
lagen blir man om man försöker förtjäna frälsning genom att göra
en massa goda gärningar. Guds barn identifieras i Bibeln genom
fyra egenskaper: (1) de följer de tio budorden, (2) de förtröstar på
Lammets blod, (3) de delar sin tro med andra, och (4) de väljer
hellre att dö än att synda. Detta är de äkta kännetecknena på en
person som älskar Kristus och som beslutat att alltid följa honom.
12. Vilken viktig handling bekräftar det kärleksfulla förhållandet till
Kristus, och vad symboliserar den?
"Vi har så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för
att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet,
också vi skall vandra i ett nytt väsende, i liv." "För att syndakroppen skall
göras om intet, så att vi inte mer tjänar synden." Romarbrevet 6:4,6. "Ty
jag nitälskar för er såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat er med
Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren
jungfru." 2 Korinterbrevet 11:2.
Answer: Dopet symboliserar tre viktiga händelser i en uppriktigt
troendes liv: (1) död från synd, (2) födelse till ett nytt liv med Kristus, och (3) äktenskap med Kristus för
evigt. Detta andliga förbund växer sig starkare och innerligare med tiden, så länge som kärleken
fortsätter att växa. Precis som i vilket äktenskap som helst så kan slocknad kärlek förvandla paradiset till
ett helvete. När kärleken försvinner så hålls hemmet bara ihop av den mekaniskt framtvingade plikt som
äktenskapslagarna bestämmer. Likadant, när en kristen slutar att älska Gud över allt annat, så

reduceras även hans religion till en mängd regler.
13. Hur kan jag vara säker på att min tro och min kärlek till Gud
fortsätter att växa?
"Rannsaka skrifterna." Johannes 5:39. "Bed oavlåtligen." 1
Tessalonikerbrevet 5:17. "Såsom ni nu har mottagit Kristus Jesus, Herren,
så vandra i honom." Kolosserbrevet 2:6. "Jag lider döden dag efter dag." 1
Korinterbrevet 15:31.
Answer: Inget kärleksförhållande överlever utan kommunikation. Bön och
bibelstudium är absolut nödvändiga för tillväxt. Guds Ord är de kärleksbrev jag dagligen måste läsa för
att mitt andliga liv inte skall dö. När jag talar med Gud i bön kommer vi varandra närmare, min tillit till
honom fördjupas och jag förstår mer och mer hans omsorg om mig. Varenda dag förundrar jag mig över
hur han in i minsta detalj planerar för att jag ska vara lycklig och glad.
Gud förseglar vår andliga gemenskap
För att försegla vår andliga gemenskap har Gud lovat att aldrig överge mig (Psalm 55:22; Matteus
28:20; Hebreerbrevet 13:5), att ta vara på mig både när jag är frisk och när jag är sjuk (Psaltaren 41:3;
Jesaja 41:10), och att alltid se till att jag har vad jag behöver. (Matteus 6:25-34). Precis som jag i tro tog
emot honom och gladde mig över hans löften, så kan jag också i fortsättningen lita på att han kommer
att vara med mig och att han han aldrig kommer att göra mig besviken.
14. Jag vill att Jesus ska komma in i mitt liv så att jag kan få uppleva pånyttfödelsen.
Answer:

Thought Questions
1. Hur är det möjligt att Jesu död kan betala priset för hela mänsklighetens synder? Jag har
syndat mer än de flesta, och jag är övertygad om att Gud måste göra något alldeles speciellt för
att en sådan som jag ska kunna bli förlåten. (Hebreerbrevet 7:25 )
Romarbrevet 3:23 säger att "alla har syndat." Och eftersom "syndens lön är döden" (Romarbrevet 6:23),
och eftersom "alla har syndat", så behövs egentligen "något alldeles speciellt" för varenda en av oss.
Bara han, vars liv är värt lika mycket som hela mänskligheten, är tillräckligt speciell för detta. Jesus,
designer och skapare av allt liv, gav sitt eget dyrbara liv för att rädda oss. Och det räckte inte med att
hans liv skulle vara värt lika mycket som alla människor som någonsin fötts på jorden, han måste också
kunna återuppstå från de döda. Varför? Jo, för att kunna ge av den förlåtelse han förtjänade, till oss som
ber om den i dag. "Därför kan han också till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han
lever alltid för att mana gott för dem." Hebreerbrevet 7:25.
2. Om jag tar emot Kristus och hans förlåtelse, och sedan faller igen, förlåter han mig då igen?
(1 Johannes 1:9 )
Vi kan lita på att Gud förlåter oss om vi ångrar och bekänner vad vi gjort. "Om vi bekänner våra synder,
så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." 1
Johannes 1:9.
3. Hur kan jag komma inför Gud, så syndig som jag är? Vore det inte bättre om en präst eller
pastor bad för mig? (Hebreerbrevet 4:16 )
Eftersom Jesus Kristus kom hit ner till jorden och blev "frestad i allt likasom vi" (Hebreerbrevet 4:15), har
vi en Gud som förstår oss och som bara vill oss väl. I Hebreerbrevet 4:16 står det att vi "kan frimodigt gå
fram till nådens tron för att få barmhärtighet." Vi kan alltså gå direkt till Gud genom Jesus Kristus, utan
någon mellanhand. Vi uppmanas att "frimodigt" träda inför Gud i Jesu namn (Johannes 14:14). "Ty Gud

är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus" (1 Timoteus 2:5).
4. Kan jag göra något för att hjälpa Gud frälsa mig? (Romarbrevet 4:5 )
Nej. Han handlar helt utifrån nåd (Romarbrevet 3:24; 4:5). "Guds gåva är det" Efeserbrevet 2:8. Det är
inte bara sant att Gud benådar oss när vi tror, han ger oss dessutom viljan och kraften att lyda honom.
Av detta följer att vi kommer att följa hans lag. Så egentligen kommer även lydnaden från Guds fria nåd.
Lydnad - kärleksbaserad tjänst och lojalitet - är det verkliga tecknet på lärjungaskap och är en naturlig
följd av tro på Jesus Kristus.
5. Om Gud förlåter mina synder och jag blir del av hans familj, slipper jag då framtida straff för
mina synder, eller måste jag ändå avtjäna vad jag är skyldig på något sätt? (Mika 7:18 )
Den heliga Skrift säger: "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus." Romarbrevet
8:1. Kristus betalade hela skulden för våra överträdelser, och de som tar emot honom i tro kommer i
åtnjutande av denna rening. De är "tvättade" i Lammets blod! I Jesaja 43:25 hittar vi ett underbart löfte
om förlåtelse: "Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer
jag inte mer ihåg." Och i Mika 7:18, 19 beskrivs vilken underbar inställning vår Frälsar-Gud har till oss:
"Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin
arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Han skall åter förbarma sig
över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup."

Quiz Questions
1. Vilken stor gåva från himlen gav Gud till människorna? (1)
___ Bibeln
___ Sin kyrka
___ Jesus Kristus
___ Lagen
2. Den största demonstration av kärlek som världen någonsin har skådat var (1)
___ Bröden och fiskarna.
___ Att Jesus dog på korset.
___ Pingsten
___ Petrus´ bekännelse.
3. Kristi offerdöd på korset var (1)
___ För alla.
___ Endast för de rättfärdiga.
___ Endast för de fördömda.
___ För dem som var förutbestämda att bli frälsta.
4. Vilken typ av människa älskar Gud mest? (1)
___ Kyrkomedlemmar.
___ Prostituerade och tjuvar.
___ Alla lika.
___ Pånyttfödda kristna.
5. Kristus föddes i en mänsklig familj för att (1)
___ Betala skulden för våra synder.
___ Förstå hur svaga vi är.
___ Bli en bra snickare.
6. För att kunna bli frälst, så måste en människa (1)
___ Genomgå en bibelkurs.

___ Tillhöra en kyrka.
___ Tala i tungor.
___ Ta emot frälsningen som en gåva.
7. Vi blir frälsta genom (1)
___ Goda gärningar.
___ Nåd.
___ Att intensivt vilja det.
8. Att ha blivit förlåten och accepterad får oss att känna (2)
___ Att vi kan börja synda igen.
___ Besvikelse för att vi går miste om roliga saker.
___ Lycka och frid.
___ Försäkran om evigt liv.
9. Lydnad ska bygga på (1)
___ Rädsla för helvetet.
___ Längtan efter att bli accepterad av vänner.
___ Kärlek till Jesus.
10.
___
___
___

Kristet uppförande, eller att följa budorden, är (1)
Det samma som att vara lagträl.
En följd av sann omvändelse.
Oviktigt.

11.
___
___
___
___

Äktenskapet med Kristus symboliseras av (1)
Gå i kloster och bli munk eller nunna.
Dopet.
En vigselring buren på högra handen.
Avge kyskhetslöfte.

12.
___
___
___
___

Det två bästa sätten att bevara kärleken till Kristus är (2)
Dagliga bibelstudier.
Ge mycket i kollekt.
Avstå från griskött.
Alltid stå i böneförbindelse med himlen.

En-jättestor-stad-i-rymden
Tala om stad! Stockholm eller London eller till och med New York
är ingenting i jämförelse. Vänta tills du läst de otroliga fakta om
denna enorma stad som kan förflytta sig i rymden! Och det är
fakta, inte fantasi! För information som är både sann, spännande
och glädjande - fortsätt och läs!

1. Vem är arkitekt och byggmästare av den här rymdstaden?
"Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud; ty han har berett åt dem
en stad." Hebreerbrevet 11:16.
Answer: Biblen talar om att Gud håller på att bygga en fantastisk stad
för sitt folk. Den här staden är lika bokstavlig och verklig som vilken
annan stad som helst.
2. Var någonstans finns den här
otroliga staden som Gud håller på att
bygga?
"Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från
himmelen, från Gud." Uppenbarelseboken 21:2. "Herre, min Gud ...må
du höra vår bön ...uppe i himmelen, där du bor." I Konungaboken 8:2830.
Answer: Denna underbara stad som just nu håller på att byggas, finns i
himlen där Gud bor, långt, långt uppe i rymden.
3. Hur beskriver Skriften denna fantastiska rymdstad?
Answer:
(A) STORLEK
"Och staden utgjorde en fyrkant, och dess längd var lika stor som dess bredd. Och
med stången mätte han staden: dess mått var tolv tusen stadier, dess längd och
bredd och höjd var lika." Uppenbarelseboken 21:16. Dess omkrets är ungefär 220
mil (en stadie är ca 185 meter). Varje sida är alltså ca 55 mil.
(B) NAMN
Staden kallas "Nya Jerusalem" i Uppenbarelseboken 21:2.

(C) MURAR
"Och han mätte dess mur; den var ett hundra fyrtiofyra alnar ...och stadsmuren
var byggd av jaspis." Uppenbarelseboken 21:17, 18. En 144 alnar (ca 72 meter)
hög mur omger staden. Muren är helt byggd av jaspis, och har ett skimmer av
obeskrivlig skönhet. Vi kan inte föreställa oss det! Nästan 20 våningar hög och av
jaspis alltigenom!

Stadens
jaspismurar är
nästan 20
våningar höga.
(D) PORTAR
"Den hade tolv portar ...I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar
och i väster tre portar." "Och de tolv portarna utgjordes av tolv pärlor; var särskild
port utgjordes av en enda pärla." Uppenbarelseboken 21:12, 13, 21. Staden har
12 portar, tre på var sida. Varje port består av en enda pärla.
(E) GRUNDSTENAR
"Stadsmuren hade tolv grundstenar ...och utgjordes av alla slags ädelstenar. Den
Varje port
första grundstenen var en jaspis, den andra en en safir, den tredje en kalcedon,
den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde består av en
en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, enda jättepärla.
den elfte en hyacint, den tolfte en ametist." Uppenbarelseboken 21:14-20. Staden
har 12 hela, oskarvade ädelstenar som grundstenar. Eftersom stenarnas färger motsvarar färgerna i en
har regnbågen, kommer det på håll att se ut som om staden vilade på en regnbåge.
(F) GATOR
"Och stadens gata var av rent guld, likt genomskinligt glas."
Uppenbarelseboken 21:21.
(G) UTSEENDE
"Den heliga staden, ...färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin
brudgum." ..."med Guds härlighet. Den glänste likt den dyrbaraste ädelsten,
den var såsom kristallklar jaspis." "Dess längd och bredd och höjd var lika."
Uppenbarelseboken 21:2, 11, 16. Staden, med alla dess dyrbara ädelstenar,
guld och glänsande skönhet, kommer att ha Gud själv som sitt ljus. I sin
ofattbara majestät och renhet jämförs staden med "en brud, smyckad för sin
brudgum".
4. Vilket unikt landmärke har den här
majestätiska staden, och hur kan det tillförsäkra
innevånarna evig hälsa och vigör?

Stadens gator är
lagda med rent
guld,
återspeglande
hela himlens
härlighet.

"Och på båda sidor om strömmen stod livsträd, som
gav tolv skördar, ty de bar frukt var månad; och trädens löv tjänade till
läkedom för folken." Uppenbarelseboken 22:2. "Och ta jämväl av livets träd
och äta, och så leva evinnerligen." 1 Mosebok 3:22.
Answer: Livets träd, som står mitt i staden (Uppenbarelseboken 2:7) och
som bär tolv sorters frukt, skänker evig ungdom åt alla som äter därav. Även
trädets löv har märkliga medicinska egenskaper. Trädet ger ny skörd varje månad.

5. Är det verkligen sant att denna otroliga stad skall komma ner till
jorden?
"Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från
himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin
brudgum." Uppenbarelseboken 21:2. "Saliga är de saktmodiga, ty de
ska besitta jorden." Matteus 5:5. "Se, den rättfärdige får sin lön på
jorden." Ordspråksboken 11:31.
Answer: Ja, denna majestätiska heliga stad skall komma ner och blir
den nya jordens huvudstad. Alla rättfärdiga kommer att ha en bostad i
den här staden.
6. Vad kommer att hända med synd och syndare?
"Då skall alla fräcka människor och alla som gör, vad ogudaktigt är, bli lika strå, och
dagen, den som kommer, skall förbränna dem." Malaki 4:1. "Eld faller ned från
himmelen från Gud och förtär dem." Uppenbarelseboken 20:9. "Då skall
...himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som är därpå brännas
upp." 2 Petrus 3:10. "Och de ogudaktiga skall ni trampa ned, ty de skall bli såsom
aska under era fötter." Malaki 4:3. "Men nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet
bor, förbidar vi efter hans löfte." 2 Petrus 3:13.
Answer: Gud kommer att förinta all synd och alla syndare med eld. Denna eld kommer jorden att smälta
och det kommer bara att bli aska kvar. Sedan kommer Gud att göra en fullkomligt ny jord, och den
heliga staden kommer att bli dess huvudstad. Här kommer de rättfärdiga att bo i frid, fred och glädje i all
evighet. Gud har lovat att synden aldrig mer kommer att finnas till. Se Nahum 1:9.
7. Vilka uppmuntrande och spännande löften ger Gud dem som
kommer in i hans nya rike?
Answer:
A. Gud, personligen, kommer att bo med dem (Uppenbarelseboken
21:3).
B. De kommer aldrig att ha tråkigt. Det kommer alltid att finnas
intressanta och roliga saker att göra (Psaltaren 16:11).
C. Döden kommer inte att finnas mer. Inte heller smärta, tårar, sorg,
sjukdom, sjukhus, operationer, tragedier, bekymmer, hunger eller törst
(Uppenbarelseboken 21:4; Jesaja 33:24; Uppenbarelseboken 22:3; Jesaja 65:23; Uppenbarelseboken
7:16.)
D. De kommer aldrig att bli trötta (Jesaja 40:31).
E. Varenda frälst person kommer att bli fysiskt frisk på alla sätt. De döva hör, de blinda ser, de stumma
sjunger, och de lama kommer att kunna springa (Jesaja 35:5-6; Filipperbrevet 3:21).
F. Avundsjuka, ångest, hat, falskhet, svartsjuka, orenhet, cyniskhet, smuts, oro och allt annat som har
sitt ursprung i Satan kommer att för evigt bli utestängt från Guds rike (Uppenbarelseboken 21:8, 27;
22:15). Människorna kommer inte längre att tyngas ner under förtvivlan, sorger och bekymmer. Det
kommer inte att finnas nervsammanbrott mer. Och ingen stress!! Det kommer inte att finnas deadlines
eller tidspress i himlen, för vi har evigheten på oss att göra det vi vill!
8. Hur kommer den nya jorden att vara olik jorden idag?
Answer:
A. Det kommer inte att finnas några vida världshav längre (Uppenbarelseboken 21:1).
Tre fjärdedelar av jordens yta är idag täckt av hav och oceaner. Så kommer det inte att
vara på den nya jorden. Hela världen kommer att vara som en enda stor, underbart
vacker nationalpark med sjöar, floder och berg (Uppenbarelseboken 22:1; Apostlagärningarna 3:20-21).

B. Öknar blir till trädgårdar och parker (Jesaja 35:1-2).
C. Alla djur är tama, och så snälla så att små barn kan leka med dem. (Jesaja
11:6-9; 65:25).
D. Det kommer inte att finnas förbannelse
(Uppenbarelseboken 22:3).
Barn kommer
E. Det finns inget våld av något slag (Jesaja 60:18). Det
att kunna leka betyder också: ingen kriminalitet, inga orkaner,
översvämningar, jordbävningar, cykloner, skador, etc.
med lejon på
F. Inget orent skall någonsin komma ditin.
den nya jorden. (Uppenbarelseboken 21:27) Inga cigarettfimpar eller
snusloskor, ingen alkohol eller berusade människor, inga
bordeller eller pornografi. Ingenting orent skall någonsin komma ditin.
9. Kommer det att finnas barn i Guds rike?
"Och stadens gator skall vara fulla av gossar och flickor,
som leker där på gatorna." Sakarja 8:5. "Då ska ni
såsom kalvar, som har varit instängda i stallet." Malaki
Answer: Ja, det kommer att finnas många pojkar och
staden (Jesaja 11:6-9), och dessa ungdomar kommer
4:2). Vi har degenererat åtskilligt i kroppsbyggnad,
sedan Adam, men allt detta kommer att bli upprättat
(Apostlagärningarna 3:21).

Det blir inga
naturkatastrofer
på nya jorden.
slippa ut och hoppa
4:2.
flickor i den heliga
att växa upp (Malaki
intellekt och vigör
igen.

10. Kommer vi att känna igen våra nära och kära när
vi kommer till himlen?
"Men då skall jag känna [igen] till fullo, såsom jag själv
har blivit till fullo [igen]känd." 1 Korinterbrevet 13:12.
Answer: Bibeln lär tydligt att våra frälsta anhöriga som
dött, kommer att uppstå och förenas med oss i himlen
(Jesaja 26:19; Jeremia 31:15-17; 1 Korinterbrevet 15:5155; 1 Tessalonikerbrevet 4:13-18). Bibeln säger också att
i Guds nya rike kommer människorna att känna igen

varandra lika bra som på jorden idag.
11. Kommer vi att ha riktiga, fysiska kroppar av kött och blod
i himlen?
"Han stod själv mitt ibland dem och sade till dem: 'Frid vare med
er.' Då blev de förfärade och uppfylldes av fruktan och trodde att
det var en ande de såg. Men han sade till dem: 'Varför är ni så
förskräckta, och varför uppstiger tvivel i era hjärtan? Se här mina
händer och mina fötter, och se att det är jag själv; ja, tag på mig
och se. En ande har ju inte kött och ben, såsom ni ser mig ha."
"Men då de ännu inte trodde, för glädjes skull, utan allenast förundrade sig, sade han till dem: 'Har ni här
något att äta?' Då räckte de honom ett stycke stekt fisk och något av en honungskaka; och han tog det
och åt därav i deras åsyn." "Sedan förde han dem ut till Betania; ...Och medan han välsignade dem,
försvann han ifrån dem och blev upptagen till himmelen." Lukas 24:36-39, 41-43, 50-51. "Denne Jesus,
som har blivit upptagen från er till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett
honom fara upp till himmelen." Apgostlagärningarna 1:11. "Herren Jesus Kristus ...skall så förvandla vår
förnedringskropp, att den blir lik hans härlighetskropp." Filipperbrevet 3:20-21.

Answer: För att visa sina lärjungar att han hade en fysisk kropp av kött och ben även efter sin
uppståndelse, bad Jesus att de skulle ta i honom och känna efter. Han åt också med dem. Det var med
denna fysiska kropp som Jesus for upp till sin Fader, och med den ska han komma tillbaka på sammma
sätt. De rättfärdiga kommer att få likadana kroppar som Kristus och kommer att vara "riktiga" människor i
all evighet. Skillnaden är att våra himmelska kroppar inte blir gamla, dåliga och dör. Det är obibliskt att
tro att vi kommer att bli något slags andeväsen som svävar omkring i himlen, och att det enda vi kommer
att göra är att sitta på en molnkant och spela harpa. Det var inte för en sådan meningslös framtid som
Jesus dog på korset för oss. Inte många av oss är tillräckligt intresserade av en sådan existens för att
längta till himlen - det skulle i så fall vara för att alternativet (evig död) är ännu mindre lockande. Om alla
överallt förstod sanningen om den nya staden och den nya jorden, så skulle miljontals människor vända
sig till Gud av hela sitt hjärta. Den person som tackar nej till Guds rike gör sitt livs största dumhet.
12. Hur kommer vi att tillbringa tiden i himlen?
"När de bygger hus, skall de också få bo i dem; när de plantera vingårdar, skall de
också få äta deras frukt. När de bygger hus, skall det ej bli andra, som får bo i
dem; när de planterar något, skall det ej bli andra, som får äta därav. ...Mina
utkorade skall själva njuta av sina händers verk." Jesaja 65:21-22.
Answer: De rättfärdiga kommer att få bygga sina egna hus på den nya jorden.
(Var och en kommer dessutom att ha ett ståtligt hus i staden som Jesus byggt.
Johannes 14:1-3) De kommer också att plantera vingårdar och kunna äta från sin
egen vindruvsodling. Det står tydligt i Bibeln att normala människor ska göra
normala saker i himlen, och alla kommer att trivas.
13. Vilka andra spännande aktiviteter kommer
de återlösta att kunna delta i?
Answer:
A. Sjunga och spela himmelsk musik (Jesaja 35:10; 51:11; Psaltaren
87:7; Uppenbarelseboken 14:2-3).
B. Tillbe framför Guds tron varje sabbat (Jesaja 66:22, 23).
C. Glädjas åt blommor och träd som inte vissnar (Hesekiel 47:12; Jesaja
35:1-2).
D. Få träffa nära och kära och människor man läst om i Bibeln. (Matteus 8:11; Uppenbarelseboken 7:917).
E. Bekanta oss med himmelens djurvärld (Jesaja 11:6-9; 65:25).
F. Resa och upptäcka nya platser utan att någonsin bli trötta (Jesaja
40:31).
G. Få glädjas tillsammans med Gud (Sefanja 3:17).
H. Förverkliga önskningar och drömmar (Psaltaren 37:3-4; Jesaja
65:24).
I. Det bästa av allt - vara som Jesus och få
vara tillsammans med honom, ansikte mot
ansikte (Uppenbarelseboken 14:4; 22:4; 21:3;
1 Johannes 3:2).
14. Kan det bristfälliga mänskliga språket
verkligen beskriva härligheten i det
himmelska hemmet?

I himlen får vi möjlighet
att lära känna
profeterna från Bibeln.

"Vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta
har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom." 1
Korinterbrevet 2:9

Answer: Inte i sin vildaste fantasi kan människohjärtat föreställa sig Guds underbara, eviga rike. Allt det
Adam förlorade, kommer att bli återupprättat. Apostlagärningarna 3:20,21).
15. Finns det en plats i himmelen speciellt för mig?
"Ja, den som vill, han tar livets vatten för intet." Uppenbarelseboken 22:17.
"Till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat
åt er." 1 Petrus 1:4. "Jag går för att bereda er rum." Johannes 14:2.
Answer: Ja, du har en personlig inbjudan från Gud till en boning som han har
inrett speciellt för dig. Om du tackar nej, har du bara dig själv att skylla.
16. Hur kan jag vara säker på att jag
får vara med i himlen?
"Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst
och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom."
Uppenbarelseboken 3:20. "Saliga är de som tvår sina kläder för att
få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess
portar." Uppenbarelseboken 22:14. "Inte kommer var och en in i
himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör
min himmelske Faders vilja." Matteus 7:21. "Men åt alla dem som
tog emot honom gav han makt att bli Guds barn." Johannes 1:12.
"Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." 1 Johannes 1:7.
Answer: Bibeln förklarar det rakt och enkelt: När du låter Kristus
komma in och rena ditt liv, ger han dig också kraft att göra hans vilja och att hålla hans bud. Detta
betyder att du kommer att leva som Kristus levde och får kraft att övervinna all slags synd. "Den som
vinner seger, han skall få detta till arvedel." Uppenbarelseboken 21:7. Med andra ord: En människa är
beredd för himlen när hon har himlen i hjärtat.
17. Jag har beslutat mig för att ta emot Jesu
erbjudande om att få bo med honom i hans
himmelska rike för evigt.
Answer:

Thought Questions
1. Hur kan man vara lycklig i himlen när man tänker
på nära och kära som inte är där?
(Uppenbarelseboken 21:4 )
Bibeln säger att Gud ska "avtorka alla tårar från deras ögon." Uppenbarelseboken 21:4. Vi kommer att
glädja oss så åt den nya jordens skönhet och frid att vi inte tänker på tragedier och hjärtesorger från det
förgångna. "Man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå." Jesaja 65:17.
2. Det står i Bibeln i 1 Korinterbrevet 15:50 att "kött och blod inte kan få Guds rike till arvedel."
Hur kan då de frälsta ha kroppar av kött och blod i himlen ? (1 Korinterbrevet 15:50 )
Här använder Bibeln ordet "kött" för att tala om en oomvänd person. På samma sätt används det i
Romarbrevet 8:8-9: "De som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Men ni är inte i ett köttslig
väsende utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i er." Och Johannes 3:6 säger. "Det som är fött av
kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande." Ordet "kött" används också här för att

beskriva en oomvänd person, medan ordet "ande" hänsyftar till en omvänd, eller "pånyttfödd", människa.
Så vad Bibeln säger i 1 Korinterbrevet 15:50 är att ingen kan komma in i himlen utan att först vara
omvänd så att "kött" blir till "ande". Kristus gjorde ju klart för lärjungarna efter sin uppståndelse att även
hans nya kropp var av kött och blod. Lukas 24:39. Och enligt Filipperbrevet 3:21 kommer vi att få
likadana kroppar som han.
3. Är det aposteln Petrus som är portvakt till himlen? (Matteus 16:19 )
Nej! Bibeln säger i Uppenbarelsboken 21:12 att det nya Jerusalem - Guds heliga stad - har 12 portar,
och vid portarna står 12 änglar. Ingenstans i Bibeln står det något om att någon av apostlarna vaktar
någon port.
4. Är den heliga staden verkligen tillräckligt stor för att alla frälsta från alla tider ska få plats?
(Matteus 7:14 )
Om staden så skulle bli fylld och varje frälst person bara skulle få 30 kvadratmeder yta att bo på, så
skulle det få plats 39 miljarder människor i denna stad. Det är flera gånger mer än det totala antalet nu
levande människor. Statistiker har räknat ut att även om alla människor som någonsin levat skulle
komma till himlen, så skulle det finnas gott om plats för allihop i staden. Men Bibeln säger att bara en
liten minoritet människor kommer att bli frälsta (Matteus 7:14). Det kommer att vara mer än tillräckligt
med utrymme för var och en i det nya Jerusalem.
5. Ibland undrar jag om belöningen verkligen är mödan värd. Satan verkar ha så lätt för att få
överhanden. Var i Bibeln kan jag finna hjälp, uppmuntran och stöd? (Romarbrevet 8:18 )
Aposteln Paulus verkar ha haft samma problem som du. I Romarbrevet 8:18 skriver han: "Ty jag håller
före att denna tidens lidanden intet betyder, i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras
på oss." En enda liten glimt av Guds eviga rike kommer att få oss att glömma denna världens
vedermöda, sorger och bedrövelser, och vi kommer att utropa: "Halleluja, det var det värt!"
6. Kommer bebisar som dött att komma till himlen? (Matteus 2:16-18 )
Det finns inget direkt svar på den frågan i Bibeln. Men i Matteus 2:16 berättas det om när den grymme
kung Herodes lät döda alla gossebarn i Betlehem som var två år gamla eller därunder. Gamla
Testamentet förutsade denna tragiska händelse i Jeremia 31:16-17, och Gud sade till mödrarna att inte
gråta för de skulle en dag få tillbaka sina barn. "Hör upp med din gråt, ...de [de dödade barnen] skall
vända åter tillbaka från sina fienders land." "Ja, dina barn ska vända tillbaka till sitt land." Detta är en
tydlig hänsyftning till uppståndelsen.
7. Har jag förstått det riktigt att himlen där de frälsta ska bo, kommer att vara här nere på
jorden? (Uppenbarelseboken 21:2-3; 22:1,3 )
Ja, det är riktigt. Även om den heliga staden ännu är hos Gud, kommer den att komma ner till jorden.
Synd och syndare kommer att förintas i eld och Gud kommer att göra en ny paradisliknande jord för de
rättfärdiga. Den heliga staden kommer att vara den nya jordens huvudstad och Gud kommer att flytta dit
sin tron, (Uppenbarelseboken 21:2-3; 22:1,3) och bo mitt ibland de heliga för evigt. Och varhelst Herren
är, där är himlen. Gud planerar att ge tillbaka till oss människor det som Adam förlorade, nämligen ett
underbart liv på en felfri planet. Satan avbröt en gång Guds planer, men han kunde inte omintetgöra
dem. Vi är alla välkomna att bo på den nya jorden. Tacka inte nej!
8. Varför tror så många att himlen är en diffus plats med spöklika innevånare som svävar
omkring på moln och spelar harpa hela dagarna? (Johannes 8:44 )
Denna lära kommer ursprungligen från Satan, lögnens fader (Johannes 8:44). Han gör allt han kan för
att förvränga Guds ord, och är glad när människor tror att himlen är en obestämd fantasiföreställning. Då

förlorar de nämligen snart intresset för den, och förlorar även tron på resten av Bibeln. Satan vet mycket
väl att när män och kvinnor förstår sanningen om vårt eviga hem, så som det står i Bibeln, så har han
ingen makt över dem längre, ty då börjar de förbereda sig för att få komma dit. Det är därför han gör sitt
yttersta för att sprida lögner och vanföreställningar om vårt himmelska hem.

Quiz Questions
1. Den heliga staden i himlen (1)
___ Är inte bokstavligt menad, utan bara en sinnebild.
___ Är en verklig stad som Gud nu håller på att förbereda.
___ Existerar bara i vissa människors fantasi.
2. Den heliga staden (1)
___ Kommer att förstöras av en kärnvapenexplosion.
___ Kommer att tas i besittning av Satan och hans änglar.
___ Kommer att komma ner till jorden och bli jordens nya huvudstad.
3. Sätt ett kryss för de sanna bibliska påståendena om den heliga staden: (7)
___ Den kallas det nya Jerusalem.
___ Den är ungefär så stor som London.
___ Dess murar är gjorda av topas.
___ Staden är lika lång som den är bred.
___ Gatorna är av rent guld.
___ Staden har 14 grundpelare.
___ Aposteln Petrus vaktar vid porten.
___ Var och en av de 12 portarna är gjorda av en pärla.
___ Dess omkrets är ca 220 mil.
4. Livets träd (1)
___ Är ett riktigt träd som kommer att ge evig vigör och ungdom till Guds folk.
___ Är bara ett talesätt som betyder att Gud ska ge sitt folk kraft.
___ Existerade i begynnelsen men kommer inte att finnas på den nya jorden.
5. Vilka av följande påståenden är riktiga löften som Bibeln ger människorna i Guds nya rike: (5)
___ Herren kommer att fira bröllop varje dag.
___ Livets träd kommer att bära 20 olika sorters frukt.
___ Herren själv kommer att leva tillsammans med sitt folk.
___ Efter en miljon år så kommer de heliga att få långtråkigt.
___ Det kommer inte att finnas sorg och död längre.
___ Människor kommer aldrig att bli trötta.
___ De förlamade kommer att bäras omkring av änglar.
___ Änglarna kommer att vara läkare och utföra alla operationer.
___ De blinda kommer att återfå sin syn.
6. Vilka av nedanstående påståenden är sanna vad det gäller den nya jorden?(6)
___ De nuvarande haven kommer inte att finnas mer.
___ Öknarna kommer att vara större.
___ Djuren kommer att hållas i tjusiga himmelska burar.
___ Det finns inga cykloner, jordbävningar, eller översvämningar
___ Änglarna kommer varje dag att noggrannt plocka upp alla cigarettfimpar från gatorna.
___ Blommor och träd kommer inte att vissna och dö.
___ Himlen kommer att vara här på jorden.
___ Synd kommer inte att återuppstå.
___ Dess skönhet går ej att beskriva.
7. I himlen kommer de rättfärdiga (1)
___ att vara andeväsen som spelar harpa och svävar omkring på moln.
___ inte att känna igen sina nära och kära som är där.
___ att ha riktiga kroppar av kött och ben, och kommer att känna igen sina vänner.

8. Vi vet att människorna i himlen kommer att vara verkliga och göra verkliga saker, för att (1)
___ Vetenskapsmän har kunnat bevisa det.
___ Bibeln säger att vi ska bli som Kristus, som hade en riktig kropp av kött och ben och som gjorde
verkliga saker efter sin uppståndelse.
___ Flera predikanter har sagt det.
9. Jag kan vara säker på att jag kommer till himlen om jag (1)
___ Varje dag säger att jag älskar Herren.
___ Är tillräckligt rädd för helvetet.
___ Tar emot och följer Jesus, och håller hans bud.
10.
___
___
___
___
___
___
___

Vad kommer de frälsta att syssla med i himlen? Kryssa för de riktiga bibelfakta nedan: (5)
Bygga hus och bo i dem.
Plantera vingårdar.
Slakta och äta djur.
Spela på himmelska instrument och sjunga lovsånger till Gud.
Tillbe framför Guds tron.
Flyga förbi helvetet och retas med dem som är där.
Äta av livets träd.

Nycklarna-till-äktenskaplig-lycka
Du vet kanske att i dag slutar nästan hälften av alla äktenskap
med skilsmässa. Skilsmässor som lämnar efter sig bittra vuxna
och vilsna barn. Låt det inte hända dig! Om du just nu går igenom
en jobbig fas i ditt äktenskap, eller om du kanske svävar på rosa
moln, eller om du överhuvudtaget inte ens är gift, men kanske går i
giftastankar, får du här gratis beprövade äktenskapliga råd. De
kommer direkt från Gud, Han som skapade och instiftade
äktenskapet! Om du har prövat allt annat, varför inte ge Gud en
chans? Följ dessa råd och du bevarar ditt hem.
Sjutton nycklar till ett lyckligt äktenskap, hämtade ur Guds
egen instruktionsbok.

1. Sätt upp eget hushåll.
"Fördenskull skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig
till sin hustru, och de skall vara ett kött." 1 Mosebok 2:24.
Answer: Den första av Guds regler är klar och enkel. Ett gift par skall
inte bo kvar hemma hos endera föräldrarna. De ska etablera sitt eget
hem, även om ekonomin bara tillåter ett rum med kokvrå. Man och
hustru bör gemensamt besluta i sådana här frågor. Sedan ska hon
informera sina släktingar och han sina. De måste stå vid sitt beslut
oavsett vem som opponerar sig. Tusentals skilsmässor kunde ha
undvikits om denna regel efterlevts.
2. Sluta inte uppvakta varandra!
"Var framför allt uthålliga i er kärlek till varandra, ty kärleken överskyler
en myckenhet av synder." 1 Petrus 4:8. "Hennes man ...prisar henne
säll." Ordspråksboken 31:28. "Den gifta kvinnan ägnar sin omsorg åt
...hur hon ska behaga sin man." 1 Korinterbrevet 7:34. "Älska varandra
av hjärtat ...sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning."
Romarbrevet 12:10.
Answer: Fortsätt (eller börja om på nytt) med att uppvakta varandra även efter bröllopet. Lyckliga
äktenskap är inte en fråga om tur, de måste arbetas på. Om man tar sin partner för given kommer
vardagslivet snart att ta död på äktenskapet. Om man inte ger uttryck för kärlek och omtanke, vissnar
kärleken och man växer ifrån varandra. Lyckan kommer inte genom att söka den för sig själv, utan
genom att ge den till andra. Så försök tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans, t.ex. vid måltider,
inköp, besök, utflykter och fritid. Öva på att uttrycka glädje när ni träffas igen efter dagens arbete. Glöm
inte de små tecknen på uppskattning, uppmuntran, artighet och förälskelse. Överraska varandra med
små presenter eller tjänster. Försök överträffa varandra i kärleksbevis. Man får inte ut mer av
äktenskapet än man investerar in i det. Det är inte skilsmässan som har ihjäl äktenskapet, utan
likgiltigheten. Kärleken vinner alltid, bara den får en chans.

3. Kom ihåg att det var Gud som förenade er i äktenskapet.
"Fördenskull skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till
sin hustru... Så är de inte mer två, utan ett kött. Vad nu Gud har
sammanfogat, det må människan inte åtskilja." Matteus 19:5,6.
Answer: Är det slut på kärleken hemma hos er? Det är den onde som är
ansvarig för det. Han är den outröttlige äktenskapsförstöraren. Men det var
Gud som förenade er i äktenskapet, och han vill att ni ska vara lyckliga
tillsammans! Om du tillåter, och om du följer Guds heliga regler (hans lag),
så har han lovat att ge dig ett fungerande och lyckligt äktenskap. "För Gud
är ingenting omöjligt." Matteus 19:26. Ge inte upp. Om Gud kan skänka en
missionär kärlek i hjärtat för en leprasjuk
inföding, så är det enkelt för honom att
skänka dig och din fru/man kärlek i hjärtat
för varandra. Men du måste låta honom!
4. Vakta dina tankar - bli inte förledd av känslor.
"Ty som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon."
Ordspråksboken 23:7. "Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru."
2 Mosebok 20:17. "Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt
hjärta, ty därifrån utgår livet." Ordspråksboken 4:23. "Vad sant är, vad
värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att aktas ...tänk på allt sådant." Filipperbrevet
4:8.
Answer: Fel sorts tankar förstör äktenskapet. Satan försöker förleda dig med tankar som: "Vårt
äktenskap var ett misstag." "Hon förstår mig inte." "Jag orkar inte längre." "Vi kan ju alltid skilja oss om
det blir nödvändigt." "Jag åker hem till mamma." "Jag såg nog att han log mot den där kvinnan." Sluta
tänka så, för dina tankar och känslor leder så småningom till handling.
Undvik att titta på, säga, läsa eller lyssna på någonting (eller någon) som
kanske kan leda till otrohet i ditt äktenskap. Okontrollerade tankar är som en
bil med urlagd växel i en nerförsbacke - vad som helst kan hända, och det
slutar alltid med katastrof.
5. Somna aldrig osams.
"Låt inte solen gå ned över er vrede." Efeserbrevet 4:26. "Bekänn alltså era
synder för varandra." Jakob 5:16. Glöm det som ligger bakom. Filipperbrevet 3:13. "Var i stället goda
och barmhärtiga mot varandra, och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit eder." Efeserbrevet
4:32.
Answer: Att gå och tänka på gamla oförätter (stora som små) är mycket farligt. Olösta problem, även
om de är små, kan fastna som taggar i vårt sinne och påverka vår attityd och så småningom hela vår
livsfilosofi. Det är därför Gud säger att vi inte ska gå till sängs arga. Be om förlåtelse och var även
frikostig nog att uppriktigt förlåta. Ingen av oss är felfri, och som gifta spelar vi ju med i samma „team“.
Var sportslig nog att ärligt erkänna när du gjort ett misstag. Förresten är det
väldigt trevligt att försonas. En försoning har oanade möjligheter att föra äkta
makar närmare varandra. Det är Guds förslag! Och det fungerar!
6. Ha Kristus i centrum i ditt hem.
"Om Herren inte bygger huset, så arbetar de fåfängt, som bygger därpå."
Psaltaren 127:1. "På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra
dina stigar jämna." Ordspråksboken 3:6. "Så skall Guds frid, som övergår allt
förstånd, bevara era hjärtan och era tankar, i Kristus Jesus." Filipperbrevet 4:7.

Answer: Detta är den viktigaste nyckeln. Alla de andra är egentligen bara variationer på denna. Sätt
Kristus främst! Den stora hemligheten med ett lyckligt hem är inte diplomati, strategi eller ett evigt
lösande av problem, utan samarbete med Kristus. Två hjärtan fyllda av Kristi kärlek är aldrig långt från
varandra. Med Kristus i hemmet, blir äktenskapet också lyckligt. Evangelium är botemedlet för
äktenskap förstörda av hat, bitterhet och besvikelse. Det kan förebygga skilsmässa genom att på ett
mirakulöst sätt återinföra kärlek och lycka. Det kan även rädda ditt äktenskap. Om du vill.
7. Be tillsammans.
"Bed att ni inte må komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt." Matteus 26:41. "Bed för
varandra." Jakob 1:5. "Om någon av er brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som ger
åt alla villigt." Jakob 1:5.
Answer: Bed högt för varandra! Detta är en underbar regel som ger oanande resultat. Böj knä inför Gud
och be honom om äkta kärlek för varandra, för ett förlåtande sinnelag, för styrka, för vishet – för lösning
på problem. Gud har gett oss sin personliga garanti på att han svarar. Den som ber blir inte automatiskt
en felfri människa, men han eller hon får ett hjärta som vill göra det som är rätt. Ingen familj som
tillsammans uppriktigt bett om Guds hjälp har någonsin splittrats.
8. Kom överens om att skilsmässa inte är lösningen.
"Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan inte åtskilja." Matteus 19:6 .
"Den som för någon annan orsaks skull än för otukt skiljer sig från sin hustru
och tar sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott." Matteus 19:9. "Så är
ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man, så länge denne lever."
Romarbrevet 7:2.
Answer: Bibeln är tydlig på den här punkten. Äktenskapsbanden är menade att
vara olösliga och oförstörbara. Skilsmässa tillåts endast om en har varit
otrogen. Men även då säger inte Bibeln att man måste skiljas. Även om den
ene har tagit ett moraliskt snedsteg, är förlåtelse alltid bättre än skilsmässa.
Äktenskapet är menat att vara för livet. Det instiftades så av Gud redan i Edens
lustgård. Om man går och tänker på skilsmässa som en utväg, förstör man
äktenskapet. Skilsmässa är ett destruktivt beslut, och nästan aldrig en lösning på problemen.
Skilsmässa skapar tvärtemot fler problem. Skilsmässa följs nästan alltid av sönderslitna, frustrerade och
olyckliga människor, och har dessutom ett mycket negativt inflytande på både livskvalitet och framgång i
arbete och yrkesliv. Gud instiftade äktenskapet för att skydda människors renhet och lycka, skapa ett
stabilt samhälle och befordra fysisk, mental och moralisk hälsa. De äktenskapliga löftena är de heligaste
och mest bindande löften en människa kan avge. Om man lättfärdigt sätter dem åt sidan avlägsnar man
sig samtidigt från Guds löften och välsignelser.
9. Familjeangelägenheter ska stanna inom hemmets fyra väggar.
"Du skall icke begå äktenskapsbrott." 2 Mosebok 20:14. "På henne förlitar sig hennes mans hjärta,
...Hon gör honom vad ljuvt är och inte vad lett är, i alla sina levnadsdagar." Ordspråksboken 31:11-12.
"Herren var ju vittne mellan dig och din ungdoms hustru, henne som du nu har varit trolös emot, fastän
hon är din maka, din äkta hustru." Malaki 2:14. "Bevara dig för onda kvinnor, för din nästas hustrus hala
tunga. Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt henne inte fånga dig med sina blickar.
...Kan väl någon hämta eld i sitt mantelveck utan att hans kläder blir förbrända? ...Så sker också med
den som går in till sin nästas hustru; ostraffad blir ingen som kommer vid henne." Ordspråksboken 6:2429.
Answer: Privata familjeangelägenheter skall man aldrig prata med andra om – inte ens med sina
föräldrar. Det är en stor synd och tragedi att bryta mot denna gudagivna regel. En tredje person som
sympatiserar eller lyssnar till klagomål, är Satans verktyg för att bända isär makarnas hjärtan. Era
familjeproblem är inte för allmänheten. Involvera inte någon - förutom kanske en pastor eller neutral

medlarperson. Var alltid ärliga mot varandra, och ha inga hemligheter för varandra. Skämta aldrig på
bekostnad av den andres känslor. Försvara varandra med näbbar och klor och håll andra utanför eran
privata sfär.
När det gäller otrohet, så mår alla inblandade dåligt, oavsett vad vissa äktenskapsrådgivare påstår. Gud,
som vet hur kropp, sinne och känsloliv fungerar (och som vet vad som hjälper eller stjälper oss) säger:
"Du skall inte." Och när han säger att du inte ska, så ska du inte heller. De som ignorerar hans regler
kommer att få betala ett dyrt pris. Så om du har börjat en "oskyldig" flirt, bryt genast, innan du gör något
du får ångra resten av ditt liv.
10. Gud beskriver kärleken. Ha det som ditt mål, att varje dag leva efter den
beskrivningen.
"Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, kärleken förhäver sig inte, den
uppblåses inte. Den skickar sig inte ohöviskt, den söker inte sitt, den förtörnas
inte, den hyser inte agg för en oförrätts skull. Den gläder sig inte över
orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror
allting, den hoppas allting, den uthärdar allting." 1 Korinterbrevet 13:4-7.
Answer: Läs ovanstående bibeltext sakta och med eftertanke. Det är Guds
beskrivning av vad sann kärlek verkligen är. Hur stämmer den beskrivningen med din kärlek? Kärlek är
inte en känslomässig impuls, utan en princip som kräver att allt vårt handlande och tänkande är i
överensstämmelse Guds definition. Med äkta kärlek blir äktenskapet lyckligt. Utan äkta kärlek blir
äktenskapet olyckligt.
11. Kom ihåg att kritik och tjat förkväver kärleken.
"Ni män, älska era hustrur och var inte bittra mot dem." Kolosserbrevet
3:19. "Bättre är att bo i ett öde land än med en trätgirig och besvärlig
kvinna." Ordspråksboken 21:19. "Ett oavlåtligt takdropp på en regnig
dag och en trätgirig kvinna, det kan aktas lika." Ordspråksboken
27:15. "Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men
inte blir varse bjälken i ditt eget öga?" Matteus 7:3.
Answer: Vänj dig av med att tjata, kritisera och hitta fel hos den
andre. Det finns kanske mycket som din man eller din fru kunde göra bättre, men att tjata hjälper inte.
Han eller hon blir bara bitter av att inte vara bra nog. Överse med felen och fokusera i stället på det som
är bra. Försök inte ändra på, eller styra din partner – resultated blir bara att både din och hans kärlek
dör. Bara Gud kan ändra på människor. Vänlighet, humor, tålamod och tillgivenhet tar automatiskt bort
två tredjedelar av alla äktenskapsproblem. Om du försöker göra din partner lycklig i stället för perfekt, så
kommer ändringen av sig självt. Hemligheten med ett lyckligt äktenskap är inte att ha den rätta partnern
– det är att vara den rätta partnern.
12. Gå inte till överdrift med någonting. Lagom är bäst.
"Men alla som vill delta i en sådan tävlan pålägger sig återhållsamhet i alla
stycken." 1 Korinterbrevet 9:25. "Alltså, vare sig ni äter eller dricker, eller
vadhelst annat ni gör, så gör allt till Guds ära." 1 Korinterbrevet 10:31.
"Fastmer tuktar jag min kropp och kuvar den." 1 Korinterbrevet 9:27. "Om
någon inte vill arbeta, så skall han inte heller äta." 2 Tessalonikerbrevet
3:10. "Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras
obesmittad." Hebréerbrevet 13:4. "Låt därför inte synden ha väldet i era
dödliga kroppar, så att ni lyder deras begärelser. Och ställ inte era lemmar i
syndens tjänst." Romarbrevet 6:12-13.
Answer: Överdrifter kan ruinera äktenskapet. Men att ingenting göra, kan
vara lika farligt. Arbete, sexuell närhet, vila, lek, andakt, måltider och social gemenskap måste
balanseras omsorgsfullt för att äktenskapet skall fungera. Överarbete och brist på sömn, slarvig

mathållning och stillasittande liv gör människan kritisk, intolerant och negativt inställd. Ständigt
överätande är ett ont som stärker våra lägre instinkter och försvagar samvetet.
Sexuellt missbruk tar bort vår vilja att göra det som är rätt, samtidigt som det försvagar vår vitalitet.
Äktenskapet är inte ett gratiskort för sexuella överdrifter. Förnedrande, snedvriden eller omåttlig sexaptit
förstör kärleken och respekten för varandra. Bibeln rekommenderar ett ömsedidigt givande i kärlekslivet
(1 Korinterbrevet 7:3-7). Att ha social gemenskap med andra är absolut nödvändigt. Sann lycka är svår
att finna om vi isolerar oss från andra. Vi måste träna på att ha roligt tillsammans. Det är ohälsosamt att
alltid vara allvarlig. Alla överdrifter försvagar karaktären, kroppen, samvetet och förmågan att älska och
respektera varandra. Låt inte omåttlighet förstöra ert äktenskap.
13. Respektera varandras privatliv och personliga tillhörigheter.
"Kärleken avundas inte ...den skickar sig inte ohöviskt, den söker inte sitt,
den hyser inte agg för en oförätts skull, den gläder sig inte över
orättfärdigheten ...den tror allting." 1 Korinterbrevet 13:4-7. "Älska
varandra av hjärtat i broderlig kärlek; sök överträffa varandra i inbördes
hedersbevisning." Romarbrevet 12:10.
Answer: Varje äkta make eller maka har en gudagiven rätt till visst privat
utrymme som inte behöver förklaras eller ifrågasättas. Rör inte den andres börs eller plånbok, personliga
brev och andra personliga tillhörigheter utan hans/hennes samtycke. Rätten att få ha något för sig själv,
det må vara en tillhörighet eller en stund ifred, ska respekteras. Din partner har till och med rätt att ha fel
ibland, eller att ha en dålig dag, utan att bli klandrad. Ingen av oss äger en annan människa, och ingen
har rätt att tvinga någon annan till att ändra sin personlighet. Bara Gud kan åstadkomma sådana
förändringar, och vi får var och en stå till svars för hurudana vi själva är. (Romarbrevet 14:12). Absolut
tillit och förtroende för varandra – utan att behöva kolla – är nödvändigt för ett lyckligt äktenskap. Använd
mindre tid på att försöka "komma underfund" med din partner, och mer tid på att försöka göra honom
eller henne lycklig. Du kommer snart att märka skillnaden!
14. Var noga med din personliga hygien och klädsel, vårda hemmet
och dra ditt strå till stacken.
"Likaledes vill jag att kvinnorna skall uppträda i hövisk dräkt." 1 Timoteus
2:9. "Omsorg har hon om ull och lin och låter sina händer arbeta med lust."
"Medan det ännu är natt, står hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk."
"Hon vakar över ordningen i sitt hus och äter ej i lättja sitt bröd."
Ordspråksboken 31:13, 15, 27. "Men låt allt tillgå på höviskt sätt och med
ordning." 1 Korinterbrevet 14:40. "Men om någon inte drar försorg om sina
egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och
är värre än en otrogen." 1 Timoteus 5:8.
Answer: Lathet, slarv, smuts och slapphet är Satans redskap för att få
makar att förlora respekt och varma känslor för varandra. Det är lika nödvändigt för mannen som för
kvinnan att klä sig prydligt och ha en ren, välskött kropp. Måltiderna ska vara regelbundna, maten
omväxlande och nyttig och dukningen trevlig. Ett rent, välskött hem andas frid och ro för alla. En lat
make som inte arbetar och sörjer för de sina är en förbannelse för sin familj och en förolämpning mot
Gud. Slarvighet och liknöjdhet i vad kan tyckas vara småsaker,
ödelägger tusentals äktenskap.
15. Bestäm dig för att alltid tala mjukt och vänligt.
"Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad."
Ordspråksboken 15:1. "Njut livet med den kvinna du älskar." Predikaren
9:9. "Sedan jag blev man har jag lagt bort vad barnsligt är." 1
Korinterbrevet 13:11.
Answer: Tvinga dig till att alltid tala mjukt och vänligt till din make. Att

inte argumentera emot, utan vänta stilla, kan ibland stilla hans/hennes vrede. De beslut man fattar när
man är arg, är ändå för det mesta oöverlagda, så det är bättre att vänta tills ilskan lagt sig och man
lugnat ner sig. Låt ditt svar sedan bli lugnt och vänligt. Hårda, ovänliga ord förkväver ofta din partners
önskan att vara dig till lags.
16. Handskas varsamt med pengar.
"Kärleken skickar sig inte ohöviskt. Den söker inte sitt." 1 Korinterbrevet 13:4-5.
"Gud älskar en glad givare." 2 Korinterbrevet 9:7.
Answer: Alla tillgångar och inkomster i ett äktenskap bör vara "våra," inte "dina"
eller "mina". Om hustrun inte arbetar utanför hemmet skall hon regelbundet ha pengar till hushåll, kläder
och andra överenskomna poster. Hon skall inte behöva be om dessa pengar, eller behöva höra gliringar
i samband med transaktionerna. Båda makar bör ha ett smärre belopp (när det är möjligt) för personliga
utgifter som de inte skall behöva redogöra för. En snål make orsakar vanligen att hustrun spenderar mer
än hon annars skulle ha gjort och en slösaktig make gör sin hustru missunnsam. Att visa förtroende för
sin partners förmåga att hantera ekonomin uppmuntrar denne till att bli ännu mer ekonomisk.
17. Prata och diskutera med varandra om allting.
"Kärleken är tålig och mild. ...kärleken förhäver sig inte, ...den
förtörnas inte." 1 Korinterbrevet 13:4,5. "Den som hör på
tillrättavisning, han förvärvar förstånd." Ordspråksboken 15:32. "Ser du
en man som tycker sig själv vara vis, det är mer hopp om en dåre än
om honom." Ordspråksboken 26:12.
Answer: Ingenting stärker äktenskapet så effektivt som god
kommunikation. Båda parter ska vara ense om husköp, bilköp, båtköp, möbler, dyrare klädartiklar och
alla andra beslut som har med pengar att göra. Även när en av er funderar på att byta jobb är det klokt
att prata igenom situationen med den andre. Om man pratar igenom saker och ting tillsammans
förhindras många onödiga missförstånd och stressituationer. Om man trots diskussion och allvarlig bön
ändå inte kan enas, är det hustrun som har att foga sig i sin mans beslut, eftersom det är mannen som
bär det yttersta ansvaret för sin familj. Bibeln är tydlig här, läs
Efeserbrevet 5:22-24.
18. Jag vill att mitt hem ska vara en plats där himlens änglar gärna
kommer på besök.
Answer:

Thought Questions
1. Vem av makarna ska vara den som först ber om förlåtelse efter
ett gräl? (Romarbrevet 15:1 )
Den som hade rätt!
2. Vad ska man göra med en svärmor som lägger sig i allting? (1
Tessalonikerbrevet 4:11 )
Säg åt henne att sköta sig själv! (Läs 1 Tessalonikerbrevet 4:11.) Det gäller faktiskt alla svärföräldrar.
Många lyckliga äktenskap har blivit förstörda av nyfikna och "hjälpsamma" svärföräldrar. Det är
svärföräldrars plikt att lämna de nygifta i fred att etablera sitt egna hem.
3. Min man är en gudlös man, och jag försöker att vara kristen. Hans inflytande är förfärligt. Ska
jag skilja mig ifrån honom? (1 Korinterbrevet 7:12 )

Nej! Läs 1 Korinterbrevet 7:12-14 och 1 Petrusbrevet 3:1-2. Gud ger ett tydligt svar.
4. När jag är arg och besviken på min man så vill jag inte älska med honom. Han säger att jag
har fel? Har jag det? (1 Korinterbrevet 7:4 )
Ja. Gud ger ett tydligt svar på denna fråga i 1 Korinterbrevet 7:4, 5.
5. Min hustru lämnade mig för en annan man. Nu ångrar hon sig och min pastor säger att jag
ska låta henne komma tillbaka. Men är inte det emot vad Gud bjuder? (Matteus 6:14 )
Nej, inte alls! Gud tillåter skilsmässa i otrohetsfall, men påbjuder det inte. Det är alltid bätte att förlåta.
(Läs Matteus 6:14-15.) En skilsmässa sätter djupa, permanenta spår både i era och era barns liv. Ge
henne en chans till! Lev efter den gyllende regeln (Matteus 7:12)! Om du och din fru helt överlåter era liv
till Kristus, så kommer ert äktenskap att bli bättre än någonsin. Det är inte för sent.
6. Vad ska jag göra? Män försöker alltid att flirta med mig. (1 Tessalonikerbrevet 5:22 )
Var väldigt försiktig med hur du uppträder. Gud säger: "Avhåll er från allt ont." 1 Tessalonikerbrevet 5:22.
Kanske ditt uppförande i mäns närhet – ett skälmskt leende, utmanande klädsel, djärva skämt eller en
"för avslappad" och inbjudande attityd – uppmuntrar dem till närmanden. Det är något med den kristnas
integritet och hennes vänliga men reserverade hållning som håller män på plats. Kristus sa: "Må ert ljus
så lysa inför människorna, att de se era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himmelen."
Matteus 5:16. Om Kristus verkligen lyser igenom i ditt liv, kommer du inte ha några större problem med
närgångna män.
7. Kan du tydligt och enkelt tala om för mig vad Guds råd är till den som har syndat men som
verkligen är ångerfull? (Johannes 8:11 )
En gång för länge sedan gav Kristus ett tydligt och tröstande svar till en person som syndat men som
sedan ångrade sig. Han sa: "Gå, och synda inte härefter". Johannes 8:11. Detta rådet gäller än idag.
8. Är inte den "oskyldiga parten" i en skilsmässa ibland lika skyldig? (1 Samuel 16:7 )
Absolut. Ibland är det den "oskyldiga partens" kärlekslöshet, ouppmärksamhet, självgodhet, elakhet,
själviskhet, gnällande och ibland rent iskalla sätt som kan ha lett till onda tankar och handlingar hos den
andre. Ibland kan den "oskyldiga" parten vara lika skyldig inför Gud som den "skyldiga". Gud ser till våra
motiv och dömer efter dem. "En människa ser på det som är för ögonen men Herren ser till hjärtat." 1
Samuel 16:7
9. Förväntar sig Gud att jag ska bo kvar med en person misshandlar mig? ( )
Ett förhållande där misshandel förekommer kan vara en livshotande situation och fordrar omedelbar
åtgärd! Den av makarna som blivit misshandlad måste hitta en bostad där hon/han kan bo med barnen.
Båda makarna bör sedan snarast söka hjälp hos en kristen, professionell äktenskapsrådgivare.

Quiz Questions
1. Äktenskapet är (1)
___ Guds förenande av man och kvinna för livet.
___ Ett tillfälligt experiment för att se om två personer passar ihop.
___ Inte nödvändigt. Män och kvinnor är fria att leva tillsammans utan att vara gifta.

2. Inför Gud finns bara ett enda skäl för skilsmässa. Det är (1)
___ Parterna är för olika.
___ En irriterande make eller maka.
___ Äktenskapsbrott eller otukt.
___ Makens gudlöshet.
3. Vanan att uppvakta varandra (1)
___ Skall fortsätta efter bröllopet.
___ Skall upphöra efter bröllopet.
___ Är verkligen larvigt och onödigt.
4. Den bästa garantin för ett lyckat äktenskap är (1)
___ Att ha Kristus i hjärtat och i hemmet.
___ Att mannen sätter hustrun på plats.
___ Att hustrun får som hon vill genom att hota med skilsmässa.
5. Bästa sättet att lösa konflikter är att: (3)
___ Prata mjukt och vänligt med varandra.
___ Få din make eller maka att erkänna sina fel.
___ Be grannarna komma in för att hjälpa till.
___ Tvinga din partner att vara tyst.
___ Gå hemifrån och stanna borta flera dagar.
___ Be tillsammans.
___ Bli sams innan ni går och lägger er för natten.
6. Kryssa för de påståenden som är nycklar till ett lyckligt äktenskap: (2)
___ Släpp inte in utomstående i ert förhållande.
___ Bo hemma hos dina föräldrar.
___ Spring hem till mamma när du blir arg.
___ Berätta om din partners fel för dina vänner.
___ Etablera ert eget privata hem.
___ Skriv till en gammal pojkvän för att be om råd.
___ Var aldrig först med att be om förlåtelse efter ett gräl.
7. De bästa sättet att få din man/fru att ändra sig är att (2)
___ Hota med att lämna honom/henne om du inte får som du vill.
___ Gnäll och kritisera.
___ Förbättra ditt eget förhållande till Jesus.
___ Låt din partner sova ensam.
___ Var kärleksfull, uppskattande och förlåtande.
___ Tvinga din make/maka att ändra på sig.
8. Vilka av nedanstående påståenden kan äventyra ett äktenskap: (6)
___ Kritik.
___ En snål man.
___ En slösaktig fru.
___ Lathet.
___ Ett kristet hem.
___ Att be tillsammans.
___ Oordning och smuts.
___ En förlåtande attityd.
___ Avundsjuka.
9. För att framgångsrikt fatta de stora besluten, bör (2)
___ Mannen och hustrun diskutera besluten tillsammans.
___ Mannen tvinga sin hustru att göra som han bestämmer.
___ Makarna tillsammans be Gud om råd.
___ Du insistera på att få det som du vill.
10. En bra regel för svärföräldrar är att (1)

___ Sköta sig själva och lämna de nygifta ifred.
___ Insistera på att de nygifta bor med dem.
___ Bestämma sig för att ge de nygifta råd vare sig de vill eller inte.
11.
___
___
___

Om din maka/make är otrogen, så är det bästa du kan göra att (1)
Genast lämna hemmet och aldrig komma tillbaka.
Genast berätta för alla andra vilken dålig person din partner är.
Vara villig att förlåta och så långt det går bevara hem och familj intakt.

12.
___
___
___

Tankar ska vaktas omsorgsfullt eftersom (2)
Orena tankar leder till orena handlingar.
Din maka/make kan läsa dina tankar.
Fel tankar kan förstöra ert äktenskap.

Skrivet-i-sten!
För flera hundra år sedan skrev Gud in sin lag i sten, och det är
meningen att vi ska hålla den än i dag! Bergsäkert är det också att
om vi bryter mot något av Guds bud, så går det oss inte väl. Är det
inte rimligt att vi förväntas följa lag och ordning för att få bukt med
kriminaliteten i våra städer? Det samma gäller även för de tio Guds
bud i våra egna liv! De är bud, inte råd eller rekommendationer,
eller ens tio bra idéer. Det är mycket som står på spel - ta dig
några minuter för att allvarligt tänka igenom ditt ansvar.

1. Var det verkligen Gud själv som skrev de tio budorden?
"...gav han honom [Moses] vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, på vilka Gud hade
skrivit med sitt finger." "Och tavlorna var gjorda av Gud, och skriften var Guds skrift,
inristad på tavlorna." 2 Mosebok 31:18, 32:16
Answer: Ja, himmelens store Gud skrev de tio budorden på tavlor av sten med sitt
eget finger.
2. Vad är Guds definition av synd?
"Synd är överträdelse av lagen." 1 Johannes 3:4
Answer: Synd är när man bryter mot Guds tio budord. Och eftersom Guds lag är
utan brist (Psaltaren 19:6), innefattar den all form av synd. Det är omöjligt att
synda utan att bryta mot minst ett av Guds tio bud. Att hålla buden "hör alla
människor till." Predikaren 12:13. De gäller oss alla.
3. Varför gav Gud oss de tio budorden?
“Säll är den som håller lagen.” Ordspråksboken 29:18. “Låt ditt hjärta bevara mina
bud. Ty långt liv och många levnadsår och frid, mer och mer, skall de bereda dig.”
Ordspråksboken 3:1-2.
Answer:
A. För att vi skulle kunna vara lyckliga och glada.
Gud skapade oss för ett liv av lycka, fred, långt liv, tillfredsställelse, färdigheter och framgång och många
andra välsignelser som vi längtar efter. Guds lag är kartan som visar oss den rätta vägen till sann, äkta
glädje.
"Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden." Romarbrevet 3:20. "Synden skulle jag
inte ha lärt känna, om inte genom lagen; ty jag hade inte vetat av begärelsen, om inte lagen hade
sagt: Du skall icke hava begärelse." Romarbrevet 7:7.

B. För att visa mig vad som är rätt och fel.
Guds lag är som en spegel (Jakob 1:23-25). Den visar mig det
som är fel i mitt liv precis som en spegel visar mig att jag är
smutsig i ansiktet. Det enda sättet för en människa att veta om
hon syndar är att uppmärksamt studera sitt liv i Guds lags
spegel. Häri ligger räddningen för dagens förvillade och
förvildade generation. Vårt hopp står till Guds lag. Den säger oss
var gränserna går!
"Och Herren bjöd oss att göra efter alla dessa stadgar ...för
att det alltid skulle gå oss väl." 5 Mosebok 6:24. "Stöd mig,
så att jag blir frälst, så vill jag alltid se med lust på dina
stadgar. Du aktar för intet alla som far vilse från dina
stadgar." Psaltaren 119:117, 118.

Guds lag är kartan som
visar oss vägen till ett
lyckligt liv.

C. För att bevara mig från faror och ledsamheter.
Guds lag är som ett starkt galler på zoo, som skyddar mig från aggressiva och farliga djur. Den skyddar
oss från orenhet, falskhet, mord, avguderi, stöld och mycket annat elände som förstör livet för oss. Alla
riktiga lagar är till för att skydda oss och tillåta oss leva i fred och ro. Guds lag är inget undantag.
Notera: Gud, som skapade oss, skrev in sin lags oförgängliga principer djupt in i alla människors
hjärtan. Skriften har kanske bleknat eller blivit lite suddig, men den är fortfarande där. Detta betyder
förstås också att vi inte kan finna riktig frid om vi inte lever i harmoni med vår inre natur, där Gud har
skrivit dessa principer. Vi är skapade att leva i samklang med dem. När vi väljer att ignorera dem, blir
resultatet alltid disharmoni, spänningar och ledsamheter - precis som det blir allvarliga problem om man
ignorerar trafikreglerna när man är ute och kör.
4. Varför är Guds lag av så stor betydelse för mig personligen?
"Tala och handla så, som det höves människor vilka skall dömas genom
frihetens lag." Jakob 2:12.
Answer: För att det är efter den lagen Gud kommer att döma oss i den
himmmelska domstolen. Det är kanske dags för lite självrannsakan? Detta är
faktiskt en livsviktig fråga!
5. Kan Guds lag (de tio budorden) någonsin ändras eller bli
ogiltiga?
"Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen
kan falla bort." Lukas 16:17. "Jag skall inte bryta mitt förbund, och vad
mina läppar har talat skall jag ej förändra." Psaltaren 89:34. "Oryggliga är
alla hans ordningar. De står fasta för alltid och för evigt." Psaltaren 111:78.
Answer: Absolut inte! Bibeln är mycket tydlig på den här punkten. Om
lagen hade kunnat ändras, så hade Gud gjort det när Adam och Eva
syndade, i stället för att låta sin Son dö för att betala skulden för våra
lagbrott. Men detta var omöjligt eftersom lagen inte bara är vanliga regler
eller tillfälliga förordningar. Lagen är uttryck för Guds heliga karaktär, och
den ändras inte så länge Gud existerar.
Studera diagramment nedan, hur Gud och hans karaktär har samma egenskaper. Förstår Du vad det
betyder? De tio budorden är Gud i skriven form - skriven så att vi kan förstå honom. Det är lika omöjligt
att ändra på Guds lag som det är att plocka ner Gud från himlen och ändra på honom. Jesus kom för att
visa oss hur lagen (mönstret för ett heligt liv) såg ut i mänsklig form. Guds karaktär kan aldrig förändras.
Och eftersom lagen är Guds karaktär på mänskligt språk, kan den inte heller ändras.

GUD ÄR

LAGEN ÄR

God
Lukas 18:19
1 Timoteus 1:8
Helig
Jesaja 5:16
Romarbrevet 7:12
Fullkomlig Matteus 5:48
Psaltaren 19:8
Rättfärdig 5 Mosebok 32:4
Romarbrevet 7:12
Rättvis
5 Mosebok 32:4
Psaltaren 111:7,8
Sann
Johannes 3:33
Psaltaren 19:9
Andlig
1 Korinterbrevet 10:4 Romarbrevet 7:14
Kärlek
1 Johannes 4:8
Romarbrevet 13:10
Oföränderlig Jakob 1:17
Matteus 5:18
Evig
1 Mosebok 21:33
Psaltaren 111:7,8
6. Upphävde inte Jesus lagen när han var här nere på jorden?
"Ni skall inte mena att jag har kommit för att upphäva lagen. ...Jag har inte
kommit för att upphäva, utan för att fullborda. ...Intill dess himmel och jord
förgås skall inte den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förgås, förrän
det allt har fullbordats." Matteus 5:17,18.
Answer: Nej, verkligen inte! Jesus betonade speciellt att han inte hade kommit
för att upphäva lagen, men för att fullborda (eller följa) den. I stället för att
avskaffa lagen, gav Jesus den makt och ära (Jesaja 42:21). Som exempel
förklarade Jesus att när det står "Du skall icke dräpa" innefattar det även att "vredgas på din broder"
(Matteus 5:21,22) och att hata honom (1 Johannes 3:15). Han sa också att åtrå är detsamma som
äktenskapsbrott (Matteus 5:27,28). Jesus säger "Älskar ni mig så håller ni mina bud". Johannes 14:15.
7. Kan människor som medvetet bryter mot ett enda av Guds bud, bli
frälsta?
"Syndens lön är döden." Romarbrevet 6:23. "Herren ...utrotar syndarna."
Jesaja 13:9. "Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är
han skyldig till allt." Jakob 2:10.
Answer: Nej! De går förlorade. De tio budens lag är den guide vi måste
följa för att finna Gud och ett heligt liv. Även om vi bara ignorerar ett av
buden, bryter vi mot det gudomliga mönstret, eller ritningen. Även om bara
en länk i en kedja gått sönder, är hela kedjans funktion förfelad. Bibeln
säger att vi syndar om vi medvetet bryter mot något av Guds bud (Jakob 4:17), därför att vi därmed har
tillbakavisat Guds vilja för oss. Bara de som gör Hans vilja kan komma in i himmelriket. Syndarna går
förlorade.
8. Blir man frälst om man håller lagen?
"Av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom." Romarbrevet 3:20. "Av nåd
är ni frälsta genom tro - och det inte av er själva, Guds gåva är det." Efeserbrevet
2:8,9.
Answer: Nej! Svaret är enkelt. Ingen blir frälst genom att följa lagen. Frälsningen
kommer bara av nåd, som en gratis gåva från Jesus Kristus. Vi tar emot denna
gåva genom tro, inte genom gärningar. Lagen tjänar bara som spegel för att vi ska kunna se synderna i
våra liv. Rening och förlåtelse för dessa synder kommer bara genom Kristus.

9. Varför är då lagen så nödvändig för att min karaktär ska bli lika Kristus?
"Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till." Predikaren 12:13. "Vad
som kommer genom lagen är kännedom om synden." Romarbrevet 3:20.
Answer: För att hela förebilden, "huvudsumman" av det kristna livet, finns i lagen.
Annars vore det som när en 6-årig pojke gjorde sitt eget måttband, mätte sig själv, och
sen sa till sin mamma att han var 3 meter lång. Våra egna riktlinjer är inte att lita på.
Jag kan inte veta om jag är en syndare eller inte, om jag inte noggrant studerar den
perfekta förebilden - Guds lag-spegeln. Milliontals människor som har profeterat och
gjort många bra saker i Jesu namn, kommer att gå förlorade (Matteus 7:21-23) för att
de inte tog sig tid att jämföra sina egna liv med Guds lags förebild. Därför tror de att de
är rättfärdiga och frälsta när de i själva verket är syndiga och förlorade. "Därav vet vi att vi har lärt känna
honom, därav att vi håller hans bud." 1 Johannes 2:3.
10. Vad är det som gör det möjligt för en uppriktigt omvänd människa, att
följa Guds lag?
"Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen" Hebreerbrevet 8:10. "Allt förmår jag i
honom som ger mig kraft." Filipperbrevet 4:13. "Gud ...sände sin son ...så att
lagens krav skulle uppfyllas i oss." Romarbrevet 8:3,4.
Answer: Kristus inte bara förlåter en människa som ångrar sig, han gör henne
också till Guds avbild igen. Han för henne in i samklang med sin lag genom sin
inneboende kraft. "Du skall icke" blir då ett löfte till den omvände att han inte mer kommer att stjäla,
ljuga, döda o.s.v.eftersom Jesus bor i honom och är den som styr. Gud kan inte ändra lagen, men han
har genom Jesus gett syndaren en möjlighet att ändra på sig så att han kan leva upp till lagen.

11. Men är det inte så
att den kristna människa
som lever av tro och nåd,
inte är bunden av lagen?

Lagen fungerar som en spegel som visar oss på våra
synder. När den ångerfulle syndaren kommer till Jesus
återskapar Jesus sin avbild i honom, så att han kommer
i samklang med lagen igen. Det gör Jesus när vi ber
honom komma in och bo i våra hjärtan.
6:14,15. "Gör vi då vad lag är om intet genom tron? Bort det! Vi gör
tvärtom lag gällande." Romarbrevet 3:31.
Answer: Nej! Skriften lär raka motsatsen. Nåd är som när en domstol
inte fängslar en förbrytare fastän han är skyldig. Förbrytaren benådas,
men han har därmed inte fått frihet att bryta mot en endaste en av
lagparagraferna igen. En person som har fått förlåtelse, och lever av

"Synden (överträdelse av
lagen enligt 1 John 3:4)
skall inte råda över er,
eftersom ni inte står under
lagen, utan under nåden.
Hur är det alltså? Skall vi
synda (bryta mot lagen),
eftersom vi inte står under
lagen, utan under nåden?
Bort det!" Romarbrevet

nåd, har dubbel anledning att verkligen leva laglydigt. Den person som säger att han lever av nåd, och
därför inte behöver hålla lagen, har missuppfattat alltihop. Han lever i onåd.
12. Finns Tio Guds Bud bekräftade någonstans i nya testamentet?
Answer: Ja, mycket tydligt. Se nedanstående översikt.

GUDS LAG I NYA TESTAMENTET

GUDS LAG I GAMLA TESTAMENTET

1. "Herren din Gud , skall du tillbedja, och
honom allena skall du tjäna." Matteus 4:10.

1. "Du skall inga andra gudar hava jämte mig." 2
Mosebok 20:3.

2. "Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild,
vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det
2. "Kära barn, tag er tillvara för avgudarna." 1
som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet
Johannes 5:21. "Är vi nu av Guds släkt, så
under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller
bör vi inte mena att gudomen är lik någonting
tjäna dem; ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande
av guld eller silver eller sten, något som är
Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och
danat gemom mänsklig konst och
efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar
uppfinning." Apostlagärningarna 17:29.
mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar
mig och håller mina bud." 2 Mosebok 20:4-6.
3. "...Så att Guds namn och läran inte blir
smädade." 1 Timoteus 6:1.

3. "Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty
Herren skall icke låta den bli ostraffad, som missbrukar
hans namn." 2 Mosebok 20:7.

4. "Ty om den sjunde dagen heter det
någonstädes så: Och Gud vilade på sjunde
dagen från alla sina verk." Alltså står en
sabbatsvila ännu åter för Guds folk. Ty den
som har kommit in i hans vila, han har funnit
vila från sina verk, likasom Gud från sina."
Hebreerbrevet 4:4, 9, 10.

4. "Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex
dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men
den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat; då
skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din
dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din
dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina
portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och
jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade
på sjunde dagen; därför har Herren välsignat
sabbatsdagen och helgat den." 2 Mosebok 20:8-11.

5. "Hedra din fader och din moder." Matteus
19:19.

5. "Hedra din fader och din moder, för att du må länge
leva i det land som Herren, din Gud, vill giva dig" 2
Mosebok 20:12.

6. "Du skall icke dräpa." Romarbrevet 3:9.

6. "Du skall icke dräpa." 2 Mosebok 20:13.

7. "Du skall icke begå äktenskapsbrott."
Matteus 19:18.

7. "Du skall icke begå äktenskapsbrott." 2 Mosebok
20:14.

8. "Du skall icke stjäla." Romarbrevet 13:9.

8. "Du skall icke stjäla." 2 Mosebok 20:15.

9. "Du skall icke bära falskt vittnesbörd."
Lukas 18:20.

9. "Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa."
2 Mosebok 20:16.

10. "Du skall icke hava begärelse."
Romarbrevet 7:7.

10. "Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. Du
skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller
till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans
oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör
din nästa." 2 Mosebok 20:17.

13. Är Guds lag och Mose lag detsamma?
Answer: Nej, det är inte samma sak. Studera noggrannt följande anteckningar och
jämförelser.
Notera: Mose lag var en s.k. ceremoniallag för gamla testamentets tid. Däri fanns
bestämmelser för prästerna, offren, ritualerna, spis- och drickoffren etc., vilka
allesammans symboliskt pekade framåt mot korset. Denna lag blev "efteråt given,
för att gälla till dess att 'säden' skulle komma," ..."vilken är Kristus". Galaterbrevet 3:16, 19. Ritualerna
och ceremonierna i Mose lag pekade framåt på Kristi offer. Denna lag upphörde att gälla när Jesus dog,
men de tio budorden (Guds lag), "stå fasta för alltid och för evigt." Psaltaren 111:8. Att det finns två lagar
kommer tydligt fram när man läser Daniel 9:10, 11.
Notera speciellt: Lägg märke till att Guds lag har funnits minst lika länge som synden har funnits.
Bibeln säger: "Där ingen lag finnes, finnes inte heller överträdelse [eller synd]." Romarbrevet 4:15.
Därför måste Guds tio budord ha funnits från början. Människan bröt mot den lagen (syndade - 1
Johannes 3:4). På grund av synd (överträdelse av lagen), blev Mose lag lagd till (eller "efteråt given" Galaterbrevet 3:16, 19) till dess att Kristus kom och dog. Det handlar alltså här om två skilda lagar: Guds
lag och Mose lag.
MOSE LAG
"Mose lag" (Lukas 2:22).
"Budens stadgelag" (Eferebrevet 2:15).
Skrevs av Moses i en bok (2 Krönikeboken 35:12).
Lades vid sidan av arken (5 Mosebok 31:26).
Upphörde att gälla vid korset (Efeserbrevet 2:15).
Tillagd för att visa på synden (Galaterbrevet 3:19).
Anklagar oss, ligger oss i vägen (Kolosserbrevet
2:14).
Dömer ingen (Kolosserbrevet 2:14-16).
Köttslig (Hebreerbrevet 7:16).
Ofullkomlig (Hebreerbrevet 7:19).

GUDS LAG
"Guds lag" (Jesaja 5:24).
"Den konungsliga lagen" (Jakob 2:8).
Skrevs av Gud i sten (2 Mosebok 31:18; 32:16).
Lades i arken (2 Mosebok 40:20).
Gäller för alltid (Lukas 16:17).
Säger oss vad synd är. (Romarbrevet 7:7;
3:20).
Inte tung (1 Johannes 5:3).
Dömer alla människor (Jakob 2:10-12).
Andlig (Romarbrevet 7:14).
Utan brist (Psaltaren 19:8).

.
14. Vad tycker Satan om folk som lever efter Guds tio budord?
"Och draken [Satan] vredgades än mer på kvinnan [Guds sanna kyrka], och
gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som håller
Guds bud och har Jesu vittnesbörd." Uppenbarelseboken 12:17. "Här gäller
det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som håller Guds bud och
bevarar tron på Jesus." Uppenbarelseboken 14:12.
Answer: Den onde hatar de människor som följer Guds tio bud, eftersom det är vägen till heligt liv. Om
du beslutar dig för att följa den vägen, får du snart känna av hans vrede och ondska. Det är inte konstigt
att Satan hatar och bittert förföljer dem som håller Guds bud. Men det är chockerande och förvånande
att höra kristna ledare säga att man behöver inte följa Guds bud längre, medan de samtidigt noggrannt
följer mänskliga traditioner. Inte att undra på att Jesus sa: "Varför överträder ni själva Guds bud, för era
stadgars skull?" "Fåfängt dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud." Matteus
15:3,9. Och David sa: "Det är tid för Herren att handla, ty de har gjort din lag om intet." Psaltaren
119:126. Kristenheten måste vakna upp och återställa Guds lag till sin rättmätiga, höga position. Det är
dumdristigt av den odisciplinerade generation vi nu lever i, att tro att det ostraffat går att bryta mot den
levande Gudens bud.

15. Jag tror att som kristen måste man följa tio Guds bud,
och jag ber Jesus hjälpa mig att kunna leva efter dem.
Answer:

Thought Questions
1. Säger inte Bibeln någonstans att lagen var (eller är)
bristfällig? (Hebreerbrevet 8:8 )
Nej. Hebreerbrevet 8:8 säger att Gud förebrår människorna, inte lagen. Och i Romarbrevet 8:3 står det
att lagen "var försvagad genom köttet". Det är alltid likadant. Lagen är utan brist men människorna är
bristfälliga, eller svaga. Därför sände Gud sin son att bo bland människorna så att "lagens krav kunde
uppfyllas i oss" (Romarbrevet 8:4) genom Kristus som bor i oss.
2. I Galaterbrevet 3:13 står det att vi är friköpta från lagens förbannelse. Vad betyder det?
(Galaterbrevet 3:13 )
Lagens förbannelse är döden (Romarbrevet 6:23). Kristus led döden för alla. Hebreerbrevet 2:9. Därmed
räddade han undan alla från lagens förbannelse (döden) och gav oss i stället evigt liv.
3. Står det inte i Kolosserbrevet 2:14-17 och Efeserbrevet 2:15 att Guds lag upphörde vid
korset? (Efeserbrevet 2:15 )
Nej, båda dessa texter hänsyftar till stadgelagen, eller Mose lag, som var en ceremoniallag som gällde
offertjänsten och prästernas tjänstgöring. Alla dessa ceremonier och ritualer pekade framåt på korset
och upphörde att gälla när Jesus dog, precis som Gud hade bestämt. Mose lag "var efteråt given, för att
gälla till dess att 'säden' skulle komma, ...vilken är Kristus". Galaterbrevet 3:19,16. Det talas inte här om
Guds lag, eftersom Paulus, flera år efter korset, talade om en helig, rättfärdig och god lag. (Romarbrevet
7:7,12)
4. Bibeln säger att kärleken är lagens uppfyllelse. (Romarbrevet 13:10). Även i Matteus 22:37-40
står det att vi ska älska Gud och älska vår nästa, och sen står det: "På dessa två bud hänger
lagen och profeterna." Ersätter då dessa befallningar de tio budorden? (Matteus 22:40 )
Nej, de tio budorden är förlängningen av dessa två befallningar, precis som våra tio fingrar är
förlängningen på våra två händer. De är oskiljaktliga. Kärleken till Gud gör det till en glädje att hålla de
fyra första buden (som handlar om vårt förhållande till Gud), och kärleken till nästan gör det enkelt att
hålla de sista sex buden (som handlar om vårt förhållande till våra medmänniskor). Kärleken uppfyller
lagen såtillvida att den tar bort det jobbiga med att följa den, och i stället gör det lustfyllt (Psaltaren 40:8).
När man verkligen älskar en annan människa, är det en glädje att göra henne till viljes. Jesus sa: "Om ni
älskar mig så håller ni mina bud." Johannes 14:15. Det är omöjligt att älska Herren utan att hålla hans
bud. Bibeln säger: "Däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud; och hans bud är inte tunga." 1
Johannes 5:3. "Den som säger sig ha lärt känna honom och inte håller hans bud, han är en lögnare, och
i honom är inte sanningen." 1 Johannes 2:4.
5. Säger inte 2 Korinterbrevet 3:7 att budorden som skrevs på sten, skulle försvinna? (2
Korinterbrevet 3:7 )
Nej. Texten säger att Moses' ansiktes härlighet skulle försvinna, men inte lagen. Läs noga hela
passagen i 2 Korinterbrevet 3:3-9 igen. Det handlar inte om lagens försvinnande eller dess bekräftande,
utan snarare att de flyttats från lag på "stentavlor" till "hjärtats tavlor". Under den tid som Moses ledde
Guds folk var lagen skriven på stentavlor. När den helige Ande får leda genom Kristus, så finns lagen i
hjärtat (Hebreerbrevet 8:10). En förhållningsregel som sitter på skolans anslagstavla blir verklighet först
när eleven tar den till sitt hjärta. Kristus gör lagen levande genom att överföra den till den kristnes hjärta.

Att sedan följa lagen blir inte tungt utan ger glädje eftersom den kristne känner äkta kärlek för både Gud
och människa.
6. Romarbrevet 10:4 säger att "Lagen har fått sin ände i Kristus." Betyder inte det att den
kommit till en ände? (Romarbrevet 10:4 )
"Ände" i den här versen betyder mening eller uppfyllelse. Vad det betyder är tydligt. Att leda människor
till Kristus - där de kan finna rättfärdighet - är meningen, eller änden (uppfyllelsen), av lagen.
7. Varför förnekar så många människor att Guds lag fortfarande gäller? (Romarbrevet 8:7 )
"Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan
vara det. Men de som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Men ni är inte i ett köttsligt
väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i er." Romarbrevet 8:7-9.
8. Blev de rättfärdiga människorna i Gamla Testamentet frälsta av lagen? (2 Timoteusbrevet 1:9
)
Ingen har någonsin blivit frälst bara genom att hålla lagen. Alla som har blivit frälsta har blivit frälsta av
nåd. Denna "nåd ...som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början." 2 Timoteus 1:9.
Lagen visar oss bara vad synd är. Kristus allena kan rädda oss. Noa "fann nåd" (1 Mosebok 6:8); Moses
fann nåd (2 Mosebok 33:17); Israeliterna fann nåd i ökenvandringen (Jeremia 31:2); och Abel, Enok,
Abraham, Isak, Jakob, Josef och många andra betydelsefulla personer i Gamla Testamentet räddades
"genom tron" enligt Hebreerbrevet 11. De räddades genom att se fram emot korset; vi räddas genom att
se tillbaka till det. Lagen är nödvändig eftersom den precis som en spegel avslöjar "smutsen" i våra liv.
Utan den är människor syndare, men utan att veta om det. Dock har inte lagen någon räddande kraft.
Den kan bara peka på synden. Jesus allena kan rädda en människa från synd. Det här har alltid varit
sant, även på Gamla Testamentets tid. (Apostlagärningarna 4:10,12; 2 Timoteus 1:9)
9. Varför ska man bry sig om lagen? Är inte ens eget samvete en säker guide? (Ordspråksboken
14:12 )
Nej, och åter nej! Bibeln talar om ett ont samvete, ett orent samvete, och ett förtorkat samvete - ingen av
dessa är en säker guide. "Många håller sin väg för den i rätta, men på sistone leder den dock till döden."
Ordspråksboken 14:12. Gud säger, "Den som förlitar sig på sitt förstånd, han är en dåre."
Ordspråksboken 28:26.

Quiz Questions
1. De tio budorden skrevs av (1)
___ Gud.
___ Moses.
___ En okänd person.
2. Synd är enligt Bibeln (1)
___ En otillräcklighet.
___ Att bryta mot Guds lag.
___ Allt som verkar fel.
3. Sätt kryss för de påståenden som säger sanningen om Guds lag: (4)
___ Den är en perfekt guide till ett lyckligt liv.
___ Likt en spegel så visar den på våra synder.
___ Den är tung och förtryckande.
___ Den kan skydda mig från det onda.

___ Den har samma karaktärsdrag som Gud.
___ Den upphörde i Nya Testamentet.
___ Den är en förbannelse.
4. Guds tio budord (1)
___ Gällde endast under Gamla Testamentets tid.
___ Upphävdes av Jesus på korset.
___ Är absoluta och kan inte ändras
5. På domedagen blir jag räddad om (1)
___ Jag har skött mig väl.
___ Jag älskar Herren, oavsett om jag har följt de tio budorden eller ej.
___ Mitt personliga förhållande till Jesus gör att jag följer de tio budorden.
6. Människor blir frälsta genom (1)
___ Att följa lagen.
___ Att bryta lagen.
___ Jesus Kristus allena.
7. Sannt omvända kristna (1)
___ Håller Guds lag genom Kristi kraft.
___ Ignorerar lagen eftersom den inte gäller längre.
___ Anser det onödigt att följa de tio budorden.
8. En person som lever i nåd (1)
___ Kan bryta mot de tio budorden utan att synda.
___ Behöver inte följa lagen.
___ Följer gladeligen Guds budord.
9. Kärlek fulländar lagen eftersom (1)
___ Kärlek får lagen att försvinna.
___ Äkta kärlek till Gud och människor gör det till ett rent nöje att följa de tio budorden.
___ Kärlek är viktigare än lydnad.
10.
___
___
___

Moses lag är (1)
Densamma som Guds lag.
Lagen om cermonier och offer vilka ledde fram till Kristus men upphörde vid korset.
Gäller än idag.

11.
___
___
___

Människor som lyder de tio budorden (1)
Är alla lagträlar.
Kommer att bli häftigt motarbetade av Satan, som hatar Guds lag.
Blir frälsta genom att följa lagen.

12.
___
___
___
___
___
___

Sätt kryss för de påståenden som stämmer vad det gäller Kristus och lagen: (4)
Jesus bröt mot lagen.
Jesus är den perfekta mänskliga förebilden på hur man följer lagen.
Jesus upphävde lagen.
Jesus sade, "om ni älskar mig, så håller ni mina bud".
Jesus förtydligade lagen och visade att den innefattade alla sorts synd.
Jesus sade att lagen inte kan ändras.

En-historisk-dag-som-kommit-bort
Visste du att det finns en mycket viktig dag som nästan alla har
glömt? Det är otroligt att så få människor är medvetna om den.
Den är ju den mest betydelsefulla dagen i mänsklighetens historia!
Det är en dag som inte bara tillhör det förgångna, utan även nuet
och framtiden. Dessutom kan det som skedde på den här dagen
ha betydelsefull inverkan på ditt liv. Vill du veta mera fakta om en
historisk dag som nästan fallit helt i glömska? Då ska du läsa det
här studiebrevet noggrannt.

1. På vilken dag i veckan gick Jesus i kyrkan?
"Så kom han till Nasaret, där han var uppfödd. Och på sabbatsdagen
gick han, såsom hans sed var, in i synagogan: och där stod han upp till
att föreläsa." Lukas 4:16.
Answer: Det var Jesu vana att gå på gudstjänst på sabbaten.
2. Men vilken veckodag är sabbaten?
“...men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat." 2 Mosebok 20:10.
"Och när sabbaten var förliden ...bittida om morgonen på första veckodagen
kom de till graven, redan vid soluppgången.” Markus 16:1-2.
Answer: Måndag är inte veckans första dag, som många tror, utan det är
söndagen. I Sverige ändrades dagnumreringen på 1970-talet. Ur Bra
Böckers lexikon: ”Söndag, ursprungligen veckans första dag och i ett flertal kulturer och språk
(exempelvis de nordiska) tillägnad solen. I profana sammanhang räknas den numera som sista dagen i
veckan.”
3. Vem instiftade sabbatsdagen, och när?
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." "Och Gud fullbordade på
sjunde dagen det verk son han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen
från allt det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde
dagen och helgade den." 1 Mosebok 1:1, 2:2-3.
Answer: Gud skapade sabbatsdagen när han skapade världen. Han vilade
på sabbatsdagen och välsignade och helgade den (satte den åt sidan för ett
heligt syfte).

4. Vad säger Gud i sina tio budord, de som han skrev med sitt
eget finger, om att hålla sabbaten?

"Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta
och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är Herrens, din
Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förätta, ej heller din son eller din
dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller
främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde
Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han
vilade på sjunde dagen; därför har Herren välsignat sabbatsdagen och
helgat den." 2 Mosebok 20:8-11. "Och Herren gav mig de två
stentavlorna, på vilka Gud hade skrivit med sitt finger." 5 Mosebok
9:10.
Answer: I det fjärde av de tio budorden befaller Gud oss att helighålla den sjunde dagen, eftersom det
är hans heliga dag. Gud visste att människorna skulle glömma hans sabbatsdag, så han började detta
bud med orden "tänk på". Han har aldrig befallt någon någonstans att hålla någon annan dag helig.
5. Men är inte tio Guds bud ändrade?
Jesus säger: "Men snarare kan himmel och jord förgås, än en enda prick av
lagen kan falla bort." Lukas 16:17. Gud säger: "Jag skall inte bryta mitt
förbund, och vad mina läppar har talat skall jag ej förändra." Psaltaren
89:35. Lägg märke till att de tio budorden kom från Guds läppar. I 2
Mosebok 20:1 står det: "Och Gud talade alla dessa ord och sade...[här följer
tio Guds bud i verserna 2-17]."
Answer: Nej, verkligen inte! Det är omöjligt att ändra något enda av Guds
moralbud. Alla tio Guds bud gäller fortfarande.
6. Höll apostlarna sabbatsdagen?
"...i den [synagogan] gick Paulus in, såsom hans sed var. Och under tre
sabbater talade han där med dem i det han utgick från skrifterna."
Apostlagärningarna 17:2. "Paulus och hans följeslagare ...kom till Antiokia i
Pisidien. Och på sabbatsdagen gick de in i synagogan och satte sig där."
Apostlagärningarna 13:13,14. "På sabbatsdagen gick vi utanför stadsporten,
längs med en flod, till en plats som gällde såsom böneställe. Där satte vi oss
ned och talade med de kvinnor som hade samlats dit." Apostlagärningarna
16:13. "Och i synagogan höll han var sabbat samtal och övertygade både
judar och greker." Apostlagärningarna 18:4.
Answer: Ja, i Apostlagärningarna läser vi tydligt att Paulus och
den första kristna kyrkan höll sabbaten.
7. Helgade även de icke troende sabbaten?

Gud påbjuder det :
"Säll är den människa ...som håller sabbaten, så att han inte
ohelgar den." "Och främlingarna, som har slutit sig till Herren,
....alla som håller sabbaten, så att de inte ohelgar den, och som
står fast i mitt förbund, dem skall jag låta komma till mitt heliga
berg och ge dem glädje i mitt bönehus, ...ty mitt hus skall kallas ett
bönehus för alla folk." Jesaja 56:2, 6, 7, kursiven ditlagd.
Apostlarna undervisade om det:

"När de sedan gick därifrån, bad man dem att de nästa sabbat skulle tala för dem om samma sak.."
"Följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra Guds ord." Apostlagärningarna 13:42,
44, kursiven ditlagd. "Och i synagogan höll han var sabbat samtal och övertygade både judar och
greker." Apostlagärningarna 18:4.
Answer: Apostlarna i den första nytestamentliga kyrkan lydde inte bara Guds budord om sabbaten utan
de lärde även alla de nyomvända att helga sabbaten. Inte en enda gång anger de söndagen som en
helig dag.
8. Men ändrades inte sabbaten till söndag vid Jesu död eller uppståndelse?
Answer: Nej, det finns inte den minsta antydan om att sabbaten skulle ha ändrats
vid Kristi död eller vid hans uppståndelse. Bibeln lär raka motsatsen. Studera
noggrannt följande påståenden:
A. Gud välsignade sabbaten.
"Herren välsignade sabbatsdagen och helgade den." 2 Mosebok 20:11. "Och Gud
välsignade den sjunde dagen och helgade den." 1 Mosebok 2:3.
B. Kristus förväntade sig att hans folk fortfarande skulle hålla sabbaten år 70
e.Kr. när Jerusalem förstördes.
Jesus visste att Rom skulle inta och förstöra Jerusalem år 70 e.Kr., så han
varnade sina efterföljare och sade "Bed att er flykt inte må ske på vintern eller på
sabbatsdagen." Matteus 24:20, kursiven ditlagd. Jesu varning visar tydligt att han
menade att sabbaten skulle hållas även 40 år efter hans uppståndelse. Faktiskt
finns det inte någon hänvisning någonstans i Bibeln på att Jesus, Gud Fader eller apostlarna någonsin
(någongång eller under några omständigheter) ändrade på den heliga sjunde-dags sabbaten till någon
annan dag.
C. Kvinnorna som kom för att balsamera Jesus döda kropp, höll sabbaten. Jesus dog "dagen
före sabbaten" (Markus 15:37, 42), på vad vi numera kallar långfredagen.
Kvinnorna tillredde kryddor och salvor för att smörja hans kropp, "men på sabbaten var de stilla, efter
lagens bud." Lukas 23:56. Först "när sabbaten var förliden" (Markus 16:1), "på första veckodagen"
(Markus 16:2) kom de för att utföra sitt arbete. De fann att Jesus hade uppstått "på första veckodagen"
(vers 9), den dag vi kallar påskdagen. Lägg märke till att sabbatsdagen "efter lagens bud" var dagen före
påskdagen, d.v.s lördagen.
D. En av Kristi efterföljare, Lukas, skrev två av Bibelns böcker - Lukas evangelium och
Apostlagärningarna. Han säger i Lukas evangeliet om "allt" vad Jesus gjorde och lärde
(Apostlagärningarna 1:1-3). Men han skrev aldrig om att hålla söndagen helig eller att sabbatsdagen
hade blivit ändrad.
9. Är det sant att vi skall fira sabbat även på den nya jorden?
"Ty likasom de nya himlar och den nya jord som jag vill göra blir
beståndande inför mig, säger Herren, så skall det också vara med era
barn och med ert namn. Och nymånadsdag efter nymånadsdag och
sabbatsdag efter sabbatsdag skall det
ske att allt kött kommer och tillbeder
inför mig, säger Herren.
Answer: Ja, Bibeln säger att alla frälsta
från alla tidsåldrar kommer att fira sabbat på den nya jorden.
10. Är det inte söndagen som är Herrens dag?
"Om du kallar sabbaten din lust, och Herrens helgdag en äredag, ...då
skall du finna din lust i Herren, och jag skall föra dig fram över landets

höjder." Jesaja 58:13. "Ty Människosonen är Herre över sabbaten." Matteus 12:8.
Answer: Bibeln talar om "Herrens dag" i Uppenbarelseboken 1:10, så det är tydligt att han har en
speciell dag. Men det finns inget bibelställe som säger att det skulle vara söndagen. I stället säger
Bibeln att det är sabbaten som är Herrens dag. Den enda dag som någonsin välsignats av honom är
sjundedags sabbaten.
11. Bör man inte hålla söndagen helig i åminnelse av Kristi
uppståndelse?
"Vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus, vi har blivit döpta
till hans död? Och vi har så, genom detta dop till döden, blivit begravna med
honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns
härlighet, också vi skall vandra i ett nytt väsende, i liv. Ty om vi har vuxit
samman med honom genom en lika död, så skall vi också vara sammanvuxna
med honom genom en lika uppståndelse. Vi vet ju detta, att vår gamla
människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om
intet, så att vi inte mer tjänar synden.” Romarbrevet 6:3-6.
Answer: Nej! Då borde man även hålla varje fredag helig i åminnelse av hans korsfästelse. Kristus gav
oss dopet till åminnelse av sin död, begravning och uppståndelse. Bibeln talar ingenstans om att hålla
söndagen helig i åminnelse av uppståndelsen (eller för någon annan orsak). Vi ärar Kristus när vi lyder
honom (Johannes 14:15) - inte när vi byter ut hans förordningar mot människobud.
12. Men om söndagsfirande inte har sitt ursprung i Bibeln, var
kommer det då ifrån?
"Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar." Daniel 7:25,
"Ni har så gjort Guds budord om intet, för era stadgars skull." "Och fåfängt
dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud.” Matteus
15:6,9. "Prästerna där våldföra min lag." "De profeter som de har, tjänar
dem såsom vitmenare, ...de säger: 'Så säger Herren, Herren,' och det
fastän Herren inte har talat." Hesekiel 22:26,28.
Answer: För länge, länge sedan utfärdade missledda män en kungörelse
om att man hade ändrat Herrens dag från lördag till söndag. Gud hade förutsagt att detta skulle hända.
Vår generation har utan att veta om det bara övertagit denna tradition. Det är en falsk teologi som bryter
mot Guds lag. Bara Gud kan göra en dag helig. Gud välsignade sabbatsdagen, och vad Gud har
välsignat kan inte människor göra "ovälsignat". 4 Mosebok 23:20.
13. Men är det inte farligt att hålla på och ändra i Guds lag?
"Ni skall inte lägga något till det som jag bjuder er, och ni skall inte taga
något därifrån; ni skall hålla Herrens, er Guds, bud, som jag ger er." 5
Mosebok 4:2. "Allt Guds tal är luttrat." "Lägg inte något till hans ord, på det
att han inte må beslå dig med lögn." Ordspråksboken 30:5-6.
Answer: Gud har klart och tydligt förbjudit oss människor att ändra i sin
lag, vare sig genom att lägga till eller dra ifrån. Att manipulera eller mixtra
med Guds heliga lag är bland det värsta och farligaste en människa kan
göra.
14. Vad var Guds mening med att göra en sabbatsdag?
A. Tecken på Skapelsen.
"Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den." "Ty på sex dagar gjorde
Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han

vilade på sjunde dagen; därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den." 2 Mosebok 20:8, 11.
B. Tecken på frälsning och helgelse.
"Jag gav dem också mina sabbater, till att vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle veta att
jag är Herren, som helgar dem." Hesekiel 20:12.
Answer: Gud gav oss sabbaten som en dubbel försäkran: (1) Det är ett tecken på att han skapade
världen på sex bokstavliga dagar, och (2) det är också ett tecken på Guds väldiga kraft att frälsa och
helga människor. Varenda kristen människa borde älska sabbaten för att den är Guds underskrift på sin
skapelse- och frälsarmakt. (2 Mosebok 31:13, 17: Hesekiel 20:12,20). Det är en förolämpning mot Gud
när hans folk trampar på sabbaten. I Jesaja 58:13, 14 säger Gud att om någon vill bli välsignad måste
han först ära sabbatsdagen.
15. Hur viktig är det att hålla sabbaten?
"Synd är överträdelse av lagen." 1 Johannes 3:4. "Syndens lön är döden."
Romarbrevet 6:23. "Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett,
så är han skyldig till allt." Jakob 2:10. "Kristus själv led för er och
efterlämnade åt er en förebild, på det att ni skulle följa honom och vandra i
hans fotspår." 1 Petrus 2:21. Han blev "för alla dem som är honom lydiga,
upphovet till evig frälsning." Hebréerbrevet 5:9.
Answer: Här är det fråga om liv eller död. Gud säger i fjärde budet att vi
skall hålla sabbaten. Vilket bud man än medvetet bryter mot, så räknas det som synd. Kristi efterföljare
följer med glädje Kristi exempel på sabbatsfirande. Vår enda säkerhet är att med iver studera Bibeln,
och "rätt förvalta sanningens ord." 2 Timoteus 2:15. Vi bör se till att vi följer Bibeln i våra kristna vanor.
16. Vad säger Gud om religiösa ledare som ignorerar sabbaten?
"Prästerna där våldför min lag och ohelgar mina heliga ting; de gör ingen
åtskillnad mellan heligt och oheligt ...de tillsluter sina ögon för mina
sabbater, och så blir jag ohelgad mitt ibland dem." "Därför utgjuter jag min
vrede över dem ." Hesekiel 22:26,31.
Answer: Genom att blunda för Guds sanna sabbat så förolämpar de
religiösa ledarna Gud. Gud utlovar straff för dessa falska herdar. Millioner
människor har blivit missledda på denna punkt. Gud tar inte lätt på sådant.
Jesus fördömde fariséerna för att de låtsades älska Gud medan de genom
sina traditioner bröt mot ett av de tio budorden. (Markus 7:7-13).
17. Gör det någon skillnad för mig personligen om jag helighåller
sabbaten?
"Älskar ni mig så håller ni mina bud." Johannes 14:15. "Alltså skall var och en
av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv." Romarbrevet 14:12. "Alltså,
den som förstår att göra vad gott är, men inte gör det, för honom blir detta till
synd." Jakob 4:17. "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem
som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus." Uppenbarelseboken 14:12.
Answer: Ja visst gör det det! Sabbaten är ju din sabbat! Gud gjorde den för
dig, och om du älskar honom så helighåller du den för att det är det av de tio
budorden. Kärlek utan lydnad är inte kärlek (1 Johannes 2:4). Man kommer
inte undan detta faktum. Det finns ingen ursäkt när du står framför Gud. Gud ber dig att älska och lyda
honom nu!

18. Jag vill följa Jesu exempel och helighålla sabbaten.
Answer:

Thought Questions
1. Men är inte sabbaten bara något för judarna? (Markus 2:27
)
Nej. Jesus sade, "Sabbaten blev gjord för människans skull." Markus 2:27. Den är inte bara för judar
utan för alla människor, alla män och kvinnor över hela jorden. Den judiska nationen existerade inte ens
förrän 2500 år efter det att sabbaten kom till.
2. Är inte Apostlagärningarna 20:7-12 bevis för att lärjungarna hade söndagen som helig dag?
(Apostlagärningarna 20:7 )
Enligt Bibeln så börjar varje dag vid solnedgången och slutar vid solnedgången dagen efter (1 Mosebok
1:5, 8, 13, 19, 23, 31; 3 Mosebok 23:32) och den mörka delen av dygnet kommer först. Så sabbaten
börjar på fredag kväll vid solnedgången och slutar lördag kväll vid solnedgången. Det här mötet i
Apostlagärningarna 20 hölls under den mörka delen av en söndag, eller vad vi idag skulle kalla lördag
kväll. I vissa bibelöversättningar börjar Apostlagärningarna 20:7 så här: "På lördagskvällen samlades
vi..." Det var ett lördagskvällsmöte och det höll på ända till midnatt. Paulus som åkte runt för att ta farväl
visste att han inte skulle få träffa dessa människor igen innan han dog (vers 25). Inte undra på att han
predikade så länge! (Ingen vanlig gudstjänst skulle ha hållit på hela kvällen). Paulus var "redo för avfärd
den följande dagen." Själva "brödbrytningen" har ingen betydelse för "den heliga dagen", detta eftersom
de bröt sitt bröd dagligen. (Apostlagärningarna 2:46). Man kan inte finna den minsta antydan i denna
text på att den första dagen skulle vara helig, ej heller att dessa tidiga kristna ansåg den vara helig. Det
finns heller inga bevis för att sabbaten skulle ha ändrats till en annan dag. Troligtvis är detta möte
nedskrivet i Bibeln för det mirakel som skedde när Eutykus åter väcktes till liv efter att ha fallit från ett
fönster på tredje våningen och dött. I Hesekiel 46:1 refererar Gud till söndagen som en av de sex
"arbetsdagarna."
3. Står det inte att läsa om en söndagsskole-kollekt i 1 Korinterbrevet 16:1-2? (1 Korinterbrevet
16:2 )
Nej, det talas inte om något offentligt möte här. Pengarna skulle läggas undan hemma. Det rådde
hungersnöd i Judéen (Romarbrevet 15:26; Apostlagärningarna 11:26-30), och Paulus bad därför
kyrkorna i mindre Asien om att hjälpa sina hungerdrabbade trosbröder. Eftersom alla kristna höll
sabbaten helig, så föreslog Paulus att de skulle göra detta på söndag morgon, efter det att sabbaten var
över. Detta var deras normala tid för att betala räkningar och göra upp affärer, och de lade lite åt sidan
för sina lidande trosbröder, så att det skulle vara klart när Paulus kom. Det skulle göras enskilt, hemma.
Lägg även märke till att det inte talas om söndagen som en helig dag. Det står faktiskt ingenstans i
Bibeln att söndagen är en helig dag.
4. Men har man inte tappat något av tideräkningen så att veckans dagar ändrats, sedan Jesu
tid? (Lukas 4:16 )
Nej! Tillförlitliga uppslagsverk och böcker säger tydligt att våran sjunde dag är densamma som den som
Jesus helighöll. Det är en enkel sak att slå upp.
5. Men står det inte i Johannes 20:19 att lärjungarna införde söndagsfirande till åminnelse av
uppståndelsen? (Johannes 20:19 )
Tvärtom, lärjungarna trodde vid den här tidpunkten inte att Jesus hade uppstått (Markus 16:14). De
hade samlats "av rädsla för judarna" och höll dörrarna låsta. När Jesus dök upp mitt ibland dem,

tillrättavisade han dem för "att de inte hade trott dem som hade sett honom vara uppstånden." Det finns
inget som antyder att de höll söndagen för helig. Endast åtta verser i Nya Testamentet nämner den
första dagen i veckan men ingen av dem antyder det att den skulle vara helig.
6. Gör man sig inte av med sjundedags-sabbaten i Kolosserbrevet 2:14-17? (Kolosserbrevet
2:14 )
Inte alls. Det talas bara om de sabbater som var "en skugga av vad som skulle komma" och inte om
sjundedags-sabbaten. Det fanns sju årliga heliga dagar, eller helgdagar, i gamla Israel som även de
kallades för sabbater. Dessa var "förutom Herrens sabbater" (3 Mosebok 23:38), sjundedags-sabbaten.
Alla dessa symboliserade, eller pekade på, korset och de slutade alla vid korset. Guds sjundedagssabbat skapades innan synden kom in i världen, och kunde därför inte symbolisera något om frälsning
från synd. Det är därför som Kolosserbrevets kapitel 2 specifikt benämner de sabbater som var "en
symbol". Dessa sju årliga sabbater som sedan avskaffades är uppräknade i 3 Mosebok kapitel 23.
7. Står det inte i Romarbrevet 14:5, att den dag vi helgar är en fråga om personlig åsikt?
(Romarbrevet 14:5 )
Lägg märke till att hela detta kapitlet handlar om att döma varandra (Vers 4,10,13). Frågan här handlar
inte om sjundedags-sabbaten, som var en del av Guds morallag, utan frågan handlar om de stora årliga
festdagarna i cermoniallagen. Kristna judar fördömde kristna icke-judar för att de inte följde den. Paulus
säger bara "Döm inte varandra. Cermoniallagen gäller inte längre."

Quiz Questions
1. Jesus höll (1)
___ Söndagen som helig.
___ Sjundedags-sabbaten helig.
___ Varannan dag som helig.
2. Herrens dag är (1)
___ Söndagen, den första dagen i veckan.
___ Sabbaten, den sjunde dagen i veckan.
___ Vilken dag som helst som vi ägnar åt Herren.
3. Sabbaten skapades (1)
___ Endast för judar.
___ Av Gud när han skapade världen, för alla män och kvinnor för alltid.
___ Endast för de människor som levde på gamla testamentets tid.
4. Ändringen från sabbat till söndag gjordes av (1)
___ Kristus.
___ Apostlarna.
___ Missledda män.
5. Guds lag, vilken även innefattar sabbatsbudet, (1)
___ Gäller inte längre.
___ Kan inte ändras. Gäller än idag.
___ Slutade gälla vid Jesu död.
6. De omvända icke-judarna och apostlarna i nya Testamentet (1)
___ Höll söndagen som helig dag.
___ Lärde ut att vilken dag som helst kan gälla som helig, bara man menar allvar med den.
___ Helgade sabbaten.

7. Sabbaten (1)
___ Upphörde vid korset.
___ Kommer att upphöra när Jesus kommer för andra gången.
___ Kommer att hållas i Guds nya eviga rike för alla frälsta från alla tider.
8. Eftersom sabbaten är del av Guds lag, så betyder överträdelse av sabbaten (1)
___ Ingenting att oroa sig för sedan Kristus dog.
___ En farlig synd eftersom det är att trampa på någonting heligt.
___ Ingenting. Helt oviktigt i dag.
9. Alla som verkligen älskar och följer Jesus kommer att (1)
___ Helga sabbaten precis som Jesus gjorde.
___ Hålla varannan dag för helig.
___ Hålla söndagen helig.
10.
___
___
___

Sabbaten är (1)
Söndag, den första av veckans dagar.
Lördag, den sjunde av veckans dagar.
Vilken dag som helst som vi ägnar åt Gud.

11.
___
___
___

Att helga söndagen (1)
Är uppfunnet av människan och det var förutsagt i bibeln.
Är Guds plan för moderna människor.
Började vid Kristus' uppståndelse och stadfästes vid pingsten.

12.
___
___
___

Att helga sabbaten är (1)
Ett tecken på att man är lagträl.
Endast viktigt för judarna.
Guds åminnelsetecken på skapelsen och frälsningen.

Den-verkliga-räddningen
Det är ingen påhittad saga. En dag kommer du att vara fri från allt
som gör ont, från hunger och ensamhet, från brottslighet och från
det kaos som infekterar världen i dag. Låter det inte härligt? Men
det kommer inte att vara en karismatisk, mänsklig ledare som
kommer att ta dig härifrån... Nej, din befriare är mycket mäktigare
än så! Jesus kommer snart! Men det finns många förvirrande
uppfattningar om på vilket sätt han skall komma. Så ta dig lite tid
och sätt dig in i vad Bibeln verkligen säger om Jesu återkomst, så
att du inte riskerar att bli lämnad kvar!

1. Kan vi vara helt säkra på att Jesus kommer tillbaka?
"Så skall Kristus, för andra gången, låta sig ses av dem som bidar efter
honom." Hebreerbrevet 9:28. "Och om jag än går bort för att bereda er rum,
så skall jag dock komma igen." Johannes 14:3.
Answer: Ja det kan vi! I Matteus 26:64 lovar Jesus säkert han skall komma
tillbaka till jorden igen. Och eftersom Skriftens Ord är sant och inte kan göras
om intet (Johannes 10:35), är detta ett faktum. Tro det som det står. Det är Jesu personliga garanti.
2. På vilket sätt skall Jesus komma tillbaka?
"Och medan de såg på, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky
tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himmelen, under
det han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder. Och dessa sade: I
galileiske män, varför står ni och ser mot himmelen? Denne Jesus, som har
blivit upptagen från er till himmelen, han skall komma igen på samma sätt
som ni har sett honom fara upp till himmelen." Apostlagärningarna 1:9-11
Answer: Den Heliga Skrift försäkrar att Jesus skall komma tillbaka till jorden
på samma sätt som han lämnade den vid sin himmelsfärd – synligt, påtagligt, kroppsligt och personligt. I
Matteus 24:30 heter det: "Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor
makt och härlighet". Han skall bokstavligen komma i ett moln, som en person
med en kropp av kött och ben, (Lukas 24:36-43, 50, 51) och hans återkomst
skall vara fullt synlig för alla. Bibeln är helt klar på denna punkt.
3. Kommer Jesu återkomst att vara synlig för alla, eller bara för en
utvald grupp?
"Se, han kommer med skyarna, och allas ögon ska se honom."
(Uppenbarelseboken 1:7) "Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster,
syns ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara." (Matteus
24:27).

Answer: Alla män, kvinnor och barn som lever på jorden när Jesus kommer tillbaka, kommer att se
honom när han kommer. Den överväldigande trefaldiga “härlighet” som det står om i Lukas 9:26 kommer
att synas från runt hela världen, från horisont till horisont. Atmosfären kommer att vara laddad med
gnistrande blixtsken. Ingen kommer att kunna gömma sig. Varenda levande varelse tvingas att stå inför
Jesu ansikte. Kristus lämnar inget utrymme för tvivel eller missförstånd angående sin återkomst.
Note: Den hemliga uppryckningen som så många tror på och lär ut, finns inte omtalad i bibeln. Det är ett
mänskligt påfund. Inte heller kan man kalla den dag då man tar emot Jesus i hjärtat för Jesu andra
tillkommelse. Jesu återkomst är inte heller när man dör, eller något symboliskt som man ser genom att
världen blir en bättre plats. Alla dessa teorier är människoläror. Jesu andra ankomst kommer att vara
bokstavlig, synlig och personlig. Han kommer på skyarna för att göra slut på den här världen och för att
belöna eller straffa alla människor.
4. Vem har Jesus med sig när han kommer för andra gången - och
varför?
"Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med
honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron." Matteus 25:31
Answer: Jesus kommer att ha himmelens alla änglar med sig när han
kommer tillbaka till jorden. När molnet närmar sig jorden, kommer Jesus
att sända sina änglar för att skyndsamt samla ihop alla rättfärdiga
människor för resan tillbaka till himmelen. (Matteus 24:31).
5. Vad är syftet med Jesu återkomst?
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var
och en efter som hans gärningar är." Uppenbarelseboken 22:12. "så
skall jag dock komma igen och ta er till mig; ty jag vill att där jag är, där
skall ni också vara." Johannes 14:3. "Han sänder ...Jesus Kristus, vilken
dock himmelen måste behålla intill de tider då allt skall bli upprättat
igen." Apostlagärningarna 3:20,21.
Answer: Jesus kommer tillbaka till denna jord för att belöna sitt folk,
precis som han har lovat, och för att ta med oss till det underbara hem som han har gjort i ordning. Han
kommer att återställa all den glädje och härlighet som fanns i Eden innan Adam och Eva syndade. Hans
återkomst sätter punkt för ondskans tidevarv.
6. Vad kommer att hända med de rättfärdiga människorna när
Jesus kommer tillbaka?
"Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen... och först ska de i Kristus
döda uppstå; sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli
jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska
vi alltid få vara hos Herren." 1 Tessalonikerbrevet 4:16,17. "Alla ska vi bli
förvandlade... och de döda ska uppstå till oförgänglighet. Ty...detta
dödliga måste ikläda sig odödlighet." 1 Korinterbrevet 15:51-53. "Vi
väntar... Herren Jesus Kristus som skall så förvandla vår
förnedringskropp, att den blir lik hans härlighetskropp." Filipperbrevet 3:20-21.
Answer: De rättfärdiga döda kommer att väckas upp ur sina gravar och få en lika perfekt och odödlig
kropp som Jesus. De kommer att lyftas upp för att möta Jesus på skyarna. Även de rättfärdiga som
fortfarande lever kommer att få förvandlade kroppar lika Kristus´, och får möta sin Herre i skyn. Därifrån
tar Jesus med sig alla rättfärdiga till himlen. Observera att Jesus inte kommer att beröra jordens yta när
han kommer. De heliga ska möta honom "i luften". Därför kan Guds folk lugnt ignorera rapporter om att
Kristus har kommit till New York, Stockholm, New Dehli etc. Falska kristusar kommer att visa sig både

här och där, och kommer att utföra underverk och mirakel (Matteus 24:23-27). Men den riktige Kristus
kommer inte ner från skyarna när han kommer.
7. Vad kommer att ske med de ogudaktiga människorna när Jesus
kommer tillbaka?
"Och med sina läppars anda döda de ogudaktiga." Jesaja 11:4. "Och de
som blir slagna av Herren på den tiden ska ligga strödda från jordens
ena ända till den andra." Jeremia 25:33.
Answer: Jesus kommer att förgöra de ogudaktiga.
8. Hur kommer Kristi återkomst att
påverka själva jorden?
"Och det blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så
stor, att dess like inte hade förekommit, alltsedan människor blev till på
jorden." "Och alla öar flydde, och inga berg fanns mer."
Uppenbarelseboken 16:18, 20. "Jag såg mig om, och då var det bördiga
landet en öken, och alla dess städer var nedbrutna, för Herrens ansikte,"
Jeremia 4:26. "Se, Herren ödelägger jorden och föröder den;" "Jorden
blir i grund ödelagd och i grund utplundrad;" Jesaja 24:1, 3.
Answer: Det kommer att bli en fruktansvärd jordbävning när Jesus kommer. Den kommer att vara så
omfattande att hela jorden blir totalförstörd.
9. Finns det någon detaljerad information i Bibeln om hur nära
förestående Kristi andra ankomst är?
Answer: Ja, det finns det! Jesus själv sade: "När ni ser allt detta, så vet ni att
stunden är nära, ja den står för dörren." Matteus 24:33. Herren har satt ut
landmärken hela vägen från sin himmelsfärd ända till sin återkomst. De finns i
listan nedan. Studera dem omsorgsfullt.
A. Jerusalems förstöring
Profetia: "Här skall inte lämnas sten på sten; allt skall bli nedbrutet." "Då
må de som är i Judeen fly bort till bergen." Matteus 24:2, 16.
Uppfyllelse: Jerusalem förstördes år 70 e.Kr. av den romerske härföraren Titus.
B. Förföljese och vedermöda
Profetia: "Ty då skall det bli en stor vedermöda, vars like inte har förekommit allt ifrån världens
begynnelse." Matteus 24:21.
Uppfyllelse: Denna profetia syftar huvudsakligen till den långa period av förföljelse som startades och
bedrevs av den avfallna kyrkan i mer än 1000 år under den mörka medeltiden. Mer än 50 miljoner
kristna fick sätta livet till på grund av sin tro i denna hemska vedermödans tid. En historieskrivare hävdar
att den avfallna kyrkan "har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat
i mänsklighetens historia." W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in
Europe, (Nytryck; New York: Braziller, 1955) Vol. 2, sid. 40-45.
C. Solen förmörkades
Profetia: "Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas." Matteus 24:29.
Uppfyllelse: Denna profetia gick i uppfyllelse den 19 maj 1780, en dag av övernaturligt mörker. Det var
ingen eclips. Timothy Dwight säger, "Den 19 maj 1780, var en onaturligt mörk dag. Man fick tända ljus i
husen; fåglarna tystnade och försvann, hönsen satte sig till rätta på sina pinnar för natten. ...Alla var
övertygade om att domens dag hade kommit." Citat från Connecticut Historical Collections, kompilerad
av John Warner Barber (2:a ed.; New Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) sid. 403.

D. Månen förvandlades till blod
Profetia: "Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän Herrens dag kommer, den stora
och fruktansvärda." Joel 2:31.
Uppfyllelse: Månen blev röd som blod natten efter den "mörka dagen," den 19 maj 1780. Milo Bostick
skriver i Stone's History of Massachusetts "Det var fullmåne, och månen såg ut att vara full av blod."
E. Stjärnorna föll från himlen
Profetia: "..och stjärnorna ska falla ifrån himmelen," Matteus 24:29.
Uppfyllelse: Det stora stjärnfallet inträffade natten efter den 13 november
1833. Det var så ljust att man kunde läsa tidningen utomhus. En
författare skriver, "Under nästan fyra timmar stod himlen bokstavligen i
brand."* Man trodde att världens ände hade kommit. Studera gärna detta
närmare. Det är ett fascinerande tecken på Kristi återkomst.
*Peter A. Millman, "The Falling of the Stars," The Telescope, 7 (Maj-Juni, 1940) 57.
F. Jesus kommer på skyarna
Profetia: "Och då skall Människosonens tecken visa sig på
himmelen, och alla släkten på jorden skall då jämra sig. Och man
skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor
makt och härlighet." Matteus 24:30.
Uppfyllelse: Detta är nästa stora händelse. Är du beredd?
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10. Hur kan vi veta att vi har kommit till de allra sista dagarna av jordens
historia? Beskriver Bibeln tydligt hur världen och mänsklighetens sista
generation kommer att vara?
Answer: Ja, det gör den faktiskt. Studera följande specifika tecken på den sista
tiden. Du kommer att bli överraskad. Och dessa är bara några enstaka tecken av
de många som visar att vi är i slutskedet av världens historia.
A. Konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare.
"Se, den lön ni har förhållit arbetarna som har avbärgat era åkrar, den ropar över er, och
skördemännens rop har kommit fram till Herren Sebaots öron." "Ja, bida också ni tåligt; ...ty
Herrens tillkommelse är nära." Jakob 5:4, 8.
Bibeln förutsäger konfikter mellan arbetsgivare och arbetstagare vid världens slut. Du behöver bara läsa
dagstidningen för att se detta gå i uppfyllelse.
B. Krig och oroligheter
"Och när ni får höra krigslarm och upprorslarm, så bli inte förfärade; ty sådant måste först
komma." Lukas 21:9.
Krig och civila oroligheter åsamkar problem för tusentals människor över hela världen. Jesu återkomst är
vårt enda hopp om ett slut på krigets lidande och förstörelse.
C. Oroligheter, ångest och elände
"och på jorden skall ångest komma över folken... och människor ska uppge
andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen." Lukas
21:25, 26.
Detta låter märkligt likt vilken förstasidenyhet som helst - en ganska riktig bild på
världen av i dag - och det av en anledning: Vi upplever de sista dagarna av
världens historia. Vi borde inte vara förvånade över motsättningarna i världen.
Kristus sa att det skulle bli så. Vi kan vara övertygade om att han kommer snart.
D. Ökad kunskap
"Intill ändens tid; ...och insikten skall växa till." Daniel 12:4.
Informationens tidsålder, som vi lever i, tydliggör detta. Även den mest skeptiska
person är tvungen att hålla med om att detta tecken har gått i uppfyllelse. Vår
kunskap växer explosionsartat inom alla områden. Det sägs att 80 procent av allt
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det vi vet, har upptäckts de senaste tio åren, och att 90 procent av alla vetenskapsmän som funnits,
fortfarande lever i dag.
E. Skymfare och religiösa skeptiker som vänder människors hjärtan bort från Bibelns sanning
"I de yttersta dagarna ska bespottare komma." 2 Petrus 3:3. "De ska inte längre fördra den sunda
läran, ...de ska vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler." 2 Timoteus 4:3,
4.
Det är inte svårt att hitta hånfulla människor som idag uppfyller denna profetia. Till och med religiösa
ledare förnekar vad Bibeln säger om skapelsen, syndafloden, Kristi gudomlighet, Jesu återkomst, och
många andra viktiga sanningar i Bibeln. Psykiatri och pseudo-intellektuella teorier har tagit Bibelns plats
i många religiösa kretsar. Världsliga lärare lär våra barn att förlöjliga Guds heliga Ord och att i stället tro
på evolutionsteorin och andra mänskliga påfund. En undersökning visade nyligen att bara 2 procent av
Amerikas teologistuderande tror på en bokstavlig Jesu andra ankomst.
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F. Moraliskt förfall - avtagande andlighet
"I de yttersta dagarna ...människorna ska då vara själviska
...kärlekslösa ...omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda. De
ska ha ett sken av gudsfruktan, men ska inte vilja veta av dess
kraft." 2 Timoteus 3:1-5.
Europa befinner sig mitt i en allvarlig kris. Människor från alla
samhällsklasser inser detta. Självmord har blivit en vanlig lösning på
personliga problem. Skilsmässostatistiken rusar i höjden och ungefär
hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Vår nuvarande
generation med sin "fria" moral - med fokus på sex och osedlighet,
med ökat intresse för österländska religioner men med sjunkande
sann andlighet - är helt enkelt tydliga tecken på att Guds Ord går i
uppfyllelse. Det är chockerande att se, hur många av de synder som
står listade i 2 Timoteus 3:1-5, man kan läsa om i vilken
söndagstidning som helst. Herrens återkomst är det enda som kan
bromsa denna flodvåg av synd som nu håller på att dränka världen.

G. Hedonism
"I de yttersta dagarna... ska de älska vällust mer än Gud." 2 Timoteus 3:1-4.
Världen har blivit galen i nöjen. Bara en liten procent av dagens storstadsbor går
regelbundet i kyrkan, men de trängs i tusental på nattklubbarna. Sverige
spenderar miljoner på nöjen varje år, men ger ynkligt lite i kollekt. Nöjeslystna
svenskar förslösar miljontals timmar framför dator och TV som en direkt
uppfyllelse av 2 Timoteus 3:4.
H. Ökad brottslighet, mord och våld.
"Laglösheten skall komma att förökas." Matteus 24:12. "Men onda
människor och bedragare ska gå allt längre i ondska." 2 Timotheus 3:13.
"Landet är fullt av blodsdomar, och staden är full av orätt." Hesekiel 7:23.
Det är alldeles uppenbart att detta tecken har gått i uppfyllelse. Brottslighet och
laglöshet tilltar med oanad hastighet. De flesta människor i våra större städer
öppnar inte längre dörren om någon skulle ringa på efter mörkrets inbrott. Vår tids
klokaste statsmän oroar sig över vår civilisations överlevnad med den
okontrollerat stora tillväxt av brottslighet som vi nu upplever.
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I. Jordbävningar, tsunamis, stormar och svältkatastrofer.
"Och det skall bli stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter." Lukas 21:11.
Jordbävningar, cykloner, översvämmningar och andra naturkatastrofer, tilltar i antal och omfattning med
en aldrig tidigare skådad takt. En tredjedel av världens befolkning hungrar och tusentals dör dagligen av
svält. Allt detta är ytterligare bevis på att vi lever i världens sista tid.
J. Ett speciellt budskap till världen i de sista dagarna.
"Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk.
Och sedan skall änden komma." Mattheus 24:14.

Den sista allvarliga varningen före Jesu återkomst, predikas nu på mer än 900 språk och dialekter. Så
gott som hela världens befolkning har nu möjlighet att lyssna till detta budskap. Innan Jesus kommer
tillbaka, kommer varje människa att ha blivit förvarnad. Människor kommer bara att gå förlorade om de
avvisar detta varningsbudskap.
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K. Tilltro till ockultism
"I kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till
villoandar." 1 Timoteus 4:1. "De är nämligen onda andar."
Uppebarelseboken 16:14.
Dagens människor, däribland ett förvånansvärt stort antal av våra
nationers ledare, söker råd hos spåmän, medier och spiritister. Spiritismen
har även invaderat kyrkorna med falska läror om själens odödlighet. Bibeln
lär att de döda är döda.
11. Hur nära Herrens återkomst är vi
egentligen?

"Ifrån fikonträdet må ni här hämta en
liknelse. När dess kvistar begynner att få
save och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså, när ni
ser allt detta, då kan ni också veta att han är nära och står för dörren.
Sannerligen säger jag er: Detta släkte skall inte förgås, förrän allt detta
sker." Matteus 24:32-34.
Answer: Bibeln är mycket specifik och klar på den här punkten. Nästan
alla tecken har redan gått i uppfyllelse. Vi vet visserligen inte det exakta datumet och tidpunkten för Kristi
återkomst (Matteus 24:36), men vi kan vara övertygade om att vi lever i den generation som får vara
med och se Jesus komma tillbaka. Gud har lovat att avsluta sitt verk med hast (Romarbrevet 9:28).
Mycket snart kommer Kristus och hämtar de sina till sig. Är du beredd?
12. Satan är mästare på att lura och bedra. Han kommer att
förvilla miljontals människor genom sina många under och
mirakel. Hur kan jag vara säker på att inte bli vilseförd?
"De är nämligen onda andar som gör tecken". Uppenbarelseboken
16:14. "Och de ska göra stora tecken och under, för att, om möjligt
förvilla jämväl de utvalda." Matteus 24:24. "Till Guds undervisning, till
vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord finns ingen
morgonrodnad för dem." Jesaja 8:20 (Folkbibeln)
Answer:
Satan har uppfunnit många falska läror angående Jesu återkomst. Han har redan lyckats övertyga stora
skaror människor om att Jesus redan har kommit, eller att han kommer tillbaka på ett annat sätt än vad
det står i Bibeln. Men Kristus har varnat oss för Satans strategier och sagt: "Se till, att ingen förvillar er"
Matteus 24:4. Han har ju avslöjat Satans planer och lögner för oss för att vi ska kunna vara beredda,
och han påminner oss: "Jag har nu sagt er det förut." Matteus 24:25.
Jesus har till exempel tydligt sagt att han inte kommer att visa sig i öknen
eller på något hemligt ställe (vers 26). Det finns ingen ursäkt att bli
vilseledd om vi lär oss vad Guds Ord säger om Kristi återkomst. Fråga dig
alltid: Vad säger Bibeln om detta? Satan kommer inte att kunna förföra de
av oss som vet vad Bibeln säger, medan alla andra kommer att bli lätta
villebråd.
13. Hur kan jag vara säker på att jag är redo när Jesus kommer
tillbaka?
"Den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen inte kasta ut."
Johannes 6:37. "Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att

bli Guds barn." Johannes 1:12. "Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag
skriva dem." Hebreerbrevet 8:10. "Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus
Kristus!" 1 Korinterbrevet 15:57.
Answer: Jesus säger: "Se, jag står för dörren [det är dörren till människans hjärta] och klappar; om
någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom." Uppenbarelseboken 3:20.
Det är genom den helige Ande och mitt samvete som Jesus knackar och ber att få komma in så att han
kan förändra mitt liv. Om jag oreserverat ger mitt liv till honom, kommer han att sudda ut alla mina gamla
synder (Romarbrevet 3:25) och ge mig kraft att leva ett gudfruktigt liv (Johannes 1:12). Som gåva får jag
då hans gudomliga karaktär, och jag kan sedan, när Jesus förändrat mitt liv, stå rakryggad och orädd
framför den allsmäktige Guden. Att göra hans vilja kommer att bli ett nöje. Det är så enkelt att många
inte tror att det är möjligt. Men det är sant. Vad jag måste göra är att ge mitt liv till Kristus och låta honom
leva i mig. Vad han sen gör är att som genom ett under förändra mitt liv så att jag kan vara redo när han
kommer tillbaka. Det är en gåva. Allt jag behöver göra är att ta emot den.
14. Vad varnar Gud oss allvarligt för?
"Var därför också ni redo; ty i en stund då ni inte väntar det skall
Människosonen komma." Matteus 24:44. "Men ta er till vara för att
låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga
omsorger, så att den dagen kommer på er oförtänkt." Lukas 21:34.
"Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid
Människosonens tillkommelse." Matteus 24:37.
Answer: Risken är stor att vi är så upptagna av arbete och med att
roa oss, att Herrens återkomst kommer att överraska oss, precis
som syndafloden överraskade människorna på Noas tid. Vi kommer att gå förlorade för att vi inte är
beredda. Detta kommer att bli de flesta människors öde. Hur är det med dig? Jesus kommer mycket,
mycket snart - i vår livstid. Är du beredd? Allt annat är oviktigt.
15. Jag vill vara redo när Jesus kommer.
Answer:

Thought Questions
1. Ska det inte komma en stor förföljelse
först? (Matteus 24:21 )
Det är sant att det ska bli en hemsk, global
förföljelse alldeles innan Jesus kommer. Daniel
beskriver den som "en tid av nöd, vars like inte har funnits." Daniel 12:1. I det här sammanhanget i
Matteus 24:21 syftar emellertid "en stor vedermöda" på den fasansfulla tid av förföljelse som var under
medeltiden då så många miljoner människor dödades för sin tro.
2. Om nu Herren skall komma "som en tjuv om natten", hur kan vi då veta när han har kommit?
(1 Tessalonikerbrevet 5:4 )
Svaret på den här frågan finner vi i 1 Tessalonikerbrevet 5:2-4: "Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag
kommer såsom en tjuv om natten. Bäst de säger: Allt står väl till, och ingen fara är på färde, då kommer
plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna
fly undan. Men ni, käre bröder, ni lever int mörker, så att den dagen kan komma över er såsom en tjuv."
Lägg märke till att Herrens dag kommer som en tjuv för dem som inte är beredda, men inte för dem som
kallas "bröder".

3. När skall Kristus etablera sitt rike här på jorden? (Uppenbarelseboken 21:2 )
Efter de tusen åren som det står talas om i Uppenbarelseboken 20. Denna tusenårsperiod börjar när
Jesus kommer för att hämta hem sina rättfärdiga från jorden till att bo och regera med honom i himlen i
"tusen år". Uppenbarelseboken 20:4. Vid slutet av de tusen åren kommer "den heliga staden, ett nytt
Jerusalem" (Uppenbarelseboken 21:2) att komma ner från himlen till jorden med alla de heliga (Sakarja
14:1,4,5). Då kommer de ogudaktiga från alla tidsåldrar att uppväckas från de döda
(Uppenbarelseboken 20:5). De kommer att omringa staden för att försöka inta den (Uppenbarelseboken
20:9), men eld kommer ner från Gud i himlen och förgör dem. Denna eld kommer att rena jorden och
kommer att förinta alla spår av synd och syndare (2 Petrus 3:10). När allt som kan brinna har brunnit
upp, slocknar elden (Jesaja 47:14), och det blir bara aska kvar (Malaki 4:3). Sen skapar Gud en ny jord
(2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17; Uppenbarelseboken 21:1) som han ger till de heliga, och "han skall bo
ibland dem, och de ska vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem." Uppenbarelseboken 21:3.
Fullkomliga, heliga, lyckliga varelser, som har blivit nyskapade till Guds perfekta avbild, kommer äntligen
att vara hemma i en ren och syndfri värld, precis som Gud hade menat från början. Är det riktigt klokt att
välja att inte vara med då?
4. Varför hör man så lite predikas i dag om att Jesus skall komma tillbaka? (Titus 2:13 )
Det är Satans verk. Han vet att Jesu återkomst är de frälstas "saliga hopp" (Titus 2:13) som totalt
förändrar livet för de människor som förstår det. Det betyder också att de aktivt deltar i spridandet av
denna goda nyhet till andra, och på så sätt påskyndar Kristi återkomst. Detta är högst irriterande för
Satan, så han försöker få dem till att bara ha "ett sken av gudsfruktan" (2 Timoteus 3:5) men "förnekar
dess kraft" och till att bespotta och säga "Hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då
våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse." 2 Petrus 3:3,4. Den
som förnekar, ignorerar eller tar lätt på Kristi återkomst (som en bokstavlig, nära förestående händelse),
uppfyller i själva verket bibelprofetior - och gör samtidigt Satan en jättetjänst.
5. Men talar inte Jesus om en hemlig uppryckning när han säger i Lukas 17:36 "Den ene skall bli
upptagen, och den andre skall lämnas kvar?" (Lukas 17:36 )
Nej. Det står ingenstans att denna händelse är hemlig. Jesus beskrev här syndafloden på Noas tid och
Sodoms förstörelse. (Se Lukas 17:26-37). Han berättar om hur Gud räddade Noa och förgjorde de
orättfärdiga. Det står tydligt att syndafloden och elden "förgjorde dem allesammans". Verserna 27 och
29. I båda fallen blev en handfull människor räddade, medan resten omkom. Sen står det: "Alldeles på
samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras." Vers 30. För att illustrera vad han
menade, fortsatte Jesus med att säga: "Två ska vara tillsammans ute på marken; den ene skall bli
upptagen, och den andre skall lämnas kvar". Vers 36. Det är inget hemligt med det. "Allas ögon skall se
honom." Uppenbarelseboken 1:7. Det kommer att bli en helt öppen och offentlig händelse när Jesus
hämtar upp de rättfärdiga vid sin andra ankomst (1 Tessalonikerbrevet 4:16-17) och förgör de
orättfärdiga (Jesaja 11:4; 2 Tessalonikerbrevet 2:8). Det är därför som Lukas i 17:37 talar om den döda
kroppen som drar rovfåglar till sig. (Se även Uppenbarelseboken 19:17-18.) De orättfärdiga som lämnas
kvar vid Jesu återkomst lämnas kvar döda.

Quiz Questions
1. Vid sin återkomst (1)
___ kommer Kristus att i hemlighet beöka vissa platser på jorden.
___ kommer Kristus att uppträda i öknen.
___ kommer Kristus att stanna kvar i skyn och samla de rättfärdiga upp till sig.
2. När Jesus kommer tillbaka till vår jord (1)
___ kommer endast de rättfärdiga att se honom.
___ kommer vartenda öga att se honom.
___ kommer människor inte att veta om det förrän man hör det på nyheterna.

3. Vad kommer att hända med de rättfärdiga när Jesus kommer tillbaka? (2)
___ De rättfärdiga som är döda kommer att väckas till liv, få odödlighet, hämtas upp i skyn och tas med
upp till himlen.
___ De rättfärdiga som lever kommer att ges evigt liv, tas med upp i skyn och in i himlen.
___ De rättfärdiga kommer att stanna här för att omvända de orättfärdiga.
___ De rättfärdiga kommer att bli hemligt bortryckta.
4. Enligt de tecken som finns i Bibeln så är det mest sannolikt att Kristus kommer (1)
___ mycket, mycket snart!
___ om flera hundra år.
___ i mitten av 2000-talet.
5. De orättfärdiga som lever vid Jesu andra ankomst kommer att (1)
___ hamna i helvetet, där de kommer att brinna för evigt.
___ bli dödade.
___ ges nåd och få en andra chans.
6. Sätt ett kryss vid de påståenden som är sanna vad det gäller Jesu återkomst (4)
___ Han kommer i hemlighet.
___ Återkomsten är ett annat ord för omvändelse.
___ Han kommer på skyarna.
___ Jesus hämtar oss när vi dör.
___ De orättfärdiga kommer inte att se honom.
___ Alla änglarna kommer tillsammans med honom.
___ Han kommer inte att beröra jorden.
___ Det är möjligt att räkna ut exakt vilken dag och vilken tid han kommer.
___ De flesta människor kommer att bli överraskade och gå förlorade.
7. När Jesus kommer tillbaka (1)
___ kommer hela världen att vara redo och vänta på honom.
___ kommer det att bli en förödande och världsomfattande jordbävning.
___ kommer de orättfärdiga att bli omvända.
8. Kryssa för de rätta tecknen på att vi lever i de sista dagarna på jorden: (7)
___ Världen bli bättre och bättre.
___ Konflikt mellan kapital och arbete.
___ Färre jordbävningar, stormar, etc.
___ Att fler tar avstånd från Bibeln som sanning.
___ Lägre skilsmässofrekvens.
___ Fokus på njutning.
___ Moraliskt förfall.
___ Kriminaliteten avtar.
___ Stora svältkatastrofer.
9. Vilka tecken på himlen är tecken på att Jesus kommer tillbaka? (2)
___ Haleys komet.
___ Den mörka dagen år 1780.
___ Det stora stjärnfallet i November 1833.
___ Att månen faller ned på jorden.
10.
___
___
___

Hur vet vi att Jesus kommer tillbaka mycket snart? (1)
Bibeln visar oss på tecknen och beskriver tydligt hur de sista dagarna kommer att vara.
För att så många människor tror det.
Flera spågummor har sagt det.

11. Miljoner kommer att bli bedragna vad det gäller när och på vilket sätt Jesus kommer tillbaka
eftersom (1)
___ Gud inte vill att alla ska bli räddade.
___ de inte ger tillräckligt mycket i kollekt.

___ de inte själva studerar sin Bibel för att hitta sanningen.
12.
___
___
___

Jag är förberedd för Jesu återkomst om (1)
Jesus bor inom mig.
jag läser tidningarna varje dag.
jag gör vad min präst säger.

Renhet-and-kraft
Är du less på att såra dina närmaste eller att gå emot ditt
samvete? Går du omkring med skuldkänslor för misstag som du
gjort för länge sedan? Har du någonsin önskat att du kunde ta ett
bad och komma upp ur badet ren - både utanpå och innuti? I så
fall har jag nyheter för dig: Det kan du! Gud har en en metod som
helt kan tvätta bort dina synder och stärka din karaktär. Låter det
omöjligt? Inte alls! Bibeln säger: "Och vi har så, genom detta dop
till döden, blivit begravna med honom" (Romarbrevet 6:4). När du
tar emot Kristus, så dör ditt gamla liv och Gud lovar att glömma
alla dina synder! Inte bara det, han kan också hjälpa dig att
komma över vilken dålig ovana du än må ha. Visste du att korset
nämns 28 gånger i Bibeln, men att dopet är nämnt 97 gånger? Det
måste därför antagligen vara ganska viktigt. Och inte att undra på det symboliserar ju ett nytt liv, där det plågsamma förflutna är
begravt och borta för alltid. Läs Bibelns märkliga fakta om detta
otroliga ämne... det kommer att förändra dig!

1. Är det verkligen nödvändigt att låta döpa sig?
"Den som tror och blir döpt, han skall bli frälst; men den som inte
tror, han skall bli fördömd". Markus 16:16.
Answer: Ja, verkligen! Kan det sägas enklare?
2. Men rövaren på korset var ju inte
döpt, så varför måste jag vara det?
"Ty han vet vad för ett verk vi är, han tänker därpå att vi är stoft." Psaltaren
103:14
Answer: Han hade heller inte gett tillbaka sitt stöldgods, som Gud uttryckligen
föreskriver i Hesekiel 33:15. Gud håller oss ansvariga för sådant vi kan göra,
men han ser också de begränsningar vi som "stoft" har. Han begär inte något
som är fysiskt omöjligt. Om rövaren på korset hade kunnat komma ned från
sitt kors, så skulle han ha låtit döpa sig med en gång. Detta är det enda
exemplet i Bibeln på undantag till denna regel. Gud ville säkerställa att ingen
av övermod eller arrogans skulle låta bli att döpa sig.
3. Det finns många sätt att döpa. Är de inte alla godtagbara, förutsatt att man menar allvar med
dopet?

"En Herre, en tro, ett dop." Efeserbrevet 4:5.
Answer: Nej! Det finns bara ett riktigt dop. Alla andra s.k. dop är obibliska.
Notera: Djävulens smörgårsbord av olika dop säger: "Ta vilket du vill. Dopmetoden är oviktig, det är
andan som räknas." Men Bibeln säger: "En Herre, en tro, ett dop." Efeserbrevet 4:5. Den säger också, "
Hör blott Herrens röst i vad jag säger dig." Jeremia 38:20.

4. Hur döptes Jesus?
"Och han lät döpa sig i Jordan av Johannes... Och strax då han steg upp
ur vattnet, såg han himmelen dela sig." Markus 1:9-10.
Answer: Genom nedsänkning i vatten! Lägg märke till att efter
ceremonien "steg han upp ur vattnet." Jesus döptes "i Jordan", inte på
stranden som många tror. Johannes sökte alltid upp en plats "där det
fanns mycket vatten" när han skulle döpa (Johannes 3:23), så att det
skulle vara djupt nog. Bibeln uppmar oss att följa Jesu exempel (1
Petrus 2:21). Alla dop som inte sker genom nedsänkning i vatten går
emot denna uppmaning. Ordet "dop" kommer från det grekiska "baptizo" som betyder "att doppa ned i,
täcka med vatten". Det finns åtta olika grekiska ord i Nya Testamentet för att beskriva användningen av
vätskor. Men bland dessa olika ord, som betyder stänka, hälla eller nedsänka, är det bara "nedsänka"
(baptizo) som används för att beskriva dop.
5. Men ändrade inte lärjungarna eller apostlarna dopmetoden?
"Och de steg båda ned i vattnet, Filippus och hovmannen, och han döpte
honom. Men när de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort
Filippus." Apostlagärningarna 8:38-39.
Answer: Nej! Lägg märke till att Filippus, som var en ledare i den första
kristna församlingen, döpte den etiopiske hovmannen genom att sänka ner
honom i vattnet, precis som Johannes gjorde när han döpte Jesus.
Aposteln Paulus varnade att den som lärde ut något som inte stämde med
vad Jesus lärde, skulle bli "förbannad". Galaterbrevet 1:8. Ingen människa hur gudfruktig hon än må vara - har rätt att ändra på Guds ord och påbud.
6. Om nu Jesus och hans lärjungar döpte genom att sänka ner i
vatten, vem har då hittat på alla de andra formerna av s.k. dop
som förekommer i dag?
"Och fåfängt dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är
människobud." Matteus 15:9.
Answer: Vilseledda män införde andra former av dop tvärt emot vad
Guds Ord säger. Jesus säger "Varför överträder ni själva Guds bud,
för era stadgars skull?" "Ni har så gjort Guds budord om intet, för era
stadgars skull." Matteus 15:3, 6. Gudstjänstformer som följer
mänskliga förordningar nyttar ingenting till. Det är otroligt när man
tänker efter hur dopets heliga rit har ändrats och gjorts meningslös under århundradenas lopp. Inte att
undra på att Bibeln uppmanar oss att "kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de
heliga." Judas 3.
7. Vad måste man göra för att förbereda sig för dop?
Answer:
A. Man måste veta vad Gud förväntar sig. "Gå fördenskull ut och gör alla folk
till lärjungar, döpande ... lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er."
Matteus 28:19-20.
B. Man måste tro att Guds Ord är sanning. "Den som tror och blir döpt, han
skall bli frälst;" Markus 16:16.
C. Man måste uppriktigt ångra sina synder och vända sig ifrån dem. En
"omvändelse" måste ske. "Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn
till era synders förlåtelse;" Apostlagärningarna 2:38. "Gör därför bättring och
omvänd er, så att era synder blir utplånade." Apostlagärningarna 3:19.

8. Vad har dopet för betydelse?
"Och vi har så, genom detta dop till döden, blivit begravna med
honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom
Faderns härlighet, också vi ska vandra i ett nytt väsende, i liv. Ty
om vi har vuxit samman med honom genom en lika död, så skall vi
ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse.
Vi vet ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med
honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi inte mer
tjänar synden." Romarbrevet 6:4-6.
Answer: Dopet representerar att den troende följer Kristus i döden, i begravningen och i
återuppståndelsen. Symboliken är perfekt och fylld av djup mening. I dopögonblicket är ögonen slutna,
händerna tillsammans, och man andas inte, precis som i döden. Sedan sänks man ner i vattengraven
och uppstår därifrån till nytt liv i Kristus. Så snart man kommer upp ur vattnet öppnar man sina ögon och
börjar andas och kan tala med sina vänner som vanligt igen. Precis som efter en uppståndelse. Den
stora skillnaden mellan kristendomen och andra religioner är helt enkelt Kristi död, begravning och
uppståndelse. I detta har Gud möjliggjort allt han vill göra för oss. För att vi skall komma ihåg dessa
viktiga saker instiftade Herren dopet som ett minnestecken. Bara i dop genom nedsänkning
symboliseras hans död, begravning och uppståndelse. Romarbrevet 6:4-6.

Vi dör ifrån
synden.

Vårt gamla liv
begravs i
vattnet.

Vi uppstår som
en ny person i
Kristus.

9. Men egentligen skall man väl inte låta döpa sig förrän man är säker på att
man inte syndar igen?
"Ty om den goda viljan är för handen, så blir den välbehaglig med de tillgångar den
har och bedöms ej efter vad den inte har." 2 Korinterbrevet 8:12.
Answer: Det vore det samma som att säga att ett litet barn inte ska försöka gå
innan han är säker på att han inte ramlar. En nyomvänd kristen är som ett nyfött
barn. Det är därför omvändelsen ibland kallas för "pånyttfödelse". En kristens många
gånger fula och syndiga tidigare liv, finns inte längre. Gud har förlåtit och glömt
alltihop när en människa omvänder sig. Dopet symboliserar begravningen av det
gamla livet, och vi får börja om som nyfödda, inte som vuxna som skall kunna
allting. Gud dömer oss efter det vi strävar efter, inte efter de gånger vi
snubblar och faller i början på vår nya väg tillsammans med Kristus.
10. Varför är dopet viktigt för en omvänd syndare?

"Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder, och
åkalla därvid hans namn." Apostlagärningarna 22:16.
Answer:
Dopet är en offentligt bekräftelse på att den omvände syndaren har blivit

förlåten och renad av Jesus (1 Johannes 1:9), och att hans vilda, syndiga liv ligger bakom honom. Alla
fällande bevis mot den nyomvände kristne är bortsköljda.
Män och kvinnor stapplar och snubblar idag under tunga bördor av synd och skuld. Dessa bördor är så
destruktiva för människans personlighet, att hon är beredd att göra nästan vad som helst för att få känna
sig förlåten och renad. Man går kanske till en psykiatriker, som verkligen uppriktigt försöker hjälpa sin
medmänniska. Men den enda verkliga hjälpen kan man bara få hos Kristus. Han säger till var och en
som kommer till honom: "Jag vill; bli ren!" Matteus 8:3. Han inte bara renar, Han korsfäster också den
gamla syndiga naturen inom dig. Dopet i vatten symboliserar begravningen av det fula, syndiga liket. Det
är en mycket viktig handling eftersom det offentligt kungör det mest fantastiska erbjudande
mänskligheten någonsitt fått.
11. Hur lång tid tar det att förbereda sig för dop?
Answer: Det beror på personen. Vissa människor förstår saker och
ting snabbare än andra. Men för det mesta kan förberedelsen gå
ganska snabbt. Här följer några exempel ur Bibeln:
A. Den etiopiske hovmannen (Apostlagärningarna 8:26-39) - döptes
samma dag som han tog emot evangeliet.
B. Fångvaktaren och hans familj från Filippi (Apostlagärningarna
16:23-34) - döptes samma kväll som de hörde om de bibliska
sanningarna.
C. Saulus från Tarsus (Apostlagärningarna 9:1-18) - döptes tre dagar efter det att Jesus talade med
honom på vägen till Damaskus.
D. Kornelius (Apostlagärningarna 10:1-48) - döptes samma dag han hörde om sanningen.
Vid en människas omvändelse:
1. Förlåter och glömmer Gud hela vårt förgångna liv.
2. Förvandlar Gud oss på ett mirakulöst sätt till en ny, andlig människa.
3. Adopterar han oss som sina egna söner och döttrar.
Det finns nog ingen uppriktigt omvänd människa som vill skjuta upp sitt dop. Genom dopet ger man
offentligt Jesus äran för att ha åstadkommit dessa livsförändrande mirakel.
12. Vad tycker Gud om när en omvänd människa låter döpa sig?
Answer: Han sa vid sin sons dop: "Detta är min älskade Son i vilken jag har
behag." Matteus 3:17. Också idag har Gud behag till människor som döper
sig genom nedsänkning enligt hans bud. Den som älskar Herren försöker
alltid att göra hans vilja (1 Johannes 3:22; 1 Tessalonikerbrevet 4:1). Har
Gud behag till ditt dop?
13. Kan man låta döpa sig utan att bli medlem i
en kyrka?
Answer: Nej! Gud förklarar tydligt vad som händer.
Lägg märke till följande steg:
A. Alla är kallade att vara lemmar i en och samma kropp. "Ni är kallade
såsom lemmar i en och samma kropp." Kolosserbrevet 3:15.
B. Församlingen är kroppen. "Och han är huvudet för kroppen, det är
församlingen." Kolosserbrevet 1:18.
C. Vi blir del av den kroppen genom dopet. "Ty i en och samma Ande är vi
alla döpta till att utgöra en och samma kropp." 1 Korinterbrevet 12:13.
D. Guds omvända barn blir medlemmar av församlingen. "Och Herren
ökade församlingen, dag efter dag, med dem som lät sig frälsas."
Apostlagärningarna 2:47.

14. Lägg märke till fyra saker som
dopet inte gör:
Answer:
För det första: Dopet i sig ändrar inte
en människas hjärta; det är symbol för
något som redan har skett. En
människa kan bli döpt utan att tro,
utan ånger och utan ett nytt hjärta.
Hon kan till och med bli helt nedsänkt i
vattnet enligt Jesu förebild, men skulle
helt enkelt bara komma upp som en
blöt syndare i stället för en torr en fortfarande utan tro, utan ånger och
utan ett nytt hjärta. Dopet kan inte
åstadkomma en ny människa. Det kan heller inte ändra på någon eller omskapa någon. Den helige
Andes kraft har förändrat hjärtat redan vid omvändelsen. Vi måste bli födda av Ande så väl som av
vatten.
För det andra: Dopet gör inte automatiskt att du mår bättre. Det förändrar inte nödvändigtvis dina
känslor. Vissa människor upplever besvikelse när de inte känner sig annorlunda efter dopet. Frälsning
beror inte på känslor, utan på tro och lydnad.
För det tredje: Dopet undanröjer inte några frestelser. Djävulen ger inte upp en människa bara för att
hon är döpt. Men Jesus är den som hjälper alla troende. Han har lovat: "Jag kommer aldrig att lämna
dig, eller försaka dig." Hebreerbrevet 13:5. Bibeln lovar också att du inte ska bli frestad utöver din
förmåga att stå emot. (1 Korinterbrevet 10:13).
För det fjärde: Dop är ingen garanti för frälsning. Det är ingen magisk ritual. Frälsningen är en fri gåva
av Jesus Kristus när vi upplever pånyttfödelsen. Dopet är en symbol för sann omvändelse och om inte
omvändelse föregår dopet är ceremonin meningslös.
15. Jesus bjuder dig att döpas genom nedsänkning i vatten som en symbol på rening från alla
dina synder. Vill du börja planera för att snart få uppleva denna heliga handling?
Answer:

Thought Questions
1. Kan det någon gång vara riktigt att låta döpa om sig? (Apostlagärningarna 19:5 )
Ja. Av Apostlagärningarna 19:1-5 framgår det att Bibeln stöder omdop i vissa fall.
2. Ska man döpa små barn? (Apostlagärningarna 2:38 )
Nej! Ingen bör döpas som inte (1) känner till sanningen om Gud, (2) tror på den och (3) har ångrat och
(4) omvänt sig. Ingen har rätt att döpa en annan människa utan att han eller hon förstår vad som händer
och vad som görs med dem. Det kan inte en baby förstå. Barndop är helt i strid mot Guds vilja och vad
som står i Bibeln. Denna sed har sitt ursprung i att någon vilseledd person inom kyrkan för länge sedan
påstod att odöpta barn skulle gå förlorade. De framställde Gud som en tyrann som skulle omintetgöra
små oskyldiga barn om inte föräldrarna såg till att de blev döpta. Sådan lära är verkligen tragisk och
gagnade endast kyrkans medlemsantal. Det är illa nog att skvätta lite vatten på barnets huvud och kalla
det dop. Det är ännu värre att lära ut att barn går evigt förlorade bara för att föräldrarna inte gjort sin
plikt!

3. Är inte dopet en fråga om personlig uppfattning? (Johannes 3:5 )
Jo, men inte din eller min. Det är Guds uppfattning som gäller. Kristus säger att dopet är viktigt. "Om en
människa inte blir född av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike." Johannes 3:5. Att
avvisa dopet är att avvisa Guds direkta påbud (Lukas 7:29-30).
4. Hur gammal ska man vara för att vara mogen för dop? (Johannes 3:5 )
Gammal nog för att förstå skillnaden mellan att göra rätt och att göra fel och för att fatta ett intelligent
beslut att lämna sitt liv till Jesus och att följa honom. Många barn är redo för dop vid 9-10 års ålder och
det finns t.o.m. de som redan vid 7-8 års ålder förstår Guds vilja. Sedan finns det de som inte ens vid
12-13 års ålder är mogna nog. Det finns ingen ålder föreskriven i Bibeln - barn har olika erfarenheter och
förståelse. Vissa blir helt enkelt färdiga för dop tidigare än andra.
5. Kan dop i sig frälsa mig? (Hebreerbrevet 5:9 )
Nej! Men att vägra dop kan leda till att du går förlorad, därför att det innebär olydnad. Frälsning är för
"alla dem som är honom lydiga." Hebreerbrevet 5:9
6. Räcker det inte med ande-dop? (Apostlagärningarna 10:47 )
Nej! Bibeln säger i Apostlagärningarna 10:44-48 att man måste låta döpa sig i vatten, även om men
redan blivit andedöpt.
7. Räcker det inte med att bara bli döpt i Jesu namn? (Matteus 28:19 )
Det står i Matteus 28:19 att man ska döpas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det är Jesu
Ord, och vad han har sagt är heligt. I Apostlagärningarna står det om hur de nya kristna döptes i Jesu
namn. För dem var detta mycket viktigt eftersom "sanningen för vår tid" då var, att Jesus var Messias
och Kristus. Det är lika viktigt för oss i dag. När vi döper i Faderns, Sonens och den helige Andes namn,
följer vi de instruktioner vi fått, inte bara från Apostlagärningarna, men också från Matteusevangeliet. På
det viset blir inte en bibeltext viktigare än en annan.
8. Om det finns en liten synd som jag inte vill avstå ifrån, kan jag låta döpa mig ändå? (Lukas
3:7 )
Nej! Då är du inte ännu redo att begravas i dopet, eftersom ditt gamla liv fortfarande inte är helt dött. Det
är kriminellt för en begravningsentreprenör att begrava en person som inte är död, och lika allvarligt för
en pastor att döpa någon vars gamla, syndiga liv fortfarande lever.
9. Kan du förklara Galaterbrevet 3:27? (Galaterbrevet 3:27 )
Här jämför Gud dopet med ett bröllop. Personen som döps bekräftar offentligt att han har tagit Kristi
namn - han är kristen, precis som en brud offentligt talar om för omvärlden att hon från och med nu har
tagit sin mans namn. Det finns vissa regler som gäller lika för bröllop och dop, nämligen:
A. Man ska inte göra det om det inte är av äkta kärlek.
B. Man ska inte göra det om man inte bestämt sig för att vara trogen i lust och nöd.
C. Man måste veta och förstå vad man gör.
D. Man ska inte skjuta på det i onödan.

Quiz Questions
1. Bibeln lär oss att det finns en Herre, en tro, och (1)
___ 15 dop.
___ 5 dop.
___ 12 dop.
___ Ett dop.
2. Sa Jesus att dopet är nödvändigt? (1)
___ Ja.
___ Nej.
3. Jesus döptes genom (1)
___ Hällande av vatten.
___ Stänkande av vatten.
___ Nedsänkning i vatten.
4. Ordet dop betyder (1)
___ Att vara lycklig.
___ Stänka.
___ Hälla.
___ Doppa under, eller sänka ned i.
5. Alla de olika obibliska sätten att döpa sig på har vi fått av (1)
___ Kristus.
___ Apostlarna.
___ Vilseledda män.
6. Kryssa för de saker som en person ska göra för att förbereda sig för sitt dop: (4)
___ Läsa igenom Bibeln fem gånger.
___ Tro på sanningen.
___ Uppleva omvändelse.
___ Be 10 dagar i sträck.
___ Fasta i 40 dagar.
___ Förstå vad Gud förväntar sig.
___ Ångra och vända om från synd.
7. Dopet är en symbol på (1)
___ Jordens skapelse.
___ Bibeln.
___ Himlen.
___ Kristi död, begravning och återuppståndelse.
___ Änglarna.
8. En nydöpt kristen är (1)
___ Ett andligt spädbarn.
___ En andlig vuxen.
9. När man med bön, på allvar och medvetet låter döpa sig, (1)
___ Är det en offentlig bekräftelse på omvändelse.
___ Betyder inget mer än att gå och simma.
___ Försäkrar personen om att han aldrig mer kommer att känna frestelse.
10. Är det bibliskt att låta döpa spädbarn? (1)
___ Ja.
___ Nej.
11. Vissa barn är mogna att döpa sig tidigare än andra. (1)
___ Sant.

___ Falskt.
12. Är det alltid nödvändigt att en person ängnar många veckor eller månader åt att förbereda
sig för sitt dop? (1)
___ Ja.
___ Nej.
13. Kan en person döpa sig bibliskt utan att bli medlem i en församling? (1)
___ Ja.
___ Nej.

Är-de-döda-verkligen-döda?
Döden är antagligen det mest missförstådda ämne som finns. För
många är det något mystiskt, eller kanske hemskt och
skrämmande, och för många andra innebär det slutet på allt de
hoppats på. Sedan finns det de som tror att deras avlidna nära och
kära inte alls är döda, utan lever vidare i en annan dimension. En
del förstår inte riktigt förhållandet mellan kropp, ande och själ. Men
är det verkligen så viktigt vad man tror om döden? Ja, det är det
faktiskt! Vad du tror har nämligen stor inverkan på hur du lever,
och vad som kommer att hända med dig vid världens slut. Här
finns egentligen inte utrymme för gissningar, och det här
studiebrevet talar om för dig exakt vad Gud själv säger om saken.
Var beredd på att se sanningen i vitögat!

1. Hur kom vi över huvud taget hit?
"Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste
livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse
('levande själ' i grundtexten)." 1 Mosebok 2:7
Answer: I begynnelsen skapade Gud oss av jord.
2. Vad händer när en människa dör?
"Och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder
åter till Gud, som har givit den." Predikaren 12:7.
Answer: Kroppen blir åter jord, och anden vänder tillbaka till Gud, som gav den.
Alla människors andar, både de rättfärdigas och de orättfärdigas - vänder tillbaka
till Gud när man dör.
3. Vad är det för en "ande" som återvänder
till Gud när man dör?
"Kroppen utan ande är död." Jakob 2:26. "Guds livsfläkt är kvar i min
näsa." Job 27:3.
Answer: Anden som återvänder till Gud
vid en människas död är livets andetag Guds livsfläkt. Ingenstans i Guds bok
står det att "anden" har något liv, vishet
eller känsloliv efter det att en person dör.
Det är helt enkelt "livets andetag", vare
sig mer eller mindre.
4. Vad är en "själ"?

"Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så
blev människan en levande varelse [en levande själ]." 1 Mosebok 2:7
Answer: En själ är ett levande väsen. En själ är alltid en kombination av två saker: kropp plus andetag.
En själ kan inte existera utan att både kropp och andetag finns. Guds Ord lär oss att vi är själar.
5. Dör själar?
"Den som syndar, han skall dö." Hesekiel 18:20. "Alla levande varelser i havet
dog." Uppenbarelseboken 16:3.
Answer: Enligt Guds Ord så dör själar. Vi är själar och själar dör. Människan är
en dödlig varelse. Bara Gud är odödlig (1 Timoteus 6:15-16). Konceptet om en
odödlig själ går tvärtemot vad Biblen lär oss, nämligen att själar dör.
6. Kommer de goda människorna till
himlen när de dör?
"Alla som är i gravarna ska höra hans röst, och gå ut ur dem."
Johannes 5:28-29. "David är både död och begraven; hans grav
finns ju ibland oss ännu i dag." "Ty inte har David farit upp till
himmelen." Apostlagärningarna 2:29, 34. "Hur jag än bidar, blir
dödsriket min boning. ...då jag nu själv går till vila i stoftet. Job
17:13. 16
Answer: Nej, människor kommer vare sig till himlen eller till
helvetet när de dör. De förblir i sina gravar till uppståndelsens
dag.
7. Hur mycket vet
eller förstår man när man är död?
"Och väl vet de som lever att de måste dö, men de döda vet
alls intet, och de har ingen vinning mer att vänta, utan deras
åminnelse är förgäten. Både deras kärlek och deras hat och
deras avund har redan nått sin ände, och aldrig någonsin får
de mer någon del i vad som händer under solen." "I dödsriket,
dit du går, kan man inte verka eller tänka, där finns ingen
insikt eller vishet." Predikaren 9:5, 6, 10. "De döda prisar inte
Herren." Psaltaren 115:17.
Answer: Gud säger att
de döda vet absolut
ingenting!

Vi kommer att få möta Kung
David i himlen. Men just nu är
han i sin grav där han väntar
på uppståndelsen.

8. Men kan inte de
döda kommunicera
med de som lever, och kan de inte se vad de levande gör?

"Så ligger mannen där och står ej mer upp, han vaknar inte åter,
så länge himmelen varar; aldrig väcks han upp ur sin sömn." "Om
hennes barn kommer till ära, så känner hon det inte; om de
sjunker ned till ringhet, så aktar hon dock ej på dem." Job 14:12,
21. "Aldrig någonsin får de mer någon del i vad som händer under
solen." Predikaren 9:6

Answer: Nej, de döda kan inte ta kontakt med de levande, inte heller vet de vad de levande gör. De är
döda. De kan inte tänka. (Psaltaren 146:4)
9. Jesus kallade döden för "sömn" i Johannes 11:11-14. Hur länge
ska de sova?
"Han vaknar inte åter, så länge himlen varar." Job 14:12. "Men Herrens
dag skall komma ...då skall himlarna med dånande hast förgås." 2 Petrus
3:10
Answer: De döda kommer att sova tills Herrens stora dag vid världens
slut. I döden är människan helt medvetslös och vet ingenting.
10. Vad kommer att ske med de rättfärdiga som är döda när Jesus
kommer tillbaka?
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en
efter som hans gärningar är." Uppenbarelseboken 22:12. "Ty Herren skall
själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, ...Och först ska de i
Kristus döda uppstå ...och så skall vi alltid få vara hos Herren." 1
Tessalonikerbrevet 4:16-17. "Alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu, ...och
de döda ska uppstå till oförgänglighet... Ty detta förgängliga måste ikläda sig
oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet." 1 Korinterbrevet
15:51-53.
Answer: De kommer att bli belönade. De kommer att uppväckas, få odödliga kroppar och fara upp och
möta Jesus i skyn. Det skulle inte vara någon mening med uppståndelsen om man kom direkt till himlen
när man dör.
11. Vad var Satans första lögn?
"Då sade ormen till kvinnan: Ingalunda skolen I dö." 1 Mosebok 3:4.
"Den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas djävul och Satan.
Uppenbarelseboken 12:9.
Answer: Satan ljög för Eva och sade att synd inte skulle föra med sig
död. "Ingalunda skolen I dö", sa han.
12. Varför ljög Satan för Eva om döden? Är detta kanske ett viktigare
ämne än många tror?
Answer: Det är en av de grundläggande trospunkterna i Satans herravälde.
Han har genom alla tider kunnat utföra otroliga konststycken genom
människor som påstår att de får sin kraft från de döda. (Exempel: De
egyptiska spåmännen - 2 Mosebok 7:11; Kvinnan i En Dor - 1 Samuel 28:325; Trollkarlar - Daniel 2:2; En tjänsteflicka - Apostlagärningarna 16:16-18.)
En allvarlig varning
Vid tidens slut kommer Satan åter igen att använda sig av s.k. medier - som han gjorde på Daniels tid för att bedra världen (Uppenbarelseboken 18:23). Andebesvärjelse är ett övernaturligt fenomen, och
medierna påstår sig få sin kraft och sin information från de döda.
Uppträder som Jesu lärjungar
Satan och hans änglar kommer att kunna bedra miljarder med människor genom att förvandla sig till
avlidna nära familjemedlemmar, trogna Guds tjänare som nu är döda, profeter från Bibeln, eller till och

med Jesu lärjungar eller apostlar (2 Korinterbrevet 11:13). De som tror att de döda på något sätt ändå
lever, kommer helt säkert att bli lurade.
13. Kan onda andar verkligen utföra mirakel?
"De är nämligen onda andar som gör tecken." Upp 16:14. "Ty människor som
falskeligen säger sig vara Messias ska uppstå, så ock falska profeter, och de
ska göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda."
Matteus 24:24.
Answer: Ja, absolut! Satans änglar utför mirakel som är otroligt övertygande.
(Uppenbarelseboken 13:13-14) Satan och hans änglar kommer att framstå
som ljusets änglar (2 Korinterbrevet 11:14) och till och med som Kristus själv
(Matteus 24:23-24). Folk kommer att tro att Kristus och hans änglar har
startat en fantastsk, världsvid väckelserörelse. Det kommer att verka så andligt och så övernaturligt att
bara Guds utvalda klarar sig från att bli lurade.
14. Varför kommer inte Guds folk att bli lurade?
"De tog emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att
se om det förhöll sig såsom nu sades." Apostlagärningarna 17:11. "Om de inte
talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem." Jesaja 8:20.
(Folkbibeln)
Answer: Guds folk har genom sina bibelstudier lärt sig att de döda är döda,
och inte levande. De döda har inte några andar. Därför kommer Guds folk att
avvisa alla "helbrägdagörare" och alla lärare och ledare som påstår att de har
fått ta emot ett speciellt "ljus" eller kan göra mirakel genom att kontakta de
döda. Och likaså kommer Guds barn att inse faran och lögnen när någon
påstår att de döda lever i någon form, någonstans.
15. Vad befallde Gud på Mose tid att man skulle göra med människor
som lärde ut att de döda levde?
"När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller
spådom, skall denne straffas med döden; man skall stena honom, blodskuld
låder vid honom." 3 Mosebok 20:27.
Answer: Gud insisterade på att trollkarlar och andebesvärjare (som påstod
sig stå i kontakt med de döda) skulle stenas till döds. Detta visar vad Gud
anser om irrläran att döda lever.
16. Kommer de rättfärdiga som väcks till liv på
uppståndelsens morgon, någonsin att dö igen?
"De som blir aktade värdiga att få del i den nya tidsåldern och
i uppståndelsen från de döda, ...De kan ju ej heller mer dö".
Lukas 20:35-36. "Och Gud skall avtorka alla tårar från deras
ögon. Och döden skall inte mer vara till, och ingen sorg eller
klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu
förgånget." Uppenbarelseboken 21:4.
Answer: Nej! Varken sjukdom eller död, sorg eller tårar
kommer att komma in i Guds rike.

17. Fler och fler tror idag på reinkarnation. Är detta
något som Bibeln lär?
"Och väl vet de som lever att de måste dö, men de döda vet
alls intet. ...och aldrig någonsin får de mer någon del i vad
som händer under solen." Predikaren 9:5-6.
Answer: Nästan hälften av jordens befolkning tror på reinkarnation - en lära som säger att själen aldrig
dör utan att den istället återföds i en annan kropp. Denna lära går dock rakt emot vad Bibeln säger.
Bibeln säger
Bibeln säger att när en männsika dör: blir kroppen till jord igen (Psaltaren 104:29), hon vet ingenting
(Predikaren 9:5), kan inte tänka (Psaltaren 146:4), har ingen del i vad som händer på jorden (Predikaren
9:6), hon lever inte (2 Konungaboken 20:1), hon vilar i graven (Job 17:13), hon är borta (Job 14:1-2).
Satans uppfinning
Som vi såg i fråga 11 och 12, är det Satan som uppfunnit läran om att de döda lever. Reinkarnation,
medier, kontakt med de döda, andetillbedjan och den "odödliga själen" är alltsammans Satans påfund,
och med ett enda syfte - att få folk att tro att man inte är riktigt död när man dör. Om folk tror att de döda
lever, har de onda andarna som gör tecken och under (Uppenbarelseboken 16:14) och som uppträder
som de dödas andar, nästan 100 procents chans att att lura folk och få dem till vad som helst (Matteus
24:24).
18. Jag är tacksam för att det finns en Bibel som talar om för oss vad som
är sanningen om döden.
Answer:

Thought Questions
1. Kom inte rövaren på korset till paradiset tillsammans med Jesus samma dag som de båda
dog? (Lukas 23:43 )
Nej. Jesus sade ju till Maria på söndagsmorgonen, "Jag har ännu inte farit upp till Fadern." Johannes
20:17. Detta visar att Jesus inte for till himlen när han dog. Notera även att kommateringen i Bibeln är
gjord på senare tid och är inte inspirerad av Gud. Kommatecknet i Lukas 23:43 ska placeras efter orden
" i dag" i stället för före, och meningen ska lyda, "Sannerligen säger jag dig i dag, du skall vara med mig i
paradiset." Eller, "Jag säger dig idag - när det ser ut som att jag inte kan rädda någon eftersom jag själv
är korsfäst som en rövare - jag ger dig mitt löfte idag att du kommer att vara med mig i paradiset."
Himmelriket grundas vid Jesu återkomst (Matteus 25:31), och alla de rättfärdiga från alla tider kommer
att få gå in där då (1 Tessaloniker 4:15-17), och inte när de dör.
2. Talar inte Bibeln om den "odödliga" själen? (1 Timoteus 6:16 )
Nej, den odödliga själen finns inte nämnd i Bibeln. Ordet "odödlighet" finner man på ett ställe i Bibeln
och då handlar det om Gud. (1 Timoteus 6:16).
3. När vi dör så blir kroppen åter stoft och anden (eller andetaget) går tillbaka till Gud. Men vart
tar själen vägen? (Predikaren 12:7 )
Den tar inte vägen någonstans. Den slutar helt enkelt att existera. Två saker behövs för att en själ ska
kunna finnas: kropp och andetag. När vår andning upphör så upphör också själen eftersom den är en
kombination av de två. När du släcker ljuset, vart tar ljuset vägen? Det tar inte vägen någonstans. Det
upphör bara att existera. Två saker behövs för att det ska bli ljus: en glödlampa och elektricitet. Utan
denna kombination finns inte ljuset. Så är det även med själen: om inte både kropp och andetag finns,
så finns det inte någon själ. Det finns inga utomkroppsliga själar.

4. Kan ordet "själ" någonsin betyda något annat än en levande varelse? (Psaltaren 139:14 )
Ja, det kan även betyda (1) livet självt, eller (2) tanken, eller intellektet. Oavsett vilken mening man ger
ordet själ, så är själen fortfarande en kombination av kropp och andetag, och den upphör att finnas till
när vi dör.
5. Kan du förklara Johannes 11:26, som säger, "Var och en som lever och tror på mig, han skall
aldrig någonsin dö." (Johannes 11:26 )
Detta syftar inte på den första döden, den som drabbar alla människor (Hebreerbrevet 9:27), utan på
den andra döden. som endast de orättfärdiga dör och från vilken det inte finns någon uppståndelse
(Uppenbarelseboken 2:11; 21:8).
6. I Matteus 10:28 står det, "Frukta inte för dem som väl kan dräpa kroppen, men inte har makt
att dräpa själen." Bevisar inte detta att själen är odödlig? (Matteus 10:28 )
Nej, det bevisar det motsatta. Den andra hälften av versen bevisar att själar dör. Där står det, "Utan
frukta fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna" Ordet "själ" här betyder
livet och syftar på det eviga livet, gåvan (Romarbrevet 6:23) som de rättfärdiga får på den yttersta dagen
(Johannes 6:54). Ingen kan ta bort evigt liv som Gud har skänkt. (Se även Lukas 12:4-5.)
7. Sägs det inte i 1 Petrus 4:6 att evangelium predikades för döda människor? (1 Petrus 4:6 )
Nej, det står att evangelium predikades för de som är döda. De är döda nu, men evangelium predikades
för dem medan de ännu levde.
8. Själarna som ropar från under altaret då, i Uppenbarelseboken 6:9-10? Visar inte denna text
att själar inte dör? (Uppenbarelseboken 6:9 )
Nej. Det här ropet var symboliskt, precis som ropet från Abels blod (1 Mosebok 4:10). Ordet "själ" här
betyder människor (eller levande varelser) som hade dödats för sin tros skull. Säkert tror ingen att döda
själar bokstavligen skulle ligga under altaret. Inte heller tror man att de rättfärdiga ber Gud om att straffa
sina fiender. Tvärtom. De rättfärdiga ber Gud om nåd för sina fiender, precis som Jesus gjorde på korset
(Lukas 23:34).
9. Står det inte i Bibeln att Jesus, mellan sin korsfästelse och uppståndelse, predikade för de
andar som hölls i fängelse ? (1 Petrus 3:18 )
Nej, Bibeltexten det gäller är 1 Petrus 3:18-20. Predikandet utfördes genom den helige Ande under
Noas tid - för människor som då levde (vers 19 och 20). "Andarna i fängelset" syftar på människor som
var Satans slavar. (Se Psaltaren 142:8; Jesaja 42:6-7; 61:1; och Lukas 4:18.)

Quiz Questions
1. Bibeln pratar om döden som (1)
___ En sömn.
___ En övergång till en annan form av liv.
___ Ett oförklarligt mysterium.
2. "Anden" som återvänder till Gud vid döden är (1)
___ En persons inre jag.
___ Själen.
___ Livets andetag.

3. En person som dör kommer till (1)
___ Himlen eller helvetet.
___ Graven.
___ Skärselden.
4. En själ är (1)
___ En persons andliga natur.
___ Den odödliga delen av en person.
___ En levande varelse.
5. Dör själar? (1)
___ Ja.
___ Nej.
6. När blir de rättfärdiga belönade? (1)
___ I detta livet.
___ När de dör.
___ När Jesus kommer tillbaka.
7. Varför försöker Satan att lura människor att tro att de döda inte är döda? (1)
___ För att de ska tro på hans mirakel och på så sätt blir lurade och förlorade.
___ För att han tycker synd om dem.
___ För att han helt enkelt är elak och ondskefull.
8. Individer som "kommunicerar" med de döda pratar egentligen med (1)
___ Odödliga själar.
___ Heliga änglar.
___ Onda andar som låtsas vara döda personer.
9. På Moses tid befallde Gud att alla som lärde ut att de döda levde skulle (1)
___ Bli präster.
___ Hyllas för sin visdom.
___ Dödas.
10.
___
___
___

Hur kan en person vara trygg och veta att han har rätt? (1)
Be Gud om ett speciellt tecken.
När han gör som prästen eller pastorn säger.
Studera Bibeln omsorgsfullt och låta den visa vägen.

11.
___
___
___

När en person dör (1)
Lever hans ande, eller själ, vidare.
Kan han fortfarande se och kommunicera med de levande.
Så är han död på riktigt - kroppen dör, själen upphör att existera, och han kan inte kontakta någon.

12. Är mirakel bevis på Guds verk?
___ Ja, endast Gud kan göra mirakel.
___ Nej, även Satan kan göra mirakel.

Är-det-Satan-som-är-chef-över-helvetet?
Hur är det egentligen? Har Gud anställt djävulen som förman i
helvetet för att bestämma hur mycket varje människa ska pinas?
Så gott som hela världen har en mycket obiblisk syn på helvetet.
Men vad står det egentligen i Bibeln? Låt dig inte luras! Vad du tror
om helvetet färgar nämligen i högsta grad din gudsbild och vad du
tycker om Gud! Ta dig tid att ta reda på de fakta du behöver för
kunna göra ett intelligent val!

1. Hur många förlorade själar befinner sig idag i skärselden?
"Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock
att under straff förvara (vänta med att straffa) de orättfärdiga till
domens dag." 2 Petrus 2:9.
Answer: Inte en enda själ brinner i helvetet idag. Bibeln lär oss att
Gud väntar med att straffa de ogudaktiga till efter domedagen.
2. När kommer syndarna att kastas i helveteselden?
"Så skall det ock ske vid tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina
änglar, och de skall samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som är
andra till fall, och dem som gör vad orätt är, och skall kasta dem i den
brinnande ugnen." Matteus 13:40-42. "Det ord som jag har talat, det skall
döma honom på den yttersta dagen." Johannes 12:48
Answer: Syndare kommer att kastas ner i helveteselden på domens dag vid världens ände - och inte
när de dör. Gud straffar ingen i eld förrän hans fall prövats och dömts i domen vid tidens slut. Inte heller
skulle Gud låta en person som mördade för 5000 år sedan få brinna 5000 år längre än en mördare som
dog idag.
3. Var är syndarna (som har dött) nu?
"Den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut
ur dem: de som har gjort vad gott är skall uppstå till liv, och de som har gjort
vad ont är skall uppstå till dom." Johannes 5:28-29. "Den onde blir sparad på
ofärdens dag och bärgad undan på vredens dag." Och när han har blivit
bortförd till graven, blir han kvar där. Job 21:30-32.
Answer: Bibeln är mycket tydlig. Både de ogudaktiga och de rättfärdiga som har dött "sover" i sina
gravar tills uppståndelsens morgon.

4. Vad är det slutgiltliga resultatet av synd?
"Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv, i Kristus Jesus,
vår Herre." Romarbrevet 6:23. "När synden har blivit fullmogen,
framföder hon död." Jakob 1:15. "Gud ...utgav sin enfödde Son, på det
att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv."
Johannes 3:16.
Answer: Syndens lön (eller straff) är döden, inte evigt liv i
helveteselden. De ogudaktiga kommer att "förgås", eller dö. De
rättfärdiga får "evigt liv".
5. Vad kommer att ske med de ogudaktiga i helvetet?
"Men de fega och de otrogna, och de som har gjort vad styggeligt
är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och
avgudadyrkare och alla lögnare skall få sin del i den sjö som
brinner med eld och svavel; detta är den andra döden."
Uppenbarelseboken 21:8.
Answer: De ogudaktiga dör sin andra död i eldsjön. Om de
ogudaktiga skulle leva och blir evigt torterade i helvetet, så skulle
de ju vara odödliga. Detta är omöjligt eftersom Bibeln lär oss att Gud allena är odödlig. 1 Timoteus 6:16.
När Adam och Eva förvisades från Edens lustgård så ställdes en ängel att vakta livets träd så att
syndare inte skulle kunna äta därav och på så sätt få "evigt liv" 1 Mosebok 3:22-24. Att ogudaktiga
människor pinas för evigt är en av Satans listiga lögner. Genom att efter syndafallet låta vakta livets träd,
förhindrade Gud detta.

Bibeln är tydlig - de orättfärdiga förintas
Bibeln säger att syndare dör (Romarbrevet 6:23), de "förgås" (Psaltaren 37:20), de ska bli "förbrända"
(Malaki 4:1), deras "framtid är avskuren" (Psaltaren 37:38), de "försvinner som rök" (Psaltaren 37:20), de
ska bli "utrotade" (Psaltaren 37:9), de ska "förgöras" (Psaltaren 145:20), de "skall ej bli vid liv" (Job
36:6), och "eld skall förtära dem" (Psaltaren 21:9). Lägg märke till att dessa texter tydligt säger att de
ogudaktiga dör och förintas. De lever inte i evig misär och pina.
6. När och hur tänds elden i helvetet?
"Så skall det ock ske vid tidens ände. Människosonen ...ska kasta dem i den
brinnande ugnen." Matteus 13:40-42. "Och de drager fram över jordens hela
vidd och omringar de heligas läger och »den älskade staden»; men eld faller ned
från himmelen och förtär dem." Uppenbarelseboken 20:9. "Se, den rättfärdige får
sin lön på jorden; hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren!"
Ordspråksboken 11:31
Answer: Vid världens ände kommer Gud själv att tända elden. När den heliga
staden sänks ned från himlen, från Gud (Uppenbarelseboken 21:2), så kommer
de ogudaktiga att försöka inta den. Det är då Gud kommer att låta eld regna ned
från himlen för att förtära de ogudaktiga. Det är denna eld som Bibeln talar
om.
7. Hur stor och hur het kommer elden att vara?
"Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skall himlarna med
dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden
och de verk som är därpå brännas upp." 2 Petrus 3:10.

Answer: Helveteselden kommer att vara precis så stor som vår jord är eftersom det är jorden som
brinner. Elden kommer att vara så het att bergen smälter och allt som finns brinner upp. Den
atmosfäriska himlen kommer att explodera och "med dånande hast förgås".
8. Hur länge kommer de ogudaktiga att pinas i elden?
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var
och en efter som hans gärningar är." Uppenbarelseboken 22:12.
"Och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar."
Matteus 16:27. "Och den tjänare som hade fått veta sin herres vilja,
men inte ...gjorde efter hans vilja, han skall bli straffad med många
slag. Men den som, utan att ha fått veta hans vilja, gjorde vad som
var slag värt, han skall bli straffad med allenast få slag. " Lukas
12:47-48.
Answer: Bibeln säger inte hur länge de ogudaktiga kommer att
straffas innan de dör i elden. Men Gud säger att alla kommer att bli rättvist bestraffade. Det betyder att
en del kommer att bli få hårdare straff än andra, beroende på sina synder.
9. Kommer elden att slockna till slut?
"Men se, de är att likna vid strå som bränns upp i eld, de kan inte
rädda sitt liv ur lågornas våld. Detta är ju ingen koleld att värma sig
framför, ingen brasa att sitta vid." Jesaja 47:14. "Och jag såg en ny
himmel och en ny jord." "[Gud] skall avtorka alla tårar från deras
ögon. Och döden skall inte mer vara till, och ingen sorg eller
klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu
förgånget." Uppenbarelseboken 21:1, 4.
Answer: Ja, definitivt. Bibeln är väldigt tydlig på just den punkten.
Elden kommer att slockna och det kommer inte ens att finnas "glödande kol kvar att värma sig vid, ej
heller någon eld att sitta framför". Bibeln lär oss också att allt "vad förr var" är borta. Och eftersom
helvetet hör till det som "förr var", kommer det inte heller att finnas mer.

Är Gud en plågoande?
Om Gud skulle pina sina fiender för evigt i en hemsk tortyrkammare så skulle han ju vara ondskefullare
och hjärtlösare än den värste krigsförbrytare. Ett evigt helvete skulle även vara ett helvete för Gud som
ju älskar även den värste syndaren.
10. Vad kommer att finnas kvar när elden har slocknat?
"Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn. Då skall alla
fräcka människor och alla som gör, vad ogudaktigt är, bli lika strå, och
dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger Herren Sebaot, så att
varken rot eller krona lämnas kvar av dem." "Och de ogudaktiga skall ni
trampa ned, ty de ska bli såsom aska under era fötter på den dag, då jag
utför mitt verk, säger Herren Sebaot." Malaki 4:1, 3
Answer: Lägg märke till att Bibeln inte säger att de ogudaktiga kommer att
brinna som asbest, som många idag tror, utan som halm som försvinner.
Det enda som är kvar när elden väl har slocknat, är aska. I Psaltaren 37:10,
20 står det att de ogudaktiga kommer att gå upp i rök och helt försvinna.

11. Är det med den fysiska kroppen som de ogudaktiga förintas till kropp
och själ?
"Det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp
kommer till Gehenna." Matteus 5:30 "Frukta fastmer honom som har makt att
förgöra både själ och kropp i Gehenna." Matteus10:28 "Den som syndar, han
skall dö" Hesekiel 18:20.
Answer: Ja, som riktiga, levande människor kommer de till helvetet där både
deras kroppar och själar förintas. Guds eld kommer att regna ned från himlen på
riktiga människor och sedan existerar de inte längre.
12. Kommer Satan att vara chef över helveteselden?
"Och djävulen, som förvillade dem, blir kastad i samma sjö av eld
och svavel" Uppenbarelseboken 20:10. "Jag lät dig ligga såsom
aska på jorden inför alla som besökte dig. ...Och [du] tog en ände
med förskräckelse för evig tid." Hesekiel 28:18-19.
Answer: Absolut inte! Satan kommer själv att kastas i elden, och
bli till aska.
13. Betyder ordet "helvete" i Bibeln alltid ett ställe som brinner eller straffar?
Answer: Nej, ordet "helvete" återfinns på 54 ställen i Bibeln och endast i 12 fall syftar det till "en eld."
Ordet "helvete" är översatt från en mängd olika ord med olika betydelser, se nedan:

I GAMLA TESTAMENTET
Översatt 31 gånger från "Sheol", som betyder "graven".
I NYA TESTAMENTET
Översatt 10 gånger från ordet "hades" vilket betyder "graven."
Översatt 12 gånger från "Gehenna" som betyder "platsen där det brinner"
I ett fall är det översatt från ordet "Tartarus," vilket betyder "ett mörkt ställe."
Totalt 54 gånger
Note: Det grekiska ordet "Gehenna" (se ovan) är en översättning från det
hebreiska ordet "Ge-Hinnom", som betyder "Hinnomdalen". Denna dal ligger
sydväst om Jerusalm och var en plats där man slängde döda djur, skräp och
annat som man behövde göra sig av med. Där brann det alltid, som det idag
gör på moderna sopförbränningsstationer. Bibeln använder "Gehenna" eller
"Hinnomdalen" som symbol på att elden förintar de ogudaktiga vid tidens
ände. Elden i Gehenna var inte en evig eld. I så fall skulle det ju än idag
brinna sydväst om Jerusalem. Inte heller helveteselden kommer att vara för
evigt.
14. Vad är Guds verkliga syfte med
elden?

Elden pyrde
konstant i
"Hinnomdalen".

"Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den
eviga elden, som är tillredd åt djävulen och
hans änglar." Matteus 25:41. "Och om någon inte fanns skriven i livets
bok, så blev han kastad i den brinnande sjön." Uppenbarelseboken
20:15. "Ännu en liten tid, så är den ogudaktige inte mer." "Herrens

fiender ...försvinner såsom rök, ja, de försvinner." Psaltaren 37:10, 20.
Answer: Guds syfte med helvetet är att förgöra Satan, all synd och alla syndare och göra världen till en
trygg plats för all framtid. Om så bara en enda syndare blev kvar på den här planeten så skulle han vara
som ett dödligt virus som alltid skulle hota universum. Guds plan är att isolera synden och förinta den för
alltid.
Ett evigt helvete skulle betyda evig synd
Ett evigt pinande helvete skulle föreviga synden och göra utrotningen av synd omöjlig. Ett evigt
plågande är inte del av Guds plan. En sådan hemsk teori är endast förtal mot vår kärleksfulle Guds
heliga namn. Satan myser vid tanken på att vi skulle tro något sådant hemskt om vår Skapare, och bara
Satan kan vinna på en sådan felaktig bild.
Ett evigt helvete är ett mänskligt påhitt
Teorin om ett evigt plågande helvete kommer inte från Bibeln, utan från missledda människor som
(kanske oavsiktligt) följde Satan. Det är också viktigt att förstå att man kommer inte till himlen för att man
är rädd för helvetet. Människor blir frälsta och kommer till himlen för att de älskar och lyder Kristus.
15. Är inte själva förgörandet av syndare emot Guds natur?
"Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag har ingen lust till den
ogudaktiges död, utan fastmer därtill att den ogudaktige vänder om från
sin väg och får leva. Så vänd då om, ja, vänd om från era onda vägar; ty
inte vill ni väl dö?" Hesekiel 33:11. "Ty inte sände Gud sin Son i världen
för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom."
Johannes 3:17. "Ty Herren skall stå upp... Han skall utföra sitt verk, ett
sällsamt verk; han skall förrätta sitt arbete, ett förunderligt arbete."
Jesaja 28:21.
Answer: Jo, Gud har alltid försökt rädda människor snarare än att
förgöra dem. Att med helveteselden förgöra de ogudaktiga är så
främmande för Guds natur att det i Bibeln benämns som ett "sällsamt
verk". Guds älskande hjärta kommer att värka när de ogudaktiga
förgörs. Så ivrigt som han arbetar för att rädda varje själ! Men om någon
föraktar hans kärlek och håller fast vid synden, så tvingas Gud förgöra
syndaren tillsammans med synden när han med den slutgiltiga elden
renar universum från den hemska cancersvulsten som kallas "synd".
16. Vilka planer har Gud för jorden och för sitt folk efter det att
elden har brunnit ut?
"Ja, på ert anslag mot Herren gör han ände, inte två gånger behöver
hemsökelsen drabba." Nahum 1:9 "Ty se, jag vill skapa nya himlar
och en ny jord; och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller
tänka därpå." Jesaja 65:17. "Se, nu står Guds tabernakel bland
människorna, och han skall bo ibland dem, och de ska vara hans folk;
ja, Gud själv skall vara hos dem och skall avtorka alla tårar från deras
ögon. Och döden skall inte mer vara till, och ingen sorg eller klagan
eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget."
Uppenbarelseboken 21:3-4.
Answer: När elden har slocknat kommer Gud att skapa en ny jord för sitt folk. Där kommer det att vara
lika vackert som det var i Edens lustgård innan synden kom in. Syndens förödelse och allt som varit,
kommer att vara glömt. Smärta, död, sorg, tårar, elände, sjukdom, besvikelse och alla synder kommer
att vara borta för evigt.
Synd skall ej uppstå igen
Gud lovar att synd aldrig mer kommer att uppstå. Hans folk kommer att få uppleva den perfekta freden,

friden, kärleken och glädjen. Deras liv kommer att vara både lyckligare och mer spännande än man kan
beskriva med ord. Det verkligt sorgliga med helvetet är att man inte får uppleva himlen. En människa
som väljer bort denna underbara tillvaro, har gjort sitt livs sorgligaste val.
17. Jag är glad att jag fått veta att Gud inte låter de ogudaktiga straffas i helveteselden för evigt.
Answer:

Thought Questions
1. Talar inte Bibeln om "evig pina"? (Judas 1:7 )
Nej, orden "evig pina" finns inte i Bibeln.
2. Så varför står det då i Bibeln att de ogudaktiga skall förgöras i en osläckbar eld? (Jeremia
17:27 )
Osläckbar eld betyder inte att elden inte kan slockna. Det betyder att den inte kan släckas. Den slocknar
av sig själv när allt har blivit till aska. I Jeremia 17:27 står det att Jerusalem skulle förstöras av en
osläckbar eld, och i 2 Krönikeboken 36:19-21 står det att denna eld brände ned staden "för att Herrens
ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas", och staden ödelades. Ändå vet vi, eftersom Jerusalem inte
längre brinner, att denna eld slocknade.
3. Står det inte i Matteus 25:46 att de ogudaktiga skall få ta emot ett "evigt straff"? (Matteus
25:46 )
Observera att ordet är straff, inte bestraffning. Bestraffning hade varit ett kontinuerligt tillstånd medan
straff är ett domslut. Straffet för de ogudaktiga är döden, och döden är evig.
4. Kan du förklara Matteus 10:28: "Frukta inte för dem som väl kan dräpa kroppen, men inte har
makt att dräpa själen"? (Matteus 10:28 )
Ordet "själ" har tre betydelser i Bibeln: (1) en levande varelse - 1 Mosebok 2:7, (2) medvetandetPsaltaren 139:14, och (3) livet - 1 Samuel 18:1, här åsyftas det eviga livet som Gud lovar alla som
kommer till himlen. Ingen kan ta det. Den sista delen av Matteus 10:28 säger att både själen och
kroppen kommer att förgöras i helvetet.
5. I Matteus 25:41 berättas det om en "evig eld" för de ogudaktiga. Slocknar den någon gång? (2
Petrus 2:6 )
Ja, enligt Bibeln så gör den det. Vi måste låta Bibeln förklara detta. Sodom och Gomorra förstördes med
en evig eld (Judas 7). Denna eld förvandlade dem "till aska", "som ett varnande exempel för kommande
tiders ogudaktiga människor." 2 Petrus 2:6. Dessa städer brinner inte längre. Elden slocknade efter det
att allting hade brunnit ned. Likaså kommer den eviga elden att slockna efter det att den har förvandlat
de ogudaktiga till aska (Malaki 4:3). Effekten av elden kommer att vara evig, men inte elden.
6. Berättar inte historien om den rike mannen och Lazarus i Lukas 16:19-31 om ett evigt helvete
av plåga? (Lukas 16:19 )
Nej, inte alls! Här handlar det om en liknelse för att illustrera människornas otro. Flera fakta visar att det
här en liknelse. Till exempel:
A. Abrahams sköte är inte i himlen (Hebreerbrevet 11:8-10, 16).
B. Människor i helvetet kan inte prata med människor i himlen. (Jesaja 65:17).
C. De döda är i sina gravar (Job 17:13; Johannes 5:28-29). Den rike mannen hade en vanlig kropp med

ögon, tunga etc. Ändå vet vi att kroppen inte kommer till helvetet när man dör. Det är uppenbart att
kroppen, precis så som Bibeln lär, blir kvar i graven.
D. Människan belönas vid Jesu återkomst och inte när hon dör. (Uppenbarelseboken 22:11-12).
E. De förlorade blir straffade i helvetet vid tidens ände, och inte när de dör.(Matteus 13:40-42). Syftet
med den här liknelsen finner man i Lukas 16:31. Liknelser kan inte tolkas bokstavligen. Om vi tolkade
alla liknelser bokstavligen så skulle vi tro att träd kunde tala! (Läs Domarboken 9:8-15.)
7. Men Bibeln talar ju om att de ogudaktiga ska straffas "för evigt", eller hur?
(Uppenbarelseboken 14:11 )
Uttrycket " för evigt", så som det används i Bibeln betyder en tidsperiod, den kan vara begränsad eller
obegränsad. Ordet evigt används på 56 olika ställen i Bibeln om händelser som redan har upphört. I
Jona 2:6 betyder "evigt" tre dagar och tre nätter. (Se även Jona 1:17). I 5 Mosebok 23:3 betyder det "10
generationer". När det gäller människan så betyder det helt enkelt " så länge hon lever" eller tills hon
dör. (Se 1 Samuel 1:22,28; 2 Mosebok 21:6; Psaltaren 48:14.) Så de ogudaktiga kommer att brinna i
elden så länge de lever, d.v.s. tills de dör. Detta syndens straff kommer att vara olika långt för varje
individ, men efter straffet så kommer elden att slockna. Läran om evig pina har mer än någon annan av
Satans alla uppfinningsrika villfarelser gjort att många människor blivit ateister eller rent av mentalsjuka.
Det är förtal av vår kärleksfulle Faders personlighet och det har skadat kristenheten oerhört.

Quiz Questions
1. Syndare kastas i helveteselden (1)
___ När de dör.
___ Vid världens ände.
___ Av Satan.
2. Straffet som syndarna får i helveteselden är (1)
___ Död.
___ Evig pina.
___ Att bli torterade av djävulen som är chef där.
3. Helveteselden (1)
___ Kommer att vara att Gud tänder eld på hela världen.
___ Brinner nu.
___ Brinner för evigt genom alla tider.
4. Syndare som har dött är i (1)
___ Skärselden.
___ Helveteselden.
___ Sina gravar.
5. Antalet invånare i helvetet är idag (1)
___ Noll.
___ Flera miljoner.
___ Går inte att säga säkert.
6. Helveteselden (1)
___ Förgör endast de ogudaktigas kroppar.
___ Torterar de ogudaktigas själar för evigt.
___ Förintar syndarna - både kropp och själ - förvandlar dem till aska, och därefter slocknar elden.
7. Ett evigt helvete av pina (1)
___ Är en väldigt viktig del av Guds stora plan.
___ Är djävulens teologi och förtal av en helig, kärleksfull Gud som finner det motbjudande att se
människor lida.

___ Ger Satan en fast anställning.
8. "Helvete" i Bibeln (1)
___ Syftar alltid till ett ställe som brinner.
___ Har flera betydelser, varav en är graven.
___ Betyder Satans underjordiska tortyrkammare.
9. Meningen med helvetet är att (1)
___ Ge igen och tortera Guds fiender.
___ Skrämma människor till gudfruktighet.
___ Att helt utplåna synd och ondska från universum och skapa evig trygghet.
10.
___
___
___

Förinta människor i helvetet (1)
Kommer att vara ett nöje för Gud i himmelen.
Kallas för Guds märkliga gärning.
Kommer att vara Satans jobb i enlighet med Guds plan.

11. När elden har slocknat (1)
___ Kommer Gud att förvisa Satan ut i rymden.
___ Kommer Gud att skapa en ny och perfekt värld där synd aldrig mer kommer att finnas, och där
hans folk får bo.
___ Kommer de rättfärdiga att vara rädda för att synden ska komma tillbaka.
12.
___
___
___

Berättelsen om den rike mannen och Lasarus (1)
Är en liknelse som inte skall tolkas bokstavligen.
Är ett bibliskt bevis för läran om den eviga plågan.
Bevisar att själar i helvetet kan konversera med själar i himlen.

13.
___
___
___

Uttrycket "för evigt" som det används i Bibeln om en människas liv (1)
Betyder "tid utan ände".
Är mystiskt och oförståeligt.
Betyder oftast "en människas livstid" eller " tills människan dör".

1000-år-av-fred
Ett är säkert - det kommer att börja en mycket speciell
tusenårsperiod efter Jesu återkomst. Och Satan vill inte att du ska
veta om hans tusenåriga fängelsestraff eftersom det avslöjar hans
verkliga karaktär. Därför har han hittat på en falsk historia om
tusenårsriket, för att lura dig! Det här högintressanta studiet
kommer att skaka om allt vad du hittills trott dig veta! Nu ska vi
studera Bibelns sanningar om den kommande tusenårsregeringen.

1. Med vilken händelse börjar den här tusenårsperioden?
"Dessa blev nu åter levande och fick regera med Kristus i tusen
år." Uppenbarelseboken 20:4, sista delen av versen.
Answer: Denna 1000-års period inleds med en återuppståndelse.
2. Vad kallas denna uppståndelse?
Vilka blir uppväckta i den?
"Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den
första uppståndelsen." Uppenbarelseboken 20:5-6.
Answer: Den kallas för den första uppståndelsen. Alla rättfärdiga - "välsignade
och heliga" från alla tider - uppstår då från de döda.
3. Bibeln talar om två uppståndelser. När sker
då den andra uppståndelsen, och vilka blir uppväckta då?
"De övriga döda [de ogudaktiga] blev inte levande, förrän de tusen åren
hade gått till ända." Uppenbarelseboken 20:5. "Alla som är i gravarna skall
höra hans röst och gå ut ur dem: de som har gjort vad gott är skall uppstå
till liv, och de som har gjort vad ont är skall uppstå till dom." Johannes 5:2829.
Answer: Den andra uppståndelsen, då de ogudaktiga uppväcks, kommer
att ske vid slutet av denna 1000-års period. De kommer att uppstå till dom.
Notera: De tusen åren börjar med de rättfärdigas uppståndelse, och slutar med de orättfärdigas
uppståndelse.

4. Vad kommer ytterligare att
ske vid början av de 1000
åren?
"Se, han kommer med skyarna,
och allas ögon ska se honom."
Uppenbarelseboken 1:7. "Ty
Herren skall själv stiga ned från
himmelen, och ett maktbud skall
ljuda, ...och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli
jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes." 1 Tessalonikerbrevet 4:16-17. "Och det
blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess like inte hade förekommit,
alltsedan människor blev till på jorden." "Och alla öar flydde, och inga berg fanns mer. Och stora hagel,
centnertunga (ca 30 kg), föll ned från himmelen på människorna." Uppenbarelseboken 16:18, 20-21. (Se
även Jeremia 4:23-26; Jesaja 24:1, 3, 19-20; Jesaja 2:21.)
Answer: Andra händelser som inträffar när de 1000 åren inleds är: den största och mest ödeläggande
jordbävning och hagelstorm i världshistorien drabbar jorden. Jesus kommer på himlens skyar för att
hämta oss; och alla de heliga lyfts upp i luften, Jesus till mötes.
5. Vad kommer att ske med de ogudaktiga - levande och döda vid Jesus andra ankomst?
"Och med sina läppars anda döda de ogudaktiga." Jesaja 11:4. "Herren
Jesus uppenbarar sig från himlen med sin makts änglar, i lågande eld,
och låter straffet drabba dem som inte kännner Gud." 2
Tessalonikerbrevet 1:7-8. "De som hatar honom [Gud] fly för hans
ansikte." Psaltaren 68:2. "De övriga döda blev inte levande, förrän de
tusen åren hade gått till ända." Uppenbarelseboken 20:5.
Answer: De ogudaktiga som lever kommer att dödas av att bara vara i
närheten av Jesus när han kommer. De romerska vakterna föll ned som döda när en ängel
uppenbarade sig vid Jesu grav. (Matteus 28:2,4). Det sammanlagda ljuset av alla änglar, Gud Fader,
och Gud Sonen, kommer att döda de ogudaktiga som vore de träffade av blixten. De ogudaktiga som
redan är döda kommer att förbli i sina gravar tills de 1000 åren gått till ända.
6. Många tror att de som inte är frälsta kommer att få ytterligare en chans
att göra bättring under de 1000 åren. Vad säger Bibeln om detta?
"Och de som blir slagna av Herren på den tiden skall ligga strödda från jordens
ena ända till den andra; man skall inte hålla dödsklagan efter dem eller samla
dem tillhopa och begrava dem, utan de skall bli gödsel på marken." Jeremia
25:33. "Jag såg mig om, och då fanns där ingen människa." Jeremia 4:25.
Answer:
Det är omöjligt för en människa att göra bättring under de 1000 åren eftersom det
inte finns någon enda levande människa kvar på jorden. De rättfärdiga kommer
alla att vara i himlen, och de ogudaktiga kommer alla att ligga döda på jorden. Det
står tydligt att läsa i Uppenbarelseboken 22:11-12 att varje människa kommer att
dömas innan Jesus kommer tillbaka. De som väntar med att ta emot Kristus tills
de 1000 åren inleds kommer att vara för sent ute.
De döda ogudaktiga
kommer att ligga på
marken under de
1000 åren.

7. I Bibeln står det att Satan kommer att
vara fängslad i "avgrunden" under de 1000
åren. Vad är det för avgrund?
"Och jag såg en ängel komma ned från
himmelen; han hade nyckeln till avgrunden.
...Och han grep draken, den gamle ormen, det
är djävulen och Satan, och fängslade honom för
tusen år och kastade honom i avgrunden ...[tills]
de tusen åren hade gått till ända."
Uppenbarelseboken 20:1-3.
Answer: Ordet "avgrund" heter "abussos" på
grekiska. Det är samma ord som används i den grekiska grundtexten i 1 Mosebok 1:2 i Gamla
Testamentet där det berättas om skapelsen. Här har ordet översatts till "djupet". "Jorden var öde och
tom och mörker var över djupet." Intressant! Orden "djup", "abyss" och "avgrund" syftar på samma sak jorden i sitt mörka, formlösa tillstånd innan Gud skapade ordning. I Jeremias beskrivning av de 1000
åren används samma terminologi som i 1 Mosebok 1:2: "öde och tom", "intet ljus", "ingen människa",
"sorgdräkt". Jeremia 4:23, 25, 28. Så den förstörda, mörka jorden utan människor, kommer under de
1000 åren att vara som en avgrund, precis som den var i begynnelsen, innan skapelsen. I Jesaja 24:22
står det också om Satan och hans änglar under de 1000 åren: "Såsom fångar hopsamlas i fånggropen",
"i fängelse."
8. Vad är det för en kedja som binder Satan? Varför är han bunden?
"En ängel... hade en stor kedja i sin hand... han grep... Satan, och fängslade honom för tusen år, ...och
stängde igen och satte dit ett insegel... på det att han inte mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren
hade gått till ända." Uppenbarelseboken 20:1-3.
Answer: Kedjan är symbolisk - en kedja av omständigheter. Man kan inte hålla en ond ande fängslad
med en bokstavlig kedja. Satan är bunden eftersom han inte har några människor att fresta och bedra.
Alla de ogudaktiga är redan döda och de rättfärdiga är alla i himlen. Gud fängslar Satan här på jorden så
att han inte ska kunna ge sig ut i universum och hitta någon annan att bedra. Att tvinga djävulen att
stanna på jorden, ensam med sina demoner i tusen år utan att ha någon att göra illa, kommer för honom
att bli den mest avskyvärda kedja som kan tänkas.
SAMMANFATTNING AV HÄNDELSERNA
SOM INLEDER DE 1000 ÅREN:
1.

Ödeläggande jordbävningar och hagelstormar (Uppenbarelseboken 16:18-21;
Uppenbarelseboken 6:14-17).
2. Jesus kommer tillbaka för att hämta hem sina barn. (Matteus 24:30-31).
3. Rättfärdiga döda återuppväcks till liv (1 Tessalonikerbrevet 4:16-17).
4. Rättfärdiga får odödlighet (1 Korinterbrevet 15:51-55).
5. Rättfärdiga blir lika Jesus (1 Johannes 3:2; Filipperbrevet 3:21).
6. Alla rättfärdiga hämtas upp i molnen (1 Tessalonikerbrevet 4:16-17).
7. Med sina läppars anda dödar Herren de ogudaktiga (Jesaja 11:4).
8. De ogudaktiga som dött tidigare förblir döda i sina gravar tills de tusen åren är till ända.
(Uppenbarelseboken 20:5).
9. Jesus tar med sig de rättfärdiga till himlen (Johannes 13:33, 36; 14:1-3).
10. Satan fängslas (Uppenbarelseboken 20:1-3).
9. I Uppenbarelseboken 20:4 står det att det under de 1000 åren det kommer att hållas dom i
himlen? Vad är det man ska döma? Vem är med där?
"Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom... Dessa blev
nu åter levande och fick regera med Kristus i tusen år." Uppenbarelseboken 20:4. "Vet ni då inte att de
heliga skaa döma världen?... Ni vet ju att vi ska döma änglar." 1 Korinterbrevet 6:2-3.

Answer: De rättfärdiga från alla tider (och troligen även goda änglar) kommer att delta i
domsförhandlingarna under de 1000 åren. Alla domslut, även när det gäller Satan och hans änglar,
kommer att granskas ytterligare en gång. I detta domslut redovisas noggrannt för de rättfärdiga, varför
andra gått förlorade. Slutligen kommer alla att se att människor stängs bara ute från himlen i de fall när
de verkligen inte vill leva såsom Jesus lever eller vara med honom.
SAMMANFATTNING AV HÄNDELSERNA
UNDER DE 1000 ÅREN:
1.

2.
3.
4.
5.

Jorden ödelagd efter de våldsamma hagelstormarna och
förödande jordbävningarna (Uppenbarelseboken 16:18-21;
6:14-17).
Jorden i totalt mörker/ avgrund (Jeremia 4:23, 28).
Satan och hans änglar bundna på jorden
(Uppenbarelseboken 20:1-3).
Rättfärdiga deltar i domsförhandlingarna i himlen
(Uppenbarelseboken 20:4).
Alla de ogudaktiga är döda (Jeremia 4:25; Jesaja 11:4).

Alla Guds rättfärdiga
människor kommer att
delta i domen i himlen
under de 1000 åren.

Alla som någonsin har levat kommer att under de 1000 åren befinna
sig antingen: (1) på jorden, död och förlorad, eller (2) i himlen, som
jury i domsförhandlingarna. Herren inbjuder dig till att komma med
till himlen. Vill du inte ta emot hans inbjudan?
10. Vid slutet av de 1000 åren kommer den heliga staden, det nya
Jerusalem, att komma ned från himmelen till jorden. Vem kommer att
komma med? Var kommer den att landa?
"Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från
himmelen, från Gud. ...Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu
står Guds tabernakel bland människorna." Uppenbarelseboken 21:2-3. "Se,
en dag skall komma, en Herrens dag." "Och han skall den dagen stå med sina
fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna
mitt itu. ...Då skall Herren, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med
dig." "Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, skall då förvandlas till en slättmark."
Sakarja 14:1, 4-5, 10.
Answer: Det nya Jerusalem kommer att landa där Oljeberget idag ligger. Berget kommer att plattas till
och bilda en stor slättmark där staden kommer att ligga. Alla rättfärdiga människor från alla tider (Sakarja
14:5), himlens alla änglar (Matteus 25:31), Gud Fader (Uppenbarelseboken 21:2-3) och Guds Son
(Matteus 25:31) kommer till jorden tillsammans med den heliga staden när Jesus kommer för tredje
gången. Andra gången kommer han för att hämta hem sina heliga; den tredje kommern han med sina
heliga.
Jesus kommer till jorden tre gånger:

1. Första gången, till Betlehem i en krubba.

2. Andra gången, vid början av de 1000 åren, på molnen, för att hämta hem
sitt folk till himlen.

3. Tredje gången, vid slutet av de 1000 åren, tillsammans med den heliga
staden och alla rättfärdiga människor.
11. Vad kommer nu att hända med de avlidna ogudaktiga? Vad händer med Satan?
"De övriga döda blev inte levande, förrän de tusen åren hade gått till ända." "Men när de tusen åren har
gått till ända, skall Satan komma lös ur sitt fängelse. Han skall då gå ut för att förvilla [allt] folk."
Uppenbarelseboken 20:5, 7, 8.
Answer: Vid slutet av de 1000 åren (när Jesus kommer för tredje gången), kommer de ogudaktiga att
återuppväckas. Satan, som då är fri från sina kedjor, kommer att ha jorden full med människor att lura
och bedra.
12. Vad kommer Satan att göra då?
"Skall Satan ...gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens fyra
hörn ...och samla dem till den stundande striden; och de är till
antalet såsom sanden i havet. Och de drar fram över jordens hela
vidd och omringar de heligas läger och den älskade staden."
Uppenbarelseboken 20:7-9.
Answer: Satan, som den onde han är, kommer genast att börja
ljuga för människorna som är kvar på jorden - de ogudaktiga från alla tider. Han kommer antagligen att
påstå att staden egentligen är hans och att han blev orättvist förvisad från himlen. Han kommer att säga
att Gud är maktgalen och hänsynslös och tänker utplåna dem alla från jorden yta genom en förödande
eld. Han kommer att övertyga dem om att om de går samman och kämpar så har inte Gud en chans.
Med hela världen mot en enda stad så verkar segern enkel. Jordens nationer kommer så att gå ihop och
belägra det nya Jerusalem.
13. Vad kommer att stoppa Satans plan att inta och förstöra
staden?
"Eld faller ned från himmelen och förtär dem." "Och djävulen, som
förvillade dem, blir kastad i ...den sjö som brinner med eld och
svavel; detta är den andra döden". Uppenbarelseboken 20:9-10;
21:8. "Och de ogudaktiga ...ska bli såsom aska under era fötter på
den dag, då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot." Malaki 4:3.
Answer: Eld kommer plötsligt ned från himlen (och inte upp från
helvetet som många tror) över de ogudaktiga och tillsammans med djävulen och hans änglar kommer de
att bli till aska (Matteus 25:41). Den här elden förgör både synd och syndare och kallas för den andra
döden. Det finns ingen återvändo från denna död. Den är slutgiltlig. Lägg märke till att Satan inte
kommer att övervaka elden, vilket många tror. Han kommer själv att brinna i den, och det blir slutet på
hans existens.

14. Vilka underbara saker kommer att ske när de ogudaktiga har brunnit upp och elden
slocknat?
"Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord." Jesaja 65:17. "Nya himlar och en ny jord, där
rättfärdighet bor, förbidar vi efter hans löfte." 2 Petrus 3:13. "Han som satt på tronen sade: Se, jag gör
allting nytt." Uppenbarelseboken 21:5. "Nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo
ibland dem, och de skall vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem." Uppenbarelseboken 21:3.
Answer:
Gud kommer att skapa nya himlar och en ny jord och det nya
Jerusalem kommer att bli den nya jordens huvudstad. Synd
kommer att vara borta för evigt. Guds folk kommer äntligen att få
ta emot det rike som varit dem lovat. "Fröjd och glädje skall de
undfå, men sorg och suckan skall fly bort." Jesaja 35:10. Alltför
strålande för att beskrivas! För underbart för att missa! För nära
för att man ska vara osäker! Gud har en plats som väntar på dig.
(Johannes 14:1-3). Planera att vara med där! Jesus väntar på
ditt beslut.

När elden har slocknat
kommer Gud att skapa en
ny underbar jord. Den
heliga staden blir Guds
folks nya huvudstad. Vill
inte Du också vara med
där?

SAMMANFATTNING AV HÄNDELSERNA
VID SLUTET AV DE 1000 ÅREN:
1. Jesus kommer för tredje gången, nu med sina heliga (Sakarja
14:5).
2. Den heliga staden landar på Oljeberget som nu har blivit en
stor slättmark. (Sakarja 14:4, 10).
3. Gud Fader, änglarna och alla de rättfärdiga kommer
tillsammans med Jesus. (Uppenbarelseboken 21:1-3; Matteus
25:31; Sakarja 14:5).
4. De ogudaktiga döda uppväcks; Satan släpps lös

(Uppenbarelseboken 20:5, 7).
5. Satan förvillar hela världen (Uppenbarelseboken 20:8).
6. De ogudaktiga omringar den heliga staden (Uppenbarelseboken 20:9).
7. De ogudaktiga förintas av elden (Uppenbarelseboken 20:9).
8. Nya himlar och ny jord skapas (Jesaja 65:17; 2 Petrus 3:13; Uppenbarelseboken 21:1).
9. Guds folk njuter av evigheten tillsammans med Jesus på den nya jorden
(Uppenbarelseboken 21:2-4).

DE 1000 ÅREN I UPPENBARELSEBOKEN 20:
VAD HÄNDER UNDER DE 1000 ÅREN
1. Jorden förstörd, öde och mörk
2. Alla ogudaktiga på jorden är döda.
3. Satan fastkedjad på jorden.
4. De rättfärdiga dömer i himlen.
FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN
ANDRA UPPSTÅNDELSEN
_________________________
_________________________
VID BÖRJAN AV DE 1000 ÅREN
VID SLUTET AV DE 1000 ÅREN
1. Ödeläggande jordbävningar och
1. Jesus tredje återkomst med de heliga.
hagelstormar.
2. Den heliga staden sänks ned på
2. Jesus kommer för att hämta hem de
Oljeberget, som förvandlas till en stor
heliga.
slättmark.
3. Fadern, änglarna, och de rättfärdiga
3. Rättfärdiga döda väcks åter till liv.
kommer med Jesus.
4. Ogudaktiga döda uppväcks och Satan
4. Rättfärdiga ges evigt liv.
släpps lös.
5. Satan förvillar hela världen. De omringar
5. Rättfärdiga får likadan kropp som Jesus.
den heliga staden.
6. Alla rättfärdiga hämtas upp i molnen.
6. Ogudaktiga förgörs av eld.
7. Levande ogudaktiga dödas av Herrens
7. Nya himlar och en ny jord skapas.
blotta närvaro.
8. Ogudaktiga som redan är begravda förblir
8. Guds folk njuter av evigheten med Jesus.
döda.
9. Jesus tar med sig de rättfärdiga till
himlen.
10 Satan fastbunden.
15. Kan vi veta hur snart Jesus kommer för att
hämta sina heliga?
"Likaså, när ni ser allt detta, då kan ni ock veta att han är
nära och står för dörren." Matteus 24:33. "Men när detta
begynner ske, då må ni resa er upp och upplyfta era
huvuden, ty då nalkas er förlossning." Lukas 21:28. "Ty
dom skall Herren hålla på jorden, en slutdom, som avgör
saken med hast." Romarbrevet 9:28. "Bäst de säger: Allt
står väl till, och ingen fara är på färde, då kommer
plötsligt fördärv över dem." 1 Tessalonikerbrevet 5:3.
Answer: Jesus har sagt att när tecknen på hans
återkomst uppfylls i tät takt, så som de gör idag, då ska vi vara glada, för då vet vi att hans ankomst står
för dörren. Aposteln Paulus sa att vi kommer att veta att slutet är nära när hela världen propagerar för
fred. Slutligen lär oss Bibeln att Gud kommer att avsluta sitt arbete med hast. (Romarbrevet 9:28). Så
utan tvekan lever vi numera på lånad tid. Jesus ska komma plötsligt och oväntat - vid en tidpunkt som
bara Gud själv vet. (Matteus 24:36, Apostlagärningarna 1:7). Vår enda trygghet är att vara beredda.
16. Jag planerar definitivt att bo i det underbara hem som Jesus just nu förbereder för mig i
himlen.
Answer:

Thought Questions
1. Hur lång tid kommer det att vara från det att den heliga staden sänks ned till jorden och till att
de ogudaktiga förgörs av eld från himlen? (Uppenbarelseboken 20:3 )

Bibeln säger att det blir bara en kort tid. (Uppenbarelseboken 20:3). Men Satan får tillräckligt med tid att
övertala folk att följa hans plan och förbereda sig för krig. Exakt hur länge står inte i Bibeln.
2. Hurudana kroppar kommer vi att ha i himlen? (Filipperbrevet 3:21 )
Bibeln säger att de frälsta kommer att ha likadana kroppar som Jesus. (Filipperbrevet 3:21). Jesus hade
efter sin uppståndelse en riktig kropp av kött och blod. (Lukas 24:36-43). De frälsta blir inte som spöken.
De kommer att vara riktiga människor precis som Adam och Eva en gång var.
3. Säger Bibeln hur de förlorade kommer att reagera när Jesus kommer? (Uppenbarelseboken
6:17 )
Ja. Bibeln säger att de kommer att "ropa till bergen och klipporna: Fall över oss och dölj oss för dens
ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede: Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem
kan bestå?" Uppenbarelseboken 6:16-17. (Se även vers 14 och 15.) Men de rättfärdiga kommer att
säga, "Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi
förbidade; låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning." Jesaja 25:9
4. Kommer de ogudaktiga att kunna se de rättfärdiga inne i den heliga staden när den sänks
ned? (Uppenbarelseboken 21:18 )
Ja, antagligen. Bibeln säger att staden kommer att vara genomskinlig och kristallklar
(Uppenbarelseboken 21:11, 18). De rättfärdiga kan se de ogudaktiga (Psaltaren 37:34, och de
ogudaktiga kan se rättfärdiga (Lukas 13:28). Det här kan betyda en hel del sorgliga återseenden, där
den räddade delen av en familj befinner sig på insidan och den förlorade delen på utsidan av
stadsmuren. Ord kan inte beskriva den hjärtesorg och förtvivlan som då upplevs.
5. Bibeln säger att Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte mer vara till,
ingen sorg eller klagan eller plåga. När kommer detta att ske? (Uppenbarelseboken 21:14 )
Enligt Uppenbarelseboken 21:1-4 och Jesaja 65:17 kommer det att ske efter att all synd och alla
syndare har förintats. Under den slutgiltliga domen och förstörelsens eld, kommer Guds folk att ha
många skäl till djup sorg. När de förstår att familj och vänner är förlorade och att människor de älskade
förgörs i elden så kommer smärtan tveklöst att orsaka hjärtesorg för Guds folk. Men när elden har
slocknat kommer Herren att torka alla tårar. Sedan kommer han att skapa nya himlar och en ny jord med
oändlig glädje för sitt folk. Död och ledsamheter, gråt och elände kommer att vara borta för alltid .
6. Hur kommer förintelsen av de fallna änglarna och de onda människorna att påverka Gud
fader och Sonen? (Jesaja 28:21 )
Naturligtvis är de lättade och glada över att syndens fula cancersvulst för evigt är borta. Helt säkert
kommer de även att vara djupt bedrövade över det faktum att så många av dem de älskade - och för
vilka Jesus dog - valde att avvisa frälsningen och stanna kvar i synden. Satan själv var en gång deras
nära vän och många människor i elden var deras kära barn. Det kommer att smärta som om vore det ditt
eget vilsegångna barn som blev dödat. Allt sedan synden kom till har den varit en smärtsam och tung
börda att bära för både Fadern och Sonen. Deras mål har ju hela tiden varit att älska människorna och
varsamt dra dem till sig. Deras känslor utrycks i Hosea 11:8, "Men hur skall jag kunna ge dig till pris,
Efraim, och låta dig fara, Israel? ... Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar."
7. Hurudan kropp har Jesus? (Lukas 24:39 )
Han har en kropp av kött och blod. Jesus visade sig för sina lärjungar efter sin uppståndelse (Lukas
24:36-43) och genom att låta dem ta på sig och genom att äta fisk och honung visade han dem att han
inte var något spöke utan hade en riktig kropp av kött och blod.

Jesu himmelsfärd
Sedan gick han med dem till Betania och medan han talade med dem så for han upp till himlen. (Lukas
24:49-51). Ängeln som visade sig för lärjungarna när Jesus for upp förklarade att "denne Jesus, som har
blivit upptagen från er till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara
upp till himmelen." Apostlagärningarna 1:11.
Den samme Jesus kommer tillbaka
Det ängeln ville säga var, att det är den samme Jesus (av kött och blod) som kommer igen. Han kommer
att vara verklig och inte spöklik, och de uppväckta och förvandlade heliga kommer att ha kroppar som
hans (Filipperbrevet 3:21; 1 Johannes 3:2). De heligas himmelska kroppar kommer även att vara
fullkomliga och odödliga (1 Korinterbrevet 15:51-55).

Quiz Questions
1. Kryssa för de händelser som kommer att ske i början av de 1000 åren enligt
Uppenbarelseboken kapitel 20: (10)
___ Jesus kommer tillbaka.
___ Jordbävning och hagelstorm.
___ Rättfärdiga döda återuppväcks.
___ Satan kedjas fast.
___ Levande ogudaktiga dödas.
___ Rättfärdiga ges odödlighet.
___ Den heliga staden sänkes ned.
___ Rättfärdiga tas till himlen.
___ Ogudaktiga förblir döda i sina gravar.
2. Varenda levande person på jorden kommer att se Jesus när han kommer tillbaka. (1)
___ Sant.
___ Falskt.
3. De rättfärdiga kommer att ha ande- eller spökliknande kroppar i himlen. (1)
___ Sant.
___ Falskt.
4. Vilka av följande saker stämmer för 1000-års perioden? (2)
___ Många syndare kommer att bli omvända sig.
___ Satan och hans änglar tvingas stanna på jorden.
___ Satan kommer att vara bunden av det faktum att det inte finns någon TV att titta på.
___ Det kommer att vara ljust och soligt på jorden under de 1000 åren.
___ Satan kommer att återuppväcka de ogudaktiga för att få sällskap.
___ De rättfärdiga kommer att hålla dom i himlen.
5. Vilka av följande händelser kommer att ske vid slutet av de 1000 åren? (4)
___ Kristus kommer för femte gången.
___ Den heliga staden landar i Washington.
___ Änglarna och Gud Fader kommer tillsammans med Jesus.
___ De ogudaktiga återuppväcks.
___ Jesus kommer med sina heliga.
___ Gud bestämmer sig för att låta bli att återuppväcka de ogudaktiga.
___ De ogudaktiga kommer att förgöras av arga, onda änglar.
___ Gud kommer att skapa nya himlar och en ny jord.
___ Gud kommer att förvisa Satan längst bort i universum.
6. Kedjan som håller Satan fast kommer att (3)
___ Vara symbolisk - en kedja av omständigheter.
___ Tvinga honom att stanna på jorden.
___ Vara gjord av en ny och väldigt hård metall.
___ Vara uppbruten av Satan inom 24 timmar.
___ Hindra honom från att fresta Guds folk, som är i tryggt förvar i himlen.

7. Vilka påståenden är sanna angående avgrunden? (2)
___ Det är ett bokstavligt hål djupt inne i jorden.
___ Det betyder djup.
___ Det syftar till jorden - mörk och öde.
___ Det är ett annat ord för helvetet.
8. Vad är sant vad det gäller Jesus första, andra och tredje ankomst? (3)
___ Första återkomsten var i Betlehem som baby.
___ Första återkomsten var på Noas tid.
___ Andra återkomsten var på Martin Luthers tid.
___ Andra återkomsten kommer att ske vid början av de 1000 åren.
___ Tredje återkomsten kommer att ske vid slutet av de 1000 åren.
___ Tredje återkomsten sker först när en ny jord är skapad.
9. Den död som de ogudaktiga dör i eldsjön är den andra döden. (1)
___ Sant.
___ Falskt.

Gratis-friskvård-från-Gud
Bra sjukvård är viktig - men vore det inte ännu bättre att inte
behöva anlita läkare alls? Visste du att det finns ett säkert sätt att
göra många läkare arbetslösa? Nämligen att ta vara på sin kropp!
Socialstyrelsen har utfärdat allvarliga varningar angående
kolesterol, rökning, snus, stress, övervikt och alkohol. Sjukhus och
psykiatriska kliniker är fullbelagda med folk som inte brytt sig om
dessa varningar - vill du verkligen också dit? Gud bryr sig om hur
vi mår, och han har gett oss en gratis friskvårdshandbok att följa Bibeln! I det här studiet hittar du fantastiska fakta från Bibeln för ett
friskare och längre liv. Läs noga alla fakta innan du drar egna
slutsatser!

1. Har hälsoprinciper verkligen något med bibelreligion att göra?
"Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god
hälsa, såsom det ock står väl till med din själ." 3 Johannes 2.
Answer: Ja. Bibeln räknar faktiskt friskvård till en av de allra viktigaste sakerna.
Människans psyke, andliga natur, och kropp är alla förbundna med varandra och beroende
av varandra. Det som påverkar en av delarna påverkar även de andra delarna. Om vi
misshandlar våra kroppar så kan inte heller vår hjärna och vår andliga sida fungera som Gud från början
menade.
2. Varför gav Gud hälsoregler till sitt folk?
"Och Herren bjöd oss att göra efter all dessa stadgar och att frukta Herren, vår Gud, för att det alltid
skulle gå oss väl, i det att han behöll oss vid liv, såsom ock hittills har skett." 5 Mosebok 6:24. "Men
Herren, er Gud, skall ni tjäna, så skall han för dig välsigna både mat och dryck; sjukdom skall jag då ock
avvända från dig." 2 Mosebok 23:25.
Answer: Gud gav oss hälsoregler eftersom han vet vad som är bäst för den mänskliga kroppen.
Biltillverkare lägger en användarmanual i handskfacket på varje ny bil, eftersom det är tillverkarna själva
som bäst vet hur deras produkt fungerar. Gud, som har skapat våra kroppar, har också gett oss en
"användarmanual". Den heter Bibeln. Att strunta i att följa Guds
instruktionsbok leder till sjukdomar, psykiska problem och utbrändhet,
precis på samma sätt som att vansköta en bil (gå emot tillverkarens
skötselråd) resulterar i bilproblem. Att följa Guds regler är helt enkelt
fysisk och mental friskvård. Dessa enkla och klara hälsoregler är som en
mur eller ett stort staket som håller Satans sjukdomar ute. Gud ger oss
dessa regler så att vi slipper fastna i Satans fällor.
3. Har Guds hälsoregler något att göra med vad vi äter och
dricker?
"Hör på mig, så ska ni få äta det gott är, och förnöja er med feta rätter."

Jesaja 55:2. "Alltså, vare sig ni äter eller dricker, eller vadhelst annat ni gör, så gör allt till Guds ära." 1
Korinterbrevet 10:31.
Answer: Ja, en kristen kommer även att äta och dricka annorlunda - allt till Guds ära - genom att bara
äta och dricka det som är nyttigt. Om Gud säger att något inte är bra att äta, så har han ee god
anledning. Han är ingen barsk diktator, utan en kärleksfull fader. Alla hans råd är för vårt bästa. Bibeln
lovar: "Han vägrar inte dem något gott, som vandrar i ostrafflighet." Psaltaren 84:12.
Notera: Ingen människa kan äta sig in i himlen. Om jag så skulle äta änglars mat så berättigar det mig
inte en plats i paradiset. Det är bara genom att ta emot och acceptera Jesus Kristus som Herre och
Frälsare som jag kommer till himlen. Att ignorera Guds hälsoregler kan däremot leda till att man far vilse.
Omdömet förstörs och man kan därigenom komma att begå synd.
4. Vad gav Gud människorna att äta när han skapade dem och gav dem
en perfekt diet?
"Och Gud sade: Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd
med fröbärande trädfrukt; detta ska ni ha till föda." 1 Mosebok 1:29. Trädfrukt
betyder helt enkelt frukt från träd.
Answer: Dieten som Gud gav till människan i begynnelsen bestod av frukt, säd
och nötter. Grönsaker lade han till lite senare. (1 Mosebok 3:18)
5. Vilka födoämnen nämns specifikt av Gud som orena och förbjudna?
Answer: I 3 Mosebok 11 och 5 Mosebok 14 pekar Gud tydligt och klart ut följande grupper som orena.
Läs igenom båda dessa kapitel.

A. Alla djur som inte har helkluvna klövar och idisslar (5 Mosebok 14:6).

Grisar är
orena.

B. Alla fiskar och vattendjur som inte har både fenor och fjäll. Nästan alla fiskar
är rena (5 Mosebok 14:9).

Skaldjur och
havskatt är
orena.

C. Alla rovfåglar, asätare och fiskätare (3 Mosebok 11:13-20).

Rovfåglar är
orena.

D. De flesta kräldjur (ryggradslösa djur) är också orena (3 Mosebok 11:21-47).

Notera: De här kapitlen visar klart att de flesta djur, fåglar, fiskar och vattenlevande
djur som människor vardagligen äter är rena. Det finns dock några undantag att lägga
på minnet. Enligt Guds regler är följande djur orena och ska alltså inte ätas: gris,
ekorre, kanin, havskatt, ål, hummer, musslor, krabba, räkor, ostron, grodor, m.fl.
6. Men jag tycker om fläskkött. Kommer Gud att förgöra mig om jag äter det?
"Ty se, Herren skall komma i eld, ...och med sitt svärd skall han slå allt kött, och
många ska de vara, som blir slagna av Herren. De som låera inviga sig och rena sig
till gudstjänst i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äter svinkött
och annan styggelse, ja, också möss, de skall allesammans förgås, säger Herren."
Jesaja 66:15-17.

De djur som
helt eller
delvis lever i
vatten och
som inte har
både fenor
och fjäll är
orena.

Answer: Det kanske låter hårt, men det är sanning, och det måste få bli sagt. Bibeln talar om att alla
som äter "svinkött", "möss", och andra orena "styggelser" kommer att bli förgjorda i eld när Herren
kommer. När Gud säger att vi ska låta något vara och inte äta det, så ska vi lyda honom. Bara det att
Adam och Eva, ett annars syndfritt par, åt av den förbjudna frukten, ledde till att synden och döden kom
in i världen. Kan någon då säga att det inte spelar någon roll, när Gud så tydligt visar att det gör det?
Gud säger att människor kommer att förgöras för att de "hade sin lust i att göra, vad mig misshagligt
var." Jesaja 66:4.
7. Men stiftades inte dessa lagar om ren och oren mat ursprungligen
vid Sinai? Var de inte tänkta bara för judar, och upphörde de inte vid
korset?
"Och Herren sade till Noa: Av alla rena fyrfotadjur skall du taga till dig sju
par, hanne och hona, men av sådana fyrfotadjur som inte är rena ett par,
hanne och hona." 1 Mosebok 7:1-2.
Answer: Nej, inte alls. Bibeln visar tydligt att det fanns rena och orena djur
ända från skapelsen. Noa levde långt innan det fanns några judar, och han
visste redan då skillnaden mellan rena och orena djur. Han tog med sig sju
par av de rena och men bara ett par av de orena djursorterna in i arken. Uppenbarelseboken 18:2
hännvisar till en del fåglar som orena alldeles innan Jesu andra återkomst. Kristi död ändrade inte på
Guds hälsolagar eftersom Bibeln säger att alla som bryter mot dem kommer att förgöras när Jesus
kommer tillbaka. (Jesaja 66:15-17). Judars magar och matsmältningssystem skiljer sig inte på något vis
från de kristnas. Dessa hälsoregler är för alla människor under alla tider.
8. Förbjuder Bibeln alkohol?
"En bespottare är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är envar som raglar
därav." Ordspråksboken 20:1. "Så se då inte på vinet, att det är så rött, att det
ger sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned. På sistone stinger det
ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift." Ordspråksboken 23:31-32.
"Varken otuktiga människor ...eller drinkare ...ska få Guds rike till arvedel." 1
Korinterbrevet 6:9-10.
Answer: Ja, Bibeln förbjuder klart och tydligt användandet av alkoholhaltiga
drycker.

9. Fördömer Bibeln användandet av tobak?
Answer: Ja, Bibeln anger sex olika skäl till varför bruket av tobak misshagar Gud:
A. Bruket av tobak skadar hälsan och besudlar kroppen. "Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att
Guds Ande bor i er? Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel
är heligt, och det templet är ni." 1 Korinterbrevet 3:16-17.
B. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne som förslavar
människor. Romarbrevet 6:16 säger att vi blir slavar till vem
eller vad helst vi ger efter för. Rökare och snusare är slavar
under nikotinet. Jesus säger, "Herren, din Gud, skall du tillbedja,
och honom allena skall du tjäna." Matteus 4:10
C. Tobaken försmutsar. "Gå ut ifrån dem och skilj er ifrån dem,
säger Herren; kom inte vid det orent är. Då skall jag taga emot
er." 2 Korinterbrevet 6:17. Vore det inte absurd att tänka sig att
Jesus skulle använda tobak?

Alla former av tobaksbruk
misshagar Gud.

D. Bruket av tobak är slöseri med pengar. "Varför ger ni ut penningar för det som
ej är bröd?" Jesaja 55:2. Vi är förvaltare av de pengar som Gud har givit oss, och
"vad man nu därutöver söker hos förvaltare är att en sådan må befinnas vara trogen."
1 Korinterbrevet 4:2.
E. Bruket av tobak gör inte att någon kommer närmare Jesus. "Tag er till vara för de köttsliga
begärelserna, vilka för krig mot själen." 1 Petrus 2:11. Att röka eller snusa är en köttslig lust.
F. Användandet av tobak förkortar ens livslängd. De senaste forskningsresultaten visar att tobak kan
förkorta ens livslängd med så mycket som upp till en tredjedel. Därför bryter en rökare mot Gud budord
"Du kall icke dräpa" (2 Mosebok 20:13). Även fast det är ett långsamt sätt att mörda på, så är det
fortfarande mord. Ett av de bästa sätten att skjuta på din egen begravning så länge som möjligt är att
sluta använda tobak.
10. Vilka är några av de enkla, men ändå viktiga, hälsoregler som man kan hitta i Bibeln?
Answer: Här följer 11 bibliska hälsoregler:

A. Ha regelbundna matvanor, och ät inte blod eller
animaliskt fett. "Håll måltid i tillbörlig tid." Predikaren 10:17.
"Detta skall vara en evärdlig stadga för er: ...intet fett och intet
blod skall ni förtära." 3 Mosebok 3:17.

Att äta på regelbundna tider
är mycket viktigt.

Notera: Ny forskning bekräftar att de flesta hjärtattacker är
orsakade av höga kolesterolvärden - och att det är den feta
maten som bär största skulden till dessa höga värden. Det ser
onekligen ut som att vår Herre vet vad han talar om, inte sant?

B. Ät inte mer än du behöver. "Sätt en kniv på din strupe, om du är
alltför hungrig." Ordspråksboken 23:2. I Lukas 21:34 varnar Kristus
särskilt för omåttlighet (överätande) på den sista tiden. Övervikt är
orsaken till många sjukdomar idag.
C. Gå inte omkring och var avundsjuk eller missunsam. Sådana
negativa känslor stör kroppens normala funktioner. Bibeln säger att
ett "bittert sinne är röta i benen". Ordspråksboken 14:30. Kristus
uppmanar oss t.o.m. att reda ut eventuell missunsamhet som andra
människor känner mot oss. (Matteus 5:23-24).

Kristus varnar sina
efterföljare speciellt för
att inte äta för mycket.

D. Vårda dig om ett lyckligt och glatt
sinnelag. "Ett glatt hjärta är en god
läkedom. men ett brutet mod tar märgen
ur benen." Ordspråksboken 17:22. Många sjukdomar som människor lider
av är resultatet av depression. Ett lyckligt och glatt sinnelag smittar av sig på
hälsan och förlänger livet.

Ett glatt och lyckligt
sinnelag gynnar
hälsan.

E. Lita helt och fullt på Gud. "Herrens fruktan för till liv;
så får man vila mätt och hemsökes inte av något ont."
Ordspråksboken 19:23. Att lita på Gud är bra för hälsan.
"Min son, böj ditt öra till mina ord. ...ty de är liv för envar
som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp." Ordspråksboken 4:20-22. Om
man lyder Gud och helt litar på honom, så mår man bättre och är friskare.

God sömn
är viktigt för
hälsan.

F. Ha balans mellan arbete, motion, sömn och vila. "Sex dagar skall du arbeta och
förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat; då
skall du ingen syssla förrätta." 2 Mosebok 20:9-10. "Söt är arbetarens sömn" Predikaren 5:12. "I ditt
anletes svett skall du äta ditt bröd" 1 Mosebok 3:19. "Det är fåfängt att ni bittida står upp och sent går till
vila." Psaltaren 127:2. "Ja, vad gagn har människan av all möda och hjärteoro som hon gör sig under
solen? ...Inte ens om natten får hennes hjärta någon ro. Också detta är fåfänglighet." Predikaren 2:2223.
G. Håll din kropp ren. "Rena er." Jesaja 52:11.

Renlighet
är mycket
viktigt.

H. Var återhållsam och måttlig. "Men alla som vill delta i en sådan tävlan pålägger sig
återhållsamhet i alla stycken." 1 Korinterbrevet 9:25. "Låt ert saktmod bli kunnigt för alla
människor." Filipperbrevet 4:5. Som kristen undviker man allt som är skadligt för hälsan
och är måttlig med det som är nyttigt. Vanor som skadar hälsan och förkortar livet,
bryter mot Guds lag som säger: "Du skall icke döda." Dessa vanor dödar långsamt och
är därför "självmord på avbetalning".
I. Avstå från alla skadliga stimulantia. Den medicinska världen har till mångas
förvåning konstaterat att

te, kaffe och läskedrycker som innehåller den beroendeframkallande drogen koffein och
andra skadliga ingredienser, aktivt skadar kroppen. Ingen av dessa drycker innehåller
några näringsämnen förutom möjligtvis när man häller socker och grädde i sitt kaffe, två
saker som vi ändå får för mycket av. Stimulantia ger en farlig och konstgjord känsla av
kraft, som kan jämföras med att försöka köra ett ton jord med en skottkärra. Dessa
dryckers popularitet är inte grundade på varken reklam eller smak, utan bara på
koffeinhalten. Många svenskar har blivit sjuka på grund av sitt kaffe- och colaberoende.
Men det allra sorgligaste är att män och kvinnor som söker kraft och ro, använder sig av
te och kaffe som dåligt substitut för bön och bibelstudier. Satan gläder sig och
människors liv blir förstörda.

Koffein är
skadligt för
kroppen.

J. Gör måltiden till en stund av glädje. "Men om någon kan äta och dricka och njuta vad gott är under
all sin möda, så är också detta en Guds gåva." Predikaren 3:13. Negativ stämning vid matbordet hindrar
matsmältningen. Njut i stället i lugn och ro av maten.

K. Hjälp de behövande. "Lossa orättfärdiga bojor, ...krossa sönder alla ok, ...att du
bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge att du
kläder den nakne, ...då skall dina sår läkas med hast." Jesaja 58:6-8. Det här är för
enkelt för att kunna missuppfattas! När vi hjälper en behövande medmänniska så
stärks även vår egen hälsa.

Att hjälpa
andra stärker
din hälsa.

11. Vilken allvarlig påminnelse får de som
struntar i Guds regler?
"Far inte vilse. Gud låter inte gäcka sig. Ty vad
människan sår, det skall hon ock skörda."

Galaterbrevet 6:7.
Answer: Svaret på den frågan är för enkelt för att kunna missförstås. De
som bryter mot Guds regler för hur man tar hand om sin kropp, kommer
att få leva med med trasiga kroppar och utbrända liv - precis som en som
missköter sin bil kommer att ha en trasig bil. De som ändå fortsätter att
bryta mot Guds hälsoregler kommer till slut att förgöras av Herren (1
Korinterbrevet 3:16-17). Guds hälsoregler är inte godtyckliga. De är
universella naturlagar precis som gravitationslagen. Att ignorera dessa
lagar blir bara elände. Vi får problem när vi ignorerar hälsoreglerna. Gud
har i sin nåd talat om för oss vilka dessa lagar är så att vi kan undvika de
tragedier som följer när vi bryter mot dem.
12. Vilken skrämmande sanning om hälsa angår även våra barn och
barnbarn?
"Du skall inte förtära det, på det att det må gå dig väl och dina barn efter dig." 5
Mosebok 12:25. "Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker
fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led," 2
Mosebok 20:5.
Answer:
Gud gör klart för oss att barn och barnbarn (ner till fyra generationer)
kan få lida för att deras föräldrar har ignorerat Guds hälsoprinciper.
Barn och barnbarn får sämre start i livet med mindre motståndskraft
mot sjukdomar när deras mamma och pappa har struntat i att följa
Guds regler. Är detta vad du önskar
för dina barn och barnbarn?
13. Vilka andra allvarliga och
viktiga fakta avslöjar Guds ord för
oss?
"Men intet orent skall någonsin
komma ditin." Uppenbarelseboken
21:27. "Men de vilkas hjärtan
efterföljer de skändliga och
deras gärningar skall jag låta
säger Herren, Herren." Hesekiel

En människaperson
kan få lida för sina
föräldrars eller far- och
morföräldrars dåliga
hälsovanor.
styggeliga avgudarnas hjärtan,
komma över deras huvuden,
11:21.

Answer: Ingenting smutsigt eller orent kommer att släppas in i Guds rike. Smutsiga vanor orenar en
person. Oren mat likaså (Daniel 1:8). Det är faktiskt sant. Att göra som man själv tycker och därmed
välja sådant som Gud inte kan acceptera, kommer att kosta människor deras frälsning. (Jesaja 66:3-4,
15-17).

14. Vad ska varje uppriktig kristen bemöda sig om att genast göra?
"Låt oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande." 2
Korinterbrevet 7:1. "Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig,
likasom han [Jesus] är ren." 1 Johannes 3:3. "Älskar ni mig, så håller ni mina
bud." Johannes 14:15.
Answer: Uppriktiga kristna som älskar Jesus, kommer genast att vilja leva sina
liv i harmoni med Guds principer. De vet att Guds principer gör deras liv
lyckligare och skyddar dem från Satans sjukdomar. (Apostlagärningarna 10:38).
Guds råd och regler är alltid för vårt eget bästa, precis som bra föräldrars råd och
regler är för barnens bästa. Och Gud håller oss ansvariga så fort vi fått denna
kunskap. "Den som förstår att göra vad gott är, men inte gör det, för honom blir detta till synd." Jakob
4:17.
15. Men jag är orolig för jag vet att jag sitter fast i några av mina ovanor.
Vad kan jag göra?
"Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn."
Johannes 1:12. "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." Filipperbrevet 4:13.
Answer: Ta alla dina vanor och lägg dem vid Jesu fötter. Med glädje kommer
han att ge dig ett nytt hjärta och den kraft du behöver för att bryta alla ovanor och
bli en Guds son eller dotter. (Hesekiel 11:18-19). Hur uppmuntrande och
värmande är det inte att veta att "för Gud är allting möjligt". Markus 10:27. Och
Jesus säger, "Den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen inte kasta
ut." Johannes 6:37. Jesus är beredd att bryta de bojor som håller oss fast. Han längtar efter att göra oss
fria, men han gör det bara om vi vill det. Allt det vi oroar oss för, våra dåliga vanor, stressen och rädslan,
alltihop kommer alla att försvinna om vi ber honom och gör hans vilja. Han säger, "Detta har jag talat till
er, för att min glädje skall bo i er, och för att er glädje skall bli fullkomlig." Johannes 15:11. Satan säger
att frihet är att inte behöva lyda, men det är faktiskt tvärtom. (Johannes 8:44).
16. Vilka spännande löften har vi fått angående Guds nya rike?
"Och ingen av invånarna skall säga: Jag är svag." Jesaja 33:24. "Och döden skall
inte mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer."
Uppenbarelseboken 21:4. "Men de som bida efter Herren hämtar ny kraft, de får
nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hastar de åstad utan att uppgivas, de färdas
framåt utan att bli trötta." Jesaja 40:31.
Answer: Medborgarna i Guds rike kommer att följa hans hälsoprinciper, och där
kommer inte att finnas några sjukdomar. Alla blir välsignade med evig vigör och
ungdom och kommer att leva glada och lyckliga tillsammans med Gud för alltid.
17. Eftersom hälsosamt leverne verkligen är en del av av den kristna religionen så tänker jag
följa Guds hälsoregler hädanefter.
Answer:

Thought Questions
1. 1 Timoteus 4:4 säger att "Allt vad Gud har skapat är gott, och intet är förkastligt." Kan du
förklarar detta? (1 Timoteus 4:4 )
Den hät texten handlar om "mat som Gud har skapat till att med tacksägelse mottagas" (vers 3), d.v.s.
ren mat. Vers 4 säger att all sådan mat som i 3 Mosebok 11 och 5 Mosebok 14 kallas ren, är god och

inte att förkasta. I vers 5 står det varför: Den bir nämligen "helgad" genom Guds ord som säger att det är
ren mat, och blir välsignad genom "bön", d.v.s bordsbönen. Lägg emellertid märke till att Gud kommer
att förgöra de människor som försöker "helga sig själva" genom att äta oren mat (Jesaja 66:17)
2. I Matteus 15:11 står det, "Inte vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går
ut ifrån munnen, det orenar människan." Hur förklarar man detta? (Matteus 15:11 )
I Matteus 15:1-20 talas det om att äta utan att först ha tvättat händerna (vers 2). Det är inte själva
ätandet man talar om här utan om tvättningen. Fariséerna lärde, att om man åt utan att ha tvättat sig på
ett speciellt sätt, så blev man oren. Jesus lärde att dessa ceremoniella tvagningar var meningslösa. I
vers 19 räknar han upp vissa synder - mord, otrohet, stöld etc. Sedan sammanfattar han med att säga:
"Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar inte människan." Vers
20.
3. Men renade inte Jesus alla de djur som Petrus såg i sin syn i Apostlagärningarna 10?
(Apostlagärningarna 10:13 )
Nej, denna vision gäller inte djur, utan människor. Gud gav Petrus denna syn för att visa honom att ickejudar inte var orena, som judarna påstod. Gud hade bett Kornelius, en icke-jude, att sända män till
Petrus. Men Petrus skulle ha vägrat att ta emot dem om Gud inte hade gett honom denna syn, eftersom
judisk lag förbjöd judar att umgås med icke-judar (vers 28). Men när männen till slut anlände så
välkomnade Petrus dem. Han förklarade för dem att i normala fall skulle han inte ha välkomnat dem,
men "mig har Gud lärt att inte räkna någon människa för ohelig eller oren." Vers 28. I nästa kapitel
(Apostlagärningarna 11) kritiserar församlingsmedlemmarna Petrus för att ha talat med dessa icke-judar.
Då berättade Petrus för dem vad Gud hade visat honom. Och i Apostlagärningarna 11:18 står det, "När
de hade hört detta, gav de sig till freds och prisade Gud och sade: Så har då Gud också åt hedningarna
förlänat den bättring som för till liv."
4. Varför skapade Gud grisen, om inte för att ätas? (Jesaja 66:17 )
Han skapade den av samma skäl som han skapade asgamen - för att ha en allätare som rensar upp
bland soporna. Och för detta är grisen utmärkt lämpad.
5. I Romarbrevet 14:3, 14, 20 står det: "Den som inte äter må inte döma den som äter." "Intet i
sig självt är orent." "Väl är allting rent." Kan du förklara detta? (Romarbrevet 14:3 )
Verserna tre till sex handlar om de människor som äter vissa saker jämfört med de som inte gör det. Det
framkommer inte om det ena är mer fel eller rätt än det andra, texten säger bara att man inte ska döma
varandra. Låt istället Gud vara domaren (vers 4, 10-12. Verserna 14 och 20 talar om mat som först
offrats åt avgudar (och som alltså var cermoniellt orena) - inte om det rena eller orena köttet som 3
Mosebok 11 talar om. (Läs 1 Korinterbrevet 8:1, 4, 10, 13). Syftet med diskussionen är att förklara att
mat blir inte oren för att någon har offrat det till en avgud. Detta eftersom "ingen avgud finnes till i
världen" enligt 1 Korinterbrevet 8:4. Men om en person får dåligt samvete när han äter sådan mat, så
skall han låta bli. Likaså om han genom att äta sådan mat riskerar att förolämpa en annan människa.
6. Är dessa hälsoregler och vad jag äter och dricker verkligen så viktigt för mig personligen?
Om jag älskar Gud, är inte det tillräckligt? (Romarbrevet 12:1 )
Eftersom det handlar om lydnad, så är det en fråga om liv eller död. "Han blev för alla dem som är
honom lydiga, upphovet till evig frälsning" Hebreerbrevet 5:9. "Inte kommer var och en in i himmelriket,
som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja." Matteus 7:21. Det
handlar även om kärlek till Kristus eftersom han säger, "Älskar ni mig, så håller ni mina bud." Johannes
14:15. Om vi verkligen älskar Gud så är det med glädje som vi lyder honom. Det är egentligen det saken
gäller.

Quiz Questions
1. Att följa Guds hälsoregler är (1)
___ Nödvändigt för barn, men inte så viktigt för vuxna.
___ En mycket viktig del av sann bibelreligion.
___ Har ingenting med en persons religion att göra.
2. Guds hälsoregler gavs (1)
___ I begynnelsen av en kärleksfull Gud som vet vad som är bäst för oss.
___ Bara till judar och gäller inte längre.
___ För att visa oss att han är chefen och att han kan bestämma över oss.
3. En sann kristen (1)
___ Kan äta och dricka vad han vill.
___ Älskar Gud över allt annat och kan strunta i hälsolagarna eftersom de upphörde vid korset.
___ Äter och dricker bara sånt som är nyttigtt för kropp, själ och ande, och som ärar Gud.
4. Människans första diet (1)
___ Bestod av frukt, säd och nötter.
___ Inkluderade alkoholhaltiga drycker och kött.
___ Bestod av allt som Eva och Adam var sugna på.
5. Gud har förklarat följande djur för orena: (7)
___ Ko.
___ Gris.
___ Kyckling.
___ Ekorre.
___ Kanin.
___ Havskatt.
___ Rådjur.
___ Forell.
___ Mussla.
6. Alkoholhaltiga drycker är (1)
___ OK för en kristen om han dricker måttligt.
___ Fel att förtära bara om personen själv anser att det är fel.
___ Inte OK att förtäras av en kristen.
7. Att använda tobak är (1)
___ Varje persons ensak och har inte något som helst med hans eller hennes religion att göra.
___ Syndigt. En kristen använder inte tobak i någon form.
___ Välgörande för en kristen.
8. Kryssa för de regler nedan som stämmer överens med Guds hälsoprinciper: (9)
___ Ät med måtta.
___ Tag en cigarett efter varje måltid.
___ Var glad och positiv.
___ Drick lite sprit före varje måltid.
___ Håll din kropp ren.
___ Ät mycket fläskkött.
___ Drick mycket kaffe och te.
___ Var måttfull med allt.
___ Ät på regelbundna tider.
9. En mycket viktig sanning i samband med Guds hälsoregler är att (1)
___ Barn och barnbarn får ofta försvagat intellekt och försvagat immunsystem p.g.a. att deras föräldrar
ignorerade Guds hälsolagar.

___ Dessa lagar endast var för judar och de gäller inte längre.
___ Om vi verkligen älskar Jesus så är hans hälsolagar inte så viktiga.
10.
___
___
___

Det bästa sättet att övervinna syndiga vonor är att (1)
Gradvis minska.
Ta emot Kristus, som ger oss kraft att övervinna allt.
Hoppas på att de försvinner.

11.
___
___
___

Guds hälsoregler är (1)
Precis som användarmanualen till en bil. Om vi ignorerar dem så skadar det vår hälsa allvarligt.
En del av Moses lagar som slutade gälla vid korset.
En bra idé, men de påverkar inte en persons relation till Gud.

12. En uppriktig kristen (1)
___ Ägnar mer tid åt bön och kan ignorera Guds hälsoprinciper.
___ Ändrar genast sina vanor när de står i konflikt med Guds regler, eftersom vi vill vara Gud till lags
när vi älskar honom.
___ Kan röka eller snusa om han känner för det.

Är-lydnad-det-samma-som-paragrafrytteri?
Det finns de som inte tycker att det är så farligt att bryta mot
trafikreglerna eller fuska lite med skatten. Men Guds lag fungerar
helt annorlunda. Gud ser allt vi gör, hör allt vi säger, och han bryr
sig om hur vi uppför oss. Även om Gud alltid är beredd att förlåta
oss våra synder, så är dock konsekvenserna av att bryta mot Guds
bud, direkt dödliga. Det förunderliga är att en del kristna kallar det
formalism eller paragrafrytteri, om man försöker följa Guds bud.
Jesus säger att den som verkligen älskar Gud, gör vad han ber
om. Är då lydnad detsamma som paragrafrytteri? Ta dig tid att läsa
detta studiebrev noggrannt... det är konsekvenser för evigheten,
som står på spel!

1. Lägger Gud verkligen märke till mig som enskild person?
"Gud... som ser mig" 1 Mosebok 16:13. "Herre, du utrannsakar mig
och känner mig. Evad jag sitter eller uppstår, vet du det; du förstår
mina tankar fjärran ifrån. ...Med alla mina vägar är du förtrogen. Ty
förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, Herre, det till fullo."
Psaltaren 139:1-4. "Men på er är till och med huvudhåren
allasammans räknade." Lukas 12:7.
Answer: Ja, Gud känner varenda person på jorden bättre än vi känner oss själva. Han intresserar sig
för varje enskild individ och vakar över allt vi gör. Inget enda av det vi säger, tänker eller gör undgår
honom.
2. Kan jag komma till himlen utan att lyda Guds bibelord?
"Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig 'Herre,
Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja." Matteus 7:21.
"Men vill du ingå i livet, så håll buden." Matteus 19:17. "När han hade
blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som är honom lydiga,
upphovet till evig frälsning." Hebreerbrevet 5:9.
Answer: Nej! På den punkten är Bibeln mycket tydlig. Frälsningen och
himmelriket är för
dem som lyder Guds bud. Gud lovar inte evigt liv till
någon bara för att han säger sig vara kristen, eller är
medlem i en kyrka, eller är döpt. Han ger det till dem
som gör hans vilja som den står i Bibeln. Sådan lydnad
är naturligtvis bara möjlig med hjälp från Kristus
(Apostlagärningarna 4:12).
3. Varför kräver Gud lydnad? Varför är det
nödvändigt?

"Den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få är de som finner den." Matteus 7:14.
"Men den som går miste om mig han skadar sig själv; alla de som hatar mig, de älskar döden."
Ordspråksboken 8:36. "Och Herren bjöd oss att göra efter all dessa stadgar och att frukta Herren, vår
Gud, för att det alltid skulle gå oss väl, i det att han behöll oss vid liv." 5 Mosebok 6:24
Answer: Därför att det bara finns en smal väg som leder till rättfärdighet, och därmed också till Guds
rike. Alla vägar leder inte till samma ställe. Bibeln är vår karta och handbok med alla instruktioner,
varningar och information vi behöver för att tryggt nå fram. Att avfärda någon del av kartan, gör att man
leds bort från Gud och hans rike. Guds universum är ett universum av lag och ordning. Det finns både
naturlagar, morallagar och andliga lagar. Att bryta mot någon av dessa lagar har en bestämd verkan.
Om vi inte hade fått Bibeln, så hade vi genom att pröva oss fram, förr eller senare ändå upptäckt dessa
lagar, och sett att Bibelns principer faktiskt existerar och fungerar. Dessa Bibliska principer är också
skrivna i vår kropp, i vårt nervsystem, i vårt hormonsystem och i våra hjärnor. När vi ignorerar dem blir
resultatet trasiga nerver, sjukdomar och allt möjligt elände. Bibelns ord är alltså inte bara råd som vi kan
följa eller inte följa utan konsekvenser. Bibeln talar om för oss vilka dessa konsekvenser är och hur vi
kan undvika dem. En person kan inte leva hur som helst och ändå bli lik Jesus, lika lite som en
byggmästare kan ignorera ritningarna för ett hus utan att få problem. Det är därför Gud säger åt oss att
följa ritningarna som finns i Bibeln. Det finns inget annat sätt att bli lik honom och passa in i hans rike.
Och det finns heller ingen annan väg till sann glädje.
4. Varför tillåter Gud olydnad? Varför inte förgöra all synd
och alla syndare direkt?
"Herren kommer med sina mångtusen heliga, för att hålla dom
över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga
gärningar som de har övat, och för alla de förmätna ord som de i
sin syndiga ogudaktighet har talat mot honom." Judas 14-15. "Så
sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böja sig, och
alla tungor skall prisa Gud." Romarbrevet 14:11.
Answer: Gud låter olydnad och synd fortgå ända tills alla
människor på jorden har blivit övertygade om Guds rättvisa, kärlek
och nåd. Alla kommer till slut att inse att Gud, genom att kräva
lydnad, inte försöker terrorisera oss utan att han i stället försöker
hindra oss från att skada och förgöra oss själva. Själva problemet
med synd kommer inte att vara löst förrän de mest cyniska och
envisa syndarna har blivit övertygade om Guds kärlek och
erkänner att han är rättvis. Det kanske krävs en katastrof eller
något ännu värre för att övertyga en del. Men de tråkiga följderna
av ett liv i synd kommer slutligen att övertyga alla människor om
att Gud har rätt och är rättvis. Då, men bara då, kan Gud göra en
ände på synd och olydnad.
5. Kommer Gud verkligen att förgöra de olydiga?
"Gud skonade ju inte de änglar som syndade, utan störtade dem ned i
avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras
till domen." 2 Petrus 2:4. "Alla ogudaktiga skall han förgöra." Psaltaren
145:20. "I lågande eld låter straffet drabba dem som inte känner Gud,
och dem som inte är vår Herre Jesu evangelium lydiga." 2
Tessalonikerbrevet 1:8.
Answer: Utan tvekan. Den olydige kommer att förgöras tillsammans
med Satan och hans änglar. Därför är det verkligen hög tid att sluta upp med att vara flummig kring vad
som är rätt eller fel. Människor måste sluta låta sig styras av sina egna idéer och egoistiska tankar och
istället ägna mer uppmärksamhet åt Guds Ord. Och de borde göra det nu - det finns inte mycket tid kvar!

6. Jag vill lyda alla Guds bud. Hur kan jag vara säker på att jag
inte missar något?
"Bed, och er skall bli givet; sök, och ni skall finna." Matteus 7:7. "Gör
allt du kan för att bestå provet inför Gud, ...en som rätt utlägger
sanningens ord." 2 Timoteus 2:15. "Om någon vill göra hans vilja, så
skall han förstå om denna lära är från Gud." Johannes 7:17. "Vandra
medan ni har ljuset, på det att mörkret inte må få makt med er."
Johannes 12:35. "Vid blotta ryktet hörsammade de mig." Psaltaren
18:45.
Answer: Gud lämnar inget utrymme för tvivel. Han lovar att skydda mig
från villfarelse och tryggt leda mig till sanningen, om jag: (1) ärligt ber
om hans ledning, (2) uppriktigt studerar hans ord, och (3) följer
sanningen allteftersom han visar mig den.
7. Håller Gud mig ansvarig för sanningar i Bibeln som jag inte har
fattat?
"Vore ni blinda, så hade ni inte synd. Men nu säger ni: 'Vi ser', därför står er
synd kvar." Johannes 9:41. "Den som förstår att göra vad gott är, men inte gör
det, för honom blir detta till synd." Jakob 4:17. "Det är förbi med mitt folk,
därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap,
därför skall jag också förkasta dig." Hosea 4:6. "Sök, och ni skall finna".
Matteus 7:7.
Answer: Om jag aldrig haft tillfälle att lära mig om en viss bibelsanning, så
håller Gud mig inte ansvarig för det. Men Bibeln lär att jag är ansvarig för allt
ljus (kunskap om vad som är rätt) jag har eller skulle kunna ha! Många
människor som vägrar eller struntar i att studera, söka, lära och lyssna, kommer att förgöras av Gud
eftersom de har "förkastat kunskap". Att spela struts i dessa ytterst viktiga frågor är ödesdigert. Det är
mitt ansvar att noggrannt söka efter sanningen.
8. Men Gud begär väl inte att jag ska lyda på varenda punkt eller i
detalj?
"Av de män som har dragit upp ur Egypten skall ingen få se det land
...eftersom de inte i allt har efterföljt mig...ingen förutom Kaleb, ...och
Josua, ...ty de har i allt efterföljt Herren." 4 Mosebok 32:11-12.
"Människan skall leva inte allenast av bröd, utan av allt det som utgår
av Guds mun." Matteus 4:4. "Ni är mina vänner, om ni gör vad jag
bjuder er." Johannes 15:14.
Answer: Jo, det gör han. Guds folk på gamla testamentets tid lärde sig
detta den hårda vägen. De var 603 550 män som lämnade Egypten för
att bege sig till Kanans förlovade
land. Av alla dessa, var det bara två (Kaleb och Josua) som
noggrannt följde Gud, och de var också de enda som fick koma in i
Kanan. De andra 603 548 dog i öknen. Jesus säger att vi ska leva
enligt "allt" i Bibeln. Bibeln har inte ett ord för mycket eller för lite.
Allt är lika viktigt.
9. När jag upptäckt en ny sanning så är det väl bäst att jag
väntar på lägligt tillfälle innan jag lever efter den?
"Vandra medan ni har ljuset, på det att mörkret inte må få makt
med er." Johannes 12:35. "Jag skyndar mig och dröjer inte att
hålla dina bud." Psaltaren 119:60. "Nej, sök först efter Guds rike

och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla er." Matteus 6:33. "Vid blotta ryktet
hörsammade de mig." Psaltaren 18:44.
Answer: Nej, har du väl förstått en bibelsanning så är det aldrig bäst att vänta. Uppskjutandet är faktiskt
Satans farligaste fälla. Det verkar ofarligt, men Bibeln lär oss att om en person inte agerar direkt när
ljuset visar sig, så övergår det snabbt till mörker. Det som hindrar att vi lyder försvinner inte medan vi
står och väntar. Just dessa hinder brukar i stället växa. Människan säger till Gud, "Visa mig vägen, så
ska jag följa den". Men Gud säger precis tvärtom. Han säger, "Gå framåt, och jag ska visa dig vägen."
10. Men fullkomlig lydnad är väl ändå en mänsklig omöjlighet?
"För Gud är allting möjligt." Matteus 19:26. "Allt förmår jag i honom
som ger mig kraft." Filipperbrevet 4:13. "Men Gud vare tack, som i
Kristus alltid för oss fram i segertåg!" 2 Korinterbrevet 2:14. "Om
någon förblir i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig
förutan kan ni intet göra." Johannes 15:5. "Om ni är villiga att höra,
skall ni få äta av landets goda." Jesaja 1:19.
Answer: Ingen av oss kan lyda av egen kraft, men genom Kristus
både kan vi och måste vi. För att få Guds begäran att framstå som
orealistisk, uppfann Satan lögnen om att att lydnad är omöjlig.
11. Vad kommer att ske med
en person som medvetet
väljer att inte lyda?
"Om vi med berått mod syndar, sedan vi har undfått kunskapen om
sanningen, så återstår inte mer något offer för våra synder, utan
allenast en förskräcklig väntan på dom och glöden av en eld som
skall förtära motståndarna." Hebreerbrevet 10:26-27. "Vandra
medan ni har ljuset, på det att mörkret inte må få makt med er; den
som vandrar i mörkret, han vet ju inte var han går." Johannes
12:35.
Answer: Bibeln lämnar inget utrymme för tvivel. Svaret är
oangenämt men sant. När en person medvetet avvisar ljuset och
fortsätter i olydnad, så kommer ljuset till slut att slockna och personen blir kvar i totalt mörker. En person
som inte tar emot sanningen öppnar sig för en "villfarelsens makt" som gör att han eller hon tror på lögn
(2 Tessalonikerbrevet 2:11). Från och med den stunden är den
personen förlorad.
12. Jag trodde att kärlek var viktigare än lydnad. Är det inte så?
"Jesus svarade: ...Om någon älskar mig så håller han mitt ord ...Den
som inte älskar mig, han håller inte mina ord." Johannes 14:23-24.
"Ty däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud; och hans bud
är inte tunga." 1 Johannes 5:3.
Answer: Nej, så är det inte. Bibeln lär oss faktiskt att utan lydnad kan
ingen äkta kärlek till Gud existera. Inte heller kan en person vara
genuint lydig utan kärlek. Inget barn lyder sina föräldrar om det inte
samtidigt älskar dem. Inte heller älskar det sina föräldrar utan att lyda
dem. Äkta kärlek och lydnad är som siamesiska tvillingar. När man
delar på dem dör de.

13. Men jag har alltid trott att om man är
verkligt fri i Kristus, så behöver man inte
lyda. Är det inte så?
"Om ni förblir i mitt ord, ...skall ni förstå
sanningen, och sanningen skall göra er fria."
"Var och en som gör synd, han är syndens träl".
Johannes 8:31-32, 34. "Men Gud vare tack för
att den tid är förbi, då ni var syndens tjänare,
och för att ni har blivit av hjärtat lydiga, så att ni
följer den lära som har givits er till mönsterbild,
och för att ni, när ni nu har gjorts fria ifrån
synden, har blivit tjänare under rättfärdigheten."
Romarbrevet 6:17-18. "Så vill jag hålla din lag
beständigt, ja, alltid och evinnerligen. Låt mig
gå fram på rymlig plats, ty jag lyder dina
befallningar." Psaltaren 119:44-45.
Answer: Nej. Riktig frihet (frihet "från synd") kan bara komma från lydnad. (Romarbrevet 6:18). Olydnad
är att bryta mot Guds lagar (1 Johannes 3:4). Den medborgare som följer sitt lands lagar är fri. De
olydiga åker fast och förlorar sin frihet. Frihet utan lydnad är en falsk känsla av frihet. Som en drivande
ballong eller en förarlös bil. Det leder till kaos och anarki. Äkta kristen frihet betyder frihet från olydnad.
Olydnad skadar alltid en person och gör honom till slav under den onde.
14. När jag tror att Gud begär en viss sak, ska jag då lyda
honom även om jag inte förstår varför han begär det?
"Hör blott Herrens röst ...så skall det gå dig väl, och du skall få
leva." Jeremia 38:20. "Den som förlitar sig på sitt förstånd, han är
en dåre." Ordspråksboken 28:26. "Bättre är att ta sin tillflykt till
Herren än att förlita sig på människor." Psaltaren 118:8. "Så
mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också
mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era
tankar." Jesaja 55:9. "Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur
outrannsakliga hans vägar! Ty vem har lärt känna Herrens sinne?"
Romarbrevet 11:33-34. "Och de blinda skall jag leda på en väg
som de inte känner." Jesaja 42:16. "Du skall kungöra mig livets
väg." Psaltaren 16:11.
Answer: Absolut! Vi måste lita på att Gud i sin vishet ibland kräver
saker av oss som vi inte kan förstå. Normalt lyder barn sina
föräldrar även när de inte förstår varför. Vår tro på Gud gör att vi litar på att
han vet vad som är bäst för oss och att han aldrig skulle leda in oss på fel väg.
Det skulle vara oklokt av oss att ifrågasätta Guds ledarskap, bara för att vi inte
alltid förstår alla hans skäl.
15. Vem står egentligen bakom all olydnad, och varför?
"Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från
begynnelsen." "Därav är uppenbart vilka som är Guds barn, och vilka som är
djävulens barn, därav att var och en som inte gör vad rättfärdigt är, han är inte
av Gud." 1 Johannes 3:8, 10. "Satan ...förvillar hela världen."
Uppenbarelseboken 12:9.
Answer: Det är Satan som står bakom olydnaden. Han vet att all olydnad är
synd och att synd leder till bekymmer, elände, avståndstagande från Gud, och
slutligen till undergång. I sitt desperata hat försöker han leda varenda

männniska till olydnad. Även dig. Du måste se sanningen i vitögat och fatta ditt beslut. Olydnad leder till
fördärvet, att följa Jesus leder till livet. Ditt beslut om lydnad är ditt beslut om Jesus. Man kan inte skilja
på honom och sanningen för han säger, "Jag är sanningen." Johannes 14:6. "Välj ut åt er i dag vem ni
vill tjäna." Josua 24:15.
16. Vilket underbart löfte om ett supermirakel ger Bibeln åt Guds
barn?
"Han som i er har begynnt ett gott verk, han skall också fullborda det,
intill Kristi Jesu dag." Filipperbrevet 1:6.
Answer: Gud vare pris! Han lovar att precis som han mirakulöst gjorde
oss till nya människor, så kommer han, om vi följer honom,även att
fortsätta göra de underverk som behövs tills vi är i hamn i himmelriket.
17. Det är tryggt att veta att Jesus inte bara låter de som tar emot
honom födas på nytt, utan att han även fortsätter att utföra under i
våra liv ända till slutet. För att jag älskar Jesus vill jag följa honom
i lydnad från och med nu.
Answer:

Thought Questions
1. Kommer någon som verkligen tror att han är frälst, ändå kunna gå förlorad? (Matteus 7:21 )
Ja! I Matteus 7:21-23 står det klart och tydligt att många som profeterar, driver ut onda andar och gör
många fina saker i Jesu namn kommer att gå förlorade, fastän de tror att de är räddade. Jesus säger att
de är förlorade för att det inte följde "min himmelske Faders vilja." Vers 21. Den som inte lyder Gud
kommer till slut att tro på lögn, (2 Tessalonikerbrevet 2:11-12) och tro att de är räddade när de istället är
förlorade.
2. Eftersom det bara finns en rätt väg, vad händer då med ärliga människor som tror att de följer
den rätta vägen när de egentligen inte gör det? (Johannesevangeliet 10:27 )
Jesus säger att han ska ropa på dem och visa dem den rätta vägen. Hans sanna får kommer då att höra
och följa honom. (Johannes 10:16, 27).
3. Är inte uppriktighet och iver tillräckligt? (Johannes 10:27 )
Nej! Vi måste också vara på rätt väg. Innan aposteln Paulus blev omvänd så förföljde han de kristna,
uppriktigt och ivrigt. Men han hade fel. (Apostlagärningarna 22:3-4; 26:9-11).
4. Är det inte en vetenskaplig omöjlighet att Gud kan se oss alla samtidigt? (Romarbrevet 1:22 )
Noas översvämmning var också en vetenskaplig omöjlighet (det hade ju aldrig regnat tidigare - 1
Mosebok 2:5-6), men det hände ändå. Att hitta på "vetenskapliga" skäl till varför man inte skall lyda
beskrivs i Romarbrevet 1:22 som det mest populära tidsfördriv av dem som "när de berömde sig av att
vara visa, blev de dårar".
5. Vad kommer att hända med människor som aldrig har fått ljus? (Johannes 1:9 )
Bibeln säger att alla har fått ljus. "Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i
världen." Johannes 1:9. Varje enskild människa kommer att dömas i enlighet med det ljus han har fått.

Enligt Romarbrevet 2:14-15 följer även hedningar det lilla ljus de fått.
6. Jag har bett Gud att ge mig ett tecken om han vill att jag ska lyda. Kan jag vara trygg nu?
(Matteus 12:39 )
Nej, det kan du inte! Jesus sa, "Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar tecken." Matteus 12:39.
Alla läror ska jämföras med vad som står i Bibeln. Om de stämmer överens med Guds Ord så ska de
antas och följas. (Jesaja 8:20; 2 Timoteus 2:15). Människor som inte accepterar Bibelns enkla lära,
kommer heller inte att bli övertygade av något tecken. Jesus sa ju, "Lyssnar de inte till Moses och
profeterna, så ska de inte heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda." Lukas 16:31.
7. Hebreerbrevet 10:26 verkar antyda att om en person medvetet begår en enda synd efter det
att han vet vad som är rätt, så är den personen förlorad. Är det så? (Hebreerbrevet 10:26 )
Nej! Alla kan ångra en synd och bli förlåten. Bibeln talar inte här om ett felsteg eller en enstaka synd,
utan om när man fortsätter att gång på gång medvetet syndar samtidigt som man vägrar lyssna till Jesu
röst. Sådant handlande stöter bort den helige Ande (Efeserbrevet 4:30) och förhärdar hjärtat tills
personen är "förmörkad till förståndet" (Efeserbrevet 4:18) och förlorad. Bibeln säger, "Bevara ock din
tjänare för fräcka människor; låt dem inte få makt med mig, så blir jag ostrafflig och fri ifrån svår
överträdelse." Psaltaren 19:13.
8. Måste man inte vara lärd för att förstå Bibeln? (Jesaja 29:12 )
Nej! Även en enkel människa kan förstå den om man överlåterar sig åt Gud (Psaltaren 19:7; 119:130;
Matteus 11:25).

Quiz Questions
1. De människor som blir frälsta är (1)
___ De som driver ut onda andar i Jesu namn.
___ De som påstår sig älska Jesus.
___ De som tar emot och lyder Gud.
2. Vilka tre saker hjälper mig förstå hela sanningen? (3)
___ Fråga min psykiatriker.
___ Be om ljus.
___ Gör som min präst anbefaller.
___ Ge mycket kollekt när jag går i kyrkan.
___ Straffa mig själv.
___ Skaffa mig en bättre utbildning.
___ Be Gud om ett tecken.
___ Studera Bibeln.
___ Följa den sanningen som jag redan känner till.
3. Gud håller mig ansvarig för (1)
___ Att jag gör som min präst säger.
___ Att jag följer i mina föräldrars fotspår.
___ Det ljus jag har eller skulle kunna ha.
4. När jag upptäcker en ny sanning, så skall jag (1)
___ Ignorera den.
___ Vänta tills jag känner för att ta följa den.
___ Acceptera den och genast lyda den.

5. Att helt lyda Guds budord är (1)
___ Inte under några omständigheter möjligt.
___ Legalism och Satans påfund.
___ Endast möjligt med Jesu hjälp.
6. Medveten olydnad (1)
___ Leder till mörker och evig förtappelse.
___ Är OK för kyrkligt anställda.
___ Har Gud överseende med ifall jag är envis nog.
7. Äkta kärlek till Gud (1)
___ Är bättre än lydnad.
___ Gör lydnad överflödig.
___ Gör att jag lyder honom med glädje.
8. Äkta kristen frihet betyder (1)
___ Rätten att göra precis vad jag vill.
___ Rätten att låta bli att lyda Gud.
___ Frihet från olydnad och träldom under Satan.
9. När en sanning blir klar för mig men innan jag förstår varför Gud kräver det av mig, så ska jag
(1)
___ Vänta tills jag förstår varför.
___ Strunta i den sanningen.
___ Acceptera den och lyda Guds Ord.
10.
___
___
___

Vem är det egentligen som står bakom all olydnad? (1)
Regeringen.
Mina föräldrar, som uppfostrade mig fel.
Satan.

11.
___
___
___

Varför är lydnad nödvändigt? (1)
För att Gud är större än jag och för att jag därför är rädd för honom.
För att Gud inte ska bli arg.
För att jag älskar Gud och vill följa hans regler för ett kristet liv.

12.
___
___
___

Varför förgör inte Gud de olydiga med en gång? (1)
Han törs inte.
Han njuter av att se elakheten bli större.
Han väntar tills alla människor är övertygade om hans kärlek och rättvisa.

Vem-är-Antikrist?
Vem, eller vad, är antikrist? En lömsk allians eller en djävulsk
individ? En del säger att det är en framtida företeelse. Andra säger
att han fanns för länge sedan i det antika Rom. Men Bibeln säger
att han lever i dag! Bibelns profetior lär oss att antikristmakten
kommer att spela en av huvudrollerna i de sista scenerna av
jordens historia. Vet du vem det är? Är du säker? Det måste du
vara, för du kommer inte att kunna förstå vad som händer i tidens
slutskede om du inte känner till detta maktsystem. Bered dig på ett
av de mest spännande studiebreven hittills!
Det här studiebrevet är baserat på Daniel kapitel 7 och identifierar
antikrist klart och otvetydligt. Men det är bara en introduktion.
Senare i den här kursen kommer vi att gå in mer detaljerat på hans
förehavande. Förehavande som kommer att ha global inverkan.
Vad du får lära dig idag kanske sårar dig eller gör dig ledsen, men
kom ihåg att profetian i Daniel kapitel 7 kommer från Jesus som
älskar dig. Bed om Guds ledning när du studerar detta ämne, och
läs igenom kapitel 7 i Danielsboken innan du börjar studiebrevet.

1. I början av kapitlet ser Daniel fyra vilddjur som kommer upp ur havet. Vad symboliserar ett
vilddjur i biblisk profetia? Vad symboliserar havet?
"Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden." Daniel 7:23. "Vattnen... är folk och
människoskaror och folkslag och tungomål." Uppenbarelseboken 17:15.
Answer: Vilddjur representerar kungariken eller nationer. Vattnet representerar mycket folk eller stora
människomassor.
2. De fyra vilddjuren i Daniels 7:e kapitel representerar de fyra
världsmakterna (verserna 17 och 18). Det första väldet, Babylon,
(Daniel 2:38-39) representeras i Daniel 7:4 av ett lejon. (Se även
Jeremia 4:7; 50:17, 43-44 där Babylon liknas vid ett lejon). Vad
betyder "vingar såsom en örn"? Vad betyder de "fyra vindarna" i
vers 2?
"Herren skall skicka över dig ett folk... likt örnen i sin flykt." 5 Mosebok
28:49. "Så säger Herren Sebaot:... ett stort oväder stiger upp från
jordens yttersta ända. Och de som blr slagna av Herren på den tiden
skall ligga strödda från jordens ena ända till den andra." Jeremia
25:32-33.
Answer: Örnvingar representerar snabbhet. (Se även Jeremia 4:13; Habackuk 1:6-9). Vindar
representerar strid, tumult och förstörelse. (Se även
Uppenbarelseboken 7:1-3.)
3. Vilket kungarike representeras av en björn (Daniel 7:5)? Vad
symboliserar de tre revbenen i björnens mun?
Answer: Läs Daniel 8. Lägg märke till parallellen mellan vilddjuren i
kapitel 7 och 8. I Daniel 8:20 namnges Medo-Persien som det
kungarike som kommer före den kraftfulla geten, eller Grekland, i vers
21. Det är det andra världsväldet - samma politiska makt som björnen

i Daniel 7. Imperiet bestod av två folkgrupper. Först kom de från Medien (i Daniel 7:5 är de
representerade av björnen som kommer upp på ena sidan), men perserna var till slut starkare
(representerade i Daniel 8:3 av bockens andra horn som växte "högre"). De tre revbenen representerar
de tre stormakterna som slogs ner av Medo-Persien, nämligen:
Lydien, Babylon och Egypten.
4. Grekland, det tredje kungariket (Daniel 8:21),
symboliseras av en leopard med fyra vingar och fyra
huvuden (Daniel 7:6). Vad representerar de fyra huvudena?
Vad representerar de fyra vingarna?
Answer: De fyra huvudena representerar de fyra kungariken som
Alexander den Stores rike indelades i efter hans död. De fyra
generalerna som styrde över dessa riken var: Cassander,
Lysimachus, Ptolemy, och Seleucus. De fyra vingarna (inte två
som på lejonet) representerar den otroliga hastighet med vilken
Alexander erövrade dessa landområden. (Jeremia 4:11-13).
5. Romarriket, den fjärde världsmakten, representeras av ett
skräckinjagande monster med tänder av järn och 10 horn (Daniel
7:7). Vad representerar hornen?
Answer: 10 kringflackande barbariska stammar svepte in över det
hedniska Rom och intog det. De 10 hornen representerar de 10
kungariken som då grundades (Daniel 7:24). (Dessa 10 länder är de
samma som de 10 tårna på bildstoden som beskrivs i Daniel 2:41-44.) Sju
av dessa tio riken utvecklades till moderna västeuropeiska länder, medan
de andra tre löstes upp och försvann. I nästa del kommer vi att titta på de
kungariken som försvann.
Visigoter - Spanien
Anglo-Saxer - England
Franker - Frankrike
Allemaner - Tyskland
Burgunder - Schweiz
Lombarder - Italien
Suevi - Portugal
Heruler - Finns inte längre
Ostgoter - Finns inte längre
Vandaler - Finns inte längre
6. Vad händer härnäst i profetian i Daniel 7?
"Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett
annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev
bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en
mun som talade stora ord." Daniel 7:8.
Answer: Det "lilla hornets" makt uppträder härnäst. Det är viktigt att vi
kan identifiera det riktigt, eftersom Gud ägnar mer utrymme åt att
beskriva det, än de andra fyra kungarikena tillsammans. Varför? Jo,
därför att de bibliska kännetecknen identifierar det som profetiornas och
historiens antikrist. Vi får inte ta fel här.
7. Finns det tydliga och konkreta kännetecken som som gör att vi
kan identifiera antikrist?

Answer: Ja, Gud ger oss i Daniel 7 nio olika kännemärken på antikrist för att vi säkert ska känna igen
honom. Och även om en del kan finna dessa sanningar från Guds Ord smärtsamma, så måste vi ändå
vara ärliga nog att acceptera dem som Guds vilja. Låt oss nu titta på de nio kännetecknen som Jesus
gav oss.
A. Det "lilla hornet" eller kungariket "sköt upp mellan dem" - mellan de 10 hornen som var västeuropas
länder (Daniel 7:8). Alltså måste det vara ett litet land någonstans i västra Europa.
B. Det ska ha ett manligt statsöverhuvud som också är dess talesman. (Daniel 7:8).
C. Det ska "stöta bort" tre andra länder (Daniel 7:8).
D. Det ska vara helt "olikt" de 10 andra rikena (Daniel 7:24).
E. Det ska strida mot Guds barn och förfölja dem och "bli dem övermäktiga". (Daniel 7:21, 25).
F. Det ska uppstå ur det hedniska romerska imperiet - den fjärde världsmakten (Daniel 7:7-8).
G. Guds folk (de heliga) ska "givas i hans hand" under "en tid, tider, och en halv tid" (Daniel 7:25).
H. Det ska "upphäva sitt tal mot", eller häda, Gud (Daniel 7:25). I Uppenbarelseboken 13:5 säger Bibeln
att samma makt talar "stora ord och vad hädiskt var."
I. Det ska "sätta sig i sinnet att förändra tider och lagar." Daniel 7:25.
Kom ihåg att alla dessa kännetecknen kommer direkt från Bibeln. Det handlar inte om något mänskligt
antagande eller åsikt. Historiker skulle snabbt kunna tala om för dig vilken makt det är som beskrivs.
Dessa punkter passar bara in på en makt - påvedömet. Men låt oss, för att vara riktigt säkra på vår sak,
nogrannt gå igenom alla de nio punkterna. Det får inte lämnas något
utrymme för tvivel.
8. Passar påvedömet in på alla dessa punkter?
Answer: Ja, det passar in perfekt på samtliga punkter. Se punkterna
A till och med H här nedan.
A. Det "sköt upp bland" de 10 länderna i västeuropa.
Den geografiska placeringen av påvemakten var i Rom, Italien - i
själva hjärtat av Västeuropa.
B. Det ska ha ett manligt statsöverhuvud och talesman.
Påvedömet passar in här eftersom det faktiskt har en man (påven) som för rikets talan.
C. Det skulle slå ned tre andra länder.
De flesta kejsarna i Västeuropa var katoliker och understödde påvens makt och auktoritet. Det fanns
dock tre ariska riken - Vandalerna, Herulerna och Ostgoterna, som inte stödde påven. Detta ledde till att
de katolska kejsarna bestämde sig för att dessa tre riken måste förtryckas eller förstöras. Dr.Mervyn
Maxwell, teolog och historiker, beskriver resultatet av detta i volym 1, på sidan 129, i sin bok Gud bryr
sig: "Den katolske kejsaren Zeno (479-491) fick år 487 till stånd ett avtal med Ostgoterna vilket
resulterade i förstörelsen av det ariska kungariket Herules år 493. Den katolske kejsaren Justinian (527565) utrotade de ariska Vandalerna år 534, och slog ner de ariska Ostgoternas makt år 538. På så sätt
blev alltså Daniels tre horn - Herulerna, Vandalerna och Ostgoerna - "bortstötta". Det är inte svårt att
känna igen påvedömet i denna beskrivning.
D. Det skulle vara annorlunda och "olikt" de andra kungarikena.
Påvedömet passar tydligt in på denna beskrivning. Det uppstod som en religiös makt vilken var helt olik
de andra 10 sekulära rikena.

E. Det skulle föra krig mot och förfölja de heliga.
Att kyrkan verkligen förföljde människor är ett välkänt faktum. Påven medger detta öppet, och vi kan läsa
om förföljelserna i våra historieböcker. Även konservativa historiker menar att kyrkan troligen dödade
minst 50 miljoner människor för att de hade "fel" religion. Vi citerar här från två källor:
1. "Ingen protestant med historisk kompetens ifrågasätter det faktum att romerska kyrkan har utgjutit mer
1
oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat.
2. I sin bok Den spanska inkvisitionens historia, ger D. Ivan Antonio Liorente oss följande siffror. De
gäller alltså endast den spanska inkvisitionen:




31,912 människor dömdes och brändes på bål.
241,450 människor dömdes till hårda straff.

F. Det skulle uppstå ur det fjärde riket av järn - det hedniska romerska riket.
Vi har valt att citera två auktoriteter på området:
1. "Den mäktiga katolska kyrkan var inget annat än ett omdöpt Romarrike. Huvudstaden i det gamla
Romarriket blev följaktligen också huvudstaden i det kristna riket. Påven tog över befattningen som
2
Pontifex Maximus."
2. "Vilka element som än råkade finnas kvar från barbarerna och arierna, så kom de under beskydd av
biskopen i Rom, som också blev landets ledare efter kejsarens försvinnande. På detta sätt övertog den
3
romerska kyrkan i all tysthet det romerska väldet, och därmed också härskarmakten." Därmed passar
ytterligare en av de nio punkterna in på påvedömet.
G. Guds folk (de heliga) skulle "ges i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid." Daniel
7:25.
Flera saker behöver klargöras i samband med denna punkt:
1. En tid är detsamma som ett år, tider detsamma som två år, och en halv tid är detsamma som ett halvt
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år. The Amplified Bible översätter det: "Tre och ett halvt år."
2. Samma tidsperiod nämns på sju ställen i Daniels bok och i Uppenbarelseboken: (Daniel 7:25; 12:7;
Uppenbarelseboken 11:2-3; 12:6, 14; 13:5) tre gånger som en tid, tider, och en halv tid; två gånger som
42 månader; och två gånger som 1,260 dagar. Baserat på den judiska 30-dagars kalendern så är alla
dessa tidsperioder samma mängd tid.
3 1/2 år = 42 månader = 1,260 dagar.
3. En profetisk dag är lika med ett bokstavligt år (Hesekiel 4:6; 4 Mosebok 14:34).
4. Följaktligen skulle det lilla hornet (antikrist) ha makt över de heliga under 1,260 profetiska dagar eller
1,260 bokstavliga år.
5. Påvedömet kom till makten år 538 e.Kr när det sista av de tre upproriska ariska kungarikena stöttes
bort. Påvedömets styre fortsatte ända till 1798 när Napoleons general, Berthier, tillfångatog påven med
hopp om att förstöra både påve Pius VI och den politisk-sekulära makten som påvedömet hade. Denna
tidsperiod är exakt 1,260 år, precis som profetian anger. Påvens tillfångatagande och död blev till ett
dödligt sår för påvens härskarmakt, men såret började läka och det fortsätter att läka än idag.
6. Denna period av förföljelse nämns i Matteus 24:21 som den värsta förföljelse som Guds folk någonsin
kommmer att få uppleva. I vers 22 står det att det var så fruktansvärt att inte en enda själ skulle ha
överlevt ifall Gud inte hade förkortat denna tidsperiod. Men Gud förkortade den. Förföljelserna slutade
långt innan påven togs till fånga år 1798. Det är lätt att se att även denna punkt passar in på påvedömet.
H. Det ska tala "stora ord och vad hädiskt var" mot "den Högste (Gud)."
Ordet hädelse har två definitioner i Bibeln:
1. Påstå att man kan förlåta synder (Lukas 5:21).
2. Påstå att man är Gud (Johannes 10:33).
Passar även denna punkt in på påvedömet? Ja! Låt oss först titta på bevisen för att det påstår att det
kan förlåta synder: "Förlåter verkligen prästen synderna, eller låter han bara deklarera att de är förlåtna?
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Prästen förlåter verkligen synderna genom kraften som har tilldelats honom av Kristus." Påvedömet
underminerar Jesus ytterligare genom att man har skapat ett system där man bekänner sina synder för
en jordisk präst. Man förbigår därmed Jesus, vår överstepräst (Hebreerbrevet 3:1; 8:1-2) och ende
medlare (1 Timoteus 2:5).
Titta sedan på bevisen för att det påstår sig vara Gud: "Vi [påvarna] innehar här på jorden den
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Allsmäktige Gudens ämbete," och: "Påven är inte endast Jesu Kristi representant utan han är faktiskt
7
Jesus Kristus gömd i kött och blod."
Det är uppenbart att även denna punkt stämmer på påvedömet.
I. Det skulle "sätta sig i sinnet att ändra tider och lagar".
I ett studiebrev längre fram kommer vi att titta på vad det är för
"tider" som menas här. Det är ett omfattande ämne som man
behöver gå igenom särskilt. Men vad menas med att ändra
"lagar"? The Amplified Bible översätter "lagar" till "lagen". Det
syftar på ändrandet av Guds lag. Självklart kan ingen egentligen
ändra Guds lag, men frågan är om påvekyrkan har försökt att
göra det? Svaret är "ja".
I sin katekes har påvekyrkan strukit det andra budordet som
förbjuder tillbedjan av bilder och statyer och har kortat ned det
fjärde budet från 94 till 8 ord. Dessutom, för att få det hela att gå
Bibeln säger att antikrist
ihop, har det tionde budet delats i två. (Detta kan du själv
kontrollera. Jämför de tio budorden i vilken katolsk katekes som skulle försöka ändra på
helst med Guds tio budord som man finner i 2 Mosebok 20:3Guds lag.
17.) Det råder ingen tvivel om att det lilla hornet i Daniel 7
(antikrist) är påvemakten. Ingen annan organisation skulle ha en chans att passa in på alla dessa nio
punkter. Detta är ingen ny lära, om nu någon skulle tro det. Alla reformatorerna utan undantag, namngav
8
påvekyrkan som antikrist.
Förtydligande.
För att ingen ska tro att vi går till angrepp mot våra kristna medmänniskor genom att identifiera det lilla
hornet, så ska det betonas att profetian riktar sig mot ett system, inte mot enskilda människor. I alla
kyrkor, även i den katolska, finns hängivna kristna som är uppriktiga i sin tro. Daniel kapitel 7 är ett
budskap av dom och tillrättavisning för en stor religiös institution som har anammat hednisk kultur i sin
trosutövning. Något som andra kyrkor som uppstått senare, tagit efter.
Profetiorna avslöjar brister i alla trossamfund.
Andra profetior pekar på fel och brister i protestantiska och judiska trossamfund. Gud har sina trogna
människor inom alla religioner. Hans sanna efterföljare (oavsett tro) kommer alltid att ödmjukt acceptera
Herrens tillrättavisningar och kommer inte att i självrättfärdighet stänga sina öron och hjärtan för honom.
Vi ska vara väldigt tacksamma att Guds ord opartiskt och ärligt talar om alla ämnen.
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9. Blev inte Daniel tillsagd att försegla sin bok till "ändens
tid"? (Daniel 12:4) När kommer Daniels profetior att öppnas
för oss så att vi kan förstå dem?
Answer: Profeten blev tillsagd i Daniel 12:4 att försegla delar av
boken till "ändens tid". En ängels röst frågar i vers 6, "Hur länge
dröjer det, innan änden kommer med dessa förunderliga ting?"
Vers 7 säger, "En tid, och tider, och en halv tid." Ängeln försäkrade
Daniel att den del av boken som handlar om ändtidens profetior

skulle öppnas när de 1260 åren av påvemakt var förbi, vilket var, som vi såg tidigare i detta studiebrev,
år 1798. Så tidernas ände började år 1798. Uppenbarligen innehåller Daniels bok oerhört viktiga
budskap från himlen till oss idag. Det är mycket viktigt att vi förstår dem.
10. Många kristna idag har blivit sorgligt felinformerade vad det
gäller antikrist. Att tro på en osanning om antikrist kan lätt leda
till att en person blir bedragen och går förlorad. Vad ska man
göra när man hör om en ny bibellära?
"Dessa var ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de tog emot
ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att se om
det förhöll sig såsom nu sades." Apostlagärningarna 17:11.
Answer: Det enda säkra sättet att ta reda på om en ny lära är riktig, är
att noggrannt jämföra den med vad Gud säger i sitt Ord.
11. Är jag villig att följa Jesus, även
om jag får lida för det?

Sammanfattning
Många betydelsefulla bibelprofetior från Daniels bok och
Uppenbarelseboken kommer att behandlas i kommande studiebrev. Gud
har gett oss dessa profetior för att:
A. Förbereda oss för vad som kommer att hända vid världens slut.
B. Identifiera huvudpersonerna i slutfasen av den stora striden mellan
Jesus och Satan.
C. Tydligt avslöja Satans ondskefulla plan att snärja och förgöra oss alla.
D. Presentera tryggheten och kärleken i domen; Guds heliga kommer att
få upprättelse!
E. Lyfta upp Jesus - Hans frälsningsplan, kärlek, makt, nåd och rättvisa.
Huvudaktörerna kommer att dyka upp flera gånger.
I den slutliga striden mellan Jesus och Satan kommer nyckelpersonerna i dessa profetior att dyka upp
vid ett flertal tillfällen. Dessa huvudaktörer är: Satan, Jesus, USA, påvemakten, protestantismen och
spiritismen. I sin stora kärlek och omsorg om oss, upprepar och förtydligar Jesus profeternas budskap
om och om igen, för att försäkra sig om att vi verkligen har förstått dem.
Answer:

Thought Questions
1. Jag har alltid trott att antikrist skulle vara en person, inte en organisation. Har jag haft fel?
(Daniel 7:8 )
Antikrist är en organisation - påvedömet. Orden "ögon lika människoögon" i Daniel 7:8 pekar dock mot
en ledare. I Uppenbarelseboken 13:18 talas det om en man med ett speciellt nummer som ska vara
inblandad. Grekland representeras i Daniel kapitel 8 av en get, och dess ledare, Alexander den store,
symboliseras med ett horn. Samma sak gäller för antikrist. Själva organisationen är påvedömet.
Profetian i kapitel sju i Daniel säger inte att påven är ondskefull eller att katoliker inte är kristna. Det finns
många varma och kärleksfulla katolska kristna. Det är systemet som kallas för antikrist, eftersom det har
inkräktat på Jesus auktoritet och försökt att ändra Hans lag.
2. Tycker du att det skulle vara klokt, eller ens kristet, att med lagstiftning tvinga folk att bli
kristna? (Josua 24:15 )

Nej. Bibeln säger tydligt att alla ska ha frihet att efter sitt samvete själva välja trosriktning (Josua 24:15) även om de skulle välja att förneka Gud och bli ateister. Gud gav Adam och Eva friheten att välja att
vara olydiga fastän både de själva och Gud fick lida för det. Tvångstillbedjan går emot Guds
kärleksprinciper. Tvångstillbedjan är Satans metod. Guds metod är att kärleksfullt övertyga. Historien
visar att nästan alltid när en kyrka har stiftat lagar med syfte att genomtvinga sin egen tro, så har det lett
till förföljelser och mord. Detta är en läxa som vi kan lära oss från det lilla hornets roll i medeltidens
historia.
3. Kanske har jag missförstått det hela, men jag har alltid trott att antikrist skulle vara en
djävulsk varelse som öppet trotsade Gud. Är denna uppfattning felaktig? (1 Johannes 4:3 )
Oftast ger vi ordet "anti" betydelsen "att vara emot". Men i "antikrist" så betyder det "istället för". Antikrist
har gjort sig skyldig till att försöka roffa åt sig Guds privilegier och rättigheter. Antikrist påstår:
A. Att dess präster kan förlåta synder, vilket bara Gud kan (Lukas 5:21).
B. Att det har ändrat Guds lag genom att ta bort det andra budordet (som förbjuder tillbedjan av bilder)
och sedan dela det tionde budordet i två delar. Guds lag kan inte ändras. (Matteus 5:18).
C. Att påven är Gud här på jorden.
Satans ursprungliga plan
Satans ursprungliga plan (i himlen) var att ta Guds plats och auktoritet. Hans avsikt var att störta Gud att
regera i hans ställe. (Se studieguide 2.) Satans ambitioner ändrades inte i och med att han blev utslängd
från himlen. De snarare förstärktes. Genom århundradena har hans målsättning varit att (genom att
använda olika mänskliga agenter) förtala Gud och försöka överta hans position.
Antikrist utger sig för att vara andligt sinnad.
I dessa sista dagar av världens historia, försöker Satan ersätta Gud genom att lura människor att följa
en antikrist som verkar vara både andlig och helig. Huvudsyftet med profetiorna i Daniel och
Uppenbarelseboken är att avslöja Satans fällor och strategier och att ge människor ett trygghetsankare i
Jesus och hans Ord.
Antikrist kommer att lura och bedra många.
Många människor kommer att följa antikrist (Uppenbarelseboken 13:3) men tro att de följer Jesus.
Endast få utvalda kommer att klara sig från att bli lurade (Matteus 24:23-24). Dessa kommer att vara
säkra och trygga därför att de prövar och jämför varje religiös lära och andlig ledare med vad Bibeln
säger (Jesaja 8:20). Religiösa lurendrejerier finns överallt idag. Man kan inte vara nog försiktig.
4. Står det inte i 1 Johannes 2:18-22 att det faktiskt finns många antikrist? (1 Johannes 2:18 )
Jo, det har funnits många antikrist genom tiderna, som alla har motarbetat Guds rike. Men det finns bara
en makt som till punkt och pricka uppfyller de profetiska kännetecknen för antikrist. I kapitel 7 och 8 i
Daniel samt i Uppenbarelsebokens kapitel 13, finner man åtminstone 10 kännetecken som identifierar
antikrist. Bara påvedömet har alla dessa 10 kännemärken.
5. Står den profetiska symbolen "vilddjur" även för "vilddjurslika" egenskaper?
(Uppenbarelseboken 13:1 )
Inte alls. Gud använder sig av denna symbolik även för härskare, nation, regering eller kungadöme. Det
är hans sätt framställa en härskarmakt i profetiorna. Det gör vi själva också ibland: Vi tecknar Ryssland
som en björn, USA som en örn etc. Själva symbolen "vilddjur" är inte vare sig respektlös eller
nedlåtande. Det är synonymt med "djur" eller "varelse". Både Johannes Döparen (Johannes 1:29) och
aposteln Johannes (Uppenbarelseboken 5:6, 9, 12, 13) kallade ju Jesus för Lamm, t.ex. Gud använder
termen "vilddjur" när han ger oss ett budskap om nationer eller ledare. Goda som onda.

Quiz Questions
1. Vilka fyra världsriken symboliseras av vilddjuren i Daniel kapitel 7? (4)
___ Sverige
___ Egypten
___ Grekland
___ Kina
___ Medo-Persien
___ Japan
___ Babylon
___ Irak
___ Rom
2. Vad symboliserar ett vilddjur i bibliska profeti-sammanhang? (1)
___ Dator
___ Land eller nation
___ Varelse eller utomjording
3. De tio hornen på monster-vilddjuret representerar (1)
___ Tio år
___ Tio särskilda städer
___ Änglar
___ Dyrbarheter
___ De riken som bildades när det hedniska Rom splittrades
4. Hur många folk eller nationer stötte det lilla hornet bort? (1)
___ Åtta
___ Ett
___ Sex
___ Tre
5. Det lilla hornet, eller antikrist, representerar (1)
___ En av Babylons generaler
___ En ondskefull härskare från det gamla hedniska Roms dagar.
___ En djävulsk makt som uppstår efter Jesu återkomst
___ Ateismen
___ Påvemakten
6. Kryssa för de påståenden nedan som är korrekta vad gäller det lilla hornet (antikrist). (3)
___ Det kom från egypten
___ Det skulle förfölja Guds folk
___ Det uppstod omedelbart efter Babylons fall
___ Det talar stora ord mot Gud
___ Det har satt sig i sinnet att förändra Guds lag
7. Vad betyder "tid, tider, och en halv tid" i profetiskt språk? (1)
___ Tre och en halv bokstavlig dag.
___ 42 år.
___ 1260 bokstavliga år.
8. När började "ändens tid"? (1)
___ 31 e.Kr.
___ 1991 e.Kr.
___ 588 e.Kr.
___ 1798 e.Kr.
9. Antikrist är inte en människa utan en organisation. (1)
___ Rätt
___ Fel

10. Antikrist existerar idag. (1)
___ Ja
___ Nej
11. Gud använder världslig lagstiftning för att tvinga folk bli kristna. (1)
___ Ja
___ Nej
12. När general Berthier to påven till fånga, sårades påvemakten. Detta dödliga sår började läka
och fortsätter att läka än i dag. (1)
___ Ja
___ Nej
13. Vilket av nedanstående måste Guds folk absolut göra för att försäkra sig om andlig trygghet
i dessa världens sista dagar? (1)
___ Lära sig att predika.
___ Bedja mycket så alla hör.
___ Kontrollera varje religiös lära mot vad Bibeln säger.

Änglabudskap-från-rymden
Änglar finns! Genom hela Bibeln kan vi läsa om hur dessa mäktiga
keruber eller serafer som de också ibland kallas, ofta är utsända
från Gud för att leda och beskydda hans barn. Ibland har de också
till uppgift att straffa det onda. Men en av deras viktigaste uppgifter
är att visa på, och att förklara bibliska profetior. Visste du att Gud
har gett oss stressade människor i dagens värld, en mycket
speciell hälsning genom sina änglar? I Uppenbarelseboken 14 kan
vi läsa om detta viktiga budskap till oss som lever på ändens tid.
Det kommer till oss genom bilden av tre änglar som flyger fram i
rymden. När dessa änglars budskap är fullbordade, kommer Jesus
tillbaka! Det här studiebrevet ger oss en överblick över dessa
mycket viktiga budskap, och i de följande åtta breven ska vi gå in
på detaljerna. Så var beredd... Här kommer ett personligt
meddelande till dig från Gud!

1. Varför studerar vi Uppenbarelseboken? Är inte den förseglad?
Answer: Det finns sex mycket viktiga skäl till varför vi studerar
Uppenbarelseboken:
A. Den har aldrig varit förseglad (Uppenbarelseboken 22:10). Bibelns
sista bok förtydligar den stora striden mellan Kristus och Satan och
avslöjar djävulens strategier och lömska planer för den sista tiden. Det är
svårare för Satan att lura människor som är förberedda på hans lögner.
Därför vill han att människor ska tro att Uppenbarelseboken är förseglad.
B. Själva ordet "Uppenbarelse" betyder ju "avslöjande" eller
"öppnande" - raka motsatsen till att vara förseglad. Den har alltid varit
helt öppen för att läsas.
C. Uppenbarelseboken är Jesus' bok på ett speciellt sätt. Den inleds med: "Detta är en uppenbarelse
från Jesus Kristus." Den ger oss en bild av honom i kapitel 1:13-16. Ingen annan bok i Bibeln
uppenbarar Jesus' planer och anvisningar till sitt folk på det sätt som det görs i Uppenbarelseboken.
D. Uppenbarelseboken är i första hand skriven för och riktad till människorna i vår tid - tiden alldeles
innan Jesus kommer tillbaka (Uppenbarelseboken 1:1-3; 3:11; 22:6-7, 12, 20).
E. En speciell välsignelse utlovas till dem som läser och följer råden i Uppenbarelseboken
(Uppenbarelseboken 1:3; 22:7).
F. Uppenbarelseboken beskriver Guds ändtidsfolk och kyrka på ett väldigt tydligt sätt. Den klara
beskrivningen av de sista dagarnas händelser, ger Bibeln liv. Guds kyrka får exakta instruktioner om vad
den ska predika under de sista dagarna (Uppenbarelseboken 14:6-14). I den här studieguiden kommer
du att få en överblick över vad dessa predikningar kommer att handla om. På det sättet kan du känna
igen dem när du hör dem.
Märk: Ta fram din Bibel och läs Uppenbarelseboken 14:6-14 innan du fortsätter.

2. Gud gav sin kyrka i uppdrag att predika evangelium till allt
skapat (Markus 16:15). Hur symboliseras detta heliga arbete i
Uppenbarelseboken?
"Och jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlarymden; han
hade ett evigt evangelium att förkunna... Och ännu en annan ängel
följde honom; denne sade... Och ännu en tredje ängel följde dem;
denne sade..." Uppenbarelseboken 14:6-9.
Answer: Ordet "ängel" betyder "budbärare". Det passar således bra
att Gud använder sig av tre änglar för att symbolisera spridandet av
sitt trepunkts evangelium för den sista tiden. Gud använder
änglasymbolen för att påminna oss om att budskapet har
övernaturliga krafter.
3. Vilka två viktiga punkter i Guds ändtidsbudskap finner vi i
Uppenbarelseboken 14:6?
"Och jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlarymden; han hade ett
evigt evangelium, som han skulle förkunna för dem som bor på jorden, för
alla folkslag och stammar och tungomål och folk." Uppenbarelseboken 14:6.
Answer: De två viktiga punkterna som vi ser, är: (1) att det är "ett evigt
evangelium," och (2) att det måste predikas för alla människor på jorden. De
tre änglarna betonar evangeliets budskap som tydligt säger att människor
bara kan räddas genom att tro på - och ta emot - Jesus Kristus (Apostlagärningarna 4:12, Markus 10:2627). Eftersom det inte finns någon annan väg till frälsning så är det lögnaktigt att påstå att det gör det.
Satans lögner
Satan har hittat på många förfalskningar och lögner varav två har visat sig vara mycket effektiva: (1)
frälsning genom gärningar, och (2) frälsning i synd. Dessa två lögner avslöjas tydligt i de tre änglarnas
budskap. Många har, utan att inse det, anammat en av dessa två myter och försöker bygga sin frälsing
därpå - vilket naturligtvis är omöljigt. Låt oss även understryka att ingen predikar ärligt Jesus' eviga
evangelium utan att ta med de tre änglarnas budskap.
4. Vilka fyra utmärkande punkter innehåller den första
ängelns budskap?
"Och han sade med hög röst: Frukta Gud och ge honom ära; ty
stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbed honom som
har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor."
Uppenbarelseboken 14:7.
Answer:
A. Frukta Gud. Vilket betyder att vi ska vörda och betrakta Gud
med kärlek, tillit och respekt - ivriga att göra hans vilja. Det skyddar
oss från det onda. "Genom Herrens fruktan undflyr man det onda."
Ordspråksboken 16:6. Den vise mannen Salomon, sa även "Frukta
Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till." Predikaren
12:13.
B. Ge Gud äran. Vi uppfyller detta budord när vi lyder, prisar, och tackar Gud för hans godhet mot oss.
En av de största synderna under den sista tiden är otacksamhet (2 Timoteus 3:1-2).
C. Tiden för hans dom är kommen. Det här visar att alla är ansvariga inför Gud. Det säger också
tydligt att domen redan har börjat. Folkbibeln säger "har kommit" istället för "är kommen."
D. Tillbe Skaparen. Denna uppmaning utesluter avgudadyrkan av alla slag - även självdyrkan - och

förkastar evolutionsläran, som ju förnekar att Gud är Skaparen. (Många böcker och TV program
uppmanar i dag till självupphöjelse, vilket lätt leder till självdyrkan. En kristens självförtroende grundar
sig i Kristus, och som hans barn är vi söner och döttrar till himmelens konung.)
Evangeliet handlar om hur himmelens Gud skapade och återlöste världen. Att tillbe Skaparen betyder
också att man tillber honom på den dag som han har avsatt som minnesdag av skapelsen (sjundedagssabbaten). Att det är sabbaten som åsyftas i Uppenbarelseboken 14:7 tydliggörs genom att meningen
"Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är", är tagen direkt
från sabbatsbudet (2 Mosebok 20:11). Våra verkliga rötter finns bara hos Gud, som i begynnelsen
skapade oss till sin avbild. De som inte tillber Gud som skapare - oavsett vad de annars tillber - kommer
aldrig att finna sina riktiga rötter.
5. Vilket allvarligt uttalande gör den andra ängeln om Babylon? Vad
befaller ängeln i Uppenbarelseboken kapitel 18 Guds folk att göra?
"En annan ängel följde honom; denne sade: Fallet ...är det stora Babylon".
Uppenbarelseboken 14:8. "[jag] såg en annan ängel komma ned från
himmelen...Och han ropade med stark röst och sade: Fallet ...är det stora
Babylon... Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Drag ut ifrån
henne, ni mitt folk." Uppenbarelseboken 18:1-4.
Answer: Den andra ängelns allvarliga budskap är att "Babylon har fallit".
Denna himmelska röst manar alla Guds barn att genast komma ut från
Babylon. Om du inte förstår vad Babylon är så är det lätt gjort hamna där.
Kan det vara så att du befinner dig i Babylon just nu?
6. Vad är den tredje ängelns
allvarliga budskap?
"Ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: Om
någon tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin
panna eller på sin hand, så skall ock han få dricka av Guds
vredesvin." Uppenbarelseboken 14:9-10.
Answer: Den tredje ängelns budskap varnar människor för att tillbe
vildjuret och dess bild och att ta vilddjurets märke på sina pannor
eller händer. Den första ängeln anbefaller sann tillbedjan. Den
tredje ängeln talar om de eviga konsekvenser som falsk tillbedjan
leder till. Vet du säkert vem vilddjuret är? Och vad hans märke är?
Om du inte helt säkert vet vem vilddjuret är och vad hans märke är,
så kanske du tillber honom utan att förstå det.
7. Med vilka fyra punkter beskriver Gud i
Uppenbarelseboken 14:12 sitt folk som tar emot och
följer de tre änglarnas budskap?
"Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem
som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus."
Uppenbarelseboken 14:12.
Answer:
A. De är tålmådiga, ståndaktiga, och trogna intill änden det kan vara svårt för en "gör det nu" generation. Guds folk
vittnar om honom genom sitt tålamod och kärleksfulla sätt.
B. De är heliga, eftersom de är helt på Guds sida.
C. De följer Guds tio budord. Dessa gudfruktiga människor lyder Gud och följer med glädje alla hans

förordningar. Deras högsta önskan är att behaga Jesus som de älskar (1 Johannes 3:22).
D. De tror på Jesus. Det här kan även översättas "har Jesus' tro". I båda fallen följer Guds folk Jesus
eftersom de litar på honom.
8. Vad händer direkt efter att de tre änglarnas budskap har
predikats till alla människor?
"Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en
människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans."
Uppenbarelseboken 14:14.
Answer: Direkt efter att de tre änglarnas budskap har predikats
till alla människor, så kommer Jesus tillbaka (hans andra
ankomst) på molnen för att hämta hem sitt folk till himlen. När
han kommer börjar det 1000-åriga mörkret som det berättas om i
Uppenbarelseboken kapitel 20.
9. I 2 Petrus 1:12 talar aposteln om "den sanning som har kommit till er". (Även kallad
"sanningen för vår tid" eller "nutida sanning"). Vad menas med det?
Answer: "Sanningen som har kommit till er" eller "nutida sanning" är en del av det eviga evangeliet som
är särskilt viktigt vid en viss tidpunkt. Till exempel:

A. Noas budskap om syndafloden (1 Mosebok 6 och 7; 2 Petrus 2:5). Noa
predikade om rättfärdighet. Han undervisade om Guds kärlek samtidigt som
han varnade för den översvämning som skulle komma att förstöra världen.
Budskapet om översvämningen var den "nutida sanningen" då. Det
viktigaste och mest brådskande i budskapet var att "gå ombord på båten".
Och det var så viktigt att det skulle ha varit omoraliskt att inte predika det.

Jonas "nutida
sanning" var att
Nineve skulle
förstöras om 40
dagar.

Tyngdpunkten i
Noas "nutida
sanning" var en
kommande
översvämning.

B. Jonas budskap till Nineve (Jona 3:4).
Jonas "nutida sanning" var att Nineve skulle
förstöras om 40 dagar. Jona lyfte även fram Frälsaren, och invånarna i
staden ångrade sig och gjorde bättring. Att låta bli att ge denna 40-dagars
varning hade varit förödande och oförlåtligt. Det var en "nutida sanning"
som passade in på ett speciellt sätt då.

C. Johannes Döparens budskap
(Matteus 3:1-3; Lukas 1:17). Johannes
"nutida sanning" var att Jesus, Messias,
skulle komma. Hans uppdrag var att predika evangelium och förbereda
människorna för Jesus' första ankomst. Det vore otänkbart att då
utelämna budskapet som talade om att Jesus skulle komma.

Johannes Döparens
"nutida sanning" var
att Messias snart
skulle komma.

D. De tre änglarnas budskap (Uppenbarelseboken 14:6-14). Guds "nutida
sanning" , "sanningen för vår tid" finns i de tre änglarnas budskap.
Naturligtvis är frälsning genom Jesus en central del i detta budskap. Men de
tre änglarnas budskap för vår tid predikas också för att förbereda människor
för Jesus' andra ankomst och för att avslöja Satans briljanta och mycket
övertygande bedrägerier. Om människor inte förstår dessa budskap kommer
de att fångas i Satans snaror. Jesus förstod att vi skulle behöva dessa tre
speciella budskap, och i sin stora kärlek har han därför gett oss dem. De får
inte bli förbisedda. Studera dem, punkt för punkt, under innerlig bön, i de
kommande åtta studieguiderna.

De tre änglarnas
budskap är Guds
sanning för vår tid.

En del av det du upptäcker kommer kanske att vara omskakande men
samtidigt tillfredsställande. Ditt hjärta kommer att beröras. Du kommer att
känna att Jesus talar till dig! De är ju ändå hans budskap.

10. Vem kommer, enligt Bibeln, att ge oss ett budskap med "nutida sanning" innan Herrens
stora dag?
"Se, jag skall sända till er profeten Elia, förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer." Malaki
4:5.
Answer: Profeten Elia. Det är något speciellt med Elia och hans budskap, som vi kommer att se i
följande frågor.
11. Vad gjorde Elia som fick Herren att koncentrera sig
på honom?
Märk: Ta fram din Bibel och läs omsorgsfull igenom 1
Konungaboken 18:17-40 innan du svarar på denna fråga.
Answer:
Elia uppmanade människorna att bestämma sig för vem de
ville tjäna (verse 21). Nästan hela nationen hade förfallit till
avguderi. Människorna hade övergett Gud och hans budord.
Det fanns bara en gudsprofet, och det var Elia, medan det
fanns 450 hedniska baalsprofeter (vers 22). Elia föreslog att
han och avgudadyrkarna skulle bygga var sitt altare och på
det skulle de lägga ved och en tjur. Sedan föreslog han att de
skulle be sin gud visa sig
genom att tända elden på deras
altare. Den hedniska guden
svarade inte, men den riktiga
Guden som Elia trodde på,
skickade ned eld från himlen
och brände upp Elias offer.
Budskapet krävde ett ställningstagande
Elias budskap kom i en tid av andlig kris och nationellt avfall. Det kom
med sådan kraft från himlen att det fick vardagslivet att stanna upp och
fångade allas uppmärksamhet. Elia insisterade på att människorna måste
bestämma sig för vem de ville tjäna, Gud eller Baal. Fullt övertygade och
djupt rörda, valde folket Gud (vers 39).
12. Elias budskap har två applikationer. Det hade en "nutida
sanning" då, för att förbereda folket för Jesus' första ankomst, och
det har en "nutida sanning" för oss nu inför Jesus' andra ankomst.
Vem sa Jesus att det var som predikade Elias budskap och
förberedde människorna för hans första ankomst?

"Ingen har uppstått, som har varit större än Johannes döparen." "Om ni vill tro det: han är Elias, den som
skulle komma." Matteus 11:11, 14.
Answer: Jesus kallade den predikan som Johannes höll för att förbereda människorna för sin första
ankomst för "Eliabudskapet". Johannes förklarade sanningen på ett tydligt sätt och krävde av folk att de
bestämde sig. Om Johannes Döparen säger Bibeln, "Han skall gå framför honom i Elias' ande och kraft."
Lukas 1:17.
13. Hur kan vi veta att profetian är tillämpbar även i vår tid, strax innan Jesu återkomst?
"Se, jag skall sända till er profeten Elia, förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer." Malaki
4:5. "Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän Herrens dag kommer, den stora och
fruktansvärda." Joel 2:31.
Answer: Lägg märke till att två saker ska hända innan "Herrens dag kommer, den stora och
fruktansvärda", som nämns i Joel 2:31. Det ena är att Elia ska komma. Det andra är de stora tecknen på
himlen. Detta hjälper oss att tidsbestämma de båda händelserna. Den mörka dagen inträffade den 19
maj, 1780. Natten efter den 19 maj såg månen ut som blod. I Matteus 24:29 finner man ytterligare ett
tecken - stjärnfallet, vilket inträffade den 13 november, 1833. Därför vet vi att Elias ändtidsbudskap
måste ha börjat någon gång omkring år 1833 - innan Herrens stora dag kommer.
Andra Eliabudskapet efter tecknen på himlen
Eftersom Guds stora tecken på himlen inträffade först 1700 år efter det att Johannes predikade sitt
"Eliabudskap", så förstår vi att hans budskap inte kan vara det "andra Eliabudskapet". Eliabudskapet i
Joel 2:31 måste börja efter dessa tecken på himlen år 1833 och ska förbereda människorna för Jesus'
andra ankomst. Den tredelade "sanningen för vår tid" som det står om i Uppenbarelseboken 14:6-14
passar perfekt. Den började omkring år 1844 och förbereder människor över hela jorden för Jesus'
återkomst (vers 14), vilken kommer att inträffa efter det att detta budskap har nått varenda levande
människa på jorden.
Budskapet kräver ett ställningstagande
Elia predikade att man måste konfrontera ondskan och att alla måste bestämma sig för vem de vill tjäna.
Precis likadant är det med Guds trepunkts budskap till oss idag. Ett beslut måste fattas. De tre
änglarnas budskap avslöjar Satan och hans planer. Budskapet visar tydligt Guds kärlek såväl som hans
krav. Gud kallar idag människor tillbaka till sann gudstjänst - allena Gud skall du tillbedja. Att medvetet
tjäna och tillbe något eller någon annan när så lite tid återstår, är trolöst och slutar med evig död. På ett
mirakulöst sätt nådde Gud människors hjärtan på Elias tid (1 Konungaboken 18:37, 39), och på
Johannes Döparens tid. Han kommer att göra samma sak under dessa sista dagar när människor
hörsammar de tre änglarnas budskap (Uppenbarelseboken 18:1).
14. Vilka andra underbara välsignelser finns det i Elias' och de
tre änglarnas budskap?
"Elia... skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till
deras fäder." Malaki 4:5-6.
Answer: Pris ske Gud! Eliabudskapet, eller de
tre änglarnas budskap, kommer att ena
familjer i kärlek, närhet, glädje och lycka. Vilket
välsignat löfte!
15. Ordet "evangelium" betyder "goda
nyheter". Har de tre änglarnas budskap i
Uppenbarelseboken 14 goda nyheter?
Answer: Ja absolut! Låt oss igen titta på de

goda nyheter som vi redan har lärt oss om de tre änglarnas budskap:
A. Alla människor får chansen att höra och förstå evangeliet. Ingen kommer att missa det.
B. Satans utstuderade och förödande lögner kommer att avslöjas, så att vi kan undgå hans fällor.
C. Spridandet av Guds sista budskap blir påskyndat av övernaturliga krafter från himlen.
D. Guds folk har uthållighet. Han kallar dem för "heliga".
E. Guds folk tror på Jesus.
F. Guds folk lyder hans bud av kärlek.
G. Gud älskar oss så mycket att han ger oss ett speciellt budskap för att vi ska kunna förbereda oss för
Jesus' återkomst.
H. Guds sista budskap för världen kommer att ena familjer i kärlek.
I. Tyngdpunkten i de tre änglarnas budskap är att alla har blivit erbjudna frälsning genom Jesus Kristus.
Hans rättfärdighet täcker våra synder, och på ett mirakulöst sätt ger han oss sin rättfärdighet varje dag
så att vi ska kunna växa i nåd och verkligen bli lika honom. Med Jesus kan vi inte misslyckas, utan
honom kan vi inte lyckas.
Vidare studier
I studieguider längre fram kommer följande punkter av de tre änglarnas budskap att förklaras:
A. Tiden för Guds dom är inne!
B. Kom ut från det fallna Babylon.
C. Ta inte vilddjurets märke.
Vi kommer att studera fler goda nyheter i de följande åtta studieguiderna. Vissa saker kommer att
överraska och glädja dig. Andra saker kommer att chockera och göra dig bekymrad. En del sanningar
kan vara väldigt svåra att acceptera. Men eftersom Jesus har sänt oss detta speciella budskap för att på
ett personligt plan hjälpa och leda oss under dessa sista dagar, vad kan då vara viktigare än att lyssna,
förstå, och följa detta budskap?
16. Det känns tryggt och jag är tacksam för att Jesus har ett särskilt trepunktsbudskap för att
leda sitt folk under dessa sista dagar på jorden.
Answer:

Thought Questions
1. Kommer verkligen varenda person på jorden att nås av de tre änglarnas budskap innan Jesus
kommer? Hur kan det vara möjligt när det finns flera miljarder människor? (Markus 16:15 )
Jo, det kommer att ske eftersom Gud har lovat det (Markus 16:15). Paulus säger att evangeliet på hans
tid "blev predikat bland allt skapat under himmelen" (Kolosserbrevet 1:23). Med Guds hjälp nådde Jona,
på mindre än 40 dagar, ut med sitt budskap till alla invånare i staden Nineve (Jona 3:4-10). Bibeln säger
att Gud kommer att avsluta arbetet "med hast" (Romarbrevet 9:28). Räkna med att det kommer att ske
mycket fort, och mycket snart.
2. Var Moses och Elia verkligen med Jesus på förklaringsberget (Matteus 17:3), eller var det
bara en syn? (Matteus 17:3 )
Händelsen var verklig. Det grekiska ordet "horama" har översatts med "syn" i vers 9 och betyder
bokstavligen "vad som hade setts". Moses väcktes från de döda och togs upp till himlen (Judas 1:9), och
Elia blev senareupplyft till himlen utan att först dö (2 Konungaboken 2:1, 11-12). Dessa två män, som
hade lidit fruktansvärt under Satans anslag och Guds folks upproriskhet, förstod vad Jesus gick igenom.
De kom för att uppmuntra och påminna Jesus om alla de som kommer att bli förvandlade utan att först
dö (som Elia), och alla som kommer att åter väckas till liv för att komma med in i hans rike (som Moses),
tack vare hans offer för att göra oss syndfria.
3. Varför sa Johannes att han inte var Elia (Johannes 1:19-21) när Jesus sa att han faktist var
det (Matteus 11:10-14)? (Lukas 1:17 )

Svaret finns i Lukas 1:3-17. Ängeln som förutsade Johannes födelse sa, "din hustru Elisabet skall föda
dig en son, och honom skall du ge namnet Johannes... Han skall bli stor inför Herren... Han skall gå
framför honom i Elias' ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de
ohörsamma till de rättfärdigas sinnelag, så att han skaffar åt Herren ett välberett folk." Vers 13-17. När
Jesus kallade Johannes för Elia, menade han att hans liv, ande, kraft och uppdrag var som Elias. Det
samma gäller Eliabudskapet under de sista dagarna. Tyngpunkten är på budskapet, inte på mannen.
Johannes var således inte personen Elia, men han presenterade Eliabudskapet. ("Elias" är den grekiska
formen av "Elia".)
4. Är det möjligt att predika Jesus' hela sanningsbudskap för vår tid utan att även inkludera de
tre änglarnas budskap? (Uppenbarelseboken 14:6 )
Nej! De tre änglarnas budskap måste vara med. I Uppenbarelseboken uppenbarar och bestämmer
Jesus själv om sitt ändtidsbudskap. Han gör på ett otvetydligt sätt klart, att hans folk måste fortsätta att
följa vad han visar i denna bok. (Uppenbarelseboken 1:3; 22:7). Troende präster i ändtiden skall alltså
predika Jesus' budskap så som det står i Uppenbarelseboken. I detta ingår naturligtvis att predika hans
speciella trepunktsbudskap från Uppenbarelseboken 14:6-14. Lägg märke till att Jesus i vers 6 kallar
dessa budskap för ett "evigt evangelium". Han säger även att dessa budskap måste nå ut till varenda
människa på jorden innan han kommer för att hämta sitt folk. Här är tre begrundansvärda tankar:
A. Ingen kan säga att han predikar Jesus' eviga evangelium om inte de tre änglarnas budskap är med.
B. Ingen har rätt att kalla sitt budskap för Guds eviga evangelium om han utelämnar de tre änglarnas
budskap.
C. De tre änglarnas budskap förbereder människor för Jesus andra ankomst (Uppenbarelseboken
14:12-14). Om du inte lyssnar till, förstår och tar emot Jesus' trepunktsbudskap så kanske du inte är
förberedd på hans återkomst.
Särskilda budskap under ändtiden.
Jesus, som vet vad vi behöver, gav oss tre särskilda budskap för ändtiden. Vi måste förstå och följa
dessa. De kommande åtta studieguiderna förklarar dessa budskap för dig.
5. Lukas 1:17 säger att Eliabudskapet skulle "omvända de ohörsamma till de rättfärdigas
sinnelag". Vad betyder det? (Lukas 1:17 )
"Den rättfärdige skall leva av tro." Romarbrevet 1:17. De rättfärdiga förstår att frälsning kommer bara
genom tro på Frälsaren. "I ingen annan finns frälsning; ej heller finns under himmelen något annat
namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta." Apostlagärningarna 4:12. Johannes ville att
detta skulle vara kristallklart för alla: Tro som är förankrad i något eller någon annan än Jesus Kristus
kan aldrig rädda människor från synd eller leda till ett förändrat liv. Människor måste få höra och förstå
den här hörnpelaren av sanning. Denna sanning är även kärnan i Guds trepunkts Eliabudskap för oss
idag.

Quiz Questions
1. De tre änglarna i Uppenbarelseboken 14 (1)
___ Är bokstavliga änglar som måste skrika högt för att höras.
___ Representerar Guds ändtidsbudskap som kommer att spridas mycket snabbt och kraftfullt.
___ Är bara fantasifigurer.
2. Vilka av nedanstående påstående är sanna vad gäller Uppenbarelseboken? (3)
___ Boken är förseglad.
___ Själva namnet betyder "avtäckande" eller "uppenbarande".
___ Den talar om vilket budskap Guds folk kommer att predika under de sista dagarna.
___ Den innehåller en beskrivning av Jesus.
___ Gud uttalade en förbannelse över dem som studerar den.

3. De tre änglarnas budskap skall nå ut till alla människor innan Jesus kommer tillbaka. (1)
___ Ja
___ Nej
4. Kärnan i den första ängelns budskap är: (3)
___ Att detta är det eviga evangeliet.
___ Går inte att förstå.
___ Att evolutionen är en kristen teori.
___ Att domen nu pågår.
___ Att vi ska respektera och helt förtrösta på Gud.
___ Att var och en kan tillbe vad han tycker.
5. Den andra ängelns budskap säger att Babylon har fallit, och ängeln i Uppenbarelseboken 18
uppmanar allvarligt Guds folk som fortfarande är i Babylon att komma ut därifrån. (1)
___ Ja
___ Nej
6. Den tredje ängelns budskap uppmanar alla Guds barn att ta emot vilddjurets märke. (1)
___ Ja
___ Nej
7. Hur beskrivs Guds folk i Uppenbarelseboken 14:12? (2)
___ De är ståndaktiga.
___ De är heliga.
___ De tror inte på de tio budorden.
___ De har en väldigt svag tro.
8. Vad händer direkt efter att evangeliet har nått ut till alla människor? (1)
___ Alla nationer gör bättring.
___ Gud bygger ett nytt New York och London.
___ Jesus kommer tillbaka.
9. Vilka av följande påståenden gäller som "nutida sanning" idag? (1)
___ Jonas budskap till Nineve.
___ Noas budskap innan översvämningen.
___ De tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14:6-14.
10.
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Vad är sant när det gäller de tre änglarnas budskap? (6)
Dessa budskap predikas just nu.
Dessa budskap poängterar att frälsning endast är möjlig genom Jesus Kristus.
De kan även kallas för "Eliabudskapet".
Elia personligen kommer att dyka upp för att presentera dem.
De betonar att evolutionsteorin är biblisk.
De flesta människor kommer aldrig att höra dessa budskap.
De kommer att sammansvetsa familjer i kärlek och glädje.
De kommer att följas av övernaturliga krafter.
De hjälper människor att förbereda sig för Jesus andra ankomst.

11.
___
___
___

Johannes Döparen kallades för sin tids Elia eftersom (1)
Han tyckte om att kalla ner eld från himlen.
Översteprästen föredrog det namnet.
Han predikade i Elias ande och kraft och förberedde människorna för Jesus' första ankomst.

12. Ordet "evangelium" betyder "goda nyheter". (1)
___ Ja
___ Nej

Gud-gjorde-ritningarna

Alla vet att för 4000 år sedan, högst uppe på berget Sinai, gav
Gud Moses de Tio Budorden. Men vad de flesta inte vet, är att
Gud samtidigt gav Moses planritnigarna på en av de mest
förunderliga byggnader som någonsin byggts - nämligen
tabernaklet. Och det måste ha varit en väldigt viktig byggnad,
eftersom israeliterna inte fick lov att komma in i det förlovade
landet innan den var färdigbyggd. Detta unika, portabla tempel,
representerade Guds boning bland sitt folk, och dess gudstjänster
var en tre-dimensionell illustration av Guds frälsningsplan. En
illustration som den nyfödda nationen av frigivna slavar kunde
föstå. När man tittar närmare på tabernaklets hemligheter, förstår
man bättre hur Jesus frälser de förlorade och leder sin kyrka.
Tabernaklet fungerar också som nyckel till flera profetior. I det här
studiebrevet ska vi gå på upptäcksfärd i tabernaklet och upptäcka
dold symbolism. Ett spännande äventyr väntar!

1. Vad sa Gud till Moses att bygga?
"Och de skall göra åt mig en helgedom, för att jag må bo mitt ibland dem." 2 Mosebok 25:8.
Answer: Herren bad Moses att bygga en helgedom - en speciell byggnad som skulle tjäna som boning
för himmelens Gud.
En kort beskrivning av tabernaklet
Tabernaklet hade ett elegant, tältliknande utseende (ca 5 x 15 m) där Guds övernaturliga väsen hade
sin boning, och där speciella gudstjänster hölls. Väggarna utgjordes av akaciebräder som stod upprätt i
silversocklar och var överdragna med guld. (2 Mosebok 26:15-19, 29). Taket bestod av fyra lager: linne,
gethår, vädursskinn och tahasskinn (2 Mosebok 26:1, 6-14). Tabernaklet hade två rum: det heliga och
det allra heligaste. Ett tjockt draperi skilde de två rummen åt. Förgården utanför helgedomen var 100
alnar lång och 50 alnar bred (2 Mosebok 27:18). Omhägnaden var av fint linnetyg och hölls uppe av 60
kopparpelare. (2 Mosebok 27:9-16).

2. Vad menade Gud att folket skulle lära sig av helgedomen?
"Gud, i helighet [helgedomen] går din väg; vem är en gud så stor som Gud?" Psaltaren 77:14.
Answer: Guds väg, eller frälsningsplan, visas i den jordiska helgedomen. Bibeln lär oss att allting som
fanns i helgedomen eller som var förknippat med dess gudstjänster, symboliserade något som Jesus
skulle göra för att frälsa oss. Det här betyder, att för att förstå frälsningsplanen, måste vi förstå
symboliken som är förknippad med helgedomen. Därför utgör detta studiebrev ett ytterst viktigt studium.
3. Varifrån fick Moses ritningarna till tabernaklet? Vad var det som man hade ritat av?
"Men en huvudpunkt i vad vi vill säga är detta: Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om
Majestätets tron i himmelen, för att göra tjänst i det allraheligaste, i det sannskyldiga tabernaklet, vilket
Herren har upprättat, och
inte någon människa." "I
det att de tjänar i den
helgedom som är en
avbild och en skugga av
den himmelska. Om en
sådan fick ock Moses
befallning genom en
uppenbarelse, när han
skulle förfärdiga
tabernaklet. Se till, heter
det, att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit dig visad på
berget." Hebreerbrevet 8:1-2, 5.
Answer: Gud gav Moses detaljerade ritningar till tabernaklet.
Ritningarna var en kopia av originalet i himlen, som var förebilden
för Moses tabernakel.
4. Vilka inventarier fanns på förgården?
Answer:
A. Brännoffersaltaret där djur
offrades, var placerat direkt
innanför ingången (2 Mosebok
27:1-8). Det här altaret
representerade Jesu kors. Djuret
representerade Jesus, det största offret (Johannes
1:29).
B. Bäckenet, som var gjort av
koppar, var
placerat emellan altaret och
ingången till själva helgedomen. I detta tvättfat
tvättade prästerna sina händer och
fötter innan de offrade eller gick in helgedomen (2
Mosebok 30:17-21;
38:8). Vattnet representerade reningen från synd,
eller pånyttfödelsen
(Titus 3:5).
5. Vilka inventarier fanns i det heliga?
Answer:
A. Skådebrödsbordet (2 Mosebok 25:23-30)
representerade Jesus, livets bröd (Johannes

6:51).

B. Den sjuarmade ljusstaken (2 Mosebok 25:31-40) representerade Jesus, världens ljus

(Johannes 9:5; 1:9). Oljan representerade den Helige Ande (Sakarja 4:1-6; Uppenbarelseboken 4:5).

C. Rökelsealtaret (2 Mosebok 30:7-8) representerade Guds folks böner (Uppenbarelseboken
5:8).
6. Vilka inventarier fanns i det allra heligaste?

akacieträ
gjorda helt
25:17-22),
Guds tron
80:1).

Answer: Förbundsarken var det enda som fanns i det allra
heligaste (2 Mosebok 25:10-22). Den var en låda, eller kista, av
överdragen med guld. Ovanpå kistan stod två änglar som var
av guld. Mellan dessa änglar befann sig nådastolen (2 Mosebok
platsen för Guds övernaturliga närvaro. Den symboliserade
i himlen, som också är placerad mellan två änglar (Psaltaren

7. Vad fanns inuti arken?
Answer: De Tio Budorden som Gud med sitt finger skrev
på stentavlor, och som hans folk alltid skulle lyda
(Uppenbarelseboken 14:12), låg inuti arken (5 Mosebok
10:4-5). Men att nådastolen stod ovanpå budorden skulle
visa att så länge som Guds folk bekände och övergav sina
synder (Ordspråksboken 28:13), så skulle de ges nåd
genom det blod som prästen stänkte på nådastolen. (3
Mosebok 16:15-16). Djurets blod representerade Jesus
blod som utgjöts för oss för att vi skulle få förlåtelse
(Matteus 26:28; Hebreerbrevet 9:22).
8. Varför var
djuroffer nödvändigt
i helgedomstjänsten
på Gamla
Testamentets tid?
"Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod
utgjutes ges ingen förlåtelse." Hebreerbrevet 9:22. "Ty detta är mitt
blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas
förlåtelse". Matteus 26:28.
Answer: Att offra djuren var nödvändigt för att hjälpa människorna
att förstå varför Jesu blod måste till, för att deras synder skulle
kunna bli förlåtna. Den nakna och bittra sanningen är att straffet
för synd är evig död (Romarbrevet 6:23). Eftersom vi alla har
syndat så borde vi alla dö. Om det inte hade varit för att Jesus
erbjöd sitt fullkomliga liv för att betala dödsstraffet för alla
människor, så hade Adam och Eva dött med en gång
(Uppenbarelseboken 13:8). Efter syndafallet krävde Gud ett
offerdjur (1 Mosebok 4:3-7). Syndaren skulle döda djuret med sina
egna händer (3 Mosebok 1:4, 5). Det var en blodig och obehaglig
upplevelse som efterlämnade ett outplånligt intryck hos syndaren som då på allvar förstod
konsekvensen av synd (evig död). Personen förstod hur desperat han behövde en Frälsare och ett
ställföreträdare. Utan en Frälsare fanns det inte något hopp om frälsning.
Genom symbolen med det slaktade djuret, visade offersystemet att Gud var beredd att ge sin ende Sons

liv för våra synder (1 Korinterbrevet 15:3). Jesus skulle inte bara bli deras Frälsare och räddare utan
även deras ställföreträdare (Hebreerbrevet 9:28). När Johannes Döparen såg Jesus sade han, "Se,
Guds Lamm, som borttager världens synd!" Johannes 1:29. Människor på Gamla Testamentets tid såg
fram emot korset för frälsning. Vi, idag, ser tillbaka på Golgata för vår frälsning. Det finns ingen annan
väg till frälsning (Apostlagärningarna 4:12).
9. Hur offrades djuren under helgedomstjänsten, och vilken
betydelse hade det?
"Och han skall lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud; så blir det
välbehagligt, och försoning bringas för honom." "Och han skall slakta
det vid sidan av altaret, norrut." 3 Mosebok 1:4, 11.
Answer: När en syndare förde med sig ett offerdjur till templets ingång,
så gav prästen honom en kniv och ett fat. Syndaren lade sina båda
händer på djurets huvud och bekände sina synder. Detta symboliserade
överförandet av synden från syndaren till djuret. Därefter ansågs
syndaren vara oskyldig och djuret skyldigt. Eftersom djuret, symboliskt
sett, nu var skyldigt, måste det nu betala syndens lön - döden. Genom
att med egna händer slakta offerdjuret, fick syndaren på ett högst påtagligt sätt lära sig att synden
orsakade ett oskyldigt djurs död och att hans synder skulle komma att orsaka den oskyldige Jesus död.
10. Vad gjorde prästen med blodet från offerdjuret när det offrades för en hel församlings
synder? Vad skulle det symbolisera?
”Och den smorde prästen skall bära något av tjurens blod in i uppenbarelsetältet, och prästen skall
doppa sitt finger i blodet och stänka sju gånger inför Herrens ansikte, vid förlåten.” 3 Mosebok 4:16-17.
Answer: När ett djur offrades för en hel församlings synders skull, så tog prästen, som representerade
Jesus (Hebreerbrevet 3:1), blodet med sig in i helgedomen och stänkte det framför draperiet (förlåten)
som skilde de två rummen åt. På andra sidan förlåten hade Guds närvaro sin boning. På så sätt
överfördes synderna på ett symboliskt sätt från församlingen till helgedomen. Genom att göra så med
blodet visade prästen församlingen på vad Jesus gör i himlen för vår skull just nu. Efter att ha dött på
korset för våra synders skull, och uppstått från de döda, for Jesus upp till himlen för att i egenskap av
vår överstepräst frambära sitt blod i den himmelska helgedomen (Hebreerbrevet 9:11-12). Vad prästen
på jorden gjorde med offerdjurets blod representerar Jesus när han med sitt blod stryker ut alla våra
synder ur den himmelska boken. Det betyder att våra synder endast kan förlåtas när vi bekänner dem i
hans namn (Johannes 1:9).
11. På vilka två sätt tjänar Jesus sitt folk, baserat på gudstjänsten i
helgedomen? Vilka fantastiska fördelar får vi ta emot genom hans
kärleksfulla tjänande?
”Vi har ock ett påskalamm, som är slaktat, nämligen Kristus.” 1 Korinterbrevet
5:7. ”Eftersom vi nu har en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna,
nämligen Jesus, Guds Son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. Ty vi har inte
en sådan överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en
som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd. Låt oss därför med
frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna
nåd, till hjälp i rätt tid.” Hebreerbrevet 4:14-16.
Answer: Jesus är både offret för våra synder och vår himmelske präst. Att
Jesus dog i vårt ställe, som vårt offerlamm, och att han nu tjänstgör som vår himmelske präst, är två
otroliga mirakel som kommer oss till godo genom:
A. En livsförändrande upplevelse som kallas pånyttfödelse, då alla våra gamla synder blir förlåtna
(Johannes 3:3-6; Romarbrevet 3:25).

B. Kraft att leva rättfärdigt både nu och i framtiden (Titus 2:14; Filipperbrevet 2:13).
Dessa två mirakel gör en människa rättfärdig - vilket innebär att en rätt och riktigt relation finns mellan
Gud och människan. Det är helt omöjligt för en person att bli rättfärdig genom egna gärningar, eftersom
rättfärdighet kräver mirakel som bara Jesus kan åstadkomma (Apostlagärningarna 4:12). En person blir
rättfärdig genom att förlita sig på att Jesus gör för honom vad han inte kan göra själv.
Det är detta som det bibliska uttrycket ”rättfärdighet genom tro” betyder.
Jag ber Jesus om att han ska bli den som bestämmer i mitt liv och jag
förlitar mig på att han utför de mirakel som behövs, samtidigt som jag på
alla sätt samarbetar med honom. Denna rättfärdighet, som på ett
mirakulöst sett utförs för mig och i mig av Jesus, är den enda sanna
rättfärdighet som finns. All annan typ av rättfärdighet är falsk.
12. Vilka sex underbara
löften ger Bibeln
beträffande den
rättfärdighet som Jesus
erbjuder oss?

I egenskap av
Answer:
A. Han utplånar våra
överstepräst ger
gamla synder och räknar Jesus oss kraft att
oss som skuldfria. (Jesaja
leva rättfärdigt både
44:22; Johannes 1:9).
B. I begynnelsen var vi
nu och i framtiden.
skapade till Guds avbild (1
Mosebok 1:26-27). Jesus lovar att åter göra oss till Guds
avbild (Romarbrevet 8:29).
C. Jesus gör så att vi vill leva rätt och riktigt och ger oss
sin kraft så att vi faktiskt kan det (Filipperbrevet 2:13).
D. Genom sina mirakel gör Jesus så att vi med glädje
bara gör det som behagar Gud. (Hebreerbrevet 13:2021; Johannes 15:11).
E. Genom att tillgodoräkna oss sitt syndfria liv och
försonande död så tar Jesus bort den dödsdom som hängde över oss (2 Korinterbrevet 5:21).
F. Jesus tar ansvaret för att vi förblir trogna tills han kommer tillbaka för att ta med oss till himlen.
(Filipperbrevet 1:6; Judas 1:24).
Jesus är redo att uppfylla alla dessa löften i ditt liv. Är du redo? Böj dina knän där du är just nu och be
honom att leda ditt liv. Han sviker dig inte.
13. Har en person egentligen alls någon roll att fylla
när det gäller att bli rättfärdig genom tro?
”Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till
mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske
Faders vilja.” Matteus 7:21.
Answer: Ja, Jesus säger att vi måste göra hans Faders
vilja. På Gamla Testamentets tid fortsatte en omvänd
person att bära fram offerlamm för att visa att han ångrade
sina synder och att han helhjärtat önskade att Gud skulle
leda honom genom livet.
Eftersom vi själva inte kan uträtta de mirakel som krävs för
att bli rättfärdiga, så behöver vi dagligen återanknyta till
Jesus (1 Korinterbrevet 15:31). Vi måste be honom

komma in i våra liv och utföra dessa mirakel. Vi måste vara villiga att lyda och att följa Jesus vart än han
leder oss (Johannes 12:26; Jesaja 1:18-20).
Synd gör att vi vill göra saker på vårt eget sätt (Jesaja 53:6), och att vi gör uppror mot Gud på samma
sätt som Satan en gång gjorde (Jesaja 14:12-14). Att tillåta Jesus att styra våra liv är ibland lika svårt
och gör ibland lika ont som att få ett öga utstucket eller en arm avryckt (Matteus 5:29-30). Synd är
nämligen beroendeframkallande och detta beroende kan endast besegras av Guds mirakulösa kraft
(Markus 10:27).
Många tror att Jesus kommer att ta med sig alla som säger sig vara frälsta, till himlen, oavsett hur de
lever. Men så är det inte. Det är en av Satans lögner. En kristen måste följa Jesus sätt att leva (1 Petrus
2:21). Kraften i Jesu blod kan åstadkomma detta för oss (Hebreerbrevet 13:12), men bara om vi låter
Jesus ha full kontroll över våra liv och om vi med glädje följer honom vartän han leder oss—även om
stigen ibland är stenig och krokig (Matteus 7:13-14, 21).
14. Kan du hjälpa mig att förstå det där med försoningsdagen?
Answer:
A. En gång om året, på försoningsdagen, hölls i Israel en högtidlig
sammankomst. (3 Mosebok 23:27). Alla skulle erkänna sina synder på den
dagen. De som vägrade blev för evigt förvisade från Israel. (3 Mosebok
23:29).
B. Två bockar valdes ut: En var Herrens bock; den andra var syndabocken
och representerade Satan (3 Mosebok 16:8). Herrens bock dödades och
offrades för folkets synder. (3 Mosebok 16:9). Men på den här dagen tog
man blodet in i det allra heligaste och stänkte på och framför nådastolen (3
Mosebok 16:14). Endast på denna särskilda försoningsdag fick
översteprästen gå in i det allra heligaste och stå inför Gud vid nådastolen.
Blodet som stänktes (symboliken för Jesu offer) accepterades av
Gud, och folkets alla synder överfördes från helgedomen till
översteprästen. Han överförde därefter alla dessa bekända synder
till syndabocken, som man förde ut i öknen (5 Mosebok 16:16, 2022). På detta sätt renades helgedomen från folkets synder som hade
blivit överförda med blodet som hade stänkts framför förlåten och
samlats där under året.

Syndabocken, som Gud
kommer att hålla fullt
ansvarig för all synd,
representerar Satan. :

15. Symboliserar eller
återspeglar försoningsdagen
en del av Guds stora
frälsningsplan, precis som
resten av den jordiska
helgedomstjänsten gjorde?

”Alltså var det nödvändigt att
avbilderna av de himmelska
tingen renades genom sådana
medel; men de himmelska
tingen själva måste renas
genom bättre offer än dessa.” Hebreerbrevet 9:23.
Answer: Ja. Den dagens gudstjänst pekade på hur synden
utplånas i den himmelska helgedomen av den verklige översteprästen. Genom att med sitt blod märka
de som står skrivna i livets bok, så befäster Kristus människornas beslut att för alltid tjäna honom. Precis
som Israels Yom Kippur, symboliserar denna speciella dag jordens slutgiltiga försoning. Tack var denna
uråldriga årliga försoningsdag är är hela mänskligheten försäkrad om att vår trogne överstepräst Jesus
fortfarande medlar för sitt folk i himlen och att han är redo att utplåna synderna hos alla dem som

förtröstar på Jesu blod. Den sista försoningen leder till den slutgiltiga domen, vilken kommer att avgöra
varje enskild människas liv, antingen för liv eller för död.
Viktiga händelser
I de nästa två studieguiderna kommer du att upptäcka hur symboliken i den jordiska helgedomen och
speciellt i försoningsdagen, symboliserade viktiga händelser vid tidens ände, vilka styrs utifrån den
himmelska helgedomen.
Datumet för domen
I nästa studieguide kommer vi att undersöka en viktig profetia i Bibeln där Gud bestämmer ett datum då
domen i himlen ska börja. Minst sagt spännande!
16. Jag vill ta emot Jesus, hans rättfärdighet, förlåtelse och rening från synd. Jag tror på att
hans kraft hjälper mig att leva rätt både nu och i framtiden.
Answer:

Quiz Questions
1. Det fanns bara två saker på helgedomens förgård. Vilka? (2)
___ Nådastolen.
___ Tvättfat.
___ Stolar.
___ Brännoffersaltaret.
2. Guds närvaro hade sin boning på nådastolen. (1)
___ Ja.
___ Nej.
3. Den sjuarmade ljusstaken representerade (1)
___ Jesus, världens ljus.
___ Jesu andra ankomst.
___ Det nya Jerusalems glittrande murar.
4. Syftet med helgedomen och dess gudstjänster var att (1)
___ Hjälpa människor att förstå änglar.
___ Förse människorna med kött.
___ Symbolisera frälsningsplanen
5. Vem bestämde hur helgedomen skulle se ut? (1)
___ Noa.
___ En ängel.
___ Aron.
___ Gud.
6. De tio budorden fanns inuti förbundsarken. (1)
___ Ja.
___ Nej.
7. Det slaktade offerdjuret representerade (1)
___ Den Helige Ande.
___ Krig.
___ Jesus.
8. På vilka två sätt, med exempel från helgedomstjänsten, tjänar Jesus oss nu? (2)
___ Kung.
___ Offerlamm.
___ Överstepräst.

___ Härskare av Universum.
9. Vilka av följande påståenden är riktiga vad gäller den jordiska helgedomen? (2)
___ Den hade tre rum.
___ Det var en tältliknande byggnad.
___ Storleken var 30 x 150 meter.
___ Förgården omhägnades av kopparpelare och linnetyg.
___ Taket var gjort av egyptiska lerpannor.
___ Tvättfatet stod i det allra heligaste.
10. Rättfärdighet genom tro är den enda sanna rättfärdigheten. (1)
___ Ja.
___ Nej.
11.
___
___
___

Rättfärdighet genom tro kommer från (1)
Människans gärningar.
Dopet.
Tro på Jesus Kristus, och inget annat.

12.
___
___
___

Vem var det som dödade offerdjuret som syndaren kom med? (1)
Gud.
Prästen.
Syndaren.

13.
___
___
___
___
___

Vilka påståenden är sanna vad det gäller rättfärdigheten som Jesus erbjuder? (3)
Den återskapar oss till Guds avbild.
Den är inte mirakulös.
Våra goda gärningar utgör en viktig del av den.
Den raderar ut våra tidigare synder.
Den ger oss längtan till att leva rätt.

14.
___
___
___
___
___
___

Vilka av följande påståenden är sanna vad det gäller försoningsdagen? (4)
Den inträffade en gång i månaden.
Det var en domens dag.
Det var en dag med spel och nöjen.
Den symboliserade den slutgiltiga domen.
Syndabocken symboliserade Satan.
Blodet togs med in i det allra heligaste.

15. Rättfärdighet betyder ett riktigt förhållande till Gud. (1)
___ Ja.
___ Nej.
16. Genom att slakta ett djur förstod folket att syndens lön var döden för alla människor. (1)
___ Ja.
___ Nej.

Precis-som-det-var-sagt!-Profetiska-tidsangivelser-klarlagda!
Spänn fast säkerhetsbältena! Nu ska vi studera den längsta
tidsprofetian i Bibeln - den profetia som så perfekt förutsade Jesu
födelse i Betlehem och även tidpunkten för hans död. I studieguide
16, "Änglabudskap från rymden", läste vi att Gud har ett mycket
viktigt meddelande som hela världen måste få höra innan Jesus
kommer tillbaka! Den första delen av meddelandet är en befallning
till oss människor att tillbedja och ära Gud, ty stunden för hans
dom har kommit! (Uppenbarelseboken 14:7). I Daniel 8 och 9 ger
Gud oss datumet för den slutgiltiga domens början, och
övertygande profetiska bevis för att Jesus verkligen är Messias.
Denna är kanske är den viktigaste profetian i hela Bibeln - och
ändå är det så få människor som känner till den! Andra misstolkar
den totalt. Läs kapitel 8 och 9 i Daniels bok innan du börjar det här
studiebrevet. Glöm inte be Guds Ande att vara din lärare i det här
högintressanta studiet.

1. I en syn såg Daniel en vädur stöta mot väster, norr och söder med sina
tvâ horn. Inget annat djur kunde stå honom emot (Daniel 8:3,4). Vad
symboliserar väduren?
"Väduren som du såg, han med de två hornen, betyder Mediens och Persiens
konungar." Daniel 8:20.
Answer: Väduren symboliserar världsriket Medo-Persien, samma land som
representerades av en björn i Daniel 7:5. Profetiorna i bibelböckerna Daniel och
Uppenbarelseboken är skrivna enligt principen "repetera och förtydliga". D.v.s de repeterar profetior från
tidigare kapitel och förtydligar dem i nästa. På detta sätt blir Bibelns profetior klara och entydliga.
2. Hur såg nästa djur ut som Daniel fick se?
"Men bocken är Javans [Greklands] konung, och det stora hornet i hans
panna är den förste konungen. Men att det brast sönder, och att fyra
andra uppstod i dess ställe, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans
folk." Daniel 8:21,22.
Answer: Därefter såg Daniel i sin syn plötsligt en bock med ett jättestort
horn. Bocken for fram med väldig fart, och han anföll och besegrade väduren. Sedan bröts det stora
hornet av och fyra andra horn växte fram i dess ställe. Denna starka bock symboliserar Grekland, och
det stora hornet var Alexander den Store. De fyra horn som kom efter, symboliserar de fyra kungariken
som Alexanders välde senare delades upp i. I Daniel 7:6 symboliseras dessa riken av de fyra huvudena
på pantern, Grekland. Dessa symboler är så entydliga att de enkelt
går att identifiera i historieböckerna.
3. Enligt Daniel 8:8,9 växte det sedan fram ett litet horn. Vad
representerar detta lilla horn?
Answer: Det lilla hornet representerar Rom. En del antyder att det

lilla hornet skulle vara Antiochus Epiphanes, en Seleukidisk kung som regerade över Palestina i det
andra århundradet f.Kr. och som avskaffade den Judiska gudstjänstformen. Andra, däribland
reformatorerna, lärde att det lilla hornet representerar både det hedniska och påvliga Rom. Låt oss se
vad Bibeln säger:
A. Enligt profetie-regeln "repetera och förtydliga", måste det vara Rom som det talas om här eftersom
både kapitel 2 och 7 i Daniel visar att Rom kommer efter Grekland. Daniel 7:24-27 fastställer också att
påvedömet Rom kommer att följas av Kristus' rike. Det lilla hornet i Daniel 8 passar exakt: Det kommer
efter Grekland och blir förstört på ett övernaturligt sätt, "utan människohand", när Jesus kommer tillbaka.
(Jämför Daniel 8:25 med Daniel 2:34.)
B. Daniel 8 säger att Medo-Persien skulle företa sig "stora" ting (vers 4), Grekland "mycket stora" ting
(vers 8) och det lilla hornet "övermåttan" stora ting (vers 9). Historieböckerna är eniga om att ingen
annan makt än Rom blev "övermåttan" stor efter Grekland.
C. Rom utökade sin makt åt söder (Egypten), åt öster (Macedonien), och "åt det härliga landet"
(Palestina), precis som profetian förutsade (vers 9). Rom är den enda stormakt som passar in här.
D. Bara Rom satte sig upp mot Jesus, "härskarornas furste" (vers 22) och "furstarnas furste" (vers 25).
Det hedniska Rom korsfäste honom och förstörde det judiska templet. Och det påvliga Rom "slog ner"
(vers 11) den himmelska helgedomen och "förtrampade" (vers 13) den genom att byta bort Jesu
prästtjänst i himlen, mot ett jordisk prästadöme som utger sig för att kunna förlåta synder. Ingen utom
Gud kan förlåta synder (Lukas 5:21). Och Jesus är vår ende präst och medlare (1 Timoteus 2:5).
4. Daniel 8 talar om för oss att denna lilla horn-makt också
skulle förinta många av Guds barn (verserna 10,14,15) och
slå sanningen till jorden (vers 12). När en av de heliga
frågade hur länge Guds folk och den himmelska
helgedomen skulle förtrampas, vad var svaret från himlen?
"Då svarade han mig: Två tusen tre hundra aftnar och morgnar;
därefter skall helgedomen komma till sin rätt igen." Daniel 8:14.
Answer: Svaret från himlen var att helgedomen i himlen skulle
renas efter 2300 profetiska dagar, eller 2300 bokstavliga år. (I studieguide 15 förklarades den profetiska
år-dags-principen från Hesekiel 4:6 och 4 Moseboken 14:34.) Vi har redan lärt oss att reningen av den
jordiska helgedomen i det gamla Israel skedde på den stora försoningsdagen.
På den dagen klargjordes vem som hörde Gud till, och alla deras synder utplånades. Den som inte ville
vända om från sin synd, utrotades ur Israel. På så sätt renades lägret från synd.
Himlen försäkrade här Daniel att synd och det lilla hornets makt inte för alltid skulle vara mäktigt, regera
världen och outtröttligt förfölja Guds folk. I stället skulle Gud efter 2300 år, på den himmelska
försoningsdagen eller domedagen, träda fram, och då skulle synd och syndare bli dömda och förvisade
från universum för alltid. Hela universum kommer så att bli syndfritt. Alla orätter mot Guds folk skall
äntligen rättas till, och den frid och harmoni som en gång rådde i Eden,
skall åter fylla universum.
5. Vilken viktig punkt underströk ängeln Gabriel flera gånger?
"Ge akt härpå, du människobarn; ty synen syftar på ändens tid." "Se, jag
vill kungöra för dig vad som skall ske, när det lider mot slutet med vreden."
"Men göm du den synen, ty den syftar på en avlägsen framtid." Daniel
8:17,19,26, kursiven ditlagd.
Answer: Gabriel poängterade flera gånger att synen om de 2300 dagarna
handlade om händelser vid tidens ände. I studieguide 15 lärde vi oss att
tidens ände började år 1798. Ängeln ville att vi skulle förstå att profetian

om de 2300 dagarna främst gäller oss som lever i slutet av denna världens historia. Den har ett speciellt
budskap för oss i dag.
Inledning till Daniel kapitel 9
Efter Daniels syn i kapitel 8, kom ängeln Gabriel och började förklara synen för honom. Men när Gabriel
kom till de 2300 dagarna, föll Daniel ihop och blev sjuk. Men efter en tid blev han bra igen och gick
tillbaka till sitt arbete i regeringen. Men hela tiden tänkte han på det som han inte hade fått förklarat för
sig - de 2300 dagarna. Daniel bad intensivt för sitt folk, judarna, som var tillfångatagna i Medo-Persien.
Han bekände sina egna synder och bad Gud förlåta även folkets synder. Daniels 9:e kapitel börjar med
Daniels bekännelse och uppriktiga bön till Gud.
Ta dig tid här att läsa Daniel 9 innan du fortsätter den här studieguiden.
6. Vem var det som plötsligt rörde vid Daniel medan han bad, och
vilket budskap hade han (Daniel 9:21-23)?
Answer: Ängeln Gabriel rörde vid Daniel och sa att han hade kommit för
att förklara resten av synen från Daniel kapitel 8 (jämför Daniel 8:26 med
Daniel 9:23).
7. Hur stor del av de 2300 åren
skulle ges till (vara bestämda för)
Daniels folk, judarna, och deras
huvudstad Jerusalem (Daniel
9:24)?
Answer: Sjuttio veckor skulle vara
"bestämda över," eller ges till,
judarna. Sjuttio profetiska veckor är
detsamma som 490 bokstavliga år
(70 x 7 = 490). Guds folk skulle snart få återvända från
fångenskapen i Medo-Persien, och Gud skulle speciellt ge dem
490 år av de 2300 åren för att de skulle få ytterligare en chans att
omvända sig och tjäna
honom.
8. Vilken händelse och
vilket årtal skulle ange början av de profetiska 2300 och 490
dagarna (Daniel 9:25)?
Answer: Händelsen som anger början var ett påbud från den
persiske kungen Artasastas att Guds folk (som var fångar i MedoPersien) skulle återvända till Jerusalem och återuppbygga staden.
Påbudet i Esra kapitel 7, utfärdades år 457 f.Kr. - kungens sjunde
regeringsår (vers 7) - och verkställdes
på hösten. Artasastas regering började
år 464 f.Kr.
9. Ängeln sa att Messias skulle
komma 69 profetiska veckor, eller 483 bokstavliga år (69 x 7 = 483),
efter år 457 f.Kr. (Daniel 9:25). Gjorde han det?
Answer: Ja, verkligen! Räknar man 483 hela år efter hösten 457 f.Kr.,
kommer man till hösten 27 e.Kr. Ordet "Messias" betyder "en smord"
(Johannes 1:14 maginalen). Jesus smordes med den helige Ande
(Apostlagärningarna 10:38) vid sitt dop (Lukas 3:21,22). Detta hände i kejsar
Tiberius 15:e regeringsår (Lukas 3:1), som var år 27 e.Kr. Tänk, att detta

förutsades mer än 500 år tidigare!
Jesus började genast med att predika att "tiden är fullbordad" (hänsyftande till de 483 åren tills Messias
skulle komma). Så förkunnade han profetiornas fullbordan (Markus 1:14,14: Galaterbrevet 4:4). Jesus
började alltså sin förkunnelse med att understryka betydelsen av att profetian om de 2300 dagarna var
korrekt. Detta är ju ett helt oslagbart och spännande bevis för att:
A. Bibeln är inspirerad.
B. Jesus är Messias.
C. Alla andra datum i profetian om de 2300 och 490 åren också är tillförlitliga. Vilken fast grund att
bygga på!
10. Vi har nu sett på
483 av profetians 490
år, men det är en hel
profetiskt vecka, eller
sju bokstavliga år kvar
(Daniel 9:26,27). Vad
händer härnäst? Och
när händer det?
Answer: Jesus "förgörs"
eller korsfästes efter "en
halv vecka", vilket är tre
och ett halvt år efter det
han smordes - på våren
31 e.Kr. Lägg märke till
hur evangeliet lyser
igenom i Daniel 9:26: "Efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras."
Jesus dog på korset för vår skull! "Han hade ingen synd gjort" (1 Peter 2:22) men dog för våra synder (1
Korinterbrevet 15:3; Jesaja 53:5). Jesus offrade villigt och kärleksfullt sitt dyrbara liv för att frälsa oss från
synd. Halleluja, vilken Frälsare! Det är detta som är kärnan i Daniel
kapitel 8 och 9.
11. Om nu Jesus dog efter tre och ett halvt år, hur kunde han då
"med många sluta ett starkt förbund" under sju år, som det står i
profetian i Daniel 9:27?
Answer: Förbundet är en helig överenskommelse att frälsa
människorna från deras synder (Hebreerbrevet 10:16,17). Efter sitt tre
och ett halvt-åriga uppdrag, fortsatte förbundet att gälla genom
lärjungarna (Hebreerbrevet 2:3). Han sände dem först bara till den
judiska nationen (Matteus
10:5,6), eftersom hans utvalda
folk fortfarande hade tre och ett
halvt år kvar av de 490 åren, på
sig att omvända sig.
12. När den 490 år långa
nådatiden för den judiska nationen slutgiltigt var förbi på
hösten år 34 e.Kr, vad började lärjungarna göra?
Answer: De började predika evangelium även för icke-judar och
andra folk och nationer i världen (Apostlagärningarna 13:46).
Stefanus, en gudfruktig diakon, stenades offentligt år 34 e.Kr.
Från och med den händelsen var inte judarna längre Guds
utvalda folk eller nation, eftersom de hade förnekat Jesus och

Guds plan. Från och med då räknar Gud alla människor av alla nationaliteter som följer och tjänar
honom, till sina andliga judar. De har blivit hans utvalda folk - "arvingar efter löftet." Naturligtvis
inkluderar det också de judar som personligen tar emot och tjänar Jesus (Galaterbrevet 3:27-29;
Romarbrevet 2:28,29).
13. Hur många av profetians 2300 år återstod efter år 34 e.Kr?
Vilket är profetians slutår? Vad sa ängeln skulle hända det året
(Daniel 8:14)?
Answer: Det var 1810 år kvar (2300 minus 490 = 1810). Profetians
slutår är 1844 (34 e.Kr. + 1810 = 1844). Ängeln sa att helgedomen
skulle komma till sin rätt igen, den skulle renas, och den himmelska
domen skulle börja. (Den jordiska helgedomen förstördes år 70 e.Kr.
Vi såg i studieguide 17 att den himmelska försoningsdagen, eller
domen, skulle inleda ändens tid. Vi vet nu att den började år 1844.
Det hade Gud bestämt, och det är lika visst och säkert som att
Messias skulle framträda år 27 e.Kr. Guds folk på den sista tiden
har fått i uppdrag att förkunna det för hela världen
(Uppenbarelseboken 14:6,7). Det blir både spännande och
intressant att läsa mer detaljerat om domen i studieguide 19. Gud
sade på Noas tid att domens flod skulle komma om 120 år (1
Mosebok 6:3) - och så hände också. Gud sade på Daniels tid att den slutliga domen skulle börja 2300 år
efter Daniel(Daniel 8:14) - och så hände också. Gud har suttit till doms sedan 1844.
Betydelsen av försoningen
Det engelska ordet för försoning är "atonement" och det betydde ursprungligen "at-one-ment", vilket
närmast kan översättas med att vara "ett med" eller "förenad med". Det antyder ett harmoniskt
förhållande. Från början var hela universum i perfekt harmoni. Men Lucifer, en strålande himmelsk ängel
(som vi lärde oss om i studieguide 2), ifrågasatte Gud och hans sätt att regera. Lucifer fick med sig en
tredjedel av de himmelska änglarna i sitt uppror (Uppenbarelseboken12:3-4, 7-9).
Det här upproret mot Gud och hans kärleksprinciper kallas i Bibeln för synd (Jesaja 53:6; 1
Johannes 3:4). Synd för med sig kaos, förräderi, besvikelse och all sorts ondska. Värst av allt är straffet
för synd, som är evig död i den brinnande sjön (Romarbrevet 6:23; Uppenbarelseboken 21:8). Synd
sprider sig snabbare och är dödligare än den farligaste cancer. Synd försatte hela universum i fara.

Så Gud kastade ut Lucifer och hans änglar från himlen (Uppenbarelseboken 12:7-9), och Lucifer fick
ett nytt namn - Satan, som betyder "fiende." Hans fallna änglar kallas demoner. När Satan förförde
Adam och Eva kom synden till hela mänskligheten. Vilken förfärlig tragedi! Satan verkade redan från
början ha fått överhanden i den förödande konflikten mellan gott och ont.
Situationen verkade hopplös.
Men, nej! Jesus, Guds Son - gudomen själv - som var mer värd än alla
människor som någonsin skulle komma att leva på jorden, gick med på att offra
sig eget liv för att betala dödsstraffet för alla syndare. (1 Korinterbrevet 5:7).
Genom att acceptera hans offer kunde syndare bli fria från sina synder
(Romarbrevet 3:25). Den här underbara planen innebar även att Jesus kunde,
om han blev ombedd, komma in i en persons liv (Uppenbarelseboken 3:20),
och förändra den personen (2 Korinterbrevet 5:17). Jesus kunde då ge av sin
kraft att motstå Satan och att återskapa varje omvänd person till Guds avbild,
så som det var menat från början (1 Mose 1:26, 27; Romarbrevet 8:29).

Satan är
orsaken till all
synd.

Det välsignade försoningsoffret innefattar också en plan för att isolera och
förinta synden - tillsammans med Satan, hans demoner och alla som valt
syndens väg (Matteus 25:41; Uppenbarelseboken 21:8). För att alla människor
över hela jorden ska kunna fatta ett intelligent beslut, kommer evangeliet om
Guds kärlek, och kunskapen om Satan och hans onda diktatur att predikas överallt. Varje enskild
människa måste sedan själv välja sida. (Matteus 24:14; Uppenbarelseboken 14:6, 7).

Varje människas fall kommer att granskas i den himmelska rättssalen. (Romarbrevet 14:10-12),
och Gud kommer ta varje individs val i beaktande. (Uppenbarelseboken 22:11, 12). Till slut, när synden
är utrotad, ska Gud skapa en ny himmel och en ny jord (2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17), där synd aldrig
mer kommer att finnas (Nahum 1:9), och ge den till sitt folk att ha som sitt hem för all evighet
(Uppenbarelseboken 21:1-5). Fadern och Sonen kommer sedan att bo där tillsammans med sitt folk i
himmelsk glädje och harmoni för alltid.
Allt detta innefattas i "at-one-ment," att vara "återförenad med". Gud har talat om det för oss genom
sitt Ord, och illustrerat det i Gamla Testamentets helgedomstjänst, särskilt på försoningsdagen. Jesus är
nyckeln till försoning. Hans kärleksfulla offer för oss på Golgata gör det möjligt. Att bli av med synden i
våra liv och i universum är bara möjligt genom Jeus (Apostlagärningarna 4:12). Inte undra på att
himmelens trepunktsbudskap till världen i dag, bjuder oss tillbe Jesus (Uppenbarelseboken 14:6, 7).
14. Varför tar en del bibeltolkare bort den sista veckan (= de
sista sju åren) från de 490 år som speciellt tilldelats den judiska
nationen, och lägger den vid tiden för världens ände i samband
med Antikrists verksamhet?
Answer: Det är en bra fråga - "Varför skulle någon vilja ta bort de
sista sju åren från de 490 åren som var tillägnade den judiska
nationen, och lägga till dem vid tidens ände?"
Låt oss titta på fakta:
A. Det finns ingen som helst anledning eller grund för att sära på de 490 åren i profetian. De hänger
ihop, precis som Guds folks 70-åriga fångenskap som det står om i Daniel 9:2.
B. Ingenstans i Bibeln delas det på en tidsangivelse (dagar, veckor, månader, år). Det är alltid en
sammanhängande, kontinuerlig, tidsperiod. Det finns inget bibliskt stöd för att en del av en tidsprofetia
ska skäras av eller delas på och läggas någon annan stans.
C. År 27 e.Kr. (året då Jesus döptes) är början av profetians sista sju år. Det underströk ju Jesus
genom att börja sin verksamhet med att säga. "Tiden är fullbordad." Markus 1:15.
D. När Jesus dog på korset på våren 31 e.Kr., ropade han och sa, "Det är fullbordat." Vår Frälsare
hänvisade här klart och tydligt till profetian om hans död i Daniel kapitel 9, nämligen:
1. Messias skulle "förgöras" eller korsfästas (vers 26).
2. Genom honom skulle "slaktoffer och spisoffer vara avskaffade". Han dog för oss alla som det sanna
Guds Lamm (vers 27; 1 Korinterbrevet 5:7; 15:3).
3. Han försonade våra missgärningar (vers 24).
Det finns alltså ingen biblisk grund eller bevis för att skära av den sista veckan, eller sju år, av de 490
åren som den judiska nationen fått som extra nådatid, och lägga in dem i samband med Anitkrists
verksamhet vid världens ände. Vad som är ännu allvarligare är att genom att flytta på dessa sju år,
förvanskas meningen med profetiorna i Daniels bok och Uppenbarelseboken så att folk helt enkelt inte
kan förstå dem. Det är därför Gud fördömer privata tolkningar av profetior, som t.ex. i fallet "sjuårsgapet". Sådana uttydningar leder alltid människor vilse.
15. Jag har tagit emot Kristi försoningsoffer för mitt liv, och har bett honom rena mig från synd
och göra mig till en ny människa.
Answer:

Thought Questions
1. En makt, representerad av ett litet horn, förekommer både i Daniel 7 och 8. Är det samma
makt? (Daniel 7:8 )

Den lilla horn-makten i Daniel 7 symboliserar påvemakten. Den lilla horn-makten i Daniel 8 symboliserar
både det hedniska och det påvliga Rom.
2. Det står "två tusen tre hundra aftnar och morgnar" i Daniel 8:14. Betyder det 1150 dagar, som
jag har hört sägas? (Daniel 8:14 )
Nej, Bibeln visar tydligt i 1 Mosebok 1:5,8,13,23,31 att en afton och en morgon är en dag. Det fanns
heller ingen historisk händelse efter 1150 dagar som skulle kunna vara av profetisk betydelse.
3. Vilken betydelse har "den fria viljan" i den kristnes liv? (Josua 23:15 )
Den är en nyckel till framgång. Gud har alltid låtit människan ha en fri vilja (Josua 24:15). Trots att han
helst skulle vilja rädda alla människor (1 Timoteus 2:3,4), så låter han oss välja själva (5 Mosebok
30:19). Gud tillät Satan att göra uppror. Och han tillät Adam och Eva att välja att vara olydiga.
Rättfärdighet är inget jag får automatiskt och som tar mig till himlen mot min vilja, oberoende av hur jag
lever mitt liv. Fritt val betyder att jag kan ändra mig när jag vill. Jesus vill att vi väljer honom (Matteus
11:28-30), och att vi gör det medvetet varje dag (Psalm 86:3). Om jag medvetet väljer Jesus varje dag,
kommer han att förändra mig och göra mig lik honom och till slut ta mig med i sitt nya rike. Men kom ihåg
att jag kan ändra mig och gå åt ett annat håll precis när jag vill. Gud tvingar mig inte. Det är därför det är
så viktigt att jag varje dag medvetet väljer att tjäna honom.
4. Många tror att den seleukidiske kung Antiochus Epiphanes är det lilla hornet i Daniel 8. Hur
vet vi att det inte kan vara så? (Daniel 8:9 )
Det finns många anledningar. Här är några:
A. Antiochus Epiphanes blev aldrig "övermåttan stor", som profetian säger (Daniel 8:9).
B. Han regerade inte vid "slutet" eller ens nära slutet av det seleukidiska riket som profetian föreskriver
(Daniel 8:23), utan ungefär i mitten.
C. De som lär att Antiochus Epiphanes är det lilla hornet, räknar de 2300 dagarna som bokstavliga
dagar i stället för profetiska dagar - en dag för ett år. Denna bokstavliga tidsrymd av drygt sex år har
ingen meningsfull betydelse i Daniel kapitel 8. Alla försök att passa in denna bokstavliga tidsperiod med
Antiochus Epiphanes har misslyckats, vilket många gånger har varit pinsamt för dess förespråkare.
D. Det lilla hornet existerar fortfarande vid "tidens ände" (Daniel 8:12,17,19), men Antiochus Epiphanes
dog 164 f.Kr.
E. Det lilla hornet skulle växa "övermåttan stort" mot söder, öster och mot Palestina (Daniel 8:9).
Antiochus Epiphanes regerade visserligen i Palestina en kort tid, men han hade ingen framgång i
Egypten (söder) eller Macedonien (öster).
F. Det lilla hornet skulle slå ner Guds helgedom (Daniel 8:11). Antiochus Epiphanes slog inte ner templet
i Jerusalem. Han ohelgade det, men templet förstördes av romarna år 70 e.Kr. Han förstörde inte heller
Jerusalem, som det står i profetian (Daniel 9:26).
G. Med förödelsens styggelse i Daniel 9:26,27 syftade inte Kristus på vad Antiochus Epiphanes redan
ställt till med 167 f.Kr., utan i stället på den nära framtid då romarnas armé skulle förstöra Jerusalem och
templet redan under hans generation år 70 e.Kr. (Lukas 21:20-24). I Matteus 24:15 nämner Jesus
speciellt profeten Daniel, och säger att det som förutsägs i Daniel 9:26,27 kommer att slå in när de
kristna (i framtiden) ser förödelsens styggelse "stå på en helig plats" i Jerusalem. Detta kan inte
missförstås.
H. Jesus visade klart på sambandet mellan Jerusalems förstörelse och Israels slutgiltiga vägran att ta
emot honom som sin Kung och Frälsare (Matteus 21:33-43; 23:37,38; Lukas 19:41-44). Detta samband
mellan förnekandet av Messias och förstörelsen av staden och templet är det centrala budskapet i
Daniel 9:26,27. Det är ett budskap som talar om följderna av Israels styvnackade förnekan av Messias även efter att ha fått 490 extra nådeår på sig. Att överföra denna profetia på Antiochus Epiphanes, som
dog 164 f.Kr., långt innan Jesus ens var född, förintar ju hela meningen med Daniel kapitel 8 och 9 Bibelns viktigaste tidsprofetia.

Quiz Questions
1. Väduren i Daniel 8 symboliserar (1)
___ Babylon.
___ Medo-Persien.
___ Grekland.
___ Rom.
2. Vad symboliserar bocken i Daniel 8? (1)
___ Egypten.
___ Palestina.
___ Grekland.
___ Assyrien.
3. Det lilla hornet i Daniel 8 representerar (1)
___ Antiochus Epiphanes.
___ Rom. Både dess hedniska och påvliga skede.
___ Ateism.
___ Irak.
4. Den stora försoningsdagen i det gamla Israel var en domens dag. (1)
___ Ja.
___ Nej.
5. Hur stor del av de 2300 åren var avsatta för judarna?(1)
___ 490 år.
___ 700 år.
___ 1810 år.
___ 100 år.
6. I bibliska profetior är en profetisk dag lika med ett bokstavligt år. (1)
___ Ja.
___ Nej.
7. Profetian om de 2300 åren förutsade (500 år innan det hände) att Messias skulle komma år 27
e.Kr. Precis det året kom han också. Detta betyder att (3)
___ Bibeln är inspirerad.
___ Ängeln Gabriel var duktig på att gissa.
___ Alla andra tidsangivelser i profetian också är riktiga.
___ Jesus är Messias.
8. När de 490 nådeåren som den judiska nationen fått, hade gått till ända, vad gjorde lärjungarna
då? (1)
___ De började predika även för folken från andra nationer.
___ De tog en lång semester.
___ De sa att ingen jude någonsin kommer att kunna bli frälst efter år 34 e.Kr.
9. Enligt profetian om de 2300 åren i Daniel kapitel 8 och 9, vad hände år 1844? (1)
___ Domen började i himlen.
___ Nådatiden för den judiska nationen var till ända.
___ Jesus for upp till himlen.
___ Gud avslutade nådatiden för alla människor.
10. Den himmelska försoningsdagen kommer att återförena - försona - hela universum med
Gud. Vilka av följande påståenden är sanna angående försoningen? (10)
___ Jesus offrade sitt liv för att betala vårt dödsstraff.
___ Jesus befriande oss från vår syndaskuld.
___ Jesus förändrar oss och gör oss till helt nya människor.
___ Jesus återskapar oss till sin avbild.

___ I den himmelska rättegången tar Gud hänsyn till varje människas vilja att tjäna Kristus eller Satan.
___ Alla människor på jorden kommer att få full information om Satans planer att förgöra och Guds
underbara plan att frälsa människorna.
___ Synd, Satan och syndare kommer att tas bort och förintas.
___ Gud skapar nya himlar och en ny jord för sitt folk, och kommer att bo bland dem.
___ Synd kommer aldrig mer att uppstå.
11. Det finns ingen biblisk grund eller bevis för att ta bort den sista veckan, eller de sista sju av
de 490 åren, som den judiska nationen hade fått som extra nådatid, och flytta den till tidens slut i
samband med Antikrists verksamhet. (1)
___ Sant.
___ Falskt.
12.
___
___
___
___

År 34 e.Kr., (3)
Tog nådatiden slut för judarna som Guds utvalda folk.
Lärjungarna började predika för andra folk och nationer.
Stefanus, en gudfruktig diakon, stenades.
Domen började i himlen.

13.
___
___
___
___

Den 2300 dagar långa tidsperioden började (1)
34 e.Kr.
1944
1491 f.Kr.
457 f.Kr.

14. Profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken gäller huvudsakligen oss som lever i dag. (1)
___ Ja.
___ Nej.

Fallet-avslutat
Juryn har fattat sitt beslut, domen läses upp... fallet anses avslutat!
Vilken allvarlig tanke! Stunden är snart här, då varenda människa
som någonsin levat måste stå till svars för sina handlingar inför en
allseende Gud (2 Korinterbrevet 5:10). Men du behöver inte
förskräckas - fatta mod! Miljoner människor före dig har funnit att
sanningen om domen egentligen är goda nyheter! På inte mindre
än fyra ställen brister Uppenbarelseboken ut i lovpris och
tacksägelse när den stora domedagen nämns! Visste du att mer
än tusen texter i Bibeln talar om domen? Och nästan alla Bibelns
författare hänvisar till den, så det måste vara något mycket viktigt.
Du kommer att få en riktig ögonöppnar-upplevelse, när du studerar
detta åsidosatta ämne. [Observera att domen är uppdelad i tre
faser... Var uppmärksam på det när du studerar den här lektionen!]

1. Ängeln Gabriel gav Daniel profetian om den himmelska domen som började år 1844. Denna
första fas av domen kallas för den undersökande domen, och den hålls innan Jesus kommer
tillbaka. Vilka människor rannsakas i denna första fas? När avslutas den?
"Domen skall begynna, och det på Guds hus." 1 Petrus 4:17. "Må den som är orättfärdig
fortfara att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orena sig. Så ock den som är
rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig. Se, jag
kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans
gärningar äro." Uppenbarelseboken 22:11, 12. (Se även 1 Timoteus 3:15.)
Answer: Den avslutas alldeles innan Jesus kommer tillbaka. Alla (både levande och
döda) som utgett sig för att vara kristna - "Guds hus" - kommer att rannsakas i den
undersökande domen. (Vi läste om årtalet 1844 i studieguide 18.)
2. Vem är ordförande vid
rättshandlingarna? Vem är
domaren? Vem är
försvarsadvokaten? Vem är
åklagaren? Vilka är vittnena?

Det är
bara de
rättfärdiga
som
kommer
att
rannsakas
i domens
första fas.

"En som var gammal satte sig ned, ...hans tron
var av eldslågor." "Man satte sig till doms, och
böcker blev upplåtna." Daniel 7:9,10. "Vi har en
förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är
rättfärdig." 1 Johannes 2:1. "All dom har han
[Fadern] överlåtit åt Sonen." Johannes 5:22.
"Satan, ...våra bröders åklagare är nerkastad, han
som dag och natt anklagade dem inför vår Gud."
Uppenbarelseboken 12:9,10. "Så säger han som
är Amen, det trovärdiga vittnet, begynnelsen till
Guds skapelse." Uppenbarelseboken 3:14. (Se
även Kolosserbrevet 1:12-15.)

Answer: Gud Fadern, den gamle av dagar, är ordförande vid rättegången. Han älskar dig innerligt
(Johannes 16:27). Satan är den ende åklagaren. I den himmelska rättssalen är Jesus - din bäste vän
som älskar dig - din försvarsadvokat, domare och vittne. Och han har lovat att "rätt ska bli skipad åt den
Högstes heliga." Daniel 7:22.
3. Varifrån kommer bevisen som används i den
undersökande domen? Vilket rättesnöre används? Om Gud
redan vet allting om alla människor, varför behövs en
rättegång?
”Så satte man sig ned till doms, och böcker blev upplåtna.” Daniel
7:10. ”Och de döda blev dömda efter sina gärningar, på grund av
det som var upptecknat i böckerna.” Uppenbarelseboken 20:12.
”De ...ska dömas genom frihetens lag.” Jakob 2:12. ”Ett skådespel
har vi ju blivit för världen, för både änglar och människor.” 1 Korinterbrevet 4:9.
Answer: Bevisen kommer från böcker där alla detaljer från personens hela liv finns nedtecknade. I de
trognas böcker står deras böner, deras omvändelse, deras syndabekännelse och förlåtelse, öppet så att
alla kan se. Dessa böcker visar att med Guds kraft kan den kristne leva ett gudfruktigt liv. Gud visar
öppet sin glädje över de frälstas liv. Domen kommer att visa att "det finns ingen fördömelse för dem som
är i Kristus Jesus." Romarbrevet 8:1.
Guds tio budord är rättesnöret i domen (Jakob 2:10-12). Att bryta mot Guds lag är synd (1 Johannes
3:4). Lagens rättfärdighet fulländas av Jesus i alla hans efterföljare (Romarbrevet 3:3, 4). Att tvivla på
detta är att tvivla på Jesu ord och Jesu kraft.
Denna rannsakning sker inte för att informera Gud om någonting. Han vet redan allting (2 Timoteus
2:19). Men eftersom de frälsta kommer till himlen från en korrupt värld, skulle det vara naturligt om
änglarna och invånarna från andra, syndfria, världar är lite nervösa för att någon från jorden kommer till
himlen och börjar med synd på nytt. Men rannsakningen visar öppet alla hemligheter och svarar på alla
frågor. Satans mål har alltid varit att framställa Gud som orättvis, hänsynslös, kärlekslös och lögnaktig.
Det är därför viktigt att alla i hela universum själva får se vilket tålamod Gud har haft med syndarna.
Domens främsta syfte är att rentvå Guds karaktär (Uppenbarelseboken 11:16-19; 15:2-4; 16:5, 7; 19:1,
2; Daniel 4:36, 37). Lägg märke till att Gud lovprisas och äras för sitt sätt
att genomföra med domen.
4. Vilken del av en persons liv tar man hänsyn till i den
undersökande domen före Jesu återkomst? Vad kommer att
fastställas? Hur avgörs belöningar?
”Gud skall dra alla gärningar till doms, när han dömer allt vad förborgat
är, evad det är gott eller ont.” Predikaren 12:14. ”Låt båda slagen [säd
och ogräs] växa tillsammans intill skördetiden.” ”Människosonen skall då
sända ut sina änglar, och de skall samla tillhopa och föra bort ur hans rike
alla dem som är andra till fall, och dem som gör vad orätt är.” Matteus
13:30, 41. ”Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att
vedergälla var och en efter som hans gärningar är.” Uppenbarelseboken
22:12.

Answer:
Varje liten detalj, även hemliga tankar och handlingar, kommer att
granskas. Det är därför denna första del av domen kallas för den
undersökande domen. Domen avgör vilka av de som påstår sig vara
kristna verkligen blir frälsta. Domen kommer följaktligen även att
avgöra vem som inte blir frälst och därför inte heller blir dömd i den
undersökande domen. Även om vi är frälsta av nåd så kommer vi att
bli belönade efter våra gärningar, vad vi uträttat och hur vi levt. Det
är våra handlingar som visar om vi är genuina kristna (Jakob 2:26).
5. Vilka människor är med och dömer i himlen under de 1000
åren som Uppenbarelsebokens 20:e kapitel handlar om? Vad är syftet med denna andra del av
domen?
”Vet n då inte att de heliga ska döma världen? ...Ni vet ju att vi ska döma änglar.” 1 Korinterbrevet 6:2, 3.
”Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom.”
Uppenbarelseboken 20:4.
Answer:
De “heliga”, eller rättfärdiga, från alla tider, de som
Kristus tar med sig upp till himlen vid sin andra
ankomst, är de som sitter med i den andra delen av
domen.
Tänk dig att en familj hade en älskad son som hade
blivit mördad, och att sonen inte var med i himlen.
Men mördaren var där. Naturligtvis kommer den
familjen att vilja veta varför. I den här andra delen
av domen kommer alla rättfärdiga att få svar på sina
frågor. Varje förlorad persons liv (även Satan och
hans änglar) kommer noggrant att granskas av de
rättfärdiga. De rättfärdiga kommer därefter att helt
kunna instämma med vad Jesus beslutat om var
och ens belöning. Det kommer att vara uppenbart
för alla att domen är helt rättvis. Domen kommer att Guds heliga från alla tider kommer
bekräfta det beslut, som människor redan förut har sitta med i den andra delen av
fattat vad det gäller vem de valde att tjäna, Jesus
domen.
eller någon annan herre (Uppenbarelseboken
22:11, 12). (Se studieguide 12 ifall du behöver repetera vad de 1000 åren handlar om.)

att

6. När och var kommer den tredje fasen av den slugtiltiga domen att äga rum? Vilka ytterligare
människor kommer att ta del?
“Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem.” ”Då skall Herren,
min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig.” ”Hela landet från Geba till Rimmon, söder om
Jerusalem, skall då förvandlas till en slättmark.” Sakaraja 14:4, 5, 10. ”Och jag såg den heliga staden,
ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud.” Uppenbarelseboken 21:2. "När de tusen åren
har gått till ända, skall Satan… gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens fyra hörn… och samla dem
till den stundande striden.” Uppenbarelseboken 20:7, 8.

Answer:
Vid slutet av de 1000 åren kommer enligt Uppenbarelseboken
kapitel 20, den tredje delen, den verkställande domen, att
hållas. Jesus har då återvänt till jorden med den heliga staden.
Alla ogudaktiga som någonsin levat, inklusive Satan och hans
änglar, kommer att vara där. De ogudaktiga från alla tider
kommer att uppväckas (Uppenbarelseboken 20:5), och Satan
kommer genast att organisera en kraftfull propagandakampanj
för att förföra dem. Otroligt nog så kommer han att lyckas få
världens nationer att tro att de kan inta den heliga staden.
7. Vad händer härnäst?
”Och de drar fram över jordens hela vidd och omringar de
heligas läger och den älskade staden.” Uppenbarelseboken
20:9.

De ogudaktiga kommer
försöka att inta den heliga
staden.

Answer: De ogudaktiga omringar staden och gör sig beredda
att anfalla den.
8. Vad är det som avbryter deras stridsplan, och vilket resultat
får det?
"Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och
böcker blev upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det
var livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, på
grund av det som var upptecknat i böckerna." Uppenbarelseboken
20:12. "Vi måste alla, sådana vi är, träda fram inför Kristi domstol." 2
Korinterbrvet 5:10. "Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall
alla knän böja sig, och alla tungor skall prisa Gud. Alltså skall var
och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv." Romarbrevet
14:11, 14.
Answer: Oväntat och helt utan förvarning uppenbarar sig Gud
ovanför staden i ett bländande, nästan paralyserande ljussken (Uppenbarelseboken 19:11-21).
Sanningens ögonblick har kommit. Varje förtappad människa ända från världens begynnelse,
tillsammans med Satan och hans änglar, möter nu Gud och domen. Allas ögon är fästade på kungarnas
Kung. (Uppenbarelseboken 20:12).
Varje människa ser sitt eget liv bli granskat
Därefter passerar hela livet revy framför varje förlorad människa. Hon kommer ihåg Guds oförtröttliga
och kärleksfulla vädjan till omvändelse; den stilla rösten i det innersta; den återkommande känslan av
övertygelse; det envisa vägrandet att svara. Alltihop finns där. Man minns allt. Gud vill att de ogudaktiga
ska förstå. Han kommer att visa alla fakta så att allt framstår klart och tydligt för alla inblandade. Alla
anteckningar och journaler finns.
Inget göms undan
Gud håller inte på med något himmelskt hemligt uppdrag. Han har inte förstört några bevis, eller suddat
någon inspelning. Det finns inget att dölja. Allt är öppet. Varenda människa som någonsin har levat, och
alla både goda och onda änglar, kommer att se detta dramornas drama.
De förlorade faller ned på knä.
Plötsligt går det en rörelse genom mängden. En stackars förtappad själ faller ned på knä, tillstår sin
skuld och erkänner öppet att Gud varit mer än rättvis mot honom. Hans egen envisa stolthet var det som
hindrade honom från att svara. Andra människor och onda änglar börjar göra likadant. Till slut har
varenda människa, varenda ond ängel och även Satan fallit ned inför Gud. (Romarbrevet 14:11). De
erkänner nu öppet att de falskeligen har anklagat Gud, och erkänner hans kärleksfulla, rättvisa och

nådefulla behandling mot dem.
Alla erkänner att domen är rättvis
Alla erkänner att deras dödsdom är rättvis - och det enda säkra sättet att hantera synd. Om varje
förlorad person kan det sägas, "Det har blivit ditt fördärv, o Israel, att du satte dig upp mot mig som var
din hjälp." Hosea 13:9. Gud står nu som rättfärdigad inför hela universum. Alla Satans falska anklagelser
har avslöjats som ett lögnverk påhittat av honom själv, lögnens fader.
9. Vilka sista åtgärder kommer att förinta synden från
universum och ge de rättfärdiga en säker framtid och
tillvaro?
"Och de ...omringar de heligas läger, ...men eld faller ned från
himmelen från Gud och förtär dem. Och djävulen, som
förvillade dem, blir kastad i sjön av eld och svavel."
”Uppenbarelseboken 20:9, 10. ”De [de ogudaktiga] ska bli
såsom aska under era fötter.” Malaki 4:3. ”Ty se, jag vill skapa
nya himlar och en ny jord.” Jesaja 65:17. "Nya himlar och en ny
jord, där rättfärdighet bor." 2 Petrus 3:13. ”Se, nu står Guds
tabernakel bland människorna …och de ska vara hans folk; ja,
Gud själv skall vara hos dem.” Uppenbarelseboken 21:3.
Answer: Eld från himlen kommer att falla ned över de
ogudaktiga. Elden kommer att för evigt utrota synd och syndare från universum (Mer om helveteselden
finner du i studieguide 11). Det kommer att bli sorgligt och smärtsamt för Guds folk, eftersom nästan alla
kommer att ha en vän eller anhörig i elden. Skyddsänglar kommer troligen att gråta över att inte "deras"
människa, som de under många år skyddat och älskat, är frälst. Även Kristus kommer gråta över dem
som han under så lång tid älskade och försökte vinna. I detta hemska ögonblick kommer Guds, vår
älskade Faders, förtvivlan över priset för synd, att vara obeskrivlig.
Nya himlar och jord
Då skall Herren avtorka alla tårar från deras ögon (Uppenbarelseboken 21:4) och skapa nya himlar och
en ny jord - vackrare än någon kan beskriva - för sina heliga. Och det bästa av allt är att han själv
kommer att bo där med de sina i all evighet. Ingen vettig människa skulle väl
vilja gå miste om detta.
10. På vilket sätt symboliserade gudstjänsten på den stora
försoningsdagen i den gammaltestamentliga helgedomen, domedagen och
Guds plan för att förinta synd från universum och återupprätta perfekt
harmoni?
Answer:
I studieguide 2 fick vi lära oss hur Satan falskeligen
anklagade och utmanade Gud och hur han spred den dödsbringande synden
ut i universum. Den stora försoningsdagen i det gamla Israel visade, genom
symbolik, hur Gud kommer att hantera problemet med synden, och hur han
genom sin försoning återupprättar harmoni i universum. De symboliska stegen
i den jordiska helgedomen var:
A. Slaktandet av Herrens bock för att betala alla synder.
B. Prästen stänkte blodet framför nådastolen.
C. Domen förrättades i följande ordning: (1) den rättfärdige antogs, (2) den
orättfärdige fördrevs, och (3) alla spår av synd avlägsnades ur helgedomen
D. Synderna förs över till syndabocken.
E. Syndabocken förs ut i öknen.
F. Människorna renas från sina synder.
G. Alla får börja det nya året med ett tomt och rent blad.

Prästens tjänst vid
nådastolen
representerade Jesu
prästtjänst för oss i
himlen.

Dessa fem symboliska steg representerar vad bokstavligen instiftades i den himmelska helgedomen Guds himmelska huvudkontor i universum. Det första steget ovan är en symbol på vad som bokstavligen
händer i det första steget nedan; det andra steget ovan är symbol för det andra steget nedan, etc. Lägg
märke till hur klart och tydligt Gud har symboliserat dessa viktiga försoningshändelser:
A. Kristus dog för våra synder (1 Korinterbrevet 15:3; 5:7).
B. Jesus är vår överstepräst, som återskapar människorna till Guds avbild. (Hebreerbrevet 4:14-16;
Romarbrevet 8:29).
C. I domen föreligger alla bevis på både onda och goda liv. Alla syndabevis avlägsnas sedan från den
himmelska helgedomen. (Uppenbarelseboken 20:12; Apostlagärningarna 3:19-21).
D. Skulden för syndens ursprung och dess inverkan på människorna läggs på Satan. (1 Johannes 3:8;
Uppenbarelseboken 22:12).
E. Satan drivs ut i öknen. (De 1000 åren, Uppenbarelseboken kapitel 20).
F. Satan, synd och syndare förgörs för alltid. (Uppenbarelseboken 20:10; 21:8; Psaltaren 37:10, 20;
Nahum 1:9).
G. Ny jord skapas för Guds folk. Allt som gått förlorat genom synden återställs till Herrens folk. (2 Petrus
3:13; Apostlagärningarna 3:20, 21).
Försoningen är inte fullbordad förrän hela universum och allt som finns däri, är återskapat som det var
innan syndafallet - med försäkran om att synd aldrig mer ska uppstå.
11. Vilka är de goda nyheter om domen som vi har sett i denna
studieguide? Se sammanfattning nedan.
Answer:
A. Gud och hans sätt att hantera syndaproblemet kommer på ett
strålande sätt att bli rättfärdigat inför hela universum. Detta är
huvudsyftet med domen.
B. Domen kommer fällas till Guds folks fördel.
C. De rättfärdiga kommer i all evighet att kunna leva trygga från
synd.
D. Synden kommer att helt förintas och kommer aldrig mer att
uppstå.
E. Allt det som Adam och Eva förlorade på grund av synd, kommer att ges tillbaka till de frälsta.
F. De ogudaktiga kommer att bli till aska - de kommer inte att torteras i evighet.
G. På domedagen är Jesus vår domare, försvarsadvokat och tillika vittne.
H. Både Fadern och Sonen älskar oss. Det är djävulen som anklagar oss.
I. De himmelska böckerna kommer att vara till hjälp för de rättfädiga. De visar hur nådens evangelium
förändrade deras liv.
J. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, och domen kommer visa att det är sant.
K. Ingen enda (människa eller ängel) kommer att beklaga sig över att Gud är orättvis. Alla kommer
enhälligt att tycka att Gud har varit kärleksfull, rättvis och snäll mot alla.
12. Gud lovar att frikänna dig i den himmelska domstolen om du ber honom komma in i ditt liv
och låta honom leda dig. Vill du inte be att han kommer in till dig redan i dag?
Answer:

Thought Questions
1. Vad är skillnaden mellan att ta emot Jesus som min Frälsare och att ta emot honom som min
Herre? (Efesierbrevet 4:13 )
Det är en förfärlig skillnad. Jesus som Frälsare frälser mig från min syndaskuld och ger mig ett helt nytt
liv. Han förvandlar mig från syndare till helig människa. Den förvandlingen är ett mirakel och en
förutsättning för frälsning. Ingen kan bli frälst utan denna förvandling. Men Jesus är därmed inte klar
med mig. Jag har nu blivit född på nytt, men han vill att jag också ska växa till och bli som honom
(Efesierbrevet 4:13). Genom att varje dag ta emot och acceptera honom som den Herre som bestämmer
över mitt liv, så låter han mig, genom sina under, växa till och mogna som kristen (2 Petrus 3:18).

Problemet - Jag vill vara den som bestämmer
Problemet är att jag vill själv bestämma över mitt liv - gå min egen väg. Bibeln kallar detta
"orättfärdighet”, eller synd (Jesaja 53:6). Att låta Jesus bli Herre är så viktigt att Nya Testamentet kallar
honom för ”Herre” 766 gånger. Bara i Apostlagärningarna kallas han "Herre" 110 gånger, men bara på
två ställen kallas han ”Frälsare”. Detta visar hur viktigt det är att vi erkänner honom som vår Herre och
låter honom visa vägen i våra liv.
En försummad nödvändighet - Att göra honom till Herre
Jesus poängterade hela tiden nödvändigheten av att kröna honom Herre, för han visste att vi skulle
glömma det och anse det oviktigt. ( 2 Korinterbrevet 4:5). Om jag inte låter Jesus bli Herre över mitt liv
så kan jag aldrig någonsin växa i mitt kristna liv och bli iklädd Kristi rättfärdighet. Istället kommer jag att
sluta ”eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.” Och ännu värre, jag kommer att ha
känslan av att jag ”behöver intet”. Uppenbarelseboken 3:17.
2. Jag trodde att Jesus allena bar våra synder. Men på försoningsdagen lade man över alla
synder som Guds folk hade begått, på syndabocken. Betyder inte det att syndabocken då också
bär vår synd? (Johannes 1:29 )
Syndabocken, som representerar Satan, bär inte på något sätt våra synder. Herrens bock som offrades
på försoningsdagen representerar Jesus, som på Golgata tog på sig och betalade för våra synder.
Jesus allena ”borttager världens synd!” Johannes 1:29. Satan kommer att straffas (liksom alla andra
syndare - Uppenbarelseboken 20:12-15) för sina synder, vilka inkluderar skulden för (1) syndens
existens, (2) hans egna onda gärningar, och (3) för att ha fått varenda människa på jorden att synda.
Gud kommer att lägga skulden för ondskan på honom. Det är detta som överförandet av synd till
syndabocken (Satan) på försoningsdagen symboliserar.
3. Bibeln säger tydligt att Gud förlåter alla synder som vi erkänner (1 Johannes 1:9). Bibeln
säger också tydligt att trots att synderna har blivit förlåtna, så finns de kvar i himlens böcker tills
tidens slut (Apostlagärningarna 3:19-21). Varför suddas inte synderna ut när de är förlåtna? (1
Johannes 1:9 )
Det finns ett mycket bra skäl till det. Den himmelska domen är inte avslutad förrän alla de ogudaktiga
har fått sin dom – alldeles innan de förgörs vid tidens ände. Om Gud skulle sudda ut alla förlåtna synder
innan denna slutgiltiga fas av domen så skulle han kunna bli anklagad för att ha försökt dölja viss
sanning. Allt som har hänt förblir således öppet ända tills domen är helt avslutad.
4. De finns de som säger att domen fälldes vid korset. Andra säger att den fälls när vi dör. Vet vi
säkert att denna studieguide framställer tidpunkten för domen på ett korrekt sätt?
(Uppenbarelseboken 14:7 )
Ja. För att vi säkert skulle kunna veta tidpunkten för domen, så har Gud angett den i detalj, inte mindre
än 3 gånger i Daniel kapitel 7. Lägg märke till Guds specifika tidsangivelse. Det går inte att missförstå.
Den gudomliga ordningsföljden anges på tre ställen bara i kapitel 7 (verserna 8-14, 20-22, 24-27):
A. Den lilla horn-makten regerade åren 538-1798 e.Kr. (Se studieguide 15.)
B. Domen börjar någon gång efter 1798 (år 1844) och fortsätter tills Jesus kommer tillbaka.
C. Guds nya rike grundas vid domens slut.
Gud gör det alltså helt klart för oss att domen inte fälldes vare sig vid korset eller att den fälls när vi dör.
Nej, den undersökande domen hålls mellan år 1798 och Jesu återkomst.
Kom ihåg att den första ängelns budskap bland annat säger: "Stunden är kommen, då han skall hålla
dom." Uppenbarelseboken 14:6-7. Guds folk på ändens tid måste tala om för världen att den slutgiltiga
domen hålls just nu!

5. Vilka viktiga saker kan vi lära oss genom att studera om domen? (Daniel 7:9 )
Lägg märke till följande fem punkter:
A. Det kan tyckas att Gud tar lång tid på sig innan han agerar, men han har sin speciella tidsplan. Ingen
förlorad person kommer någonsin att kunna säga ”jag förstod inte” eller ”jag visste inte”.
B. Satan och all ondska kommer till slut att möta Gud i domen. Eftersom domen är Guds, och eftersom
han är den som har alla fakta, så ska vi sluta döma andra och låta Gud göra det. Det är en allvarlig
överträdelse av våra befogenheter att döma andra. Det är att inkräkta på Guds område och auktoritet.
C. Gud låter oss med fri vilja välja vem vi vill tjäna. Vi måste dock vara beredda på allvarliga
konsekvenser om vi väljer att gå emot hans Ord.
D. Det är för att Gud älskar oss så mycket som han har gett oss Daniels bok och Uppenbarelseboken så
att vi ska kunna förstå det som kommer att hända på sista tiden. Vår enda trygghet är att lyssna på
honom och följa hans råd i dessa fantastiska profetiska böcker.
E. Satans plan är att förgöra oss alla. Hans strategier att förvilla oss är så effektiva och övertygande att
nästan alla kommer att gå i hans fälla. Utan Jesu uppståndelsekraft i vårt dagliga liv faller vi oskyddade i
djävulens fällor, och blir tillspillogivna.

Quiz Questions
1. Hur många faser har domen? (1)
___ Sex.
___ En.
___ Tre.
2. Kryssa för det som är sant om domens första fas. (7)
___ Den kallas den undersökande domen.
___ Den började 1844.
___ Den pågår nu.
___ Satan är anklagaren.
___ Ängeln Gabriel är domaren.
___ Gud är ordförande.
___ Profeten Jona förutsade den.
___ Guds lag är rättesnöret.
___ De som utger sig för att vara kristna blir rannsakade.
3. Vad är sant angående domens andra fas, d.v.s. den del av domen som hålls under de 1000
åren? (3)
___ De rättfärdiga från alla tider kommar ett vara med.
___ Satan kommer hela tiden att försöka störa förhandlingarna.
___ Alla är överens om att Satans straff är rättvist.
___ Satans änglar får förlåtelse.
___ De ogudaktiga begär upprättelse.
___ De frälsta få veta varför deras vänner inte är med i himlen.
4. Jesus innehar tre tjänster. Vilka? (3)
___ Domare.
___ Vittne.
___ Sheriff.
___ Kanslist.
___ Försvarsadvokat.
5. De ogudaktiga kommer att dödas i den verställande domen efter de 1000 åren. (1)
___ Ja.
___ Nej.
6. Gud ser till att alla förlorade människor och änglar vet varför de är förlorade. (1)
___ Ja.
___ Nej.

7. I en av domens faser kommer varenda människa (ond eller god) som någonsin levat, plus
Satan och alla onda änglar, att vara närvarande. Vilken fas är det? (1)
___ Första fasen - den undersökande domen.
___ Andra fasen - under de 1000 åren.
___ Tredje fasen - den verkställande domen efter de 1000 åren.
8. Varför behövs himlens böcker vid domen? (1)
___ För att informera Gud.
___ För att påminna Gud om det han kanske glömt.
___ För att änglarna ska ha något att göra.
___ För att människor, änglar och invånare på andra världar ska kunna se att Gud dömer rättvist och
rättfärdigt.
9. "Försoningen" betyder att återföra allt till gudomlig harmoni. Vad är del av den stora
himmelska försoningen? (5)
___ Jesu död på korset.
___ Domen.
___ Jesu tjänstgöring som vår överstepräst.
___ Syndafloden på Noas tid.
___ Daniel i lejongropen.
___ Den slutliga förintelsen av synd och syndare.
___ Gud skapar nya himlar och en ny jord.
10.
___
___
___
___
___
___
___

Vilket av nedanstående är goda nyheter om domen? (5)
Domen fälls till fördel för de heliga.
Djävulen brinner i helvetet för evigt.
Synd kommer aldrig mer att uppstå.
Synd kan lätt uppstå igen långt fram i tiden.
Jesus är vår domare, försvarsadvokat och vittne.
Alla kommer att se att Gud handskats rättfärdigt med synd och frälsning.
Allt vad Adam och Eva förlorade kommer att återupprättas.

11.
___
___
___
___

Vad är sanning om Satan som syndabock? (3)
Han straffas för att ha infört synd.
Han straffas för att ha lurat alla människor att synda.
Han har inget att göra med betalningen för våra synder.
Satan vägrar vara syndabock och undkommer.

12. Domen är inte godtycklig. Den fastställer egentligen bara det beslut och val som människan
redan gjort när hon valde mellan Jesus och någon annan Herre. (1)
___ Ja.
___ Nej.
13. Det huvudsakliga syftet med domen är att visa för människorna, Satan, onda och goda
änglar, och innevånarna på andra planeter att Gud har handlat vist, rättvist och rättfärdigt med
syndatragedin ända sen den började. (1)
___ Ja.
___ Nej.

Vilddjurets-märke
Är det ett tatuerat nummer, ett datorchip under skinnet, eller något
ännu mer avancerat? Detta är den mest feltolkade profetian i hela
Bibeln - och ändå är det så viktigt att vi förstår den rätt. Men för att
förstå hela sammanhanget, blir vi tvungna att behandla ett par
känsliga ämnen. Vi måste nämna namn och vara specifika, och
det är inte populärt idag. Men vi måste kunna stå för vad som är
sant, ty Gud älskar sitt folk och vill att de ska vara medvetna om
sanningen. Detta är inte en enskild människas uppfattning, utan
vad Jesus lär. Och eftersom evig död väntar den som tar
vilddjurets märke, vore det oförsvarligt att inte tala om vad Jesus
själv lär. Den här lektionen skulle kanske ha en varning överst:
"SATAN VILL INTE ATT DU SKA LÄSA OCH STUDERA DEN
HÄR STUDIEGUIDEN." Läs Uppenbarelseboken 13:1-8, 14:9-12
och 16-18, och bed den helige Ande ge dig ett ärligt, sökande
hjärta innan du börjar detta studieäventyr.
Viktig påminnelse
Vi läste i studieguide 2 att det pågår en mäktig kamp mellan Gud
och den onde. Den kampen har pågått i årtusenden, ända sedan
Lucifer, himlens mäktigaste ängel, gjorde uppror mot Gud.
Tillsammans med de änglar han lyckades få över på sin sida,
försökte han övermanna Gud och ta herraväldet över universum. Gud och hans trogna änglar hade inget
annat val än att kasta ut Lucifer och hans änglar ur himlen. Lucifer, som fick namnen djävul och Satan,
blev rasande arg. Alltsedan dess har hans planer på att förgöra Gud och bli härskare i universum bara
växt sig allt starkare. Det är verkligen otroligt att han har lyckats få med sig majoriteten av jordens
invånare i sitt uppror. Gud vädjar till människorna att ställa sig på det godas sida, på Guds sida, men vi
får fritt välja. Mycket snart har varje människa på jorden valt sida. Antingen Guds eller Satans.
Slutstriden mellan Gud och Satan är nära, och den beskrivs i Uppenbarelseboken. Denna bok talar om
för oss att Gud har ett märke, eller sigill, som identifierar hans folk. Satan har också ett märke, eller sigill,
som identifierar vem som står på hans sida. Sin vana trogen kommer Satan att samarbeta med en
världslig makt (symboliserad i Uppenbarelseboken av ett vilddjur) för att få folk att ta hans märke. Den
här studieguiden visar vad som är vilddjurets märke, det som varje förlorad människa i ändens tid
kommer att ha. Om du inte vet vad detta "märke" är, hur ska du då kunna undvika att få det?

1. För att veta vad "märket" är, måste vi först veta vad vilddjuret är. Hur
beskriver Bibeln vilddjuret?
Answer:
Uppenbarelseboken 13:1-8, 16-18, ger oss 11 identifierande kännetecken. Låt oss
se på dem:
A. Kommer upp ur havet (vers 1).
B. Sammansatt av de fyra vilddjuren från Daniel kapitel 7 (vers 2).
C. Får sin makt och auktoritet av draken (vers 2).
D. Får ett dödligt sår (vers 3).
E. Det dödliga såret läks (vers 3).
F. Stark politisk makt (vers 3, 7).
G. Stark religiös makt (vers 3, 8).
H. Hädar (vers 1, 5, 6).
I. Krigar mot och vinner över de heliga (vers 7).
J. Regerar i 42 månader (vers 5).
K. Har ett mystiskt nummer - 666 (vers 18).

Känns en del av det här igen? Ja, det borde det. Vi stötte på flera av
dessa kännetecken när vi läste om Antikrist i Daniel kapitel 7.
"Vilddjuret" i Uppenbarelseboken 13 är helt enkelt ett annat namn
på "Antikrist", som vi i Daniel 7 såg vara det samma som
påvedömet. Profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken repeteras ofta
flera gånger, men varje gång förklaras de lite utförligare och med mer
detaljer. Därför kan vi förvänta oss att lära oss nya saker om Antikrist i
den här studieguiden. Låt oss titta närmare på de 11 punkterna, en i
taget.
A. Vilddjuret kommer upp ur havet (Uppenbarelseboken 13:1).
Havet (eller vatten) är symboler på folk eller befolkat område.
(Uppenbarelseboken 17:15). Så vilddjuret, eller Antikrist, kom från en
etablerad nation i den då kända världen. Vi vet att påvedömet uppstod i
Västeuropa, så den punkten passar in.

Vilddjuret i
Uppenbarelseboken
kapitel 13
symboliserar Antikrist.

Förklaring
I överensstämmelse med Guds Ord att respektera alla
människor (1 Petrus 2:17), gör vi här en paus för att ge
erkännande åt katolska kyrkan för allt gott den ändå gör.
Dess sjukhus, barnhem, omsorg om de fattiga, ungdomsvård
och åldringsvård, uppskattas över hela världen. Man kan
verkligen ge en eloge för många goda saker. Men som alla
andra organisationer, gör katolska kyrkan också misstag. Gud
visar på några av dessa misstag i Uppenbarelseboken. Den
Herre som välsignar och tröstar, måste ibland också
tillrättavisa. Be den helige Ande leda dig när du studerar detta
viktiga ämne.

B. Det är sammansatt av de fyra vilddjuren i Daniel kapitel 7 (Uppenbarelseboken 13:2).
Studera jämförelsen nedan och se hur det stämmer:
Daniel kapitel 7
Uppenbarelseboken kap. 13
Babylon
Lejonliknande vilddjur (v.4)
"Mun som ett lejon" (v.2)
Medo-Persien
Björnliknande vilddjur (v.5)
"Björnfötter" (v.2)
Grekland
Panterliknande vilddjur (v.6)
"Liknade en panter" (v.2)
Rom
Djur med tio horn (v.7)
"Hade tio horn" (v.1)
De fyra vilddjuren i Daniel 7 framställs som delar av Antikrist, eller
vilddjuret, eftersom påvekyrkan blandade in hedniska riter och tro
från alla fyra imperierna. De lindades in i gudligt språk och spreds
sedan till världen som kristen lära. Så här säger en historiebok: "Till
viss del har påvekyrkan kopierat sin organisation från det romerska
imperiet. Hon har övertagit filosofi från Socrates, Plato och
Aristoteles. Hon har lånat från både barbarer och det bysantinska
romerska imperiet, inkorporerat alla dessa element från andra källor,
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Påvemakten
men ändå alltid förblivit sig själv trogen." Den här punkten passar
påvedömet perfekt.

är Antikrist.

C. Vilddjuret måste få sin makt, säte (huvudstad), och auktoritet från draken (Uppenbarelseboken
13:2).

För att identifiera draken, går vi till Uppenbarelseboken kapitel 12, där
Guds församling vid tidens slut symboliseras med en ren kvinna. En ren
kvinna i profetiskt tal, betyder Guds sanna folk eller församling. (Jeremia
6:2; Jesaja 51:16). (I studieguide 23 kommer vi att fördjupa oss i studiet
om Guds sista församling enligt Uppenbarelseboken kapitel 12.
Studieguide 22 förklarar Uppenbarelseboken kapitel 17 och 18, där fallna
kyrkor symboliseras med en fallen mor och hennes fallna döttrar.) Den
rena kvinnan är havande och ska till att föda. Draken gömmer sig i
Kung Herodes
närheten för att "sluka" babyn när den är född. Men den nyfödda babyn
försökte "sluka",
undkommer draken, fullgör sin mission, och far upp till himlen. Det är
tydligt att babyn är Jesus, som Herodes försökte döda genom att döda alla eller döda, Jesus när
nyfödda i Betlehem (Matteus 2:16). Draken representerar alltså det
han föddes.
hedniska Rom, där Herodes var kung. Hjärnan bakom Herodes plan var
naturligtvis Satan (Uppenbarelseboken 12:7-9). Satan agerar ofta genom regeringar eller världsliga
makter för att utföra sitt fula arbete - i det här fallet, genom det hedniska Rom.
Vi ska bara nämna två historiska citat, fastän det finns många: (1)
"Romerska kyrkan ...tog helt enkelt över det romerska
världsimperiets plats och position. ...Påven är kejsarens efterträdare."
2
(2) "Den mäktiga katolska kyrkan är egentligen bara det romerska
imperiet med kristet namn. Rom ändrade styre och konverterade. Det
gamla imperiets huvudstad blev kyrkans huvudstad. Titeln Pontifex
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Maximus ärvdes av påven." Så den här punkten passar också in på
påvedömet. Det fick sitt säte och sin makt från det hedniska Rom.
D. Det skulle få ett dödligt sår (Uppenbarelseboken 13:3).
Det dödliga såret gav Napoleons general, Alexander Berthier, när
han intog Rom och tog påve Pius VI till fånga i Februari 1798. Påven
dog i Frankrike i Augusti 1799, och Napoleon förklarade därmed
påvedömet dött . Halva Europe trodde "att utan påven är påvedömet
4
slut."
Så denna punkt passar också in på påvedömet.

General Berthier gav
påvedömet ett dödligt
sår genom att ta påve
Pius VI till fånga.

E. Det dödliga såret skulle läkas, och
hela världen skulle se med förundran
efter vilddjuret (Uppenbarelseboken

13:3).
Sedan såret läkts, har påvedömet växt i styrka och makt, och är i dag en av
världens mäktigaste religions-politiska organisationer. Malachi Martin, en av
5
Vatikanens "insider" säger i sin best-seller The Keys of This Blood
(sidnummer inom parentes):

Mer än 100
nationer har
ambassadörer eller
konsulat i
Vatikanen.

OM PÅVEN:
Han är lika besluten som Konstantin var på sin tid, att bli
världens mäktigaste man (49). Han beskyddas av 4
regeringar (120). Han är vårt århundrades mest kända person
(123). Han är personlig vän med 91 av världens
statsöverhuvuden (490). Han anser att människorna i världen
är beredda att välkomna en starkt kontrollerande moralisk
världsregering. (160). Sexton tusen journalister följde hans
senaste besök i Amerika (490).
OM PÅVEDÖMET:
Den amerikanske ambassadören anser att Vatikanen utan
jämförelse skulle vara den bäste fredsmäklaren (120).
Vatikanen vet redan på lördag vad som kommer att hända på
måndag, överallt i världen (439). Påvedömet har redan nu
organisation på plats för att regera hela världen (143).
Det är tydligt att såret har läkt och att alla nationers ögon
är riktade mot Vatikanen. Den här punkten passar därför
också in.

F. Den kommer att bli en stark politisk makt (Uppenbarelseboken
12:3, 7).
Se punkt E ovan.
G. Den är en mycket mäktig religiös organisation
(Uppenbarelseboken 13:3, 8).
Se punkt E ovan.
H. Den hädar (Uppenbarelsboken 13:5, 6).
Påvekyrkan hädar eftersom prästerna säger att de kan förlåta synder
och påvarna säger att de är Kristus.
I. Den krigar mot de heliga och vinner över dem
(Uppenbarelseboken 13:7).
Katolska kyrkan förföljde och dödade miljoner kristna under medeltiden.

Miljontals kristna har
mist sina liv under
olika perioder av
förföljelse från
katolska kyrkan.

J. Den skulle regera i 42 månader (Uppenbarelseboken 13:5).
Påvedömet regerade under 42 profetiska månader, som är lika med
1,260 år - från 538 till 1798 e.Kr.
Punkterna H, I och J passar alltså också in på påvekyrkan. Vi gick inte
in på dem så mycket här, eftersom vi studerade dem noga i studieguide
15, fråga 8, punkt E-H.

K. Den ska ha det mystiska numret 666 (Uppenbarelseboken 13:18).
Den versen säger, "Det är en människas nummer," och Uppenbarelseboken 15:2
säger att det är "hans namns tal." Vad tänker du på när du tänker på påvedömet?
Vi tänker naturligtvis på påven. Vad är hans officiella namn? Katolikerna själva
säger: "Roms påvetitel är "Vicarius Filii Dei" (på svenska: "Guds Sons
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ställföreträdare"). I The Keys of This Blood, använder Malachi Martin samma titel
på påven på sidorna 114 och 122. I fotnoten till Uppenbarelseboken 13:18 står det
i en del katolska versioner av Bibeln: "Värdet av bokstäverna i hans namn ska bli
666." Se på bilden till höger vad som händer när man lägger ihop det romerska
bokstavsvärdet av påvens namn.
Återigen passar påvedömet in på kännemärket. Vilddjuret med "märket" är den
katolska kyrkan. Ingen annan organisation i världshistorien passar så in på de här
kännemärkena. Nu när vi har identifierat vilddjuret, kan vi också förstå vad dess
märke, eller symbol, är. Men låt oss först titta på Guds märke, eller sigill.
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Andre Retif, The Catholic Spirit, övers. av Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 av The
Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism (New York, Hawthorne Books,
1959), sid. 85.
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Adolf Harnack, What is Christianity? övers. av Thomas Bailey Saunders (New
York: Putnam, 2:a ed., rev.1901), sid. 270.
3
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Lecture 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), sid. 1.
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"Answers to Readers' Questions," Our Sunday Visitor, 15 Nov. 1914.
2. Vad är Guds märke, eller tecken, på hans
auktoritet?
"Jag gav dem också mina sabbater, till att vara ett tecken
mellan mig och dem, för att man skulle veta att jag är
Herren, som helgar dem." Hesekiel 20:12. "Den skall vara
ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn; ty på sex
dagar gjorde Herren himmel och jord," 2 Mosebok 31:17.

* De romerska
bokstäverna V
och U har
båda värdet
fem.

Answer: Gud säger i texterna ovan att han gav oss Sabbaten som ett underbart
tecken på sin skaparmakt, och på sin makt att helga (omvända och frälsa) oss. Orden sigill, insegel,
7
märke eller symbol betyder samma sak i Bibeln. Guds insegel, Sabbaten, symboliserar Guds heliga
befogenhet att som Skapare och Frälsare, också vara regent. Uppenbarelseboken 7:1-3 säger att Guds
folk kommer att ha det i sina pannor (sinnen - Hebreerbrevet 10:16). Det betyder att de tillhör honom och
har hans karaktär. Hebreerbrevet 4:4-10 påpekar just detta med att säga att när vi går in i hans vila (blir
frälsta), helighåller vi hans sjunde-dags Sabbat som ett tecken på vår
frälsning. Genom att rätt hålla Sabbaten visar vi att vi är beredda att följa
Jesus Kristus vartän han leder oss.
Eftersom just Sabbaten är tecknet på Guds aktoritet, är det ju logiskt att
Guds motståndare - vilddjuret - också har valt en "helig" dag. Låt oss se
efter.
7

(Jämför 1 Mosebok 17:11 med Romarbrevet 4:11 och Uppenbarelseboken
7:3 med Hesekiel 9:4.)

3. Vad säger katolska kyrkan att dess symbol, eller tecken, på
auktoritet är?
Answer: Lägg märke till följande citat från en katolsk katekes:

"Fråga: Finns det något annat bevis på att kyrkan har rättighet att instifta högtider?"
"Svar: Om hon inte hade den makten, skulle hon inte ha kunnat göra det som alla teologer är överens
med henne om
- hon skulle inte ha kunnat överföra helighållandet av lördagen, veckans sjunde dag, till söndagen,
8
veckans första dag. För denna förändring finns det inget stöd i den Heliga Skrift."
Påvedömet säger här att de ändrade Sabbaten till söndagen, och att så gott som alla kyrkosamfund
accepterade den nya heliga dagen. Påvekyrkan anser alltså att söndagen som helig dag är tecknet på
hennes makt och auktoritet.
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Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3:e amerikanska ed., rev.: New York, Edward
Dunigan & Bro., 1876), sid. 174.
4. Förutsåg Gud en sådan ändring i Bibeln?
Answer: Ja! När Gud beskriver Antikrist i Daniel 7:25, säger han
att Antikrist "ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och
lagar."
A. Hur har påvedömet försökt ändra Guds lag? På tre olika
sätt: I sin katekes (1) är det andra budet om tillbedjan av bilder helt
borttaget, och (2) av det fjärde budet (sabbatsbudet), finns bara 8
av dess 91 ord kvar. Sabbatsbudet (2 Mosebok 20:8-11)
specificerar tydligt Sabbaten som den sjunde dagen i veckan.
(Vilket i Sverige var lördagen fram tills den tyska veckostandardiseringen infördes år 1967. Detta
ändrade veckodagarnas numrering för vissa länder i Europa). Katolska kyrkan har ändrat 4:e budet till
"Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den." På det viset kan det avse vilken dag som helst. Och på
slutet har det tionde budet delats i två, så att det fortfarande blir tio bud.
B. Hur har påvedömet försökt ändra på Guds tider? På två sätt: (1) Hon har flyttat Sabbaten från den
sjunde till den första veckodagen. (2) Hon har också ändrat tiden för Sabbatens början och slut. I stället
för att räkna Sabbaten från solnedgången på fredag till solnedgången på lördag, som Gud har fastställt
(3 Mosebok 23:32), så har hon antagit den hednisk-romerska seden att räkna dygnen från midnatt till
midnatt. Gud förutsade att vilddjuret, eller Antikrist, skulle försöka göra dessa "ändringar". (Den svenska
helgmålsringningen på kvällen är en kvarleva av tiden då Sverige blev ett protestantiskt land och gick
från hednisk till biblisk tideräkning.)
Lägg märke till följande ur den katolska katekesen:
"Fråga: Vilken är sabbatsdagen?
Svar: Lördagen är sabbatsdagen.
Fråga: Varför helighåller vi då söndagen i stället för lördagen?
Svar: Vi helighåller söndagen i stället för lördagen därför att den Katolska kyrkan överförde heligheten
9
från lördag till söndag."
Ytterligare ett katolskt uttalande: "Kyrkan står över Bibeln; och att sabbaten ändrats från lördag till
10
söndag är beviset härpå."
Påvedömet säger här att eftersom den har lyckats ändra Sabbaten
från lördag till söndag, bevisar det att den har större auktoritet än
Bibeln.
9

Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine
(St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), sid. 50.
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The Catholic Record (London, Ontario, Canada, 1
Sept. 1923).
5. Hur vågar någon försöka ändra på Guds heliga lag?

Answer:
Vi frågar den katolska kyrkan, "Ändrade ni verkligen Sabbaten till söndag?"
De svarar, "Ja. Det är vårt tecken och symbol på vår auktoritet."
Vi frågar, "Hur kunde ni ens komma på tanken?"
Det är en viktig fråga. Men motfrågan som katolska kyrkan officiellt ställer till protestanterna, är ännu
viktigare. Märk noga:
"Ni säger att lördagen var den judiska Sabbaten, men att den kristna Sabbaten har ändrats till
söndagen. Ändrats! Av vem? Vem har rättighet att ändra på den allsmäktige Gudens budord? När Gud
själv har sagt, 'Den sjunde dagen ska du helighålla', vem vågar då säga, 'Nej, du kan arbeta och göra
vad dig lyster på den sjunde dagen; men du ska helighålla den första dagen i stället'? Detta är en viktig
fråga som jag inte begriper hur ni ska kunna svara på. Ni säger att ni är protestanter, och ni säger att ni
lever efter Bibeln och bara Bibeln; men i en sådan viktig sak som att hålla den sjunde dagen helig, går ni
rakt emot vad Bibeln säger, och håller en annan dag helig. Att helighålla den sjunde dagen är ett av de
tio budorden. Ni tror ju att de andra nio fortfarande gäller; vem har gett er tillåtelse att ändra det fjärde
budet? Om ni är konsekventa med er egen lära så borde ni kunna visa på något ställe i Nya
11
Testamentet där det står att fjärde budet har ändrats."
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Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates,
Ltd.), sid. 3, 4.
Det är tragiskt, men både katoliker och protestanter kommer att få stå skyldiga inför himlens
domstol, för att de har förkastat Guds heliga Sabbat - Hans heliga tecken på identitet.
6. Vilka allvarliga varningar har Gud gett oss angående sin lag och
sitt tecken, eller märke?

Answer:
A. Gud varnar religiösa ledare för att förvilla människor genom att
säga att en del av Guds bud inte är så viktiga (Malaki 2:7-9). Det finns
t.ex. pastorer som säger "Det är inte viktigt vilken dag man helighåller."
B. Gud varnar de människor som vill att deras pastor ska predika det
de vill höra, i stället för sanningen om Guds lag (Jesaja 30:9-10).
C. Gud varnar oss människor för att förhärda våra hjärtan inför
sanningen om Hans lag (Sakarja 7:12).
D. Gud varnar de människor som säger att det bara är fanatiker som
håller hela Guds lag - som t.ex. Sabbaten (Hosea 8:12).
E. Gud säger att oroligheter, tragedier, problem och svårigheter här
på jorden är orsakade av att vi människor inte följer Guds lag - och
t.o.m. har försökt ändra den (Jesaja 24:4-6).
F. Gud varnar de religiösa ledare som vägrar att predika profetiorna om vår tid (Jesaja 29:10, 11).
G. De ledare som lär att det inte är någon större skillnad mellan heliga ting (som t.ex. Guds heliga
Sabbat) och profana ting (som söndagen), kommer att drabbas av Guds vrede (Hesekiel 22:26,
31).
7. I Uppenbarelseboken 13:16 står det att vilddjurets märke sätts i pannan
eller i handen. Vad betyder det?
Answer: Pannan representerar sinnet (Hebreerbrevet 10:16). Den som väljer att
helighålla söndagen får ett märke i pannan. Handen symboliserar våra gärningar
(Predikaren 9:10). Den som arbetar på Guds heliga Sabbat eller följer
söndagslagarna av praktiska skäl (jobb, familj, etc), får ett märke i handen. Detta
märke, eller tecken, syns inte utanpå. Man ger helt enkelt sig själv ett märke
genom att välja vilken dag man vill helighålla. Men Gud vet vem som har vilket
märke (2 Timoteus 2:19).

8. Vilket viktigt budskap ger Gud sitt folk i den
yttersta tiden enligt Jesaja 58:1, 13-14?
"Ropa med full hals utan återhåll, häv upp din röst såsom
en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse."
"Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du icke
på min heliga dag utför dina sysslor; om du kallar sabbaten din lust, ...då skall du finna din lust i Herren."
Jesaja 58:1,13-14.
Answer: Gud säger: "Tala om för 'mitt folk' att de (kanske omedvetet) syndar genom att vanhelga min
heliga dag. Säg åt dem att sluta bryta mot sabbatsbudet, så att jag kan välsigna dem. Tala tydligt till
dem, så att de hör!"
Lägg märke till att den tredje ängeln i Uppenbarelseboken 14:9-12, den som kommer med budskapet
om vilddjuret, också talar med hög röst (vers 9). Budskapet är alltför viktigt för att förkunnas med vanlig
röst. Här handlar det om liv eller död. Jesus säger att hans får, d.v.s. hans folk, kommer att följa honom
när han kallar (Johannes 19:16, 27).
9. Har de som helighåller söndagen nu, redan fått vilddjurets
märke?
Answer: Nej! Ingen får vilddjurets märke förrän söndagslagarna träder i
kraft. Men då, och det är inte långt borta, kommer de som beslutar sig för
att följa vilddjurets falska lära och helighålla söndagen (vilddjurets falska
sabbat), att få vilddjurets märke.
De som följer Jesus och hans sanning kommer att helighålla hans
Sabbatsdag och få hans märke. De som planerar att inte ta vilddjurets
märke då, måste redan nu ställa sig under Jesu sabbatsbanér. De som
följer honom får del av hans kraft (Apostlagärningarna 5:32). Utan honom
förmår vi inget (Johannes 15:5). Med honom, förmår vi allt (Markus 10:27).
10. Vem står det om i Uppenbarelseboken att Johannes
speciellt såg i Guds eviga rike?
Answer: Svaret har tre delar och är mycket tydligt:
A. De som har Guds märke, eller tecken (hans Sabbat), på
sina pannor
(Uppenbarelseboken 7:3).
B. De som vägrade ha något
med vilddjuret att göra och
som vägrade ta dess märke
eller namn på sina pannor
(Uppenbarelseboken 15:2).
C. De människor som - i dag
och för alltid - följer Jesus
varthelst han går, och fullt
och fast litar på honom
(Uppenbarelseboken 14:4).
Det är enda sättet.
11. Vad säger Jesus till människor i dag?
"Den som följer mig, han skall förvisso inte vandra i mörkret, utan ha
livets ljus." Johannes 8:12

Answer: Vilket fantastiskt löfte! Om vi följer honom vandrar vi inte i mörkret utan i underbar sanning. Det
är spännande! Dessutom, om vi följer Gud, får vi hans märke i våra pannor och är skyddade från de
sista hemska plågorna (Psalm 91:10) som kommer att drabba de orättfärdiga (Uppenbarelseboken
kapitel 16). Märket visar också att vi är redo för förvandlingen vid Jesu återkomst. Vilket välsignat skydd
och trygghet Gud erbjuder oss!
Viktig anmärkning
Du kommer att finna förvånansvärda fakta när du studerar de tre sista studieguiderna av de nio som
handlar om de tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14:6-14. Dessa studieguider förklarar (1)
USA's roll i slutfasen av världens historia, (2) hur världens kyrkor och religioner är inblandade, (3) hur
det kommer att vara i världen alldeles innan slutstriden, och (4) Satan utstuderade plan för att lura
miljarder av människor.
Kanske undrar du vad de protestantiska kyrkorna svarar på påvens skryt om att ha förändrat Sabbaten
till söndag. Du finner de chockerande svaren under "Frågor för eftertanke" längre ner i detta studiebrev.
12. Jag har nu beslutat mig för att börja helighålla sjunde-dags Sabbaten som Gud har helgat
(lördag), och vill följa Honom vartän han leder.
Answer:

Thought Questions
1. Vad säger andra präster och pastorer om Sabbaten och om söndagen? (2 Mosebok 20:8 )

Svar: Här är några kommentarer om Sabbaten från olika kyrkor och teologer::
Baptister: "Det finns, och har alltid funnits, ett bud om att hålla Sabbaten helig, men den Sabbatsdagen
är inte söndag. ...Det sägs emellertid, och det med en överton av triumf, att Sabbaten flyttades från den
sjunde dagen i veckan till den första. ...Var kan man hitta belägg för det? I alla fall inte i Nya
Testamentet! Det finns ingen bibeltext som säger att Sabbaten flyttats från sjunde till första
veckodagen." --Dr. Edward T. Hiscox, författare av The Baptist Manual, i ett tal som hölls 13 nov. 1893
under en pastorskonferens i New York.
Katoliker: "Även om man läser Bibeln från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken, finner man inget stöd för
helgandet av söndagen. Bibeln säger att man ska helighålla lördagen, något som vi katoliker inte
understöder." --James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, 16:e upplagan, 1880, sid. 111.
Church of Christ: "Slutligen har vi Kristi vittnesbörd i den här frågan. I Markus 2:27 säger Jesus:
'Sabbaten blev gjord för människans skull, och inte människan för Sabbaten.' Härav ser vi att Sabbaten
inte skapades speciellt för Israeliterna, som Paley och Hengstenberg vill ha oss att tro, utan för
människan ...alltså för mänskligheten. Det är alltså tydligt att Sabbaten var helgad från början, och att
den gavs till Adam redan i Paradiset, som en av de grundläggande instutitionerna som Gud instiftade för
alla människors lycka." --Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St. Louis, The Bethany Press, 1962),
sid. 165.
Kongregationalister: "Den kristna Sabbaten [söndag] förekommer inte i den Heliga Skrift, och kallades
heller inte för Sabbat av de första kristna." --Dwight's Theology, Vol. 4, sid. 401.
Episkopaler: "Söndag (Dies Solis, i den romerska kalendern, 'solens dag', eftersom den helgats åt
solen), första veckodagen, antogs av de kristna som gudstjänstdag. ...Ingenstans i Nya Testamentet
påbjuds, eller förbjuds, dess helighållande." --"Söndag," A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York,
Funk and Wagnalls, 1883) sid. 2259.
Lutheraner: "Helighållandet av Herrens dag [söndag] grundas inte på något av Guds bud, utan på

kyrkans auktoritet." --Augsburg Confession of Faith, citerad i Catholic Sabbath Manual, Del 2, Kapitel 1,
Sektion 10.
Metodister: "Ta till exempel frågan om söndagen. Det finns antydningar i Nya Testamentet om hur
kyrkan kom att börja ha gudstjänst på veckans första dag, men det står ingenstans att de kristna skulle
helighålla den dagen, eller flytta den judiska Sabbaten till den dagen." --Harris Franklin Rall, Christian
Advocate, 2 juli, 1942.
Moody Bibel Institut: "Sabbaten instiftades i Eden och den har gällt sedan dess. Detta fjärde bud börjar
med orden 'kom ihåg,' vilket visar att Sabbaten redan fanns när Gud skrev de tio budorden på
stentavlorna vid Sinai. Hur kan man säga att detta bud inte gäller längre, när alla de andra nio gäller?" -D. L. Moody, Weighed and Wanting, sid. 47.
Presbyterianer: "Därför, fram till man kan påvisa att hela morallagen har blivit avskaffad, står
Sabbatsdagen fast. ...Kristus lärde att Sabbaten alltid kommer att gälla." --T. C. Blake, D.D., Theology
Condensed, sid. 474, 475.
Pingstvänner: "'Varför går vi i kyrkan på söndag? Lär inte Bibeln oss att lördagen ska vara Herrens
dag?' ... Det är tydligt att vi måste söka svaret någonstans utanför Bibeln." --David A. Womack, "Is
Sunday the Lord's Day?" The Pentecostal Evangel, 9 Aug. 1959, Nr. 2361, sid. 3.
Uppslagsboken: "Hedningarna gav första veckodagen namnet söndag, eftersom det var den dag de
tillbad solen. ... den sjunde dagen välsignades och helgades av Gud själv och... Han har befallt allt
skapat att hålla den dagen helig för Honom. Detta bud gäller överallt och för alltid."
--Eadie's Biblical Cyclopedia, 1872 ed., sid. 561.

Quiz Questions
1. Många människor har redan fått vilddjurets märke. (1)
___ Ja.
___ Nej.
2. Vilddjurets märke är (1)
___ Ditt personnummer.
___ Söndagen som helig dag.
___ Streckkoden på varor man köper.
3. Vilddjurets organisation som har märket är (1)
___ FN
___ Påvedömet.
___ EU
___ Trilaterala kommissionen
4. Det är ett bokstavligt märke som kan ses av alla. (1)
___ Ja.
___ Nej.
5. Gud har också ett märke, eller symbol, på sin makt och auktoritet. (1)
___ Ja.
___ Nej.
6. Märket på Guds auktoritet är (1)
___ Ett hemligt nummer som varje trogen kristen får.
___ Tungomålstalande.
___ Sabbatens helighållande till minne av skapelsen och helgelsen.
___ Dopet.

7. Hur försökte "vilddjuret" ändra på Guds lag? (2)
___ Ändra Sabbaten (i fjärde budet) till söndag.
___ Lärde att det inte är synd att begå äktenskapbrott.
___ Tog bort budet som förbjuder tillbedjan av bilder.
8. I biblisk profeti, hur långt är 42 månader? (1)
___ 420 bokstavliga år.
___ Tre och ett halvt bokstavligt år.
___ 1,260 bokstavliga dagar.
___ 1,260 bokstavliga år.
9. Var kommer vilddjurets märke att sitta? (2)
___ I handen.
___ På munnen.
___ På kinden.
___ I pannan.
10.
___
___
___

Var kommer Guds märke att sitta? (1)
På handen.
I pannan.
På tungan.

11.
___
___
___

Vilket av de tre änglarnas budskap varnar för vilddjurets märke? (1)
Första ängelns budskap.
Andra ängelns budskap.
Tredje ängelns budskap.

12.
___
___
___

Vilddjuret försökte ändra på Guds tider genom att (2)
Göra nyårsafton till helgdag.
Flytta Guds heliga dag från sjunde till första dagen i veckan.
Bestämma att Guds heliga dag börjar och slutar vid midnatt i stället för vid solnedgången.

13. Varningsbudskapet angående vilddjurets märke kommer från Jesus. (1)
___ Ja.
___ Nej.
14. Tecken, märke, insegel eller sigill betyder samma sak i Bibeln. (1)
___ Ja.
___ Nej.
15. Det finns ingen biblisk grund för att hålla söndagen som helig dag. (1)
___ Rätt.
___ Fel.

USA-i-biblisk-profetia
Kan det verkligen vara sant? Att Amerika är med i Bibelns
profetior? Absolut! När man tänker efter, så är det helt rimligt att
den starkaste och mest inflytelserika nationen på jorden ska
komma att spela en central roll i slutskedet av jordens historia.
Ännu fler överraskningar väntar dig när Bibeln avslöjar hur
världens ledande nation kom till och varför den kom till! Läs
Uppenbarelseboken 13:11-18 innan du börjar studera den här
lektionen. Dessa åtta verser ger dig nämligen en profetiskt bild av
Amerikas närmaste framtid.

1. Världens stormakter är symboliserade i Uppenbarelseboken
13. Vilken är den första stormakten?
Answer: Vilddjuret med sju huvuden (Uppenbarelseboken 13:1-10)
är ingen annan än den romerska påvemakten. (Studieguide 15
fördjupade sig i detta ämne.) Kom ihåg att
vilddjur i Bibeln symboliserar länder, nationer
eller världsmakter (Daniel 7:17, 23).
2. Vilket år förutsades påvedömet förlora sin makt och inflytande?
"Det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader." Uppenbarelseboken 13:5
Answer: Bibeln förutsade att påvedömet skulle förlora sin makt och sitt
inflytande vid slutet av de fyrtiotvå månaderna. Denna profetia uppfylldes år
1798, när Napoleons general Berthier tog påven tillfånga och därmed tillfogade
katolska kyrkan ett dödligt sår. (Läs detaljerna i Studieguide 15.)
3. Vilken nation förutsades skulle födas ungefär samtidigt med att
påvedömet fick sitt dödliga sår?
"Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn,
lika ett lamms, och det talade som en drake." Uppenbarelseboken 13:11.
Answer: Påvens tillfångatagande som nämns i vers 10, ägde rum 1798,
och den nya nationen (vers 11) föddes också vid den tiden. Amerikas
förenta stater förklarde sin oavhängighet 1776, fick sin konstitution 1787,
antog sin grundlag 1791, och var en erkänd världsnation år 1798. Inget
annat land än Amerika stämmer in på denna tidsprofetia.

4. Vad är betydelsen av att vilddjuret "kommer upp ur jorden?"
Answer: Denna nation kommer "upp ur jorden" i stället för ur vattnet som
de andra nationerna som nämns i Daniel och Uppenbarelseboken. Vi vet
från Uppenbarelseboken att vatten symboliserar områden på jorden där
det finns mycket folk. "Vattnen, som du har sett, där varest skökan tronar,
är folk och människoskaror och folkslag och tungomål."
Uppenbarelseboken 17:15. Jorden symboliserar därför motsatsen. Det
betyder att denna nya nation uppstår i en del av världen med nästan inga
människor i slutet av 1700-talet. Nationen kunde inte födas bland de
folkrika, hungriga länderna i den s.k. Gamla Världen. Den måste födas på
en nästan obebodd kontinent.
5. Vad symboliserar de två lammhornen som inte hade några
kronor?
Answer: Horn betyder kungar, kungariken och regeringar (Daniel 7:24; 8:21). I det här fallet
representerar de Amerikas två regeringsprinciper: civil frihet och religiös frihet. Civil frihet kallas också
"republik" (regering utan kung), och religiös frihet kallas "protestantism" (kyrka utan påve). I länder med
statskyrka måste folket betala kyrkoskatt, och regeringen gjorde ofta livet svårt för de som inte följde den
lagstadgade religionen. Amerika etablerade någonting helt nytt: Frihet och rätt att välja religion utan
lagstiftning eller kontroll. Att hornen inte hade några kronor betyder att det var en republik, och inte
kungarike. Att hornen var lammlika betyder en ung, oskyldig, ofarlig, fredlig och andlig nation. Jesus
kallas för lamm 28 gånger i Uppenbarelseboken. Den här nationen ville upprätthålla Jesus' principer. Det
finns ingen annan makt på hela jorden som så precis passar in på både egenskaper och i tid som
Amerika.
Anmärkning: Om man ändå kunde sluta här i Jesus' beskrivning av Amerika - men det går ju inte, för
beskrivningen slutade inte här. Det som kommer härnäst är lite skakande och manar till eftertanke.
Amerika är verkligen ett gott land - man har yttrandefrihet, handelsfrihet, frihet att följa sitt samvete,
känsla för rätttvisa, medkänsla för de som inte har det så bra som andra, och framför allt en stark kristen
kultur. Allt är inte perfekt, men det är ändå en stor skara människor som varje år ansöker om att bli
Amerikanska medborgare. Om det vore möjligt skulle en stor del av världens befolkning flytta till Amerika
direkt - till "himmel på jorden", som det heter. Tyvärr kommer detta så rikt välsignade land, att inom en
mycket snar framtid drastiskt förändras. Det kommer att bli ett land som tillfogar Guds folk mycket
lidande och vedermöda. Det är med oro och betänkligheter som vi
rapporterar detta.
6. Vad betyder profetian i Uppenbarelseboken 13:11 som säger att
Amerika ska tala "som en drake"?
Answer: Vi lärde oss i studieguide 20 att draken är Satan som med hjälp av
världsliga regeringsmakter kommer att grunda sitt onda herradöme, och
krossa Guds folk genom förföljelse och utrotning. Satans mål har alltid varit
att ta över Guds herravälde och tvinga människor att tillbe och lyda sig. (Läs
om detta i Studieguide 2.) Att "tala som en drake" betyder att USA (under
Satans inflytande) i den sista tiden kommer att tvinga folk att tillbe mot sitt
samvete, eller bli straffade.
7. Vad kommer Amerika speciellt att göra för att tala som en drake?
Answer: Lägg märke till fyra punkter:
A. "Utövar det första vilddjurets hela myndighet i dess åsyn."
Uppenbarelseboken 13:12. Amerika kommer att förfölja och tvinga
människorna att gå mot sitt eget samvete, så som det påvliga Rom gjorde - läs
om det i första hälften av Uppenbarelsebokens 13:e kapitel.

B. "Det kommer jorden och dem som bor därpå att tillbe det första vilddjuret, det vars dödssår
blev läkt." Uppenbarelseboken 13:12. USA kommer att leda världens nationer till att tvinga sina
medborgare att följa den påvliga Antikrist. Det handlar om tillbedjan. Vem väljer du att tillbe och lyda?
Kristus, Skapare och Frälsare, eller Antikrist? Varenda människa på hela jorden kommer att tvingas välja
en av dem. Det hela kommer att verka mycket andligt. Miljarder människor kommer att bli förförda av de
mirakel som utförs (Uppenbarelseboken 13:14-15). De som vägrar att bli understädja denna rörelse
kommer att anses som fanatiska terrorister. Jesus kallar det protestantiska Amerika vid tidens ände för
"en falsk profet" (Uppenbarelseboken 19:20; 20:10), eftersom det på ytan verkar andligt och trovärdigt,
medan det i själva verket går Satans ärenden.
Allt detta verkar otroligt, men Jesus' ord är alltid sanna och trovärdiga (Titus 1:2). Jesus förutsade de
fyra världsrikena och Antikrist (Daniel kap. 2 och 7) vid en tidpunkt när sådant verkade helt vettlöst och
otroligt. Men allt hände precis som Jesus hade sagt. Hans varning till oss i dag angående profetiorna är,
"Nu har jag sagt er det, förrän det sker, på det att ni må tro, när det har skett." Johannes 14:29.
C. "Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat
med svärd, men åter kom till liv." Uppenbarelseboken 13:14. USA kommer att göra en blid åt
vilddjuret genom att lagstifta folkets religion. Det kommer att genom samma lagstiftning tvinga folket att
tillbe eller straffas med döden. Detta är precis det kyrka-stat samarbete som katolska kyrkan använde
sig av under den mörka medeltiden, när miljontals människor dödades för sin tro. Amerika kommer att
förena regeringsmakt och den avfallna protestantismen till ett förbund för att stödja påvemakten. De
kommer att bestämma att alla länder i världen ska göra likadant. På det viset blir katolska kyrkan
understödd i hela världen.
D. "Och kunde låta döda alla som inte tillbad vilddjurets bild." Uppenbarelseboken 13:15.
Amerika, som ledare för denna världsvida rörelse, kommer sedan att se till att alla länder inför dödsstraff
för alla som inte tillber vilddjuret eller dess bild. Denna globala allians kallas också för "Det stora
Babylon", och kommer att låta polisen överta den helige Andes uppgift att övertyga människor om
tillbedjan. (Studieguide 22 kommer att ge mer information.)
8. På vilken punkt kommer dödsstraff att utövas på den som inte
lyder?
“Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och
med kunde tala och kunde låta döda alla som inte tillbad vilddjurets bild. Och
det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och
trälar, att låta ge sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen
får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets
namn eller dess namns tal.” Uppenbarelseboken 13:15-17.
Answer: Den viktigaste punkten kommer att gälla tillbedjan och lydnad av vilddjuret och att ta dess
märke - söndagen som vilodag, - i stället för att följa Kristus och få hans märke - det är Guds heliga
sjundedags sabbat. När människorna fått klart för sig att de måste bryta mot sabbatsbudet och helga
söndagen om de inte vill bli dödade, förstår de att de tar vilddjurets märke och tillber Satan. De kommer
att medvetet ha valt människobud i stället för Guds bud. Så här säger katolska kyrkan: "Vi har ändrat
sabbaten till söndag och hela världen böjer sig och tillber i enlighet med vad
katolska kyrkat har befallt." Hartford Weekly Call, 22 februari, 1884.
9. Skulle en regering verkligen kunna kontrollera köpande och säljande?
Answer: Under andra världskriget kunde man inte köpa t.ex. socker, däck eller
bensin utan speciella kuponger. Utan dessa kuponger var t.o.m. pengar värdelösa. Numera kan sådant
enkelt kontrolleras med hjälp av ditt personnummer. Och om du inte följer de regler som kommer att
sättas upp, spärras helt enkelt ditt personnummer. Vi vet förstås inte alla detaljer hur det här kommer att
genomföras, men vi kan vara säkra på att det kommer att bli så, för det har Gud sagt i
Uppenbarelseboken 13:16-17.

Två makter träder fram
Uppenbarelseboken kapitel 13 visar tydligt att två stormakter kommer att härska på den sista tiden:
Amerika och påvedömet. Amerika kommer att stödja den katolska kyrkan genom att driva igenom att alla
människor på jorden måste tillbe vilddjuret (påven), och ta hans märke, eller straffas med döden. Nu ska
vi undersöka om dessa två supermakter verkligen har makt att genomföra detta.
10. Hur stark och inflytelserik är katolska kyrkan i dag?
Answer: Den är den absolut starkaste religions-politiska makt i
världen. Så gott som samtliga av världens nationer har en officiell
ambassad eller konsulat i Vatikanen. Lägg märke till följande
fakta:
A. Påvekyrkan är så inflytelserik och mäktig att nästan alla
betydande länder frågar påven till råds innan de fattar ett politiskt
beslut. Den har "en stor diplomatisk kår som upprätthåller
förbindelsen med mer än 100 länder." U.S. News and World Report, 30 oktober, 1978, sid. 24.
B. Den tar åt sig äran för kommunismens fall, genom att påstå att Maria, Jesu moder, personligen talade
om för påven hur han skulle göra. "Handmaid or Feminist," Time, 30 december, 1991, sid. 64, 65.

C. Den katolska kyrkan har som mål att inom en snar framtid ena
hela den kristna världen under påvens ledning. Påvens täta
statsbesök är ett sätt att etablera kyrkans makt och inflytande
överallt.
D. Responsen över hela världen har varit överväldigande. Under
Irak-krisen hade påven och Amerikas president telefonkontakt för
överläggningar tidvis varje vecka. U.S. News and World Report, 13
augusti, 1990, sid. 18.

Påven är en extremt

E. Den 7 juni 1982, for dåvarande president Ronald Reagan till
populär ledare i världen.
påve John Paul II i Rom för en 50 minuter lång överläggning hur
man skulle störta kommunismen. Amerika sände tonvis med kommunikationsutrustning till Polen (där allt
startade) för att hjälpa till att informera folket. "The Holy Alliance," Time, Februari 1992, sid. 28, 31, 35.
F. Gorbachov sa, "Allt som har hänt i Östeuropa under de senaste åren skulle varit omöjligt utan påvens
medverkan och politiska inflytande på världsscenen." Mikhail Gorbachov, Toronto Star, 9 mars, 1992.
Påven, som förr kallade protestanterna för "kättare", kallar dem nu "oliktänkande bröder" och låter dem
nådigt få vara med och bedja tillsammans och verka för fred och Guds närvaro. Miljontals protestanter
låter sig imponeras, och det finns t.o.m. de kyrkor som har öppen dialog med påvedömet för att
överbrygga de trosskillnader som förorsakade reformationen.
11. Hur starkt och inflytelserikt är Amerika i dag?
Answer: Amerika är i dag världens starkaste och mest inflytelserika
militärmakt. Lägg märke till fölljande:
A. "[Amerika är] vår planets enda kvarvarande supermakt." "The U.N.
Obsession," Time, 9 maj, 1994, sid. 86.
B. "Det finns för närvarande ingen nation som kan hota Amerikas överlägsna maktposition." Charles
Krauthammer, "The Lonely Superpower", The New Republic, 29 juli, 1992, sid. 23.
C. Yassir Arafat kallade Amerika för "det nya Rom" därför att Rom på sin tid var den överlägsna
supermakten. Nu är Amerika nummer ett. Newsweek, 12 augusti, 1991, sid. 33.

D. "Amerika styr numera med sin makt alla viktiga händelser på jorden." Jim Hoagland, "Of Heroes ...",
The Washington Post, 21 augusti, 1991, sid. A-23.
När en Marxistgrupp slog ner Etiopiens regering, ombads Amerika vara medlare. Det första Boris Yeltsin
gjorde när han blev det fria Rysslands president, var att avlägga statsbesök i Amerika. Förre U.S.S.R.
president Mikhail Gorbachov vände sig till Amerika när han kom i krisläge. När Kuwait invaderades,
ropade de på hjälp från Amerika. En radiokorrespondent kallade Amerikas president för "världens
president." Vi har i dag en "högst ovanlig världsstruktur med en enda makt, nämligen Amerika, i toppen."
Krauthammer, The New Republic, sid. 23.

I dag söker alla världens nationer stöd och skydd
från Amerika.
12. Man kan inte undgå att se hur både Amerikas och katolska kyrkans makt och inflytande
förstärks i rask takt. Vilka andra faktorer skulle kunna tänkas påskynda en världsvid lag om
dödsstraff för de som vägrar att handla mot sitt samvete?
Answer: Även om man inte kan specifiera i detalj, kan man inte undgå att se följande::
A. Terroristanslag.
B. Kravaller och ökad kriminalitet.
C. Krig mellan droghandlare.
D. Katastrofal ekonomisk crash.
E. AIDS och andra epidemier.
F. Nuclearhot från extremist-länder.
G. Ökad korruption inom politiken.
H. Rättvisan missaktas inom det juridiska systemet.
I. Missbruk av socialhjälp.
J. Ökat skattetryck.
K. Pornografi och omoral antar sjuka proportioner.
L. Förödande naturkatastrofer över hela jorden.
M. Extremistgrupper med "speciella syften".
N. Kris i abortfrågan.
När folk fått nog av terrorism, ekonomisk och juridisk orättvisa, korruption, fattigdom, svaga och
oskickliga politiska ledare, och annat liknande, kan det gott hända att att de själva begär att stränga
speciallagar införs med hårda straff för överträdelse.
13. Alltefterson tillståndet i världen försämras, vad kommer Satan att göra för att lura
människorna?
"Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen
på jorden. 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." Uppenbarelseboken 13:13-14.
Answer: Amerika kommer att uppleva en falsk andlig väckelse, och kommer att insistera på en världsvid
lagstiftning om att alla människor måste delta. (Detta representeras av "en bild åt vilddjuret" i

Uppenbarelseboken 13:14.) Människor kommer att förbjudas att hålla Guds heliga sjundedags-sabbat
helig, och kommer att tvingas tillbedja på vilddjurets "heliga" dag - söndag. Många kommer också att gå
med på det av olika sociala eller ekonomiska orsaker. Det kommer att bli ett sådant kaotiskt tillstånd på
jorden, att en världsvid "tillbaka-till-Gud" rörelse där alla tvingas delta, verkar vara enda lösningen. Satan
kommer att få folk att tro att de måste kompromissa med biblisk sanning, och helighålla söndagen. I
verkligheten blir den utestängd från himlen som tillber vilddjuret. Inte undra på att Jesus i
Uppenbarelseboken så starkt poängterar faran av att tillbe vilddjuret och ta dess märke!
14. Vad händer med den äkta väckelsen som faller över Guds
sista folk, när intresset bar växer för den falska väckelsen?
Answer:
Bibeln säger att hela jorden "upplystes" av hans härlighet
(Uppenbarelseboken 18:1). Varenda människa kommer att nås
(Markus 16:15) med Guds slutliga, trepunkts-budskap från
Uppenbarelseboken 14:6-14. Guds sista församling på jorden kommer
att växa med oanad hastighet när miljontals människor tar emot Guds
erbjudande om frälsning genom nåd och tro på Jesus, och förvandlas
till Guds trogna tjänare. Många människor och ledare från världens alla
länder kommer att vägra att tillbe vilddjuret och följa dess villoläror. De väljer att tillbe och följa Jesus
allena. De får då "på sina pannor" hans heliga märke, sabbats-inseglet (Uppenbarelseboken 7:2-3),
vilket förseglar dem för evigheten.
Tillväxt förargar företrädare för den falska väckelsen
Denna allt snabbare tillväxt inom Guds folk, förargar naturligtvis den onde. Satan kommer att övertyga
sina ledare om att det är de som inte ansluter sig till hans falska väckelse, som är orsaken till allt kaos i
världen (Daniel 11:44). De ska därför förbjudas köpa eller sälja (Uppenbarelseboken 13:16-17), men
Gud kommer att föda sitt folk (Jesaja 33:16) och beskydda dem (Psalm 34:7).
15. I ren desperation kommer en USA-ledd koalition att införa dödsstraff för "fienderna"
(Uppenbarelseboken 13:15). Vad står det i Uppenbarelseboken 13:13-14 att ledarna kommer att
göra för att övertyga folk om att Gud är med dem?
Answer: De kommer att utföra underverk - så övertygande att alla utom Guds trogna barn kommer att
bli lurade (Matteus 24:24). Med hjälp av andar (Satans onda änglar) (Upp 16:13-14), utger de sig för att
vara avlidna släktingar (Upp 18:23), troligen även bibelprofeter eller apostlar. Dessa lögnens andar
(Johannes 8:44), kommer förmodligen att säga att Gud har sänt dem för få folk samarbetsvilliga
(ekumeni).

Satan utger sig för att vara Jesus;
Hans änglar utger sig för att vara kristna predikanter
Satans änglar kommer att klä ut sig till gudliga präster, och Satan själv
kommer som en ljusets ängel (2 Korinter 11:13-15). Som sitt stora
finalnummer kommer Satan att påstå att han är Jesus (Matteus 24:2324). Utklädd till Jesus kan han enkelt påstå att han har ändrat sabbaten
till söndag, och kommer att uppmuntra människorna att fortsätta sin
falska väckelse och helighålla hans "heliga" dag - söndagen.

Som kronan på verket

Miljarder blir förförda
kommer Satan att klä
Miljarders människor kommer at tro att Satan är Jesus, och kommer att ut sig till Jesus.
tillbe honom och gå med i den falska väckelserörelsen. "Hela jorden såg
med beundran efter vilddjuret." Upp 13:3. Bedrägeriet kommer att vara otroligt effektivt. Men Guds
trogna skara låter inte lura sig, ty de jämför allt de ser med vad Bibeln säger (Jesaja 8:19-20; 2 Timoteus
2:15). Bibeln säger att Guds lag kan inte ändras (Matteus 5:18). Bibeln säger också att allas ögon ska
se Jesus när han kommer (Upp 1:7), och att han inte kommer att vidröra jorden. Han kommer att kalla
sina barn upp till sig på skyn där han väntar på dem (1 Tessaloniker 4:16-17).

16. Hur kan vi undvika att bli lurade vid tidens slut?
Answer:
A. Pröva alla läror mot Bibeln (2 Timoteus 2:15; Apostlagärningarna 17:11; Jesaja 8:19-20).
B. Håll fast vid Jesu sanningar. Jesus lovar att de som följer hans Ord, behöver inte bli förvirrade
(Johannes 7:17).
C. Förbli nära Jesus varje dag (Johannes 15:5).
Påminnelse: Detta är den sjätte studieguiden av nio som handlar om de tre änglarnas budskap. Nästa
studieguide visar hur kristna kyrkor och andra religioner kommer att reagera på händelserna vid tidens
ände.
17. Är du villig och beredd att följa och lyda Jesus även om du blir hånad, förföljd och hotad
med dödsstraff?
Answer:

Thought Questions
1. Det verkar inte rättvist att de människor som aldrig har hört talas om Guds sanning helt
oskyldigt ska komma att välja den falska väckelserörelsen och på så sätt gå förlorade. (Markus
16:15 )
Ingen enda kommer till den slutliga krisen utan att både ha hört (Markus 16:15) och förstått (Johannes
1:9) de tre änglarnas budskap från Gud (Uppenbarelseboken 14:6). Människor kommer medvetet att
vilja ta vilddjurets märke, eftersom de tycker att priset för att följa Kristus är för högt.
2. I Uppenbarelseboken 16:12-16 talas det om striden vid Harmagedon. När och var kommer den
att utkämpas? (Uppenbarelseboken 16:16 )
Striden vid Harmagedon är den slutgiltiga kampen mellan Jesus och Satan. Den kommer att utkämpas
på jorden precis före tidens slut. Striden avbryts när Jesus kommer. Den återupptas när de ogudaktiga,
efter de 1000 åren, omringar och försöker inta den heliga staden. Striden slutar med att Gud låter eld
falla ner från himlen och förgör de ogudaktiga (Uppenbarelseboken 20:9). (I studieguide nummer 12
förklaras de 1000 åren.)
Vad betyder ordet ”Harmagedon”?
Harmagedon är ett symboliskt namn för ”striden som utkämpas på Gud den Allsmäktiges stora dag”
mellan Kristus och Satan. En strid i vilken alla världens nationer kommer att delta (Uppenbarelseboken
16:12-16, 19). ”Kungarna från öster" är Gud Fader och Gud Sonen. ”Öster” symboliserar i Bibeln Guds
himmelska rike (Uppenbarelseboken 7:2; Hesekiel 43:2; Matteus 24:27). Så gott som hela världen
kommer att stå enade mot Jesus, Lammet, och hans folk (Uppenbarelseboken 16:14; 17:14; 19:19) i
denna sista strid. Deras mål är att förgöra alla som vägrar att tillbe vilddjuret och ta dess märke
(Uppenbarelseboken 13:15-17).
De som inte tar emot Guds budskap blir vilseledda
Människor som vägrar tro på och acceptera Guds trepunktsbudskap i de sista dagarna (fastän de vet att
det är sant), kommer att bli så vilseledda att de tror på en lögn (2 Tessalonikerbrevet 2:10-12). De tror
på allvar att de understöder Guds sak genom att försöka förgöra Guds folk. De kommer att anse Guds
barn vara hopplösa fanatiker som likt domedagsprofeter dömer hela världen när de vägrar att samarbeta
med den falska väckelserörelsen.
Jesu återkomst sätter punkt för stridigheterna
Striden kommer att vara världsvid. Alla världens regeringar kommer att försöka förgöra Guds folk, men
Gud kommer att gå emellan. Den symboliska floden Eufrat kommer att torka ut (Uppenbarelseboken
16:12). Vatten representerar människor (Uppenbarelseboken 17:15). Att Eufrat torkar ut betyder att de
människor som har följt vilddjuret (Satan) helt plötsligt kommer att sluta följa honom. Stöd och support

för vilddjuret torkar alltså ut. Dess koalition av allierade (Uppenbarelseboken 16:13, 14) kommer att
söndras (Uppenbarelseboken 16:19). Jesu återkomst sätter stopp för striden och räddar hans folk
(Uppenbarelseboken 6:14-17; 16:18-21; 19:11-20).
Striden fortsätter efter 1000 år
Efter de 1000 åren kommer Satan att öppet träda fram som ledare för de krafter som är emot Gud och
hans folk. Han kommer att återuppta striden mot Gud genom att försöka inta den heliga staden. Men
genom eld som faller ner från himlen kommer då Satan och hans anhängare att förintas (se studieguider
11 och 12). Alla som har valt att följa Satan kommer att förintas. Alla som har valt att följa Jesus kommer
att gå in i hans eviga rike.
3. Bibeln säger, ”Ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper er skall mena sig därmed förrätta
offertjänst åt Gud.” Johannes 16:2. Tror du att detta kommer att uppfyllas bokstavligen i vår tid?
(Johannes 16:2 )
Ja. Koalitionen som finns vid tidens slut mellan världens regeringar och religiösa organisationer kommer
inte att ha någon sympati för Guds folk, eftersom de vägrar att gå med i den falska väckelserörelsen
eller anta dess symbol (söndagsfirande). De anser att de mirakel som sker - sjuka blir friska, kända
Gudsförnekare, omoraliska filmstjärnor, knarkkungar och välkända kriminella blir omvända - är bevis för
att de har rätt. Koalitionen kommer att se till att ingen tillåts störa denna globala väckelserörelse som
kommer att samla samtliga religioner under ett tak. Människor kommer att uppmanas att lägga personlig
övertygelse och ”fanatiska läror” (t.ex. sabbaten) åt sidan, för att i stället förena sig med resten av
världen i sin uppriktigt menade freds- och brödraskapsrörelse. Inget annat kommer att betyda någonting.
De som inte samarbetar kommer att stämplas som illojala, opatriotiska och anarkistiska terrorister som
inte kan tolereras. Då kommer de som dödar Guds folk att anse att de gör Gud en tjänst.
4. När man studerar profetiorna i Daniels bok och i Uppenbarelseboken, verkar det ganska klart
att det är den onde som är den verkliga fienden. Är det så? (Uppenbarelseboken 12:17 )
Absolut! Du har helt rätt! Satan är alltid den verkliga fienden. Satan använder sig av världens nationer
och dess ledare för att skada Guds folk och därigenom göra Jesus och vår Fader så ledsna som möjligt.
Vi glömmer så lätt att det är Satan som är fienden. Han ensam är ansvarig för all ondska. Han allena bär
skulden och vi måste vara försiktiga med hur vi dömer eller fördömer enskilda människor eller
organisationer som motarbetar Guds folk och församling. De är ofta inte ens medvetna om att de gör
någon illa. Men Satan däremot är alltid medveten om vad han gör. Det är hans vilja att skada Gud och
hans folk.
5. Hur skulle påvens död eller valet av en ny president påverka profetian om Amerika i
Uppenbarelseboken 13:11-18? (Uppenbarelseboken 13:18 )
Profetian kommer att bli uppfylld oavsett vem som är påve eller president. En ny president eller en ny
påve skulle möjligtvis kunna påskynda eller fördröja uppfyllelsen, men slutresultatet har Bibelprofetian
redan förutsagt.
6. Är vilddjuret med lammhorn i Uppenbarelseboken 13:11-18 och den ”falske profeten” i
Uppenbarelseboken 16:13 samma makt? (Uppenbarelseboken 13:11 )
Ja. I Uppenbarelseboken 19:20 där Gud förutsäger att vilddjuret Antikrist förgörs, nämner han även
förgörandet av den falske profeten. Gud identifierar i denna text den falske profeten som i vilddjurets
åsyn hade gjort de tecken, med vilka han "förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke och dem som
hade tillbett dess bild." Det här hänsyftar väldigt tydligt till de gärningar som vilddjuret med lammhornen
utförde och som beskrivs i Uppenbarelseboken 13:11-18. I den här studieguiden har vi identifierat
vilddjuret med de lammlika hornen som Amerika. Uppenbarligen är alltså vilddjuret med de lammlika
hornen och den falske profeten samma makt.

Quiz Questions
1. Amerika symboliseras i Bibelprofetian av (1)
___ En man med röda, vita, och blå kläder.
___ En örn med en dator på ryggen.
___ Ett vilddjur med två lammlika horn.
2. Vad representerar de två hornen? (1)
___ Rikedom och militär styrka.
___ Benjamin Franklin och George Washington.
___ Religionsfrihet och civil frihet.
3. Vad betyder ”komma upp ur jorden”? (1)
___ Att amerikanarna skulle älska att leva på landet.
___ Att detta nya land skulle uppstå i ett område med en mycket liten folkmängd.
___ Att en del av de första amerikanarna skulle ha varit grottfolk.
4. In den här profetian betyder de lammlika hornen att Amerika skulle (1)
___ Var tyst och tillbakadraget.
___ Vara ett land av fåruppfödare.
___ Uppstå som en fredsälskande och andlig nation.
5. Ungefär vid vilken tidpunkt, enligt profetian i Uppenbarelseboken kapitel 13, skulle Amerika
uppstå? (1)
___ 1492
___ 1798
___ 1620
6. I Uppenbarelseboken kapitel 13 står det att Amerika till slut skulle komma att tala ”som en
drake”. Vad betyder det? (1)
___ Att Amerikanarna skulle vara argsinta och svåra att förstå.
___ Att Amerka skulle använda eldsprutande skjutvapen.
___ Att Amerika kommer att tvinga människor att tillbe tvärtemot sitt samvete eller bli dödade.
7. Guds märke, tecken, eller symbol på hans auktoritet är (1)
___ Ett lamm.
___ Ett vilddjur med två horn.
___ Sabbaten, Guds heliga dag.
8. Hur kommer Amerika att göra ”en bild åt vilddjuret”? (1)
___ Genom att tillverka och sälja massor av bilder på vilddjuret.
___ Genom att göra en staty av vilddjuret och sätta upp den i Washington D.C.
___ Genom att ena kyrka och stat (som det var under påvedömets storhetstid) för att kunna stifta
religionslagar.
9. Vilket straff kommer, enligt Uppenbarelseboken 13:15-17, de att få, som vägrar att ta
vilddjurets märke? (2)
___ De kommer inte att tillåtas köpa eller sälja.
___ De blir förvisade till yttre rymden.
___ De blir dömda till döden.
___ De kommer att tvingas att personligen be om ursäkt till vilddjuret.
10.
___
___
___
___
___

Vilka två makter på jorden kommer vid ändens tid att vara de mest inflytelserika? (2)
Ett förnyat Europa.
Japan
Kina
USA
Påvedömet

11. Vilka av nedanstående påståenden är sanna vad det gäller slaget vid Harmagedon? (6)
___ Det blir jordens sista krig.
___ 'Kungarna från östern' är Japan och Kina.
___ Vilddjurets syfte med striden är att förgöra Guds folk.
___ Det kommer att involvera hela världen.
___ Det börjar före Jesus återkomst och slutar efter att de ogudaktiga omringar den heliga staden efter
de 1000 åren.
___ Harmagedon är det symboliska namnet för det slutgiltiga slaget mellan Kristus och Antikrist, eller
Satan.
___ Att Eufrat torkar ut betyder att vilddjuret, eller Antikrist till slut kommer att förlora de flesta av sina
anhängare.
___ Det kommer endast att utkämpas i Palestina.
12.
___
___
___
___

Hur framgångsrik kommer Guds sanna väckelserörelse vid tidens ände att bli? (2)
Hela jordens befolkning blir omvänd.
Varenda människa på jorden kommer att får höra budskapet.
Miljontals människor kommer att ta emot Guds budskap.
Det kommer inte att ha någon framgång. Satan sätter stopp för det.

13.
___
___
___

Hur framgångsrik kommer den falska väckelserörelsen vid tidens ände att vara? (1)
Det kommer inte att vara många länder alls som stödjer den.
Den kommer endast att vara framgångsrik i Amerika och Europa.
Varenda människa på jorden - utom Guds sanna barn - kommer att gå med i den och stödja den.

14.
___
___
___
___

Hur kraftfulla kommer den falska väckelserörelsens mirakel att vara? (2)
Inte värst. Människor kommer att betrakta dem som konster och tricks.
Tillräckligt kraftfulla för att lyckas förvilla i stort sett hela världen.
Bara obildade människor kommer att gå på dem.
Så kraftfulla att endast Guds utvalda kommer att undgå förvillelsen.

Den-andra-kvinnan.
Varje äktenskap måste bygga på tillit - liksom vi i vår förening med
Kristus måste förbli honom och hans Ord trogna.
Uppenbarelseboken talar om Kristi rena brud, men där finns även
en annan kvinna som försöker förföra rättrogna bort från Guds
Ord. Uppenbarelseboken innehåller ett chockerande budskap om
Babylon, den andra kvinnan. Babylon har fallit, och Kristi folk
måste fly från hennes förförelser eller förintas! Så börjar den andra
halvan av de tre änglarnas budskap. I detta avsnitt lär du dig vad
det andliga Babylon verkligen är, och hur du undviker att bli
hypnotiserad av hennes dödliga skönhet ...vad kan vara viktigare
än det?

1. Hur symboliserar Jesus Babylon i Uppenbarelseboken?

"Jag ska visa dig, hur den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora
vatten." "Där såg jag en kvinna, som satt på ett scharlakansrött vilddjur,
fulltecknat med hädiska namn. Och det hade sju huvuden och tio horn. Och
kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar
och pärlor, och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av
hennes otukts orenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig
betydelse: "DET STORA BABYLON, HON SOM ÄR MODER TILL SKÖKORNA OCH TILL
STYGGELSERNA PÅ JORDEN." Uppenbarelseboken 17:1, 3-5.
Answer:
I Uppenbarelseboken 17:1-6 symboliserar Jesus Babylon med en sköka som tronar vid stora vatten och
är klädd i rött och purpur. Hon sitter på ett scharlakansrött vilddjur med sju huvuden och 10 horn
2. Vem är den symboliskt rena kvinnan i Uppenbarelseboken kapitel 12?
Answer: En ren kvinna, med solen som klädnad, beskrivs i Uppenbarelseboken 12:1-6. Vi lärde oss i
studieguide 20 att denna rena kvinna symboliserar Guds sanna kyrka som är trogen den hon älskar,
nämligen Jesus. Vi ska studera Uppenbarelseboken 12 närmare i studieguide 23.
3. Vad representerar en sköka i biblisk profeti?
"Visa Jerusalem på dess styggelser.” ”Men du förlitade dig på din skönhet och bedrev otukt.” Hesekiel
16:2, 15.
Answer: En ren kvinna symboliserar en ren kyrka som är Jesus trogen. Följaktligen representerar en
oren kvinna en oren, eller fallen kyrka som är otrogen mot Jesus. (Jakob 4:4).

4. Kan vi identifiera skökan (kyrkan) som i
Uppenbarelseboken kapitel 17 kallas för ”Det stora Babylon,
hon som är moder till skökorna”?
Answer: Ja, alla vet att det bara finns en kyrka som påstår sig vara
"moderkyrkan" - nämligen den romersk katolska kyrkan. En
framstående katolsk präst, John A. O´Brien, sa: ”Iakttagandet (av
söndagen) kvarstår som en påminnelse om moderkyrkan, den
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kyrka som de icke-katolska sekterna bröt sig ur.”
Beskrivningen i Uppenbarelseboken 17 av moder Babylon och
vilddjuret som hon rider på passar tydligt in på påvedömet:
A. Hon förföljde de heliga (vers 6). (Se studieguiderna 15 och
20.)
B. Hon var klädd i purpur och scharlakan (vers 4). Vid högtidliga
tillfällen klär sig påven ofta i den kungliga färgen purpur, och de
katolska kardinalernas rockar är röda.
C. De sju huvudena på det vilddjur (vers 3) på vilket kvinnan
sitter är sju berg (vers 9). Rom, påvedömets säte, är som bekant
byggt på sju kullar eller berg.
D. Odjuret gör sig skyldig till hädelse (vers 3), en beskrivning som också passar in på påvedömet.
(Se studieguiderna 15 och 20.)
E. Hon härskade "över jordens konungar." Vers 18. Alexander Flick säger att påven "utgav sig för att
2
i egentlig mening ...vara världens ledare både i andliga och världsliga frågor". " Den här beskrivningen
kan omöjligt passa in på något annat dåtida land eller kungarike än påvedömet. Det beskrivs alltför
tydligt i Uppenbarelseboken 17 för att man ska kunna missuppfatta det.
Note: Många av reformationens ledare (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer,
3
Tyndale, Latimer, Ridley, m.fl.) lärde att påvedömet var den makt som menades.
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5. Vad är den bokstavliga betydelsen av ordet ”Babylon”, och var ifrån
kommer det ordet?
“Kom, låt oss bygga… ett torn vars spets räcker upp i himmelen” ”Och Herren
sade…låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene inte
förstår den andres tungomål.” ”Därav fick det namnet Babel, eftersom Herren
där förbistrade hela jordens tungomål. Därifrån spridde också Herren ut dem
över hela jorden.” 1 Mosebok 11:4, 6-7, 9.
Answer: Orden ”Babel” och ”Babylon” betyder ”förvirring”. Namnet Babylon
härstammar från Babels torn som byggdes av människor som ville trotsa Gud
genom att bygga ett så högt torn att ingen översvämning någonsin skulle kunna nå ditupp (vers 4). Men
Herren förbistrade deras språk så att de inte kunde fortsätta bygget. De kallade då tornet för ”Babel”
(därav vårt babbla), eller ”förvirring.” Senare under Gamla Testamentets tid uppstod ett hedniskt
kungadöme som hette Babylon. Detta Babylon var en fiende till Israel, Guds folk. Babylon var
sinnebilden för uppror, olydnad, förföljelse av Guds folk, stolthet och avgudadyrkan (Jeremia 39:6-7;
50:29, 31-33; 51:24, 34, 47; Daniel kapitel 3 och 5). I Jesaja kapitel 14 använder sig Gud av Babylon för
att symbolisera Satan själv. Detta eftersom Babylon var så fientligt och ödeläggande för Guds arbete
och för hans folk. I Uppenbarelseboken i Nya Testamentet används termen ”Babylon” för att beskriva ett
religiöst kungarike, fientligt till Guds andliga Israel - hans församling (Uppenbarelseboken 14:8; 16:19).

6. Vilka är skökorna som är döttrar till moder Babylon som beskrivs i
Uppenbarelseboken 17:5?
Answer: Det är de kyrkor som föddes genom att de protesterade mot moder
Babylons falska läror, och som därför lämnade henne under den stora
protestantiska reformationen. Senare började dessa kyrkor dock att ta efter
moder Babylons principer och blev då även de, fallna kyrkor. Ingen kvinna föds
som sköka. Inte heller var de protestantiska dotterkyrkorna fallna redan vid
födelsen. Varje kyrka eller organisation som lär ut och själva följer Babylons
falska doktriner och ritualer blir själv en fallen kyrka eller dotter. Babylon är alltså
ett familjenamn som innefattar både moderkyrkan samt de av hennes döttrar som liksom modern är
fallna.
7. Varför rider moder Babylon på vilddjuret i Uppenbarelseboken 17?
Vad representerar vilddjuret?
Answer: I Uppenbarelseboken 13:1-10 beskriver Jesus påvedömet som en
förening av kyrka och stat. (För mer information, se studieguide 20.) I
Uppenbarelseboken kapitel 17 målar Jesus upp en bild av kyrkan (skökan)
och staten (vilddjuret) som skilda institutioner men ändå relaterade till
varandra. Kvinnan rider på vilddjuret vilket betyder att kyrkan har kontroll
över staten.
8. Vilka andra makter förenar sig med påvedömet och uppfyller
profetian för världens sista tid?
“Och ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun såg jag tre orena andar
utgå, lika paddor. De är nämligen onda andar som gör tecken, och som går ut till konungarna i hela
världen, för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.” Uppenbarelseboken 16:1314.
Answer: Draken från Upp 12:3-4 och den falske profeten från Upp 13:11-14; 19:20 bildar en allians
tillsammans med vilddjuret från Upp 13:1-10, dvs med påven.
A. I Uppenbarelseboken kapitel 12 representerar draken Satan som verkar genom det
hedniska Rom. (Se studieguide 20.) I denna sista tid innefattas även icke-kristna
religioner såsom Buddism, Shintoism, Hinduism, New Age, sekulär humanism, etc.

B. Den falske profeten representerar den avfallna protestantismem som
har sitt huvudsäte i Amerika, och som kommer att sätta in alla krafter
för att få människor i hela världen över att tillbe vilddjuret (se
studieguide 21).

C. Vilddjuret är katolska kyrkan (se studieguide 20).
D. Dessa tre makter: Icke-kristna religioner och regeringar, katolska kyrkan,
och avfallen protestantism kommer att vara allierade i Armageddon - den
slutliga striden mot Gud, mot hans lag, och mot hans trogna efterföljare.
Denna koalition kallar Jesus för ”Det stora Babylon” i Upp 18:2.

De icke-kristna
religionerna
tillsammans med
den avfallna
protestantismen,
kommer att vara
påvens allierade i
den sista striden
mot Gud och hans
barn.

9. Hur kommer det sig att organisationer
med så olika bakgrund kan enas?
“Dessa har ett och samma sinne, och de ger
sin makt och myndighet åt vilddjuret.” Upp
17:13.

Answer: I Uppenbarelseboken 16:13-14 står
det att ”orena andar, lika paddor”, dvs ”onda
andar”, kommer att genom sina mirakel ena
dem. Ockultism - tron på att de döda lever och
kan kommunicera med de levande - kommer
att vara det sammanhållande bandet för alla
dessa krafter. Satan och hans änglar kommer att utge sig för att vara avlidna familjemedlemmar, bibliska
profeter och himmelska änglar (2 Korinterbrevet 11:13-14). De kommer att kunna övertyga världen om
att de kommer från himlen (se studieguide 10).
Följande tre grupper tror redan nu på att de döda lever:
A. Katoliker ber till Maria och andra döda helgon i tro att dessa helgon kan välsigna sina anhängare
med mirakel.
B. Icke-kristna religioner baserar oftast sin tro och tillbedjan på de dödas andar. New Age rörelsen
framhäver ”kanalisering”, dvs att man antas kunna prata med de dödas andar.
C. Avfallen protestantism tror att de döda inte är döda, utan lever antingen i himlen eller i helvetet. De
kommer därför att bli ett lätt byte för onda andar som utger sig vara de dödas
andar.
10. För vilka synder anklagar Gud Babylon?
A. "Fallet är det stora Babylon." Uppenbarelseboken 18:2.
Answer: Att falla (avfalla) betyder att man avvisar Bibelns sanning och vänder
ryggen åt den sanne Guden (2 Petrus 3:17).
B. ”Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena
andar.” ”Du, genom vars trolldom alla folk blev förvillade”
Uppenbarelseboken 18:2, 23.
Svar: Här anklagar Gud Babylon för att (1) med hjälp av spiritism personligen kalla fram och tala med de
onda andarna, och (2) för att genom onda, lögnaktiga andar, förvilla så gott som hela världen.
C. ”Jordens inbyggare har druckit sig druckna” från styggelsens och otuktens vin som finns i
hennes gyllene kalk. (Uppenbarelseboken 17:2, 4; 18:3).
Svar: I Bibeln symboliserar ordet “styggelse”, lögner (Apostlagärningarna 12:22). Babylons vin, som
innehåller irrläror, förvirrar och förlamar dem som dricker det och gör dem andligt berusade och
omtöcknade.

D. ”Konungarna på jorden har bedrivit otukt med henne.” Uppenbarelseboken 18:3.
Svar: Kyrkan är Kristi brud (Uppenbarelseboken 19:7-8) vilket betyder att hon måste älska och vara
Kristus trogen - det innebär, enligt Jesus, att följa hans budord (Johannes 14:15). Påvekyrkan fördöms
här för att ha vänt ryggen till sin make Jesus (Jakob 4:4), och för att ha ingått "utomäktenskapliga"
förbindelser med civila regeringar (förening mellan kyrka och stat) för att på så sätt få stöd.
E. Handlandet med “livegna och trälar” (Uppenbarelseboken 18:13).
Svar: Gud utpekar här Babylon för att ha behandlat människor som varor och inte som Guds värdefulla
barn.
11. Vilka är några av de falska läror som Babylons vin innehåller och
som leder människor till att bli andligt omtöcknade och förvirrade?
Answer: Otroligt nog fnns det läror inom protestantismen idag, som inte alls
finns i Bibeln. De har kommit in i de protestantiska kyrkorna från
moderkyrkan i Rom, som i sin tur har tagit med dem från hedendomen.
Några av dessa falska läror är:
A. Guds lag har blivit ändrad eller upphävd.
Guds lag kan aldrig ändras eller upphävas (Lukas 16:17. Detta visas tydligt i
studieguide 6.
B. Själen är odödlig.
I Bibeln nämns orden “själ” och “ande” 1,700 gånger. Men inte på ett enda ställe sägs det att den är
odödlig. Människor är dödliga (Job 4:17), och inte förrän vid Jesu återkomst blir någon enda människa
odödlig (1 Korinterbrevet 15:51-54). (Se studieguide 10 för mer information.)
C. Syndare brinner för evigt i helvetet.
Bibeln säger oss att syndare helt kommer att förgöras i elden, både till kropp och själ (Matteus 10:28).
Ett evigt helvete av plåga är inte vad Bibeln lär ut. (Läs mer i studieguide 11.)
D. Det är inte nödvändigt att man döps genom nedsänkning.
Dop genom nedsänkning i vatten är den enda dopform som Bibeln erkänner. (Läs mer om detta i
studieguide 9.)
E. Söndagen är Guds heliga dag.
Bibeln lär otvetydligt att Guds heliga dag är veckans ursprungliga sjunde dag, lördagen. (Läs mer i
studieguide 7.)
Notera: När dessa falska läror väl har blivit accepterade som sanning så för det med sig “förvirring”
(vilket är vad ordet “Babylon” bokstavligt betyder) och leder till att det blir svårare för människor att förstå
Bibeln.
För eftertanke
Det kommer kanske som en chock för någon att inse han eller hon omedvetet kan ha druckit av
Babylons vin. Kanske är allt detta nytt för just dig. Om det är så, be då Gud om ledning (Matteus 7:7). Se
sedan efter i Bibeln hur det verkligen förhåller sig (Apostlagärningarna 17:11). Om du lovar Jesus att
alltid följa dit han leder, kommer han att se till att du inte hamnar fel
(Johannes 7:17).
12. Vem kommer att vara på Guds sida i striden vid
Armageddon?
Answer:
I den sista striden kommer himlens änglar (Hebreerbrevet 1:13, 14;
Matteus 13:41-42) och Guds folk - de som återstår (Upp 12:17) - att

vara allierade med Jesus, härföraren för himlens armé, (Upp 19:11-16) mot Satan och hans anhängare.
De av Guds folk som återstår är de som inte antar Babylons irrläror (Se mer detaljer i studieguide 23).
Dessa människor är kända för: (1) sin kärlek till Jesus (1 Johannes 5:2-3), (2) sin lojalitet och tilltro till
honom (Upp 14:12), och (3) att de lyder och följer Bibeln och Guds bud (Upp 12:17; Johannes 8:31-32).
13. Vilken strategi kommer Satan att tillämpa i denna sista strid mellan
Guds sanning och Satans lögner?
Answer: Satan, även om han sällan öppet erkänner det, hatar Gud och hans
Son. Satan och hans onda änglar kommer att ge sig ut för att vara heliga
änglar eller hängivna kristna ledare (2 Korinterbrevet 11:13-15). Det Satan
kommer att framföra som bevis kommer att framstå som så rättfärdigt, andligt,
och Jesuslikt att nästan alla på jorden blir lurade och följer honom (Matteus
24:24). Han kommer utan tvekan att använda sig av Bibeln, precis som han
gjorde när han frestade Jesus i öknen (Matteus 4:1, 11). Satans logik var så
övertygande att den lurade en tredjedel av änglarna i himlen, Adam och Eva,
och (vid syndafloden) alla förutom åtta människor på jorden.
14. Vad är Guds motstrategi?
”Håll er till lagen och till vittnesbördet! Om de inte predikar i enlighet
med dessa, så finns det inget ljus i dem.” Jesaja 8:20. (KJV)
Answer: Gud bemöter alltid Satans lögner med sanningar ur Bibeln.
När Jesus blev frestad av Satan i öknen så citerade Jesus hela tiden
Skriften (Matteus 4:1-11). Genom de rättfärdiga som återstår,
kommer Gud att göra Babylons ogudaktighet känd för alla. Han
kommer att visa att Babylon förkunnar ett falskt evangelium
(Galaterbrevet 1:8-12) och orsakar miljarder med människor att bli
bedragna och gå förlorade. Guds motdrag finner vi i de tre änglarnas
budskap i Upp 14:6-14. Vi studerar dessa budskap i nio av de 27
studieguiderna i den här serien. Dessa tre fantastiska budskap avslöjar och varnar oss för Satans lögner
och förfalskningar. De uppmanar ocksâ oss människor att tillbe och lyda Gud både i tanke och handling,
genom att följa Bibelns sanningar.
15. Kommer Guds sista budskap om varning och hopp att
kunna nå alla?
”Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen.
Han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.”
Upp 18:1.
Answer: I Bibeln representerar änglarna budbärare eller
budskap (Hebreerbrevet 1:13-14). Guds sista vädjan
symboliseras av en mäktig ängel vars härlighet är så stor att hela
världen lyses upp med Guds sanning och ljus. Detta sista
budskap från Gud kommer att nå ut till alla jordens invånare
(Uppenbarelseboken 14:6; Markus 16:15; Matteus 24:14).

16. Vilken sista, enträgna bön har Jesus till dem som befinner sig i
Babylon?
Answer: Han säger: "Dra ut ifrån henne [Babylon], ni mitt folk, så att ni inte
gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Ty hennes
synder räcker ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes
orättfärdiga gärningar." Upp 18:4-5.
Lägg märke till att Jesus kallar många av de människor som är i
Babylon för "mitt folk". Det finns miljontals uppriktiga kristna i Babylon
som ännu inte har hört denna enträgna varning. Dessa människor
älskar Gud över allt annat, och Jesus säger att de är hans barn.
17. Vad kommer de av Guds barn, som är i Babylon, att göra när de
hör denna enträgna uppmaning att dra ut därifrån?
Answer: Jesus svarar när han säger, "Jag har ock andra får, som inte hör till
detta fårahus. Också dem måste jag dra till mig, och de ska lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord
och en herde." "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig." Johannes 10:16,
27.
Jesus känner de av sina barn som är i Babylon, och han har lovat att kalla dem ut därifrån innan
förstöringen. Och det mest underbara är, att Jesus lovar att hans barn som fortfarande är i
Babylon kommer att höra och känna igen hans röst och kunna rädda sig därifrån.
Note: Detta är den sjunde studieguiden i en serie av nio som handlar om de tre änglarnas budskap i
Uppenbarelseboken 14:6-14. Vår nästa studieguide beskriver Guds församling i den sista tiden så noga
att det inte går att ta miste.
18. Om du är i Babylon, är du villig att följa Jesu enträgna bön om att dra ut därifrån?
Answer:

Thought Questions
1. Är det inte bättre att jag stannar i Babylon och försöker göra saker bättre där istället för att gå
därifrån? (Uppenbarelseboken 18:4 )
Nej. Jesus säger att Babylon kommer att förintas, inte att hon omvänder sig. Hon kommer att bli
hopplöst drucken av sitt vin (identifierat som falska läror i Uppenbarelseboken 18:5-6). Det är därför Gud
kallar på sitt folk att de ska dra ut därifrån (Upp 18:4).
2. Vilka är konungarna från öster i Uppenbarelseboken 16:12? (Uppenbarelseboken 16:12 )
Konungarna från öster är himmelens konungar (Fader och Son). De kallas för konungarna från öster
eftersom det är därifrån de himmelska varelserna närmar sig jorden. Lägg till exempel märke till följande:
A. Jesus återkomst kommer att ske från öster (Matteus 24:27).
B. Guds härlighet kommer öster ifrån (Hesekiel 43:2).
C. Ängeln med den levande Gudens signet kommer från öster (Uppenbarelseboken 7:2).
D. Solen, som symboliserar Jesus, går upp i öster (Malaki 4:2)
3. Antyder varningen om Babylons fall att Babylon inte alltid har varit fallen?
(Uppenbarelseboken 14:18 )
Ja, det gör det. Många av de kyrkor som nu utgör Babylon har förr stått starka och lojala på Jesus sida.

Dess grundare var ärliga Gudsmän som ivrigt sökte Bibelns sanning. Dock har inte alla kyrkor avfallit.
Men varje kyrka som lär ut Babylons falska läror och följer hennes principer riskerar bli en av hennes
fallna döttrar.
4. När en kristen blir kallad att dra ut från Babylon, vart ska han eller hon då ta vägen?
(Uppenbarelseboken 14:12 )
Hitta det Guds folk som följer Guds bud, som har Jesu tro, och som predikar de tre änglarnas budskap
för hela världen, och anslut dig till dem (Uppenbarelseboken 14:6-12) I studieguide 23 beskrivs Guds
kyrka på ändens tid.
5. Vad representerar de 10 kungarna i Uppenbarelseboken 17:12-16? (Uppenbarelseboken 17:12
)
De 10 kungarna representerar världens nationer. Bildstodens 10 tår i Daniel kapitel 2 och vilddjurets 10
horn i kapitel 7 symboliserar Europas 10 kungariken. I Uppenbarelseboken kapitel 11 till 18 har dock
denna symbol en vidare betydelse och där menas ”konungarna i hela världen” eller ”konungarna på
jorden.” (Se Uppenbarelseboken 16:14; 18:3.)
6. Vad symboliserar grodorna i Uppenbarelseboken 16:13-14? (Uppenbarelseboken 16:13 )
En groda fångar sitt byte med tungan, vilket kan symbolisera det falska tungomålstalandet som sveper
över jorden idag. Kom ihåg att mirakel, inklusive tugomålstalande, bara bevisar en sak — övernaturlig
kraft. Men Bibeln lär oss att övernaturlig kraft kan komma både från Gud och från Satan. Det förklaras
vidare att Satan, i skepnad av en ljusets ängel från himlen (2 Korinter 11:13-15), kommer att på ett
sådant skickligt sätt använda sig av övernaturliga mirakel att nästan hela världen låter sig luras och blir
hans anhängare (Upp 13:3). Just nu använder han sig av den förfalskade andliga gåvan av
tungomålstalande för att sammansvetsa världens olika kyrkor och religioner — inklusive hedendom och
satandyrkare. Alla dessa anser att tungomålstalandet är ett bevis för att deras tro är den rätta.
Vi måste pröva andarna
Bibeln uppmanar oss att pröva andarna (1 Johannes 4:1). Om det inte stämmer överens med vad Bibeln
säger så är det en förfalskning. (Jesaja 8:19-20). Dessutom ges de äkta andegåvorna aldrig till någon
som medvetet går emot Guds vilja (Apostlagärningarna 5:32). Men det finns också ett äkta
tungomålstalande. Det är när en person på ett mirakulöst sätt, flytande kan tala ett språk som den
personen aldrig har lärt sig (Apostlagärningarna 2:4-12). Gud använder sig av denna gåva när han
behöver någon som predikar evangelium för människor som talar andra språk. Det behövdes vid
pingsten eftersom åtminstone 17 olika språkgrupper då var representerade, och lärjungar förmodligen
bara kunde ett enda språk.
7. Kommer New Age rörelsen att spela en stor roll i den slutgiltiga konflikten mellan gott och
ont? (Uppenbarelseboken 16:14 )
Utan tvekan! Den är starkt involverad i parapsykologi, spiritism och ockulta fenomen. Spiritism kommer
helt klart att spela en stor roll i slutscenen av jordens drama. Tillsammans med det förfalskade
tungomålstalandets övernaturliga kraft och ändtidens globala koalition av kyrkor, kommer spriritismen att
svepa över hela jorden. New Age rörelsens tro på reinkarnation och andekommunikation är inget annat
forntidens hedendom i ny skepnad. Dess tro på en odödlig själ som kan kommunicera med levande
människor, är samma lögn som Satan drog för Eva i Edens Lustgård: ”Ingalunda ska ni dö”. 1 Mosebok
3:4. (För mer detaljer om döden, se studieguide 10.)
8. Det är uppenbart det är Antikrists, eller påvedömets, aktiviteter som Gud avslöjar i Daniel
kap. 7 och i Upp kap. 13, 17, och 18. Nämns Antikrist även på andra ställen i Bibeln?
(Uppenbarelseboken 13:1 )
Ja, i åtminstone nio av Gamla och Nya Testamentes profetior nämns vilddjurets, eller Antikrists, makt

(eller förehavanden): Daniel 7, 8, 9, 11; Uppenbarelseboken 12, 13, 16, 17, 18, 19. När Gud vid nio olika
tillfällen talar om en och samma makt så är det helt säkert för att han vill att vi ska lyssna till vad han har
att säga.
9. Har Satans herradöme som kallas ”Babylon”, sitt ursprung vid Babels torn?
(Uppenbarelseboken 18:2 )
Nej, det uppstod när Satan gjorde uppror mot Gud i himlen. Profeten Jesaja symboliserade faktiskt
Lucifer vid tidpunkten för hans fall från himlen, som Babylons kung (Jesaja 14:4, 12-15). Ända sedan
synden uppstod har Gud kallat Satans herrradöme för Babylon. Satan kämpar enträget för att besegra
Gud, sopa undan Guds rike, och att etablera sitt eget rebelliska kungarike Babylon i hela universum.
Jesus säger att det bara finns två sidor (Matteus 7:13-14). Varenda levande själ på jorden kommer till
slut att ställa upp på antingen Jesus eller Babylons sida. Det handlar om liv eller död. De som följer och
tjänar Jesus kommer att bli räddade in i hans himmelska rike. De som stöder Babylon kommer att bli
uppbrända i eld. Det finns idag väldigt lite tid kvar för att bestämma sig. Det är därför som Jesu varning
för ändtidens Babylon är så extremt viktig och brådskande.
10. Vad menas med att vattnet i floden Eufrat torkar ut för att bereda väg för kungarna från
öster, som det står om i Uppenbarelseboken 16:12? (Uppenbarelseboken 16:12 )
Innan general Darius från Medien intog det antika Babylon, ledde han om vattnet i floden Eufrat, som
rann under stadens murar, ner i en konstgjord sjö. Detta gjorde det möjligt för Darius armé att under
natten torrskodda marschera under muren rakt in i staden. I Uppenbarelsebokens profetior symboliserar
”vatten” människor (Uppenbarelseboken 17:15). Vattnet i floden Eufrat syftar alltså på
människomassorna i ”det stora Babylon”. De kommer inte längre att stödja Babylon, utan vända sig mot
henne för att förstöra henne (Uppenbarelseboken 17:16). Själva tillbakadragandet av stöd till ”det stora
Babylon” görr segern ännu större för kungarna från öster, vår himmelske Fader och hans Son.

Quiz Questions
1. Vad betyder ordet ”Babylon”? (1)
___ Förvirring
___ Uppror
___ Bedragare
2. Vem står moder Babylon som symbol för i Bibelns profetia? (1)
___ Förenta Nationerna.
___ Påvedömet
___ Maria, Jesu moder.
3. Vilka är moder Babylons döttrar? (1)
___ Nya Testamentets kvinnor — Priscilla, Elisabet, Dorcas.
___ Europas drottningar.
___ Kyrkor som följer moder Babylons falska läror och ritualer.
4. Vad symboliserar moder Babylon när hon rider på vilddjuret?
___ Kyrkans kontroll över staten, vilken ger sitt fulla stöd.
___ Kvinnor är bra domptörer.
___ Kvinnor ska åka och inte gå.
5. Vilka av Babylons falska läror kommer att göra människor andligt förvirrade? (4)
___ Äktenskapets helighet.
___ Döden är en sömn.
___ Syndare brinner för evigt i helvetet.
___ Söndagen är Guds heliga dag.

___ Andar, eller själar, är odödliga.
___ Dop genom nedsänkning.
___ Man kan ändra eller lägga till i Guds lag.
6. ”Babylon är fallet” betyder att (1)
___ En ängel föll från himlen.
___ Babylon har förstörts genom en jordbävning.
___ Moderkyrkan och andra kyrkor som anammat hennes irrläror har avfallit ifrån Bibelns sanning och
från tillbedjan av den sanne Guden.
7. Symbolen ”konungarna ifrån öster” representerar (1)
___ Jesus och Fadern.
___ Satans verksamhet genom hedendomen.
___ Världens nationer.
8. Vad symboliserar upptorkandet av vattnet i floden Eufrat? (1)
___ Att det under den sista tiden kommer att råda allvarlig brist på vatten.
___ Att det inte kommer att finnas någon mat att tillgå under den sista tiden.
___ Att Babylon förlorar stödet från sina anhängare.
9. Babylon är ett samlingsnamn som innefattar nästan alla religioner och kyrkor. (1)
___ Ja
___ Nej
10.
___
___
___
___

Vem är det i verkligheten som kallar människorna ut från Babylon? (1)
Änglar.
De tio konungarna.
Lucifer.
Jesus.

11. Vore det inte bättre att försöka omvända en fallen kyrka istället för att lämna den? (1)
___ Ja.
___ Nej.
12.
___
___
___
___

Vad menas med att vara berusad av Babylons vin? (1)
Att man är alkoholist.
Att man deltar i hennes fester.
Att man är fysiskt sjuk.
Att man har blivit förvirrad av hennes falska läror och doktriner.

13.
___
___
___
___
___

Vilka tre makter kommer under ändtiden att stå enade i striden mot Jesus och hans folk? (3)
Icke-kristna religioner.
Förenta Nationerna.
Avfällig protestantism.
Människor från rymden.
Påvedömet

14. Kommer Guds folk att komma ut från Babylon när han kallar på dem? (1)
___ Ja.
___ Nej.
15. Många människor befinner sig i Babylon utan att vara medvetna om det. (1)
___ Ja
___ Nej

Kristi-brud
Bibeln säger att det bara finns en kyrka, eller församling, till vilken
Jesus kallar sitt folk vid tidens slut. Denna kyrka kallar han sin
brud. Många misströstar när de hör det, eftersom det ju finns
tusentals olika kyrkor som alla kallar sig kristna. Och så gott som
alla kyrkor säger sig vara Guds kyrka. Ändå är skillnaden dem
emellan ganska stor, både vad det gäller bibeltolkningen, tron och
det kristna livet. Det skulle vara omöjligt för en ärlig
sanningssökare att utforska varje enskild kyrka. Som tur är, har
Jesus löst detta problem för oss genom att beskriva den sanna
kyrkan så detaljerat att man inte kan ta miste! Denna klara och
tydliga beskrivning finner du i Uppenbarelseboken 12 och 14. Det
är en fantastisk beskrivning som kommer att vara dig till hjälp vid
tidens ände. Läs Uppenbarelseboken 12:1-17 innan du fortsätter
denna upptäcksresa in bland Bibelns sanningar.

1. Vilken profetisk symbol använder Jesus för sin sanna kyrka?
"Säg till Sion: Du är mitt folk." Jesaja 51:16.
Answer: Vi lärde oss i studieguide 22 att Jesus symboliserar sin sanna, rena kyrka (Sion) med en ren
kvinna, och en avfallen kyrka med en prostituerad. Andra texter som också använder denna symbolik är
2 Korinterbrevet 11:2; Efeserbrevet 5:22-23 och Uppenbarelseboken 19:7-8.
2. I Uppenbarelseboken 12:1 symboliserar Jesus sin kyrka med en kvinna "som hade solen till
sin klädnad," med "månen under sina fötter," och "en krans av tolv stjärnor på sitt huvud." Vad
betyder dessa symboler?
Answer:
A. Solen representerar Jesus, hans evangelium och hans rättfärdighet. "Herren Gud är sol." Psalm
84:11. (Se även Malaki 4:2.) Utan Jesus finns ingen frälsning (Apostlagärningarna 4:12). Jesus vill inget
hellre än att hans kyrka ska vara alltigenom fylld med hans närvaro och härlighet.
B. "Månen under sina fötter" betyder Gamla Testamentets offersystem. Precis som månen reflekterar
solens ljus, så var offersystemet en bildlig återspegling av ljuset från Messias som skulle komma.
(Hebreerbrevet 10:1).
C. "En krans av tolv stjärnor" betyder de 12 lärjungarnas arbete som strålade ut från den tidiga
nytestamentliga församlingen.
3. Sedan står det att kvinnan håller på att föda ett barn som en dag
ska styra hela världen med järnspira. Hon föder sitt gossebarn, och
detta gossebarn blir sedan uppryckt till Guds tron i himlen.
(Uppenbarelseboken 12:1-2, 5). Vem är detta barn?
Answer: Barnet är Jesus. Han kommer en dag att styra alla folk med
järnspira (Uppenbarelseboken 19:13-16; Psalm 2:7-9). Jesus som
korsfästes för våra synder, uppstod från de döda och for upp till himlen (Apostlagärningarna 1:9-11).
Jesu livgivande kraft i våra liv är en av hans viktigaste gåvor till oss (Filipperbrevet 3:10).

4. I Uppenbarelseboken 12:3-4 står det om en "stor röd drake" som
hatade det nyfödda barnet och försökte döda det. Du kommer kanske
ihåg draken från studieguide 20. Vem är draken?
Answer: Draken representerar Satan, som kastades ner från himlen
(Uppenbarelseboken 12:7-9) och som vid tiden för Jesu födelse verkade
genom det hedniska Romerska riket. Den som försökte döda Jesus när
han föddes var Herodes, en lydkung under det hedniska Rom. Han lät
döda alla nyfödda pojkar i Betlehem, och hoppades därmed ha dödat
Jesus. (Matteus 2:16).
5. Vad betyder drakens "sju huvuden" och "tio horn", och
"tredjedelen av himlens stjärnor" som kastades ner till jorden?
Answer: A. De sju huvudena symboliserar de sju kullar som Rom
byggdes på. (Uppenbarelseboken 17:9-10). Det här är tredje gången vi
stöter på ett vilddjur med sju huvuden och 10 horn i dessa studieguider
(Uppenbarelseboken 12:3; 13:1; 17:3).
B. De tio hornen representerar regeringar, eller nationer som stöder de stormakter som förföljer Guds
kyrka och folk. Under det hedniska Roms välde (Uppenbarelseboken 12:3-4), var det 10 barbariska
stammar som stödde påvedömet när det Romerska imperiet störtades (Daniel 7:23-24). Dessa stammar
blev föregångarna till det moderna Europa. På ändens tid representerar de alla de nationer i världen
som går ihop för att tillsammans med "Det stora Babylon" strida mot Guds folk.

C. "Tredjedelen av himlens stjärnor" är de änglar som med Lucifer gjorde
uppror i himlen, och som tillsammans med honom blev utkastade därifrån
(Uppenbarelseboken 12:9; Lukas 10:18; Jesaja 14:12).

Repetition och sammanfattning
Hittills har profetian visat oss följande bibelfakta:

"Tredjedelen av
stjärnorna" är de
änglar som valde
att följa Lucifer och
som blev
utkastade från
himlen.

1. Guds sanna kyrka framträder och symboliseras med en ren kvinna.
2. Jesus föds i denna kyrka.
3. Satan, som verkade genom kung Herodes i det hedniska Rom, försöker
att döda den nyfödde Jesus.
4. Satans plan misslyckas.
5. Jesu himmelsfärd beskrivs.
6. Vad gjorde Satan efter att ha misslyckats med att döda den nyfödde
Jesus?
"Draken ...förföljde kvinnan, som hade fött
gossebarnet." Uppenbarelseboken 12:13.

Answer: När Satan inte längre kunde göra Jesus illa, riktade han i stället sin
vrede och sina förföljelser mot Guds kyrka och folk.
Sex kännetecken
I Uppenbarelseboken kapitel 12 och 14 ger Jesus oss sex kännetecken på sin
sista församling. Lägg märke till dem när du studerar de återstående
studieguiderna.

7. Vad gjorde kvinnan (kyrkan) för att skydda sig, och vad är ”öknen”
som det står om i Uppenbarelseboken 12:6, 14?
Answer: A. I vers 6 och 14 står det att “Kvinnan flydde ut i öknen”, där hon
gömdes undan Satans vrede ”under en tid och tider och en halv tid” (eller 1,260
bokstavliga år). Under denna tidsperiod verkade Satan genom det påvestyrda
Rom. ”Örnvingar” representerar det skydd och stöd som Gud gav kyrkan under
hennes tid i ”öknen” (2 Mose 19:4; 5 Mose 32:11). Ökentiden är samma period
som de 1,260 åren av påvestyre och förföljelse (år 538 e.Kr. till år 1798) som
Jesus vid flera tillfällen nämner i profetiorna. En profetisk dag är lika med ett
bokstavligt år (Hesekiel 4:6).

B. Ordet “öknen” står för ödsliga platser (berg,
grottor, skogar, etc.) där Guds folk kunde gömma
sig och leva i avskildhet och undgå att bli
De 1,260 dagarna i
fullständigt eliminerade (Hebreerbrevet 11:37-38).
Uppenbarelseboken 12:6 hänsyftar till
De gömde sig verkligen - Waldensarna,
Albigensarna, Hugenotterna och många fler. Guds de 1,260 bokstavliga åren av
folk (hans kyrka) skulle ha varit utplånade om de
påvestyre som ofta nämns i
inte hade tagit sin tillflykt till vildmarken under
denna förödande förföljelse från påven. (Under 40 bibelprofetiorna.
år, ”från Jesuitordens grundande år 1540, till år 1580, dödades 900.000 människor. Under 30 år
1
förintades 150.000 människor i inkvisitionen” ). Under dessa 1.260 år dog åtminstone 50 miljoner
människor för sin tro. Och även om Guds kyrka inte upphörde att existera, var den under dessa 1.260 år
inte officiell. Mellan åren 538 e.Kr. och 1798 fanns den, men den gick inte att identifiera som en
organisation. När den sedan efter 1.260 år kom ut från sitt gömställe, var det fortfarande samma kyrka
med samma läror och doktriner som den apostoliska kyrka den var, när den gick ut i ”öknen” år 538 e.Kr.
Notera: Vi har nu sett de två första kännetecknen på Jesu sista
församling:
1. Den skulle inte officiellt existera som en organisation mellan åren
538 e.Kr. och 1798.
2. Efter år 1798 skulle den åter resa sig och slutföra sitt arbete.
Det finns många kärleksfulla och genuina kristna i kyrkor som
officiellt fanns även före år 1798. Men eftersom Jesu sista kyrka,
eller församling, skulle uppstå efter år 1798 så kan ingen av dessa
kyrkor vara Guds speciella församling dit Jesus kallar sitt folk. Det
här betyder att de allra flesta av de populära protestantiska kyrkorna
inte kvalificerar, eftersom de existerade officiellt även före år 1798.
1

Albert Barnes, Notes on Daniel,
comment on Daniel 7:25, sid. 328.

För att komma undan de
förfärliga förföljelserna
flydde många människor
till Amerika.

8. I Uppenbarelseboken 12:17, kallar Gud sina barn i ändens tid
för de "övriga", eller "resten" (Grek.: stuvbit). Vad menar han med
detta uttryck?
Answer: Det betyder de eller det sista som finns kvar. I det här
sammanhanget betyder det Guds kyrka i den allra sista tiden. Den som
har exakt samma tro och lära som de första kristna hade.

9. Med vilka ytterligare två kännetecken beskriver Jesus sin
sista församling på ändens tid i Uppenbarelseboken 12:17?
Answer: Den skulle följa alla tio budorden, även det fjärde budet
om sjunde-dags-sabbaten. (Johannes 14:15; Uppenbarelseboken
22:14). Den skulle också ha ”Jesu vittnesbörd”, vilket Bibeln lär oss
är profetians gåva (Uppenbarelseboken 19:10). (Studieguide 24
ger en grundlig förklaring av profetians gåva.)
Här har vi alltså Jesus nästa
två kännetecken på sin
församling vid tidens slut:
3. Den kommer att följa Guds budord, inklusive det fjärde, som
handlar om hans sjundedagssabbat.
4. Den kommer att ha profetians gåva.
Kom ihåg att även om Gud har många trogna barn i kyrkor som inte
håller sabbaten eller har profetians gåva, så kan ingen av dessa
kyrkor vara Guds speciella "rest-kyrka", dit han kallar alla ärliga
kristna. Detta eftersom det tydligt står att Guds kyrka vid ändens tid
både kommer att följa budet om sabbaten och ha profetians gåva.
10. Vilka ytterligare två kännetecken
på Guds sanna barn får vi från
Uppenbarelseboken?
Answer: De två sista kännetecknen är: (5)
det är en kyrka som missionerar över hela
världen (Uppenbarelseboken 14:6), och
(6) den predikar de tre änglarnas budskap
ur Uppenbarelseboken 14:6-14, vilka vi
här kort sammanfattar:
A. Guds dom pågår nu. Bara Gud ska vi
tillbe! Guds sista församling
predikar att domen började år 1844 (se
studieguiderna 18 och 19). Den uppmanar också människorna att ”tillbe honom som har skapat himmel
och jord och hav och vattenkällor.” Uppenbarelseboken 14:7. Hur tillber vi Gud som vår skapare? Gud
gav oss svaret i det fjärde budordet. ”Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.” ”Ty på sex dagar
gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen.
Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.” 2 Mosebok 20:8, 11. Så den första ängelns
budskap uppmanar oss att tillbe Gud som vår skapare genom att helga den sjunde dagens sabbat. Den
som han gav oss till minne av skapelsen.

Guds sista kyrka följer
hans budord och har
profetians gåva.

B. Kom ut ur Babylons fallna kyrkor.
C. Vi ska inte tillbe vilddjuret, och inte heller ta hans märke, vilket är att helga söndagen. Se upp för
alla förfalskningar.
Notera: Här är alltså de sista två kännetecknen:
5. Guds sista församling kommer att missionera över hela världen.
6. Den kommer att predika och lära ut det trepunktsbudskap som det står om i Uppenbarelseboken
14:6-14.

Låt oss nu sammanfatta de sex kännetecknen som Jesus har gett oss för att vi ska kunna känna
igen hans sanna kyrka:

1. Den får inte ha existerat som en officiell organisation mellan åren 538
e.Kr. och 1798.
2. Den ska ha uppstått och börjat utföra sitt arbete efter år 1798.
3. Den ska hålla tio Guds bud, inklusive sjunde dagens sabbat som det står
om i det fjärde budet.
4. Den ska ha profetians gåva.
5. Den ska vara en kyrka som missionerar över hela världen.
6. Den ska predika och lära ut de tre änglarnas budskap från
Uppenbarelseboken 14:6-14.
11. Nu när vi har fastställt vilka de sex
kännetecknen på Jesu församling är, vad
säger Jesus då till oss att göra, och vad
blir resultatet av det vi gör?
Answer: ”Sök, och ni ska finna” Matteus 7:7.
Jesus ger dig sex signalement och säger till
dig ”Gå och finn min kyrka.” Han lovar att den
som söker efter himmelska ting också ska

Om en kyrka inte
predikar de tre
änglarnas budskap
för hela världen, så
kan den inte vara
Guds sanna kyrka.
finna dem.

12. Hur många kyrkor passar in på alla sex punkterna på
beskrivningen Jesus gav?
Answer: Den beskrivning som Jesus gav oss är så specifik att det bara
finns en enda kyrka som passar in på den. Jesus beskrev den inte i
generella termer som t.ex. ”Det finns många goda människor i min kyrka”,
eller ”Det kommer även att finnas en del hycklare.” Hur många kyrkor
skulle inte passa in på en sådan beskrivning? Alla. En sådan generell
beskrivning passar även in på närbutiken eller stadsfullmäktige. Det är en
beskrivning som skulle stämma med vad som helst, och vore därför
meningslös. Nej, Jesus gav oss en mycket specifik beskrivning och det
finns bara en enda kyrka som passar in på den - Sjundedags-Adventistkyrkan. Låt oss se om det är
sant.

Sjundedags-Adventistkyrkan (Adventkyrkan):
1. Existerade inte som en officiell organisation mellan åren 538 e.Kr. och 1798.
2. Växte fram efter år 1798. Den började ta form i början av 1840-talet.
3. Följer de tio budorden, inklusive det fjärde budet om Guds heliga sjundedags sabbat.
4. Har profetians gåva.
5. Är en kyrka som missionerar i hela världen. Är en officiellt registrerad kyrka i nästan alla av världens
totalt 236 länder.
6. Predikar och lär ut Jesu viktiga trepunktsbudskap som det står om i Uppenbarelseboken 14:6-14.
Jesus uppmanar dig att ta dessa sex kännemärken och själv kontrollera dem. Det är lätt. Det går inte att
ta fel.
Notera: Kom alltid ihåg att det finns många ärliga kristna även i de kyrkor som inte passar in på Jesu
beskrivning. Men det gör inte kyrkan till Guds sanna församling dit han kallar sitt folk.
13. När ett av Guds barn väl har hörsammat hans kärleksfulla varning och gått ut från Babylon
(Uppenbarelseboken 18:2, 4), vad ber Gud honom om att göra då?
”Ni är kallade till att vara lemmar i en och samma kropp.” Kolosserbrevet 3:15. ”Och han (Jesus) är
huvudet för kroppen.” Kolosserbrevet 1:18.

Answer: Bibeln säger att Guds folk ska förenas i en kropp, eller kyrka. Jesus ber de som lämnar
Babylon, att gå med i kvarlevan av hans församling - där hans själv är huvudet. Jesus sade ”Jag har ock
andra får, som inte hör till detta fårahus.” Johannes 10:16. I både Gamla Testamentet (Jesaja 58:1) och
Nya Testamentet (Uppenbarelseboken 18:4) kallar han dem även för ”mitt folk”. Om de av hans får som
är utanför fårahuset (kyrkan) säger han ”också dem måste jag dra till mig, och de ska lyssna till min röst.
Så skall det bli en hjord och en herde. ”Mina får lyssnar till min röst… och de följer mig.” Johannes
10:16, 27.
14. Hur blir man del av den kroppen, eller kyrkan?
”Ty i en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma
kropp, vare sig vi är judar eller greker.” 1 Korinterbrevet 12:13.
Answer: Vi blir del av Jesu församling genom att låta döpa oss. (Läs mer
om dopet i studieguide 9)
15. Ger Bibeln oss fler bevis för att Jesus bara har en enda kyrka
kvar dit han kallar sitt folk?
Answer: Ja. Låt oss gå igenom det:
A. Bibeln säger att det bara finns en sann "kropp", eller församling
(Efesierbrevet 4:4; Kolosserbrevet 1:18).
B. Enligt Bibeln är det i vår tid likadant som det var på Noas tid. (Lukas 17:26-27). Hur många sätt att
rädda sig fanns det på Noas tid? Bara ett - gå in i arken. Idag har Gud återigen försett oss med bara en
räddningsbåt, nämligen hans församling som tryggt och säkert kommer att föra hans folk till himlen. Se
till att komma på rätt båt! Bibeln säger, ”och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som
lät sig frälsas.” Apostlagärningarna 2:47. Så var det på apostlarnas tid och så är det även idag.
16. Vilka är de glada nyheterna om Guds församling på ändens tid?
Answer:
A. Dess kärnbudskap är “det eviga evangeliet” om rättfärdighet genom tro
på Jesus (Uppenbarelseboken 14:6).
B. Dess grundsten är klippan Jesus (1 Korinterbrevet 3:11; 10:4), och
"dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktiga." Matteus 16:18.
C. Jesus dog för sin kyrka (Efesierbrevet 5:25).
D. Jesus beskriver sin trogna kyrka så enkelt och tydligt att det är lätt att
identifiera den. Han beskriver också de fallna kyrkorna och kallar sitt folk
att gå ut ur dem. Satan kommer bara att kunna bedra dem som blundar med ögonen och förhärdar sina
hjärtan.
E. Alla dess trospunkter är tagna ur Bibeln. (1 Timoteus 3:15).
17. Vilka är de glada nyheterna om Guds barn på den sista tiden?
Answer: De kommer att:
A. Räddas till hans himmelska rike (Uppenbarelseboken 15:2).
B. Segra över Satan med hjälp av Jesus "kraft" och "blod". (Uppenbarelseboken 12:11).
C. Vara ståndaktiga (Uppenbarelseboken 14:12).
D. Bevara tron på Jesus (Uppenbarelseboken 14:12).
E. Finna underbar frihet (Johannes 8:31, 32).

18. Timman på jorden är sen. Jesus kommer tillbaka direkt efter att de tre änglarnas budskap
har predikats (Uppenbarelseboken 14:12-14). Vilken enträgen bön har Jesus till sitt folk idag?
”Gå in i arken med hela ditt hus.” 1 Mosebok 7:1.
Answer: På Noas tid var det bara åtta människor (inklusive Noa själv) som hörsammade Guds inbjudan.
Jesus står i dörren till sin "ark", sin kyrka, idag, och väntar på dig.
Notera: Detta är den åttonde studieguiden med det spännande temat om de tre änglarnas budskap ur
Uppenbarelseboken 14:6-14. Den sista studieguiden kommer att handla om profetians gåva.
19. Jag vill hörsamma Jesu kallelse och komma in i tryggheten i hans församling.
Answer:

Thought Questions
1. Kina, ett land där en fjärdedel av jordens befolkning bor, har knappast ens nåtts av evangeli
budskap. Kommer det inte att ta lång tid att nå ut till alla där? (Romarbrevet 9:28 )
”För människor är det omöjligt, men inte för Gud, ty för Gud är allting möjligt.” Markus 10:27. Bibeln
säger att Herren skall hålla en slutdom på jorden, "som avgör saken med hast.” Romarbrevet 9:28.
Samma Gud som använde Jona till att leda en hel stad till bättring på mindre än 40 dagar (Jona kapitel
3) kommer att avsluta sitt verk mycket snabbt under dessa sista dagar. Gud säger att hans verk kommer
att gå framåt med en sådan fart att hans kyrka kommer att växa fortare än någon kunnat ana (Amos
9:13). Det har Gud lovat, och så kommer det att ske. Mycket snart. Plötsligt kommer allt att vara över.
De som tänker och planerar för långt fram i framtiden missar det som sker idag. Vi lever i en kritiskt tid,
och kris kräver omedelbar handling. Långtidsplanerare riskerar att bli överraskade och för sent vakna
upp.
2. Finns det verkligen risk för troende kristna människor att vara oförberedda och gå förlorade
när Jesus kommer tillbaka? (Lukas 21:34 )
Ja, på den punkten var Jesus mycket tydlig. Han varnade för flera saker som kommer att lura och
förgöra kristna: (1) omåttlighet, (2) dryckenskap, (3) materiella bekymmer, och (4) sömnighet (Lukas
21:34; Markus 13:34-36).
A. Omåttlighet Är att överdrivet mycket ägna sig åt en enda aktivitet - äta, arbeta, läsa, roa sig, etc.
Man lever ett obalanserat liv och förlorar förmågan att tänka klart. Det stjäl även tid ifrån oss. Tid som
man istället skulle ha tillbringat med Jesus.
B. Dryckenskap syftar på saker som avleder och gör att man tappar intresset för himmelska ting.
Exempel på sådana ting är pornografi, utomäktenskapliga förbindelser, dåliga vänner, åsidosättandet av
bibelstudier och bön och ursäkter för att inte gå på gudstjänst. Sådant gör att man tappar målet ur sikte
och därför missar det viktiga.
C. Materiella bekymmer gör att kristna blir så upptagna med att göra sådant som i och för sig är bra,
men som gör att man inte "hinner med" bibelstudier, bön och gudstjänster. Vi tappar så fokuset på det
verkliga, och drunknar i en massa perifera saker.
D. Sömnighet syftar på att andligen sova. Det är troligen vår tids största problem. När man sover är
man ju omedveten om att man faktiskt sover. Att ta vårt förhållande med Jesus för givet, ha en
gudsfruktan utan någon som helst kraft eller verkan, applicera alla mäktiga predikningar på andra än sig
själv, samt att inte längre vilja vara aktivt involverad i Jesus arbete - alla dessa saker, och mycket annat,
gör människor till sömngångare och det kan behövas ett mirakel för att inte dessa sover sig förbi
sanningens minut.
3. Sedan jag anslöt mig till Guds församling har jag varit lyckligare än någonsin. Men jag har
också blivit mer trakasserad av Satan än någonsin. Varför är det så? (Uppenbarelseboken 12:17 )

Satan vet att hans tid är kort och sätter därför in all sin kraft på att härja och förstöra i Guds sista
församling. (Uppenbarelseboken 12:17). Jesus lovade inte att hans folk skulle ungå prövningar, elände,
svåra tider, bli direkt attackerade, ja till och med bli allvarligt skadade av Satan, Tvärtemot, Jesus
förutsade att sådant skulle drabba många av hans barn (2 Timoteus 3:12). Men han gav även strålande
löften: (1) Att ge sitt folk seger (1 Korinterbrevet 15:57), (2) att han alltid är med oss vad som än händer
(Matteus 28:20), (3) att ge oss frid (Johannes 16:33; Psaltaren 119:165), och (4) att aldrig överge oss
(Hebreerbrevet 13:5). Dessutom lovar både Jesus och Fadern att hålla sina barn så tätt intill sig att
ingen kan rycka dem ur deras hand (Johannes 10:28-29). Amen!
4. Vad betyder ordet ”kyrka”? (Apostlagärningarna 2:47 )
Ordet ”kyrka” är översatt från det grekiska ordet ”ekklesia”, som betyder ”kallade människor”. Verkligen
passande! Jesus kallar sitt folk ut från världen och Babylon, och in i hans församlings dyrbara trygghet.
Genom att låta döpa sig blir man del av Jesus' sista församling på jorden. Jesus säger, ” Mina får
lyssnar till min röst…och de följer mig.” Johannes 10.27.

Quiz Questions
1. Vilken symbol använder Jesus för sin sanna kyrka? (1)
___ Ett högt torn.
___ Ett vilddjur.
___ En lysande ängel.
___ En ren kvinna.
___ Ett mystiskt moln.
2. Vad var det för en ”öknen” dit kyrkan tog sin tillflykt? (1)
___ Ensliga platser som grottor, skogsområden, etc.
___ Sahara.
___ Irak.
___ Gobiöknen.
3. Vilka av följande påståenden finns i de tre änglarnas budskap? (3)
___ Babylon är fallen. Kom ut från henne!
___ Helveteselden slocknar aldrig.
___ Guds dom pågår just nu. Ära, frukta och tillbe honom som den Skapare han är genom att helga
hans sabbat - vilket är hans tecken, eller märke.
___ Plågorna har redan varit.
___ Alla kommer att bli frälsta.
___ Tillbe inte vilddjuret och ta inte heller hans märke.
4. Vilka sex kännemärken på sin kyrka vid världens ände ger oss Jesus? Den kommer att (6)
___ Ha många fina kristna människor.
___ Följa de tio budorden, inklusive sabbaten.
___ Ha några hycklare.
___ Tycka om att sjunga de välkända kristna sångerna.
___ Be mycket.
___ Inte ha existerat som en officiell organisation mellan åren 538 e.Kr. och 1798.
___ Ha profetians gåva.
___ Tala i tungor
___ Missionera över hela världen
5. Hur länge skulle kyrkan vara "i öknen"? (1)
___ Fem år.
___ 1000 år.
___ 680 år.
___ 1260 år.

___ 33 år.
6. I Uppenbarelseboken kapitel 12 symboliserar barnet som kvinnan föder (1)
___ Den apostoliska kyrkan.
___ Jesus.
___ Evangelium till hedningarna.
7. Kallar Jesus sitt folk att komma ut ur världen och Babylon och in i hans kyrka nu vid tidens
ände? (1)
___ Ja.
___ Nej.
8. Hur blir man medlem i Guds sista församling? (1)
___ Genom att skaka hand med prästen.
___ Genom att skriva under på ett medlemskort.
___ Genom dop.
___ Genom att donera pengar.
9. Det finns många fina kristna människor i alla kyrkor, och även en del fina kristna människor
som inte alls är med i någon kyrka. (1)
___ Ja.
___ Nej.
10.
___
___
___
___
___
___
___

Vilka av följande saker gör att en kristen förblir oförberedd och kanske går förlorad? (4)
Omåttlighet.
För mycket fokus på det materiella.
Vara alltför entusiastisk över sin religion.
Andlig berusning.
Att andligen sova.
Troget vittnande.
Läsa tidningen.

11. Gud kommer slutföra spridandet av sitt evangelium till hela världen mycket snabbt. (1)
___ Ja.
___ Nej.
12.
___
___
___
___
___
___
___

Vad lovar Gud sina barn? (4)
Frid.
Att de inte kommer att ha några problem.
Seger.
Att de aldrig kommer att vara sjuka.
Att ingen kan rycka dem ur hans och Jesu händer.
Att han aldrig kommer att överge dem.
Att de blir rika.

13.
___
___
___
___

Vad är den bokstavliga betydelsen av ordet ”kyrka”? (1)
En plats för dyrkan och tillbedjan.
En församling bestående av troende människor
”De kallade.”
En katedral

Är-det-Gud-som-inspirerar-astrologerna-och-andemedierna?
Om det stod i tidningen om någon som påstod sig vara profet, och
massor av folk gick för att höra honom, skulle du också gå då? Om
han gjorde märkliga under, helade sjuka, återuppväckte döda, fick
eld att falla ner från himlen, och visste alla dina privata hemligheter
- skulle du tro på honom eller henne då? Skulle du tro? Ditt
slutgiltliga öde kan faktiskt bero på din förmåga att kunna skilja
mellan sanna och falska profeter. Det är därför mycket viktigt att
veta vad Bibeln faktiskt säger om detta aktuella ämne!

1. Står det i Bibeln att det ska finnas riktiga profeter på världens sista tid?
”Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och
era söner och era döttrar ska profetera.” Apostlagärningarna 2:17.
Answer: Ja, både män och kvinnor kommer att profetera under jordens sista dagar (Joel 2:28-32).
2. Vid sin himmelsfärd gav Jesus profetians gåva till sin kyrka tillsammans
med fyra andra gåvor: apostlar, evangelister, pastorer och lärare (Efeserbrevet
4:7-11). Varför gav Gud dessa gåvor till församlingen?
”Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi
kropp.” Efeserbrevet 4:12.
Answer: Jesus gav alla fem gåvorna för att skickliggöra de heliga. Guds församling
behöver dem alla för att bli fullkomlig.
3. Fanns det bara manliga profeter på Bibelns tid?
Answer: Nej! Förutom att många män hade profetians gåva så gav Gud
den även till minst åtta kvinnor: Anna (Lukas 2:36-38); Mirjam (2
Mosebok 15:20); Debora (Domarboken 4:4); Hulda (2 Konungaboken
22:14); och evangelisten Filips fyra döttrar (Apostlagärningarna 21:8-9).
4. Hur länge skulle dessa gåvor finnas i kyrkan?
”Till dess att vi allasammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig
mognad, och så bli fullvuxna, intill Kristi fullhet.” Efeserbrevet 4:13.
Answer: De kommer att finnas kvar ända tills alla Guds barn är enade och mogna kristna - vilket
naturligtvis är vid tidens slut.

5. Varifrån får sanna profeter sin information?
”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 Petrus 1:21.
Answer: Profeter talar när de ”drivs av den helige Ande”. Det är inte
sina egna åsikter om andliga ting som de förmedlar. Deras tankar
kommer från Jesus genom den helige Ande.
6. På vilka tre sätt talar Gud till sina
profeter?
”Om någon är en profet bland er, ger jag,
Herren, mig till känna för honom i syner och
talar med honom i drömmar.” ”Muntligen talar
jag med honom, öppet och inte i förtäckta
ord, och han får skåda Herrens gestalt.” 4
Mosebok 12:6, 8.
Answer: Genom syner, drömmar, eller
ansikte mot ansikte.
7. Vad är de fysiska bevisen på att en sann profet får syn?
Answer:
A. Förlorar i början sin fysiska styrka (Daniel 10:8).
B. Kan senare uppvisa onaturlig styrka (Daniel 10:18-19).
C. Han slutar att andas (Daniel 10:17).
D. Kan fortfarande tala (Daniel 10:16).
E. Är omedveten om sin omgivning (Daniel 10:5-8; 2 Korinterbrevet 12:2-4).
F. Ögonen är öppna (4 Mosebok 24:4).
Anm.: Även om dessa sex fysiska yttringar är bevis på att det är en sann profet som mottar en syn, så
måste inte alla förekomma samtidigt. En profets syn kan vara från Gud även utan att samtliga sex
fysiska bevis uppvisas.
8. Om en person kan göra otroliga mirakel, då måste han väl vara en
Guds profet?
"De är nämligen onda andar, som gör tecken." Uppenbarelseboken 16:14
Answer: Nej! Satan och hans medhjälpare kan också göra övernaturliga
saker. Det enda som bevisas med mirakel är, att det är övernaturliga krafter i
gång. Övernaturlig kraft kan komma både från Gud och Satan (5 Mosebok
13:1-5; Uppenbarelseboken 13:13-14).
9. Vad varnar Jesus oss särskilt för?
”Ty människor som falskeligen säger sig vara Messias, ska uppstå,
så ock falska profeter, och de ska göra stora tecken och under för att
om möjligt förvilla jämväl de utvalda.” Matteus 24:24.
Answer: Gud varnar oss för falska kristusfigurer och falska profeter
som alla kommer att vara så otroligt övertygande att de kan förleda alla utom Guds utvalda. Miljarder
med människor kommer att bli lurade och gå förlorade.

10. Hur kan jag avgöra om en profet är sann eller falsk?
"Håll er till lagen och till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns
ingen morgonrodnad för dem". Jesaja 8:20
Answer: Jämför deras eget leverne och lära med vad som står i Bibeln.
Om de predikar eller uppför sig på ett sätt som står i konflikt med Bibeln så
är de falska profeter och ”de har inget ljus”.
11. Vilka typer av falska profeter är speciellt nämnda och fördömda av
Bibeln?
Answer: 5 Mosebok 18:10-12 och Uppenbarelseboken 21:8 varnar för följande
typer av falska profeter:
A. Besvärjare--en som med eller utan mantror får folk att göra det han vill
B. Teckentydare--astrologer.
C. Medium--påstår sig stå i kontakt med de dödas andar.
D. Ockult förmedlare --medium.
E. Spåmän--förutsäger din framtid.
F. Tankeläsare--påstår sig veta vad du tänker.
G. Svartkonstnär--ett annat namn för trollkarl.
H. Häxa--kvinnligt medium.
I. Trollkarl--manlig häxa.
Notera: De flesta falska profeter påstår sig stå i kontakt med de dödas
andar. I Bibeln står det klart och tydligt att döda och levande inte kan
kommunicera med varandra. (Studieguide 10 behandlar detta ämne
närmare.) De andar som påstås vara de dödas andar är onda änglar,
Satans medhjälpare (Uppenbarelseboken 16:13-14). Vare sig
kristallkullor, spå i hand, tyda kaffesump, astrologi, eller att tala med de
s.k. dödas andar, är sätt som Gud kommunicerar med människor på.
Bibeln lär oss tydligt att det är en styggelse att ha med sådant att göra (5
Mosebok 18:12). Och vad värre är, alla som fortsätter med sådant,
kommer att stängas ute från Guds rike (Galaterbrevet 5:19-21;
Uppenbarelseboken 21:8; 22:14, 15).

Gud talar inte till sina
barn genom
kristallkulor.

12. Är en sann profets primära
arbetsuppgift att tjäna församlingen eller
att tjäna de icke-troende?
”Profetian däremot är ett tecken, inte för
dem som inte tror, utan för dem som tror.” 1
Korinterbrevet 14:22.

Answer: Bibeln är tydlig. Även om profetens budskap ibland kan hjälpa
andra, så är hans huvudsakliga uppgift att tjäna de troende.
13. Har Guds sista församling profetians gåva?
Answer: I studieguide 23 såg vi att Jesus har gett oss sex kännetecken på
sin sista församling. Låt oss repetera dessa sex punkter:
A. Den skulle inte existera som officiell organisation mellan åren 538 e.Kr.
och 1798.
B. Den skulle uppstå och utföra sitt arbete efter år 1798.
C. Den skulle följa Guds tio budord, vilken även innebär att hålla sjunde-

dags sabbaten som det står om i det fjärde budet.
D. Den skulle ha profetians gåva.
E. Den skulle missionera i hela världen.
F. Den skulle predika och lära ut Jesu trepunktsbudskap från Uppenbarelseboken 14:6-14.
Det är viktigt att komma ihåg att Guds kyrka på ändens tid måsta passa in på alla sex kännemärkena
som Jesus ger oss. Detta betyder att den även har profetians gåva och följaktligen måste den då också
ha en profet.
14. När du förenar dig med Guds sista församling, den som har alla
nådegåvorna, vad kommer det att betyda för dig?
”Så ska vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av
vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt
försöker främja villfarelsens listiga anslag.” Efeserbrevet 4:14.
Answer: Du får ett andligt ankare. Du kommer inte längre att vara osäker
eller villrådig i din tro.
15. Aposteln Paulus liknar de gåvor som Jesus gav till församlingen vid
olika kroppsdelar (1 Korinterbrevet 12:1-18). Vilken del av kroppen är den
bästa symbolen för profetians gåva?
”Fordom sa man så i Israel, när man gick för att fråga Gud: 'Kom, låt oss gå till
siaren.' Ty den som man nu kallar profet kallade man fordom siare.” 1
Samuelsboken 9:9.
Answer: Eftersom en profet ibland även kallas för en siare (någon som kan se in i framtiden), är ögonen
den kroppsdel som bäst representerar profetians gåva.
16. Eftersom profetian är kyrkans ögon, hurudan är då en kyrka
som inte äger profetians gåva?
Answer: Den är blind. Jesus hänsyftade till denna fara när han sa, ”Om
en blind leder en blind, så faller de båda i
gropen.” Matteus 15:14.
17. Måste kvarlevan av Guds kyrka ha
kvar alla de gåvor som Kristus en gång gav
den?
Answer: Ja. Bibeln säger tydligt att kvarlevan
av Guds kyrka ”inte står tillbaka i fråga om någon nådegåva”, vilket betyder att
den måste äga alla gåvorna, inklusive profetians gåva (1 Korinterbrevet 1:58).
18. Uppenbarelseboken 12:17 poängterar att kvarlevan av Guds
församling ”har Jesu vittnesbörd.” Uppenbarelseboken 19:10 säger att
”Jesu vittnesbörd är profetians ande.” Kan vi vara säkra på att detta
faktiskt betyder att kyrkan skall ha en profet?
Answer: Ja. I Uppenbarelseboken 19:10 sa en ängel till Johannes att han var en ”medtjänare”, en av
Johannes ”bröder” som har Jesu vittnesbörd. Samma ängel upprepade, i Uppenbarelseboken 22:9,
exakt samma sak. Han sa ”Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas.” Lägg märke till att han
den här gången kallade sig för profet istället för en som har Jesu vittnesbörd. Uppenbarligen betyder ”ha
Jesu vittnesbörd” det samma som att vara en profet.

19. Vilken ytterligare innebörd har orden ”Jesu vittnesbörd”?
Answer: ”Jesu vittnesbörd” betyder att profetens ord kommer från
Jesus. Vi ska därför betrakta en sann profets ord som ett särkskilt
budskap från Jesus till oss (Uppenbarelseboken 1:1; Amos 3:7). Att på
något sätt klandra eller födöma en sann profet är en mycket allvarlig
sak. Det vore detsamma som att fördöma Jesus, som ju har skickat
profeten. Inte undra på att Gud varnar, ”gör inte mina profeter något
ont.” Psaltaren 105:15.
20. Vilka kvalifikationer ska en profet ha enligt Bibeln.
Answer: Enligt Bibeln ska en sann profet uppvisa följande egenskaper:
A. Föra ett gudfruktigt liv (Matteus 7:15-20).
B. Vara kallad av Gud till att tjäna (Jesaja 6:1-10; Jeremia 1:5-10; Amos 7:14, 15).
C. Det han eller hon talar och skriver ska vara i harmoni med Bibeln (Jesaja
8:19, 20).
D.Hans förutsägelser ska aldrig slå fel. (5 Mosebok 18:20-22).
E. Han tar emot syner (4 Mosebok 12:6).

21. Sände Gud en profet till kvarlevan av sin kyrka?
Answer: Ja, det gjorde han! Här följer lite information:
Gud kallar en ung kvinna.
I början av 1840-talet tog den kyrka form som skulle predika Guds budskap på världens sista tid. Den
var då i desperat behov av ledning. Så i enlighet med sitt löfte i Amos 3:7 kallade Gud en ung kvinna vid
namn Ellen Harmon till att bli hans profetissa. När Ellen var nio år skadades hon så svårt i en olycka, att
hon inte längre kunde gå i skola. Hennes hälsa försämrades så pass, att när hon kallades av Gud vid 17
års ålder, vägde hon bara 34 kilo, och man trodde hon skulle dö. Men Ellen accepterar ändå kallelsen.
Hon verkade under 70 år.
Ellen accepterade Guds kallelse med vetskapen om att hon skulle komma att vara helt beroende av
Guds kraft och nåd för sitt arbete. Hon levde ytterligare 70 år, tills hon blev 87. Hon var fast besluten att
hennes mål och arbete skulle vara att leda Guds församling och dess medlemmar till Bibeln - grunden
för dess tro - och till Jesu fria gåva av rättfärdiggörelse. Ellen uppfyllde alla de krav på en sann profet
som vi läst om i den här studieguiden.
Hennes författarnamn och böcker
Ellen gifte sig med pastor James White, och skrev sina böcker under namnet Ellen G. White. Hon kom
att bli en av världens mest produktiva kvinnliga författare. Hennes böcker har lästs
och inspirerat människor världen över i så vitt skilda ämnen som hälsa, utbildning,
nykterhet, det kristna hemmet, föräldraskap, publikation och författarskap,
socialrätt, ekonomi, evangelism, kristen livsstil, och mycket annat.
Hennes bok Education anses vara en auktoritet inom sitt ämne. Den används i
undervisningen även på sekulära universitet. Den är så insiktsfull och relevant att
utbildningsministern i ett visst land plagierade och lät ge ut boken under sitt eget
namn. Dr. Florence Stratemeyer, tidigare professor i pedagogik vid Columbia
universitet sa att boken innehöll “avancerade pedagogiska koncept” och att den
“var mer än femtio år före sin tid”. Dr. Clive McCay, tidigare professor i näringslära vid Cornell
universitet, kommenterade hennes böcker om hälsa så: ”Trots att Mrs. Whites böcker skrevs långt innan
det fanns någon modern forskning inom området, så finns det än idag ingen bättre övergripande bok
inom detta ämne.” Nyhetsuppläsaren Paul Harvey sa att hon ”skrev om näringslära med en sådan djup
insikt att alla utom två av hennes många principer senare vetenskapligt har kunnat bevisas.”

Hennes bok Vändpunkten, om Kristus liv har av Stationers Hall i London fåt
utmärkelsen som ett “Engelskt mästerverk”. Den boken lämnar ingen oberörd.
Redan långt innan experterna hade kunnat fastställa det, skrev hon att en
persons IQ kunde förbättras. Redan 1905 sa hon att cancer är en bakterie (eller
ett virus), något som den medicinska vetenskapen först under 1950-talet kom
fram till. Ellen G. White är den mest översatta kvinnliga författare någonsin.
Hennes lilla bok Vägen till Kristus, har översatts till nästa alla världens nu
existerande skriftspråk. (Genom att skriva till Hoppets Röst, Box 20, 51021 Sätila
kan du erhålla ett gratisexemplar av denna bok.)
22. Mottog Ellen White syner?
Answer: Ja, många. De varade mellan ett par minuter och sex timmar.
Och de uppfyllde vid samtliga tillfällen alla de kriterier som Bibeln sätter
upp och som vi läst om i fråga sju i denna studieguide.
23. Är Ellen Whites ord tänkta att vara en del av, eller ett tillägg till
Bibeln?
Answer: Nej. En kristen lärosats får bara tas från Bibeln. Hennes mål, som
världens kanske sista profet, var att visa på Jesus kärlek och snara
återkomst. Hon manade människor att tjäna Gud och att ta emot
rättfärdighetens fria gåva. Hon riktade även människors uppmärksamhet
mot profetiorna för ändens tid - särskilt Jesu trepunktsbudskap för vår tid
(Uppenbarelseboken 14:6-14). Hon uppmanade människor att så
skyndsamt som möjligt sprida dessa budskap om hopp i hela världen.
24. Stämmer Ellen Whites ord överens med Bibeln?
Answer: Ja! Hennes skrifter genomsyras av Bibelns budskap. Hennes yttersta syfte var att leda
människor till Bibeln. Hennes ord står aldrig i konflikt med Guds Ord.
25. Hur ska jag kunna tro att Ellen White var en sann profet utan att veta vad hon skrev?
Answer: Det kan du inte. Du måste först veta vad hon skrev. Men vad du vet är att hon (1) uppfyller
kriterierna för en sann profet, (2) uträttade en profets arbete, (3) och att Guds kyrka vid ändens tid måste
ha en profet. Läs själv någon av hennes böcker. (Fråga din handledare var du kan få tag på t.ex.
Vändpunkten - Jesu biografi - i pocketformat.) Medan du läser, fråga dig själv om boken för dig närmare
Jesus och om det som står i den stämmer med Bibeln. Boken skrevs för dig. Vi tror att den kommer att
vara den bästa bok du läst.
26. Vilken tre-punkts uppmaning ger Paulus oss när det gäller en profet?
Answer: ”Förakta inte profetisk tal, men pröva allt och behåll vad gott är” 1 Tessalonikerbrevet 5:20-21.
Aposteln Paulus säger till oss att inte förakta eller förringa en profet. I stället ska vi noggrant jämföra
profetens ord och handlingar med vad som står i Bibeln. Om en profets ord och livsstil stämmer överens
med Bibeln, så ska vi lyssna till honom. Detta är vad Jesus vill att hans barn i dag ska göra.
27. Vad säger Jesus om att man avvisar en sann profets budskap?
Answer: Jesus förliknar avvisandet av en sann profets ord med avvisande av Guds ord (Lukas 7:28-30).
Han säger till och med att vår andliga tillväxt beror på om vi tror på hans profeter (2. Krönikeboken
20:20).

28. Kommer Guds sanna profeter med nya ideer och läror, eller finns alla doktriner redan i
Bibeln?
Answer: Sanna ändtidsprofeter kommer inte med några nya läror (Uppenbarelseboken 22:18, 19).
Bibeln är källan till alla trospunkter. Men vad sanna profeter gör, är att:
A. De visar nya sätt att se och förstå gamla bibelsanningar. Sätt och perspektiv som inte var uppenbara
innan profeten pekade på dem. (Amos 3:7).
B. De leder Guds folk närmare Jesus och till ett djupare studium av Guds ord.
C. De hjälper Guds folk att bättre förstå svåra, oklara, eller tidigare oupptäckta texter i Bibeln så att
dessa texter plötsligt kommer till liv och kan sprida glädje.
D. De hjälper till att skydda Guds folk från fanatism, lurendrejeri, och andlig apati.
E. De hjälper Guds folk att förstå ändtidsprofetior, profetior som genom bekräftelse av det som händer
runt om oss idag plötsligt får ny mening.
F. De befäster Guds folk i vetskapen att Jesus faktiskt kommer snart och att jorden går mot sitt slut.
För en djupare kärlek till Jesus, ny inspiration att läsa Bibeln, och en uppfräschad förståelse av
profetiorna i Bibeln - lyssna till Guds ändtidsprofet. Livet får nya och fantastiska dimensioner. Kom ihåg
att Jesus säger att han ska välsigna sin ändtidskyrka med uppmuntrande profetiska budskap. Gud vare
lov! Han gör allt himlen kan, för att hjälpa sitt ändtidsfolk. Hans mål är att frälsa sitt folk och ta med dem
till sitt underbara eviga rike. De som följer Jesus garanteras plats i himlen. (Matteus 19:27-29).
Notera: Detta är den nionde och sista studieguiden som behandlar de tre änglarnas budskap i
Uppenbarelseboken 14:6-14. Nu återstår bara tre fascinerande studiebrev om tre andra viktiga ämnen.
29. Är jag beredd att jämföra Ellen Whites skrifter med vad Bibeln säger, och att acceptera dem
om de är i harmoni med Guds Ord?
Answer:

Thought Questions
1. Vad händer om en kyrka inte har någon profet? (Ordspråksboken 29:18 )
”Där profetia inte finns, där blir folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.” Ordspråksboken
29:18. När en kyrka inte har någon profet som ger råd, guidar och leder människorna till Jesus, då irrar
församlingen planlöst omkring och till slut dör den. (Psaltaren 74:9).
2. Tror du att fler sanna profeter kommer att dyka upp mellan nu och när Jesus kommer? (Joel
2:28 )
När man läser Joels profetia (Joel 2:28-32) så verkar det absolut möjligt. Men ett är säkert: det kommer
att dyka upp falska profeter (Matteus 7:15; 24:11, 24). Vi måste jämföra profeternas ord och livsstil med
vad det står i Bibeln (Jesaja 8:19, 20; 2 Timoteus 2:15), och bara följa deras råd när vi finner att de lever
som de lär. Säger de saker som inte står i Bibeln, är de falska profeter och vi ska inte lyssna till dem.
Gud vet när det behövs profeter för att väcka människor, varna dem, och göra dem uppmärksamma på
Jesus och Guds Ord. Han skickade en profet (Moses) för att leda sitt folk ut ur Egypten (Hosea 12:13).
Han skickade en profet (Johannes Döparen) för att förbereda människorna för att Jesus skulle komma
(Markus 1:1-8). Han lovade även profetiska budskap för ändtiden. Gud skickar profeter för att leda oss
tillbaka Bibeln och dess avgörande ändtidsprofetior. För att stärka, uppmuntra, och ge oss tillförsikt; och
för att göra oss lika Jesus så att vi är ”skuldfria” när han kommer. Utan en profets hjälp kommer många
att gå förlorade i andlig apati och vardagsstress. Så låt oss välkomna de profetiska budskapen och tacka
Gud för att han, för vår skull, sänder oss dem.
3. Varför har de flesta kyrkor idag inte profetians gåva? (Klagovisorna 2:9 )
Därför att Gud vanligtvis bara skickar profeter till sin kyrka om den följer hans bud och den sanning de

redan känner till. Lägg märke till vad det står i Klagovisorna 2:9: ”Ingen lag finns mer; hennes
[församlingens] profeter undfår inte heller någon syn från Herren.” Läs igenom följande avsnitt: Hesekiel
7:26; Jeremia 26:4-6; Hesekiel 20:12-16; och Ordspråksboken 29:18. Dessa verser säger att Gud inte
skickar någon profet till människor som ignorerar hans budord. När människorna väl börjar lyda hans
bud, skickar han en profet för att stödja, uppmuntra och leda. När Guds för världens sista tid grundades,
och Gud såg att den följde hans lag, så var det alltså tid för en profet. Och Gud skickade en - precis då.
4. Vad kan jag göra för att profetians gåva ska bli meningsfull för mig? (1 Korinterbrevet 1:8 )
Enda sättet för profetians gåva att bli meningsfull, är att du själv studerar den och ber Jesus att han
leder dig och bevarar dig, och förbereder dig för hans återkomst. ”Jag tackar Gud alltid … att ni har i
honom blivit rikligen begåvade i alla stycken... Så har ju också vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos
er, så att ni inte står tillbaka i fråga om någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herres, Jesu Kristi,
uppenbarelse. Han skall också göra er ståndaktiga intill änden, så att ni är ostraffliga på vår Herres,
Jesu Kristi, dag.” 1 Korinter 1:4-8.
5. Vilken av dessa två - profetians gåva eller tungomålstalandets gåva - kommer att spela en
avgörande roll i Guds sista församling? (1 Korinterbrevet 12:10 )
Profetians gåva kommer att spela den viktigaste rollen. I 1 Korinterbrevet 12:28 står den på andra plats
vad det gäller de olika gåvornas betydelse, medan tungomålstalandet står på sista plats. En kyrka utan
profetians gåva är blind (se fråga 16 i denna studieguide.) Jesus varnar allvarlig sin ändtidskyrka för
faran av att vara blind och uppmanar sitt folk att smörja sina ögon med himmelsk ögonsalva så att de
kan se (Uppenbarelseboken 3:17, 18). Ögonsalvan representerar den helige Ande (1 Johannes 2:20,
27; Johannes 14:26) som är den som delar ut gåvorna (1 Korinterbrevet 12:4, 7-11). Genom att lyssna
till Guds profets ord kan Guds barn tydligare förstå Bibeln och behöver inte bli förvillade.
6. Jag har valt “Bibeln, och Bibeln allena” som grund för min tro och som rättesnöre för mitt liv.
Därför tar jag avstånd från samtliga nutidsprofeter. (Efeserbrevet 4:11 )
Du gör rätt i att tro på Bibeln som den enda sanna källan till kristen tro. Kom dock ihåg att Bibeln tydligt
och klart pekar på följande:
A. Profetians gåva kommer att finnas i Guds kyrka ända till tidens ände.(Efeserbrevet 4:11, 13).
B. Jesu ändtidskyrka kommer att ha profetians gåva (Uppenbarelseboken 12:17; 19:10; 22:9).
C. Att avvisa en profets vägledning är detsamma som att avvisa Guds vägledning (Lukas 7:28-30).
D. Bibeln säger att vi ska pröva profeterna och följa deras vägledning om deras ord och livsstil stämmer
överens med Bibelns budskap (1 Tessaloniker 5:20, 21).
Människor som säger sig tro ”bara på Bibeln” måste då också följa vad Bibeln säger angående profeter.
Sanna profeters budskap stämmer alltid överens med Bibelns budskap. Profeter vars budskap står i
konflikt med Bibeln är falska, och dem ska man ta avstånd ifrån. Om jag inte lyssnar till profeter och
jämför deras budskap med Bibeln, då grundar jag inte min tro på Bibeln, något Bibeln faktiskt lär.

Quiz Questions
1. Vilka av nedanstående begrepp betyder samma sak? (4)
___ Jesu vittnesbörd.
___ Tungomålstalandets gåva.
___ Profetians ande.
___ Spådomar av andeskådare.
___ Profetians gåva.
___ Tala med döda andar.
___ Profetiskt vittnesbörd till Guds församling.

2. Ger Gud profetians gåva både till män och kvinnor? (1)
___ Ja.
___ Nej.
3. Vilka fem andliga gåvor står det om i Efeserbrevet 4 att Jesus gav till församlingen vid sin
himmelsfärd? (5)
___ Profeter.
___ Lärare.
___ Sångare.
___ Socialarbetare.
___ Herdar.
___ Apostlar.
___ Vittnen.
___ Evangelister.
4. Hur länge skulle dessa fem gåvor, inklusive profeterandet, förbli i kyrkan? (1)
___ Bara tills profeterna i Nya Testamentet hade dött.
___ Tills domen börjar.
___ Till världens ände.
5. Vad är enligt Bibeln sant för en profet som mottar en syn? (5)
___ Talar på okänt språk.
___ Talar aldrig samtidigt som han/hon mottar en syn.
___ Ögonen förblir öppna.
___ Blir ofta våldsam.
___ Andas inte.
___ Det händer att personen talar medan han/hon har en syn.
___ Omedveten om sin omgivning.
___ Kan uppvisa onaturlig styrka.
6. En profet som kan göra under är alltid sänd av Gud. (1)
___ Ja.
___ Nej.
7. Jag kan vara säker på att det är en sann Guds profet om han eller hon (1)
___ Är vänlig och artig i sitt uppförande.
___ Kan göra fantastiska mirakel.
___ Det lyser om honom/henne.
___ Verkar kunna sin Bibel.
___ Ser ut som Jesus.
___ Talar och lever enligt bibliska pronciper.
8. Vilka av följande fördöms inte av Bibeln? (1)
___ Spågummor.
___ Manliga och kvinnliga andemedier.
___ Astrologer
___ Trollkarlar.
___ En som kan förhäxa eller hypnotisera.
___ Medium som kommunicerar med andar.
___ Profeter som talar och lever enligt Bibeln.
9. En profets primära uppgift är att tjäna Guds folk. (1)
___ Ja.
___ Nej.
10. Om en kyrka inte har en profet så kan den heller inte vara Guds sanna ändtidskyrka. (1)
___ Rätt.
___ Fel.

11.
___
___
___
___
___

Vilken del av kroppen symboliserar profetians gåva? (1)
Mun.
Händer.
Fötter.
Öron.
Ögon.

12. Det kanske kommer fler sanna profeter innan Jesus kommer tillbaka. (1)
___ Ja.
___ Nej.
13. Att följa ”Bibeln och Bibeln allena” innebär att man måste acceptera en sann profet. (1)
___ Ja.
___ Nej.
14. Vilka tre saker beträffande profetior säger Bibeln i 1 Tessalonikerbrevet 5:20, 21, att vi ska
göra? (3)
___ Förakta inte profeter och profetior.
___ Följ alla profeter.
___ Jämför profetens ord och livsstil med Bibeln.
___ Fråga profeten om han är en sann eller falsk profet.
___ Tro och behåll det som är gott.
___ Avvisa samtliga profeter.
15. När vi avvisar budskapet från en sann profet så avvisar vi samtidigt Guds budskap. (1)
___ Ja.
___ Nej.
16. Sanna profeter kommer vid världens ände med nya läror som inte står i Bibeln. (1)
___ Ja.
___ Nej.
17.
___
___
___

Varför har inte de flesta kyrkor en eller flera sanna profeter? (1)
De skulle ändå inte tro på dem.
De följer inte tio Guds bud.
De har allt ljus de behöver även utan en profet.

18. Där profetia inte finns, där blir folket tygellöst och förgås. (1)
___ Sant.
___ Fel.
19. En kyrka utan profetians gåva är en blind kyrka. (1)
___ Ja.
___ Nej.

Litar-vi-på-Gud?
Litar du verkligen på Gud? Sanningen är att många människor
säger ja, men de handlar inte därefter. Och dessutom, eftersom de
inte litar på honom, så händer det till och med att de stjäl från
honom! "Äh!" säger du, "Man kan väl inte stjäla från Gud, heller."
Men Gud säger faktiskt till sitt folk, "Ni rövar ju från mig." (Malaki
3:8). Sanningen är, att de flesta människor stjäl från Gud. Och hur
otroligt det än kan låta, så använder de dessa stulna pengar till att
sponsra sitt eget ohämmade spenderande! Många är dock
omedvetna om sin tjuvaktighet. I denna studieguide ska vi därför
visa hur du kan undvika att göra samma misstag, och hur en
verklig tillförsikt till Gud blir till finansiell gagn för dig.

1. Hur stor del av vår inkomst tillhör Gud enligt Bibeln?
”Tiondet av jorden …tillhör Herren.” 3 Mosebok 27:30
Answer: Tiondet tillhör Gud
2. Vad är ”tiondet”?
”Åt Levi barn [prästerna] ger jag allt tionde i Israel till arvedel.” ”Det tionde som
Israels barn ger… ger jag åt leviterna till arvedel.” 4 Mosebok 18:21,24.
Answer: Tiondet är en tiondel av en persons inkomst. Ordet ”tionde” betyder
ordagrant ”tiondel”. Tiondet tillhör Gud. Det är hans. Jag har inte rätt att behålla det.
När jag ger tionde ger jag inte någon gåva; jag ger helt enkelt tillbaka till Gud något
som redan är hans. Om jag inte lämnar tillbaka en tiondel av min inkomst till Gud,
betalar jag inte tionde
3. Vart skulle Herrens folk föra tiondet?
”För full tionde till förrådshuset.” Malaki 3:10.
Answer: Han ber oss ta med tiondet till hans förrådshus.
4. Vad menar Gud när han talar om sitt förrådshus?
”Och hela Juda folk förde fram till förrådshusen sin tionde av säd, vin och olja.” Nehemja 13:12
Answer: I Malaki 3:10 kallar Gud förrådshuset för ”mitt hus”, vilket betyder hans tempel eller kyrka.
Nehemja 13:12 pekar ytterligare på att tiondet skulle föras till templets förrådskamrar som är Guds
förrådshus. Andra texter som refererar till förrådshus som kamrar och förråd i Guds hus är 1
Krönikeboken 9:26; 2 Krönikeboken 31:11,12 och Nehemja 10:37,38. På gamla testamentets tid förde

Guds folk 10 procent av sin förtjänst till förrådshuset, inklusive gröda och djur.
5. En del människor anser att tiondegivandet var en del av Moses ceremoniallagar och en ritual
som upphörde i och med Jesu död på korset. Hur kan Bibeln hjälpa oss att förstå att så inte är
fallet?
”Och Abram gav honom tionde av allt” 1 Mosebok 14:20. I 1 Mosebok 28:22 säger Jakob, ”Och av allt
du ger mig skall jag ge dig tionde.”
Answer: De här avsnitten visar att både Abraham och Jakob, som levde långt före Moses tid, betalade
tionde av sin inkomst. Vi kan därför dra den slutsatsen att Guds plan för tiondegivande praktiserades
före Moses lag.
6. Men avskaffade inte Jesus planen för tiondegivande?
”Ve er, ni skriftlärde och fariséer, ni skrymtare som ger tionde av
mynta och dill och kummin, men underlåter det som är viktigast i
lagen, nämligen rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde
ni göra, men inte underlåta det andra.” Matteus 23:23.
Answer: Nej! Tvärt om, han bekräftade den. Jesus tillrättavisade
judarna för att de försummade det som var viktigare i lagen ”rättvisa, barmhärtighet och trohet” - fastän de var överdrivet
noggranna med tiondet. Han sa sedan klart och tydligt att de skulle
fortsätta ge tionde, men de skulle också vara rättvisa, barmhärtiga
och trogna.
7. Till vad användes tiondet på
Gamla Testamentets tid?
”Åt leviterna ger jag som egendom allt tionde från Israel som
ersättning för det arbete de utför, deras arbete vid uppenbarelsetältet.”
4 Moseboken 18:21
Answer: Tiondet på gamla testamentets tid användes till prästernas
löner. Levis stam (prästerna) fick ingen del av marken för att odla
grödor på som de sedan kunde sälja, medan de övriga elva
stammarna fick det. Leviterna arbetade på heltid med att ta hand om
templet och med att förrätta gudstjänst för Guds folk. Guds plan var

alltså att tiondet skulle försörja prästerna och deras familjer.
8. Ändrade Gud sin plan för tiondets användande på nya
testamentets tid?
”Ni vet ju att de som förrättar tjänsten i helgedomen får sin föda ifrån
helgedomen, och att de som är anställda vid altaret får sin del, när altaret
får sin. Så har ock Herren förordnat att de som förkunnar evangelium ska
ha sitt uppehälle av evangelium.” 1 Korinterbrevet 9:13,14.
Answer: Nej! Han bibehöll den. Hans plan idag är att tiondet skall
användas till löner för de som uteslutande arbetar med att förkunna evangeliet. Om alla människor gav
tionde och tiondet bara användes till löner för dem som förkunnar evangeliet, så skulle det finnas mer är
nog med pengar för att mycket snabbt nå ut till hela världen med Guds budskap för den sista tiden.

9. Vilket häpnadsväckande förslag ger Gud till dem som känner
sig osäkra i tiondefrågan?
”För full tionde till förrådshuset, …och pröva så, hurudan jag sedan
blir, säger Herren Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens
fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse.” Malaki 3:10.
Answer: Han säger: Pröva mig och se om jag inte kommer att öppna
himmelens fönster över er". Detta är enda gången i Bibeln som Gud
lägger fram ett sådant förslag. Han säger, ”Försök, det kommer att
fungera. Jag lovar dig.” Hundratusentals tiondegivare världen över intygar gärna sanningen i Guds löfte
om tiondet. De har alla lärt sig vad det betyder att inte kunna överträffa Gud i generositet.”
10. Vem är det i själva verket som får våra pengar när vi betalar tionde?
”Här är det dödliga människor, som tar tionde, där är det en [Jesus] som får det.” Hebreerbrevet 7:8.
Answer: Jesus, vår himmelske överstepräst, får vårt tionde.
11. Vilket prov var det som Adam och Eva inte klarade, men som vi
alla måste klara om vi ska få komma till himlen?
Answer: De tog det som Gud hade sagt inte var deras. Gud gav Adam och
Eva frukten från alla träd i Edens lustgård utom ett - kunskapens träd (1
Mosebok 2:16,17). Frukten från det trädet fick de inte äta. De skulle låta den
vara. Eva sa att de inte ens fick röra den (1 Mosebok 3:3). Men de litade inte
på Gud. De åt av frukten och föll. Och den långa, hemska, kvalfulla
syndahistorien började. Gud ger människor idag av sin rikedom, sin visdom
och alla de andra himmelska skatterna och välsignelserna. Allt är vårt - utom
en tiondel av vår inkomst, som är hans (3 Mosebok 27:30). Men precis som med Adam och Eva så tar
han det inte med våld. Vi har frihet att ta det om vi vill, men han varnar oss: ”Ta inte det där. Det är
heligt. Det är mitt.” När vi medvetet ändå behåller Guds tionde för eget bruk, upprepar vi Adams och
Evas synd och visar en tragisk brist på förtroende för vår Frälsare. Gud behöver inte våra pengar, men
han är verkligen värd vår lojalitet och vårt förtroende.
Bli partner med Gud.
När jag lämnar tillbaka Guds tionde gör jag honom till min partner i allt vad
jag företar mig. Vilket fantastiskt, välsignat privilegium: Gud och jag kompanjoner! Med honom som partner har jag allt att vinna och ingenting att
förlora. Det är ett mycket riskabelt företag att ta av Guds pengar och
använda i vår egen personliga budget. Det är pengar som Gud har
öronmärkt för själars frälsning.
12. Vad mer ber Gud sitt folk om, utom
tiondet som redan är hans?
”Bär fram skänker och kom i hans gårdar.”
Psaltaren 96:8.
Answer: Herren ber oss att ge offergåvor till hans verk som ett uttryck
för vår kärlek till honom och som tack för hans välsignelser.
13. Hur mycket skall jag ge Gud som gåva?
”Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, inte
med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.” 2 Korinterbrevet
9:7

Answer: Bibeln anger inte någon bestämd summa för vad som skall ges i
kollekt. Var och en bestämmer själv (efter hur Gud manar), hur mycket hon
vill ge och ger det sedan med glädje.
14. Vilka ytterligare bibliska principer får vi av Gud angående givandet?
Answer:
A. Min första prioritet ska vara att ge mig själv till Herren (2 Korinterbrevet
8:5).
B. Jag ska ge det bästa till Gud (Ordspråksboken 3:9).
C. Gud välsignar en generös givare (Ordspråksboken 11:24,25).
D. Det är saligare att ge än att få. (Apostlagärningarna 20:35 ).
E. När jag är snål använder jag inte mina gudagivna välsignelser på ett rätt sätt (Lukas 12:16-21 ).
F. Gud ger alltid tillbaka mer än vad jag ger (Lukas 6:38 ).
G. Jag ska ge i proportion till hur Gud har gett mig tillgångar och välsignelser
(1 Korinterbrevet 16:2)
H. Jag ska ge vad jag kan (5 Mosebok 16:17).
Vi återlämnar tiondet till Gud, vars egendom det redan är. Vi ger gåvor.
Gåvor och kollekter är frivilliga och skall ges med glädje.
15. Hur mycket tillhör Gud?
Answer:
A. Allt silver och guld (Haggai 2:9).
B. Jorden och alla människor (Psaltaren 24:1).
C. Herren äger hela jorden och allt som finns på den (Psaltaren 50:10-12). Men han låter människorna
använda sig av, njuta av och förvalta hans stora rikedomar. Han ger dem också förstånd och kunskap
att nå framgång och öka sitt välstånd (5 Mosebok 8:18). I gengäld för att Gud tillhandahåller allting, är
det enda Gud ber, att vi ska lämna tillbaka 10 procent till honom
som tack för hans investering i vårt affärsföretag. Gåvor är vi
dessutom ger, är uttryck för vår kärlek och tacksamhet.
16. Vad säger Gud om de människor som inte lämnar tillbaka
hans tionde eller ger gåvor?
"Menar ni då att en människa få röva från Gud? Ty ni rövar ju från
mig. Åter frågar ni: På vad sätt har vi rövat från dig? Jo, i fråga om
tionde och offergåvor. Malaki 3:8.
Answer: Han kallar dem rövare.
Kan du föreställa dig människor
som stjäl från Gud?
17. Vad säger Gud händer med dem som medvetet fortsätter
att stjäla tionde och offergåvor från honom?
”Förbannelse har drabbat er, men ändå rövar ni från mig, så många
ni är.” Malaki 3:9. ”Varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller
smädare eller roffare ska få Guds rike till arvedel.” 1 Korinterbrevet
6:10.
Answer: Guds förbannelse kommer att vila över dem. De kommer
inte att få del i himmelriket.

18. Gud varnar oss för girighet. Varför är den så ytterst farlig?
”Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.” Lukas 12:34.
Answer: Därför att våra hjärtan är där våra investeringar är. Om jag
fokuserar mig på att tjäna mer och mer pengar, utvecklar jag ett habegär
och mitt hjärta blir girigt och stolt. Men om jag fokuserar mig på att dela
med mig och att hjälpa andra och att gynna Guds verk blir mitt hjärta
omtänksamt, kärleksfullt, givmilt och ödmjukt. Girighet är en av den sista
tidens 20 hemska synder som kommer att utestänga människor från
himmelen (2 Timoteus 3:1-7).
19. Hur känner sig Jesus när vi inte
ger honom kärleksgåvor och hans
heliga tionde?
”Därför blev mig detta släkte förhatligt, och jag sade: Alltid far de vilse i
sina hjärtan.” Hebreerbrevet 3:10
Answer: Han känner sig antagligen som en förälder vars barn stjäl
pengar ur hans plånbok. Pengarna i sig betyder inte så mycket. Det är
barnets brist på ärlighet, kärlek och förtroende som gör föräldern djupt
besviken.
20. Vilka uppmuntrande ord
sade Paulus angående de troende Macedoniernas
förvaltarskap?
Answer: Paulus hade skrivit till församlingarna i Macedonien och
bett dem lägga undan pengar till Guds folk i Jerusalem som led
oerhört under den långvariga hungersnöden. Han skulle hämta
dessa gåvor när han kom till dem nästa gång. Den underbara,
hjärtevärmande responsen från kyrkorna i Macedonien beskrivs i 2
Korinterbrevets 8:e kapitel:
A. Vers 5 - först av allt gav de på nytt sig själva till Jesus Kristus.
B. Verserna 2,3 - trots deras egna "djupa fattigdom” gav de ”över sin förmåga”.
C. Vers 4 - De "bad enträget" om att få vara med och hjälpa.
D. Vers 9 - De följde Jesu exempel på offervillighet.
Notera: Om vi uppriktigt älskar Jesus, så blir det aldrig en belastning att ge gåvor till hans verk, snarare
en underbar förmån som ger oss stor glädje och tillfredsställelse.
21. Vad lovar Gud göra för den som är trogen med sitt tionde
och sina offergåvor?
”För full tionde till mitt förrådshus, så att i mitt hus finns mat, och
pröva så, hurudan jag sedan blir, säger Herren Sebaot. Förvisso
ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er
riklig välsignelse. Och jag skall näpsa gräshopporna för er, så att
de inte mer fördärvar er frukt på marken. Ej heller ska era vinträd
mer slå fel på fältet, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska prisa
er sälla, ty ert land ska då vara ljuvligt, säger Herren Sebaot.”
Malaki 3:10-12.
Answer: Gud lovar att gynna sina trogna förvaltare och de
kommer att bli till välsignelse även för sin omgivning.

Fundera lite över följande sätt som Gud välsignar på:
A. Gud lovar att med hans välsignelse kommer dina nio tiondelar att räcka längre än din totala inkomst
utan hans välsignelse. Om du tvivlar, fråga vilken trogen tiondegivare som helst.
B. Välsignelser är inte alltid pengar. De kan vara hälsa, sinnesro, bönesvar, beskydd, en
sammansvetsad och kärleksfull familj, extra fysisk styrka, förmåga att fatta kloka beslut, förnöjsamhet,
en närmare relation till Jesus, framgång i att vinna själar, en gammal bil som bara går och går, o.s.v.
C. Han blir din kompanjon i allt. Ingen annan än Gud skulle någonsin gå med på en sådan förmånlig
plan.
22. Är du villig att börja ge tionde av din inkomst och att ge offergåvor som uttryck för din
kärlek och tacksamhet?
Answer:

Thought Questions
1. Jag ger inte tionde eftersom jag inte gillar hur kyrkan använder Guds pengar. (3 Mosebok
27:30 )
Att ge tionde är inte frivilligt. Tiondet tillhör Gud och är heliga pengar (3 Mosebok 27:30). När du ger ditt
tionde så ger du det till Gud. Sedan är det han som ansvarar för hur det används. Ditt ansvar är att ge
det. Gud vet hur han ska handskas med dem som missbrukar hans pengar.
2. Jag känner mig frustrerad eftersom min finansiella situation inte tillåter att jag ger mycket
mer än bara tiondet. Då behovet av evangelister är så stort, har jag dåligt samvete. (2
Korinterbrevet 8:12 )
Det är inte storleken på din gåva som är det viktiga, så länge du gör ditt bästa. Jesus visade ju på den
fattiga änkan i Markus 12:41-44, som bara gav två skärvar (ett öre). Hon gav mer ”än alla de andra",
eftersom de andra lade dit "av sitt överflöd, men hon lade dit ...allt vad hon hade.” Herren värderar våra
gåvor efter hur mycket vi offrar i förhållande till vad vi kan. och med vilken inställnig vi ger. För Jesus är
din gåva mycket värdefull. Ge med glädje, för du gör Jesus glad. Läs Paulus uppmuntran i 2
Korinterbrevet 8:12.
3. Förvaltarskap innebär väl mer än att bara handskas med pengar på rätt sätt? (Markus 13:34 )
Ja, förvaltarskap innebär att jag förvaltar alla gåvor, talanger och välsignelser som jag har fått av Gud,
han som ger mig allt (Apostlagärningarna 17:24-25). Att förvalta på rätt sätt handlar faktiskt om hela mitt
liv! Att troget förvalta gåvorna från Gud betyder även att jag måste förvalta min tid rätt:
A. Fullgöra den uppgift som Gud har tilldelat mig (Markus 13:34).
B. Vara ett levande vittne för Kristus (Apostlagärningarna 1:8).
C. Läsa Bibeln (2 Timoteus 2:15).
D. Ta tid för bön (1 Tessaloniker 5:17).
E. Hjälpa de behövande (Matteus 25:31-46).
F. Att varje dag på nytt lägga mitt liv i Jesu händer (Romarbrevet 12:1-2; 1 Korinterbrevet 15:31).
4. Tycker inte du att en del predikanter tjänar för mycket pengar? (Predikaren 12:14 )
Jo, tveklöst är det så. Idag ser man många andliga ledare och präster som vräker sig i pengar. Detta gör
naturligtvis att alla predikanter får ett dåligt anseende. Även Jesu namn blir lidande. Konsekvensen är att
hundratusentals människor tar avstånd kyrkan och dess verksamhet. Pengagiriga andliga ledare får
mycket att svara för på domens dag.
Predikanter och ledare i Guds sista församling
I Guds sista församling finns det dock inga överbetalda predikanter. Efter sitt praktikår tjänar alla
pastorer i stort sett lika mycket (kan variera några tior upp eller ned) oavsett position eller församlingens

storlek. I många fall arbetar pastorns fru utanför hemmet för att komplettera inkomsten.
5. Men om jag inte har råd att betala tiondet då? (Matteus 6:33 )
Gud säger att om vi sätter honom först så kommer han att se till att vi har allt vi behöver (Matteus 6:33).
Hans matematik fungerar ofta precis tvärtemot vår. Enligt hans plan kommer det som vi har kvar efter
tiondet, att räcka längre än hela inkomsten hade gjort utan hans välsignelse. Vi har faktiskt inte råd att
inte ge tionde!

Quiz Questions
1. Ordet "tionde" betyder "en tiondel." (1)
___ Ja.
___ Nej.
2. Tiondet tillhör redan Gud. (1)
___ Ja.
___ Nej.
3. Jag har inte betalat tionde om jag inte har gett en tiondel av min inkomst till Gud. (1)
___ Rätt.
___ Fel.
4. Jesus lärde att man skulle ge tionde. (1)
___ Ja.
___ Nej.
5. Vilka av följande påståenden är bibliska riktlinjer och principer angående frivillig gåva? (5)
___ Ge om du har något över.
___ Ge med glatt hjärta.
___ Ge frikostigt.
___ Ge för att vara duktig.
___ Ge så som Gud har gett dig.
___ Det är saligare att ge än att få.
___ Gud ger alltid tillbaka mer än du ger.
___ Ge om du känner för det.
___ Ge så att folk inte tycker att du är snål.
6. De som förkunnar evangelium ska enligt Bibeln ha sin inkomst av (1)
___ Bingospel.
___ Loppmarknader.
___ Tiondet.
___ Försäljning av hembakat.
___ Lotterier.
7. Vilka patriarker i Gamla Testamentet, som gav tionde redan före Mose tid, har nämnts i denna
studieguide? (2)
___ Adam.
___ Jakob.
___ Noa.
___ Isak.
___ Abraham.
___ Metusela.
8. Vilken synd gör sig folk skyldiga till, enligt Malaki 3:8, när de inte ger tionde och gåvor? (1)
___ Avgudadyrkan.

___ Bryter mot sabbaten.
___ Mord.
___ Rån.
9. Vem är det egentligen, som enligt Hebreerbrevet tar emot pengarna när vi ger vårt tionde? (1)
___ Pastorn.
___ De fattiga.
___ Jesus, vår himmelske överstepräst.
10. Penningbegäret är en av de 20 synder som 2 Timoteus 3:1-7 säger kommer att utestänga
många människor från Guds rike. (1)
___ Ja.
___ Nej.
11.
___
___
___

Att föra tiondet till Guds hus innebär (1)
Att man använder det till att köpa andliga böcker.
Att man använder det till olika andliga saker.
Att man ger det till förvaltaren av Guds förrådshus.

12.
___
___
___

Vad lovar Gud den trofaste tiondegivaren i Malaki 3:10? (1)
Att han aldrig ska bli sjuk.
Att han aldrig ska förlora sitt jobb.
Att han kommer att bli mer välsignad än han kunde föreställa sig.

13. Gud prövade Adam och Eva genom den förbjudna frukten i lustgården. Enligt denna
studieguide prövar Gud oss idag på ett liknande sätt, vilket? (1)
___ Daglig bibelläsning.
___ Vittnande.
___ Tiondegivandet.
___ Bön.
14. Att ge tionde var en del av Mose lag som upphörde vid korset. (1)
___ Ja.
___ Nej.
15.
___
___
___

Med vilken måttstock mäter Gud de gåvor som jag ger till honom? (2)
Genom hur mycket jag ger.
Genom hur mycket jag har fått offra.
Genom med vilken attityd jag ger.

16. Troget förvaltarskap innebär inte bara att hantera pengar på rätt sätt. Det innefattar även hur
mycket tid jag tillbringar med olika aktiviteter som t.ex. bön, vittnande, bibelstudier och att hjälpa
andra. (1)
___ Ja.
___ Nej.

En-kärlek-som-förvandlar
Att vara kär förändrar allting. Det var en gång en
universitetsstuderande ung kvinna som måste läsa en viss tjock
bok för sina litteraturstudier. Hon fann boken förfärligt tråkig och
hade svårt att fokusera på innehållet. Men så träffade hon en ung,
snygg professor vid universitetet, och de för älskade sig direkt.
Kort därefter kom det fram att den unge professorn var författare
till just den här boken. Den natten kunde hon inte somna förrän
hon hade läst hela boken, och hon tyckte att det var den bästa bok
hon någonsin läst. Vad var det som fick henne att ändra åsikt?
Kärleken. På samma sätt är det många människor som tycker att
Bibeln är tråkig, tungläst och fördömande. Men allt det förändras
när man blir förälskad i författaren. Låt oss se hur det kan gå till!

1. Vem är Bibelns författare?
"De [profeterna] har ivrigt forskat och rannsakat för att finna, vilken och hurudan tid
det var, som Kristi Ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden, som
skulle vederfaras Kristus, och den härlighet, som därefter skulle följa.” 1 Petrus 1:1011.
Answer: Bibelns Gud (även i gamla testamentet) är så gott som alltid Jesus Kristus.
Jesus skapade världen (Johannes 1:1-3; Kolosserbrevet 1:13-17), han skrev de tio
budorden (Nehemja 9:6,13), han var Israeliternas Gud (1 Korinterbrevet 10:1-4) och
han ingav profeterna vad de skulle skriva (1 Petrus 1:10-11). Så Jesus Kristus är egentligen författaren
till hela Bibeln.
2. Vilken inställning har Jesus till människorna på jorden?
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det
att var och en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt
liv.” Johannes 3:16
Answer: Jesus älskar oss alla med en obeskrivlig, osviklig kärlek
som övergår allt förstånd
3. Varför ska vi älska Jesus?
”Vi älskar därför att han först har älskat oss.” 1 Johannes 4:19. ”Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare." Romarbrevet 5:8
Answer: Vi borde älska honom därför att han älskade oss så mycket att han gav
sitt liv för oss – medan vi fortfarande var hans fiender.
4. I vilka avseenden liknar ett lyckligt äktenskap och det kristna livet
varandra?

”Och vadhelst vi ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som är
välbehagligt för honom.” 1 Johannes 3:22
Answer: I ett bra äktenskap finns det vissa givna saker, som t.ex. trohet. Andra saker verkar kanske
mindre viktiga, men om de fyller ett behov hos maken/makan så är de nödvändiga. Allt som gör den
andre ledsen, vill man sluta med. Så är det också med det kristna livet. Jesus bud är en given
förutsättning. Men Jesus har i Bibeln också gett oss principer som han vill att vi ska hålla oss till. Precis
som i ett lyckligt äktenskap är det roligt att göra det som gör Jesus glad, eftersom den kristne älskar
Jesus. Han undviker också sådant som gör Jesus besviken.
5. Vad säger Jesus, att följden blir av att göra sådant som han tycker
om?
”Om ni håller mina bud, så förblir ni i min kärlek,…Detta har jag sagt er för att
min glädje skall bo i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.” Johannes
15:10-11.
Answer: Satan vill få oss att tro att det är tråkigt, förnedrande och ögontjäneri
att följa kristna principer. Men Jesus säger att först då blir vår glädje
fullkomlig (Johannes 15:10-11), och livet rikare (Johannes 10:10). Att tro på
den ondes lögner medför bara hjärtesorger och berövar människan ett liv "till
fylles."
6. Varför ger Jesus oss specifika principer för hur vi ska
leva ett kristet liv?
Answer: Därför att de:
A. Alltid är för vårt eget bästa (5 Moseboken 6:24). Som goda
föräldrar lär ut goda principer till sina barn, så lär Jesus ut goda
principer till sina barn.
B. Ger oss ett skydd mot synden (Psaltaren 119:11). Jesu
principer skyddar oss från att komma in i Satans och syndens
farozoner.
C. Visar oss hur vi ska följa i Jesu fotspår (1 Petrus 2:21).
D. Ger oss verklig lycka (Johannes 13:17).
E. Ger oss tillfälle att visa vår kärlek till honom (Johannes 15:10).
F. Hjälper oss att vara ett gott föredöme för andra (1 Korinterbrevet
10:31-33, Matteus 5;16).
7. Hur säger Jesus att vi kristna ska förhålla oss till världens
ondska och till världslighet?
Answer: Hans bud och råd är tydliga och
specifika:
A. Älska inte världen eller det som hör till
världen. Det som tillhör världen och som inte
är av Gud, är (1) vad kroppen begär (2) vad
ögonen trår efter och (3) vad högfärden
skryter med (1 Johannes 2:16). All synd
ryms inom en eller flera av dessa tre
kategorier. Satan använder de här tre vägarna för att locka oss till att älska
världen. När jag börjar älska världen blir jag Guds fiende (1 Johannes
2:15,16; Jakob 4:4).
B. Jag måste hålla mig obesmittad av världen (Jakob 1:27).
8. Vilken angelägen varning ger Gud oss beträffande världen?

Answer: Jesus varnar de kristna, ”Anpassa er inte efter denna världen,” Romarbrevet 12:2. Med andra
ord ”Låt inte världen omkring dig pressa in dig i sin egen gjutform.” Satan är inte neutral. Han pressar
ständigt varje kristen. Genom Jesus (Filipperbrevet 4:13), måste jag orubbligt stå emot den onde och
han skall då fly från mig (Jakob 4:7). Det ögonblick jag tillåter mig att påverkas av vad det vara må, så
börjar jag omärkligt men säkert att glida in på Satans område. Ett kristen människa låter sig inte förledas
av känslor eller av majoritetens påverkan. Hon följer Jesu ord i Bibeln.
9. Varför måste vi vakta på vad vi tänker?
"Som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon." Ordspråksboken 23:7
(KJV)
Answer: Vi måste vakta våra tankar därför att tankar dikterar beteende. Gud
vill hjälpa oss med att ”ta alla slags tankefunder till fånga och lägga dem
under Kristi lydnad.” 2 Korintierbrevet 10:5. Satan kämpar för att få in
”världen” i våra tankar. Men han kan bara göra detta genom våra fem sinnen särskilt genom synen och hörseln. Han pressar sina bilder och ljud på oss,
och om vi inte konsekvent vägrar att titta eller lyssna på vad han erbjuder oss,
så kommer han att leda oss in på den breda vägen som leder till fördärvet.
Bibeln är tydlig. Vi blir vad vi gång på gång ser och lyssnar på (2
Korintierbrevet 3:18).
10. Vilka är några av de principer som en kristen bör leva efter?
”Vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att
akta, ja, allt vad dygd heter och allt som förtjänar att prisas - tänk på allt
sådant.” Filipperbrevet 4:8
Answer: Kristna människor måste ta avstånd från allt som inte är sant, ärligt,
rätt och rent eller värt att älska och akta. De undviker därför:
A. Oärlighet av alla slag - bedrägeri, lögn, stöld, orättvisa, avsiktligt svek,
skvaller och förtal.
B. Omoral av alla slag. Detta inkluderar otukt, äktenskapsbrott, incest,
homosexualitet, alla typer av perversion, pornografi, hädelse, oanständigt prat,
dåliga skämt, nattklubbar, degenererande sånger eller musik och det mesta
som visas på TV och biografer.
C. Platser dit vi inte kan bjuda med Jesus, som t.ex. nattklubbar, krogar,
kasinon, kapplöpningsbanor etc.
Låt oss ta och titta närmare på faran med popmusik, dans, TV, video och teater.
Musik och schlagersång
Många typer av världslig musik (rap, country, pop, rock, heavy metal, schlager och dansmusik) har till
stor del tagits över av Satan. Texterna förhärligar ofta köttsliga lustar och dövar längtan efter andliga
ting. Forskare har upptäckt några intressanta saker när det gäller musikens makt:
(1) Den går in i hjärnan via känslorna, den leds alltså förbi vårt förnuft.
(2) Den påverkar kroppens alla fysiska funktioner.
(3) Den kan ändra puls, andning och reflexer utan att personen märker det.
(4) Synkoperad dansmusikrytm förändrar humöret och utövar en lätt hypnos över lyssnaren.
Även utan text har musiken förmågan att leda en människas känslor, åtrå och tankar. Kända
rockmusiker medger det helt öppet. Rolling Stones ledare Mick Jagger sa: ”Man känner adrenalinet
1
pumpa genom kroppen. Det är som sex." John Oates i bandet Hall och Oates säger att ”rock´n´roll är till
2
99% sex." Skulle sådan musik tilltala Jesus? Hitflyttade afrikaner berättar att vår moderna pop- och
rockbandmusik är av samma sort som förr användes vid häxeri och djävulsdyrkan. Frågan dig själv: ”Om
Jesus kom och hälsade på, vilken sorts musik skulle jag lugnt kunna be honom lyssna på tillsammans
med mig?” All musik som du inte är säker på bör du ta avstånd från. (För en djupare analys av hur

popmusik påverkar dig rekommenderar vi Notes on Music av Carol och Louis Torres. Kan köpas från
Amazing Facts.) När vi lär oss älska Jesus förändrar han vår musiksmak. ”Han lade en ny sång i min
mun, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och bäva och sätta sin lit till Herren”. Psaltaren 40:4.
Gud har rikligt försett sitt folk med god musik som inspirerar, vederkvicker, upplyfter och styrker den
kristna erfarenheten. De som accepterar Satans degraderande musik går miste om en av livets rikaste
välsignelser.
Dans
Dans leder undantagslöst bort från Jesus och andlighet. När
israeliterna dansade runt guldkalven glömde de Gud (2 Mosebok
32:17-25). När dottern till den elaka Herodias dansade inför kung
Herodes, ledde det till att Johannes döparen halshöggs (Matteus
14:2-12). Lägg märke till följande uppseendeväckande statistik:
En katolsk präst i New York sa att 75% av kvinnorna som
biktade sig för äktenskapsbrott, la skulden på dans. Andra
präster har sagt att 75% är alldeles för lågt räknat. De uppskattar
det till 90%. En bra regel är, att om Jesus kan vara med om det
du gör, så kan du tryggt fortsätta. Om inte, håll dig borta därifrån.
TV, video och teater
Vädjar det du ser på TV och video
eller på teatern till köttets eller andens natur? Leder det dig till
Dans leder alltid bort från
större
Jesus och andlighet.
kärlek för Jesus eller för världen? Förhärligar det Jesus eller
omoral? Även icke kristna människor protesterar idag mot
mycket av det som visas på TV och film. Satan har makten över ögon och öron på de flesta människor
idag, och resultatet blir att han snabbt gör om världen till en kloak av omoral, kriminalitet, terrorism och
meningslöshet. En vetenskaplig studie visade att utan TV ”skulle ske 10.000 färre mord per år i USA,
3
70.000 färre våldtäkter och 700.000 färre överfall." Jesus som älskar dig ber dig att vända din blick bort
från Satans hypnotisernade utbud, och i stället se på Jesus. Han säger, ”Vänd er till mig…så skall ni bli
frälsta.” Jesaja 45:22..
1

Newsweek, "Mick Jagger and the Future of Rock", 4 jan. 1971, sid. 47.
Circus magazine, 31 jan. 1976, sid. 39.
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Newsweek, "Violence, Reel to Reel", 11 dec. 1995, sid. 47.
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11. Vilket tydligt rättesnöre ger Jesus oss för att välja lämpliga TV-program?
"Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom,
ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missunsamhet, mord,
dryckenskap, vilt leverne och annat sådant. Jag har redan förut varnat er och sagt att de
som gör sådant, ska inte få Guds rike till arvedel." Galaterbrevet 5:19-21
Answer: Bibeln är alldeles för tydlig för att kunna missförstås. Om en familj skulle bojkotta
alla TV-program som visar eller anknyter till någon av ovanstående synder, så skulle det
inte finnas så mycket kvar att titta på. Om Jesus kom och besökte dig, vilken TVunderhållning skulle du då kunna be honom titta på tillsammans med dig? Alla andra
program vore olämpliga för en kristen människa
att titta på.
12. I dagens samhälle av självständigt
tänkande, tycker många att de är helt kapabla
att själva fatta andliga beslut utan någons
inblandning. Inte ens Jesus. Vad säger Jesus
om sådana människor?
Answer: Lyssna till Jesu otvetydiga ord: ”Ni skall inte göra som vi nu gör här, när var och en
gör som han vill.” 5 Mosebok 12:8. "Många anser sin egen väg vara den rätta, men på
sistone leder den ändå till döden.” Ordspråksboken 16:25. "Den oförnuftige tycker sin egen
väg vara den rätta, med den som är vis lyssnar på råd.” Ordspråksboken 12:15. "Den som
förlitar sig på sitt förstånd, han är den dåre.” Ordspråksboken 28:26.
13. Vilken allvarlig varning ger Jesus oss angående de förebilder vi väljer och vad vi låter få inflytande över våra liv?

”Men den som förleder en av dessa små, som tror på mig, för honom vore det bättre, att en kvarnsten hängdes om hans hals och han
sänktes ner i havets djup.” Matteus 18:6. ”Låt oss därför inte längre döma varandra. Döm hellre så, att ingen må för sin broder lägga
en stötesten eller något som blir till fall.” Romarbrevet 14:13. ”Ty ingen av oss lever för sig själv.” Romarbrevet 14:7.
Answer: Alla förväntar vi oss att ledare, människor med inflytande, berömda idrottsmän och andra välkända personer ska vara goda
förebilder och använda sitt inflytande på ett klokt sätt - för att så att säga "återgälda samhället". Men i dagens värld blir vi ofta besvikna
på framstående individers hänsynslösa och oansvariga leverna. Jesus säger klart i Romarbrevet 1:14 att hans rikes representanter
har skyldigheter mot andra människor. Han varnar allvarligt de kristna som inte bryr sig om hur de påverkar andra, eller hur de genom
att vara en dålig förebild, leder andra människor på villovägar. De kommer inte in i hans rike.
14. Vilka är Jesu principer för klädstil och smycken?
Answer:
A. Kläd er enkelt. Se 1Timoteus 2:9. Kom ihåg att världen kommer in i våra liv genom det som
kroppen begär, vad ögonen åtrår och vad högfärden skryter med (1 Johannes 2:16). Att vara pråligt
eller utmanande klädd innefattar alla tre, och är inte passande för en kristen människa.
B. Avstå från prydnader och smycken. ”Vad högfärden skryter med” är det stora problemet här.
Jesu efterföljare ska inte likna världen. De ska ju vittna och sända ljus till andra (Matteust 5:16).
Smycken drar till sig uppmärksamhet och framhäver jaget. Bibeln använder smycken som symbol
för otro och avfall. När Jacob och hans familj helgade sina liv åt Herren, grävde de ner sina smycken
i jorden (1 Mosebok 35:1,2,4). När Israeliterna skulle gå in i det förlovade landet befallde Herren
dem att lägga bort sina smycken (2 Mosebok 33:5,6). I Jesaja kapitel 3 säger Gud klart och tydligt
att hans folk syndade (v.9) när de bar smycken (armband, ringar, örhängen etc., v.19-23). I Hosea
2:13 säger Gud att när Israel övergav honom började de bära smycken. I 1 Timoteus 2:9 och 1
Petrus 3:3 säger både Paulus och Petrus om att Guds folk inte ska pryda sig med guld, pärlor och
dyrbara kläder. Observera att Petrus och Paulus talade om vilka prydnader som Gud ville att hans folk i stället skulle bära: ”Ett milt och
stilla sinnelag” (1 Petrus 3:4) och ”goda gärningar” (1 Timoteus 2:10). Jesus sammanfattar det genom att låta sin sanna kyrka i
Uppenbarelseboken 12:1 symboliseras med en ren kvinna klädd i solen (Jesu härlighet och rättfärdighet) och den fallna kyrkan av en
kvinna besmyckad med guld, ädelstenar och pärlor (Uppenbarelseboken 17:3,4). Gud ber sitt folk dra bort från Babylon
(Uppenbarelseboken 18:2-4) och allt vad det står för – inklusive smycken - och istället klä sig i Jesu rättfärdighet. När vi lär oss älska
Jesus är det en ren glädje att leva enligt hans livsstil.
15. Hur förhåller sig livsstil och lydnad till frälsning?
Answer: Lydnad och en kristen livsstil är bevis för, eller tecken på, att Jesus har frälst mig.
(Jakob 2:20-26). Faktum är, att om inte en människas livsstil förändras efter omvändelsen så
är det nog ingen riktig omvändelse. En omvänd persons största önskan är att söka Jesu vilja i
allting, och i att med glädje följa vart än han leder.
Varning för avguderi
Johannes första brev talar om kristen livsstil. I slutet (1 Johannes 5:21) varnar Jesus oss
genom sin tjänare Johannes, och ber att vi ska hålla oss borta från avgudar. Mästaren syftar
här till allting som inkräktar på, eller göra att vår kärlek till honom avtar – som t.ex. musik,
mode, ägodelar, prål eller världsliga nöjen. Den naturliga frukten, eller resultatet, av omvändelse är att anta Jesu livsstil och leva
tillfreds i hans fotspår.
16. Kan vi förvänta oss att alla människor ser positivt på en kristen livsstil?
Answer: Nej. Jesus sa att andligt tänkande är dårskap för den oandlige eftersom han inte
har andliga värderingar (1 Korinterbrevet 2:14). När Jesus ger oss principer för kristen
livsstil, talar han till den som vill bli ledda av hans Ande. Guds barn är glada och
tacksamma för hans råd, medan andra oförstående
avvisar dem.
17. Vad tänker en person som avvisar Jesu
principer, om himlen?
Answer: En sådan person skulle bli evigt olycklig i
himlen. Han skulle klaga över att det inte fanns några
nattklubbar, ingen sprit, ingen pornografi, inga
prostituerade, ingen hårdrock, inga billiga romaner,
inga svordomar och inget kasino. Himlen skulle vara ett ”helvete” för dem som inte har en innerlig
kärleksrelation till Jesus. Det är därför som kristna normer är obegripliga för dem. (2 Korinterbrevet
6:14-17).
18. Hur kan jag leva efter dessa bibliska riktlinjer utan att verka fanatisk, fördömande eller
hycklare?

Answer: I allt vad vi gör ska vi komma ihåg att visa kärlek och högaktning för Jesus (1 Johannes 3:22). När människorna ser Jesus
upphöjd (Johannes 12:32) kommer de att dras till honom. Vår enda fråga borde alltid vara ”Kommer det här att ära Jesus? Skulle jag
lyssna på det här, sjunga det här, göra det här, se på det här, dricka det här, köpa det här, läsa det här, säga det här eller gå dit om
Jesus stod här bredvid mig?” Jesus är med dig och mig (Matteus 28:20) och han ser allt vi gör. Jag måste vara medveten om Jesus
närvaro i varje del och i varje aktivitet i mitt liv. När jag medvetet tillbringar tid med honom blir jag mer lik honom (2 Korinterbrevet
3:18). När jag sedan är tillsammans med mina vänner och arbetskamrater kommer de att påverkas på samma sätt som de skriftlärde
påverkades av Jesu lärjungar: ”De förundrade sig. Men så kom de ihåg att de hade varit med Jesus.” Apostlagärningarna 4: 13.
Kristna som lever så, kommer aldrig att bli fanatiska, fördömande eller hycklare. På gamla testamentets tid levde Guds folk nästan
ständigt på avvägar därför att de ville likna sina hedniska grannar, hellre än att följa den annorlunda livsstil som Gud hade visat dem (5
Mosebok 31:16; Domarboken 2:17; 1 Krönikeboken 5:25; Hesekiel 23:30). Detta är sant även idag. Ingen kan tjäna två herrar
(Matteus 6:24). De som håller fast vid världen och dess livsstil kommer långsamt att formas av Satan till att få hans känslor och önska
hans önskningar och på så sätt bli programmerade till att gå förlorade. De som följer Jesu principer för en kristen livsstil kommer att
förändras till Jesu avbild och kommr ett trivas i himlen. Det finns ingen medelväg.
19. Jag vill älska Jesus så mycket att det blir en fröjd att leva efter hans principer.
Answer:

Thought Questions
1. Jag vet vad Gud vill att jag ska göra, men jag känner mig helt enkelt inte redo för att börja. Vad föreslår du att jag ska
göra? (Jesaja 8:20 )
Börja ändå! Du kan inte lita på dina känslor. Gud talar och leder dig genom Bibelns ord (Jesaja 8:20). Känslor är allt för ofta
vilseledande. De judiska ledarna kände för att korsfästa Jesus, men de hade fel. Många känner sig beredda för Jesu återkomst, men
är det inte (Matteus 7:21-23). Det är Satan som påverkar känslorna. Om jag litar till mina känslor kommer han att leda mig i fördärvet.
2. Jag är i knipa. Jag vill väldigt gärna göra en viss sak. Men jag inser att om jag gör det, kommer det att se ut som om jag
syndar. Vad ska jag göra? (1 Tessalonikerbrevet 5:22 )
Bibeln är tydlig. Där står det, ”avhåll er från allt [som har sken av att vara] ont, av vad slag det vara må.” 1 Tessalonikerbrevet 5:22.
Och aposteln Paulus sa att han aldrig mer skulle äta kött om det orsakade att någon tog illa upp eller kände sig kränkt. (1
Korinterbrevet 8:13). Han sa t.o.m. att det skulle vara att begå en synd att strunta i en annan persons känslor.
3. Jag tycker att kyrkorna radar upp alldeles för många saker som jag måste göra eller inte får göra. Detta driver mig till
vansinne. Är det inte att jag följer Jesus som faktiskt räknas? (Uppenbarelseboken 22:14 )
Jo, att följa Jesus är det som räknas. Men att följa Jesus betyder en sak för en person medan det kan betyda något helt annat för en
annan person. Det enda säkra sättet att exakt veta vad att följa Jesus egentligen betyder är att läsa i Bibeln vad Jesus säger att man
ska göra i en viss fråga. De människor som av kärlek följer Jesus kommer snart att få komma in i hans rike (Uppenbarelseboken
22:14). De som följer människogjorda regler kommer att gå vilse och riskerar att ledas bort från Gud (Matteus 15:3-9).
4. En del av vad Gud säger verkar orimligt och onödigt. Jag kan inte förstå vad som är så viktigt med en del krav. Vad
föreslår du att jag ska göra? (1 Johannes 5:4 )
Barn tycker ofta att en del av vad deras föräldrar säger till dem (t.ex. "Lek inte på gatan") är oförståeligt. Men längre fram i livet tackar
barnet sina föräldrar för det förbudet. Vi är barn i förhållande till Gud. Hans tankar och gärningar är lika högt över våra huvuden som
himlen är över jorden (Jesaja 55:8, 9). Vi måste förtrösta på vår kärleksfulle fader i himlen när han säger åt oss att ”sluta leka på
gatan”. Han undahåller oss aldrig något gott (Psaltaren 84:11). Om jag verkligen älskar Jesus kommer jag också att lita på honom och
göra det han ber mig om även om jag inte alltid förstår varför. Nyckeln till allt detta är pånyttfödelsen. I Bibeln står det att när jag
verkligen är född på nytt kommer det inte att vara ett problem för mig att övervinna världen eftersom jag, som en omvänd person, i alla
lägen kommer att tro och lita på Jesus (1 Johannes 5:4). Att vägra följa honom bara för att jag inte förstår varför, visar bara att jag
saknar förtroende för min Frälsare.
5. Hur får jag någon fördel av Jesu kärleksfulla principer, lagar och budord? (Jeremia 29:11 )
Genom dagliga välsignelser! Varje princip, lag, eller budord från Jesus för med sig otroliga fördelar. Även världens största lotterivinst
bleknar i jämförelse med Guds rika välsignelser till sina lydiga barn. Här är bara några av fördelarna med att följa Jesus.
1. Jesus blir ens personliga vän.
2. Jesus blir ens affärspartner.
3. Fri från skuld.
4. Ro i sinnet.
5. Fri från ångest.
6. Obeskrivbar lycka.
7. Längre liv.
8. Löfte om ett hem i himlen.

9. Bättre hälsa.
10. Inga baksmällar.
Tala om rikedom! Guds sanna barn åtnjuter förmåner som inte ens de rikaste människorna på jorden kan köpa sig.
6. Är det mitt ansvar att tala om för andra människor hur man ska leva och uppföra sig? (2 Korinterbrevet 13:5 )
Den bästa regeln är att först och främst se till hur man själv lever. ”Rannsaka er själva” står det i 2 Korinterbrevet 13:5. När vi lever
som vi ska, så är vårt liv ett tyst vittne och vi behöver inte predika för andra vad de ska göra. Självklart har föräldrar ett särskilt ansvar
vad det gäller att hjälpa sina barn att förstå hur man lever i Jesu fotspår.
7. Vilken är den största faran för kristna idag? (Matteus 6:24 )
En av de största farorna är delad lojalitet. Många kristna har två kärlekar i sina hjärtan: kärleken till Jesus och kärleken till världen och
dess syndiga nöjen och vanor. Alldeles för många kristna vill gärna se hur mycket de kan vara del av världen och fortfarande anses
kristna. Det fungerar inte så. Jesus varnade tydligt och sa ”Ingen kan tjäna två herrar”. Matteus 6:24.
8. Men vore det inte att vara som en lagträl, om man måste följa alla dessa kristna förhållningsregler? (Efeserbrevet 2:8 )
Inte om inte personen gör det bara för att därigenom bli frälst. Frälsning kan bara fås som en mirakulös, gratis gåva från Jesus.
Frälsning genom ens gärningar är ingen frälsning. Att däremot följa Jesu levnadsregler därför att jag älskar honom och han redan har
frälst mig, är inte legalism.
9. Finns det något samband mellan Jesus befallning om att vi ska låta vårt ljus lysa, och hur vi lever vårt liv? (Matteus 5:14 )
Helt säkert! Jesus säger att en sann kristen är ett ljus (Matteus 5:14). Han säger också, ”Må ert ljus så lysa inför människorna, så att
de ser era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himmelen.” Matteus 5:16. Man hör inte ett ljus, man ser det. Genom en kristen
persons sätt att vara, hans sätt att klä sig, hans matvanor, hans hjälpsamhet, hans ärlighet (Jesus sätt att vara) kommer människor att
se ljuset skina. De kommer då att ställa frågor, vilket ofta leder till att även de finner vägen till Kristus.
10. Är inte den kristna livsstilen egentligen kulturellt betingad? Borde den inte i så fall förändras med tiden? (2
Korinterbrevet 6:17 )
Sedvänjor växlar, med Bibelns regler förblir desamma. ”Guds ord förblir evinnerligen.” Jesaja 40:8. Kyrkan ska leda, inte följa. Den ska
inte omprogrammeras efter kultur, humanism, eller trenden för dagen. Kyrkan ska inte dras ner till människobestämd standard, utan i
stället höja sig till Jesu nivå. När församlingen lever, talar, ser ut som, och beter sig som resten av världen, varför skulle man då gå
dit? Jesus skickar ett tydligt budskap till sina barn: ”Gå ut ifrån dem och skilj er ifrån dem… kom inte vid det som är orent. Då skall jag
ta emot er.” 2 Korinterbrevet 6:17. Jesu kyrka ska inte imitera världen, utan tvärtom tillbakavisa det som världen står för. ”Världen” har
slagit alltför många människors liv i spillror. Kyrkan får inte bli en del av världens ödeläggande förvirring. Kyrkan måste i stället stå
stadigt och med en vänlig men bestämd röst uppmana människorna att lyssna till Jesus och leva efter hans standard. När en person
får kärlek till Jesus och ber honom leda sitt liv, då kommer Frälsaren att mirakulöst förändra den personen och leda honom till Guds
eviga rike. Det finns ingen annan väg till himlen.
11. All form av dans är väl inte av ondo? Dansade inte David inför Gud? (2 Samuelsboken 6:14 )
Sant, all dans är inte av ondo. David skuttade och dansade av glädje och tacksamhet inför Herren (2 Samuelsboken 6:14-16). Han
dansade även för sig själv. Davids dans liknade den lame mannens, när han tog glädjeskutt efter att Jesus hade gjort honom frisk
(Apostlagärningarna 3:8-10). Sådan dans, eller glädjeskutt, rekommenderar Jesus till dem som blir förföljda (Lukas 6:22-23). Att
däremot dansa med någon av motsatt kön (vilket leder till omoraliska handlingar och spruckna äktenskap) eller att dansa liderligt eller
otuktigt (som till exempel stripteasedans) är sådana typer av dans som Bibeln fördömer.
12. Vad säger Bibeln om människor som dömer och fördömer varandra? (Matteus 7:1 )
”Döm inte, på det att ni inte må bli dömda; ty med den dom varmed ni dömer, ska ni bli dömda.” Matteus 7:1-2. ”Därför är du utan
ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer. Ty därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du, som dömer den
andre, själv handlar på samma sätt.” Romarbrevet 2:1. Kan det sägas tydligare? Det finns ingen ursäkt och inget rättfärdigande för
den som dömer någon annan än sig själv. Jesus är domaren (Johannes 5:22). Om jag dömer andra så inkräktar jag på Kristus plats
som domare och blir på det sättet en Antikrist i miniatyrformat, (1 Johannes 2:18) - verkligen en allvarlig tanke!

Quiz Questions
1. Om jag verkligen älskar Jesus, vill jag också följa hans välmenande levnadsregler. (1)
___ Ja.
___ Nej.

2. Att som frälst, och av kärlek, följa Jesus' levnadsregler, är att vara lagträl. (1)
___ Ja.
___ Nej.
3. Bibelns verkliga författare är Jesus. (1)
___ Ja.
___ Nej.
4. ”Att inte älska världen” betyder att vi inte ska älska (1)
___ Vårt eget land, Sverige.
___ Jorden vår planet.
___ Världens syndiga, ogudaktiga, och omoraliska livsstil och habegär.
5. Varför ger Jesus oss specifika budord, lagar, och regler? (5)
___ För vårt eget bästa.
___ Så att vi kan föregå med gott exempel.
___ För att inskränka på vår frihet.
___ Så att vi ska kunna följa i Jesu fotspår.
___ För att bevara oss från synd.
___ För att ha koll på oss.
___ För att vi ska vara lyckliga.
6. Två bra regler för att kunna veta vad ett gott kristet uppförande är: (2)
___ Ta reda på vad som står i Bibeln.
___ Titta hur de andra i församlingen gör.
___ Rådgör med ett andemedium.
___ Gå efter dina känslor.
___ Tänk efter vad Jesus skulle ha gjort.
7. Satan kommer åt oss genom våra fem sinnen. (1)
___ Ja.
___ Nej.
8. För vilka områden i livet har Jesus gett oss specifika råd och riktlinjer? (5)
___ Hur vi klär oss.
___ Hälsosam livsföring.
___ Utvärtes besmyckning.
___ Olympisk skidåkning.
___ Mat och dryck.
___ Flyga ett plan.
___ Köpa ett hus.
___ Föredöme och påverkan.
9. På vilket sätt har uppförande och lydnad med frälsning att göra? (1)
___ Det är vårt uppförande och lydnad som frälser oss.
___ En redan frälst person kan uppföra sig hur han vill och behöver heller inte lyda.
___ Ens livsstil och lydnad är tecken på att man har blivit omvänd och pånyttfödd.
10. Om jag vägrar att avstå från någonting som Jesus ber mig sluta med - som till exempel smycken, rockmusik, eller att
titta på billiga TV-shower - då blir dessa saker min avgud i Guds ögon. (1)
___ Ja.
___ Nej.
11. Ett kristet liv är som ett bra äktenskap där man blir lycklig när man vill vara sin älskade till lags. (1)
___ Ja.
___ Nej.
12.
___
___
___
___
___

Genom tre av nedanstående saker leder Satan människor till synd, vilka? (3)
Gömma Bibeln för dem.
Högmod.
Skriver budskap på himlen.
Köttets lust.
Ögonens begär.

13. Att vakta på våra tankar är viktigt, eftersom tankar leder till handling. (1)
___ Ja.
___ Nej.
14.
___
___
___
___
___
___
___

Några av de välsignelser som Jesus lovar dem som troget följer honom är: (7)
Du kommer att kunna profetera.
Du kommer att leva längre.
Du kommer att vara lycklig och full av förtröstan.
Du kommer att ha en bättre hälsa.
Ditt blir inte gråhårig.
Du kommer att bli miljonär.
Du är garanterad ett hem i himlen.

___ Du behöver inte vara rädd.
___ Jesus blir din personlige vän.
15.
___
___
___
___
___

Om något jag gör får en av mina kristna bröder att känna sig förorättad, vad ska jag då göra? (1)
Strunta i det. Ingen kan vara alla till lags.
Slåss om saken.
Försök att få brodern utesluten.
Tala om det för alla i kyrkan så att de kan välja sida.
Sluta göra det som orsakar förargelse.

16.
___
___
___

Vad kallar Jesus en person som har bestämt sig för att göra på sitt sätt istället för att lyssna till vad Bibeln har att säga?
Fritänkare.
Vis.
Dåre.

17.
___
___
___

En person som avvisar Jesu levnadsprinciper skulle (1)
Plötsligt börja älska andliga saker när han väl kommer till himlen.
Efter ett par dagar i den heliga staden ångra att han hade ett så hårt och kallt hjärta.
Inte bli lycklig i himlen.

Utan-återvändo
När en fallskärmshoppare har tagit steget ut från
flygplansöppningen, vet han att det inte finns någon återvändo.
Han kan inte gå tillbaka in i planet, och om han har glömt spänna
på sig fallskärmen, finns det ingenting som kan förhindra att han
faller som en sten till marken och dör. Vilken tragedi! Men det finns
något ännu värre och det är att stå utan återvändo i din relation till
Gud. Ändå närmar sig massor av människor denna punkt utan att
veta om det! Jag hoppas att du inte är en av dem. Vad är det för
en hemsk synd som kan orsaka detta, och varför kan Gud inte
förlåta den? I den här studieguiden får vi klara och raka besked,
men också ett budskap fullt av hopp.

1. Vad är det för synd som Gud inte kan förlåta?
"All annan synd och hädelse skall bli människorna förlåten, men hädelse mot Anden skall inte bli
förlåten." Matteus 12:31.
Answer: Den enda synd som Gud inte kan förlåta är hädelse mot den helige Ande. Men vad är då
”hädelse mot den helige Ande”? Folk har många olika uppfattningar om det här. En del tror att det är
mord, andra att det är att förbanna den helige Ande, andra tror att det är självmord eller abort, eller att
förneka Gud. Några menar att det måste vara en en avskyvärd, fasansfull och extremt ond handling,
eller kanske att tillbe avgudar? Nästa fråga kommer att ge lite ljus över det här viktiga ämnet.
2. Vad säger Bibeln om synd och hädelse?
"All ...synd och hädelse skall bli människorna förlåten."
Matteus 12:31
Answer: Bibeln säger tydligt att all slags synd och hädelse
kan bli förlåten. Så därför kan Gud förlåta alla de synder som
räknades upp i föregående svar. Alla gärningar som man gör kan bli förlåtna.
Det låter motsägelsefullt
Ja, det verkar motsägelsefullt, men följande påståenden är båda sanna:
A. Alla sorters synder och hädelser kan bli förlåtna.
B. Det finns ingen förlåtelse för hädelse eller synd mot den helige Ande.
Båda påståendena kommer från Jesus
Båda påståendena kommer från Jesus själv i Matteus 12:31, så de måste vara riktiga. För att förstå
Jesus här, måste vi också förstå hur den helige Ande verkar.

3. Vilken uppgift har den helige Ande?
”Och när han [den helige Ande] kommer, skall han visa världen vad synd och
rättfärdighet och dom är.” ”Då skall han leda er fram till hela sanningen.”
Johannes 16:8, 13,
Answer: Den helige Andes uppgift är att visa mig på mina synder och att
leda mig till sanningen. Den helige Ande är Guds verktyg för omvändelse.
Utan den helige Ande skulle ingen känna sig ångerfull när de syndat, och
ingen skulle heller bli omvänd.
4. När den helige Ande har övertygat mig om att
jag har syndat, vad ska jag då göra för att få
förlåtelse?
”Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och
rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”
1 Johannes 1:9.
Answer: När den helige Ande har visat mig på mina synder, måste jag erkänna
dem inför Gud så att han kan förlåta dem. Gud inte bara förlåter, utan på ett
mirakulöst sätt befriar han mig även från all orättfärdighet. Gud väntar och är
beredd att förlåta mig för alla mina synder, vad de vara må, (Psaltaren 86:5) men
bara om jag erkänner dem och slutar upp med att göra dem.
5. Vad händer om jag inte erkänner de synder som den helige Ande
har visat mig på?
”Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det inte väl. Men den
som bekänner och överger dem, han får barmhärtighet.” Ordspråksboken
28:13.
Answer: Jesus kan inte förlåta mina synder om jag inte erkänner dem.
Därför är den synd som jag inte erkänner, oförlåtlig tills jag erkänner den.
Erkännande kommer alltid före förlåtelse. Aldrig efter.
Mycket farligt att stå emot den helige Ande
Att stå emot den helige Ande är mycket farligt eftersom det lätt leder till att
man avvisar honom alldeles. Det är detta som är den enda synd som Gud
aldrig kan förlåta. Och då är man utan återvändo. Eftersom den helige
Ande är den ende som kan övertyga mig om att jag har syndat, blir mitt fall hopplöst om jag definitvt har
avvisat honom. Det här ämnet är så pass viktigt att Gud förklarar och illustrerar det på flera olika sätt i
Bibeln. Håll ögonen öppna för dessa olika förklaringar när
du fortsätter att studera den här lektionen.
6. När den helige Ande visat mig på en synd, eller
fått mig att inse vad som är sanning, hur snart bör
jag handla därefter?
Answer: Bibeln säger:
A. "Vid blotta ryktet hörsammade de mig." Psaltaren
18:45.
B. "Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud."
Psaltaren 119:60.
C. "Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag." 2 Korinterbrevet 6:2.
D. "Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder, och åkalla därvid hans
namn." Apostlagärningarna 22:16.

På flera ställen i Bibeln står det att när jag har insett att något är synd måste jag genast bekänna det,
och inte vänta.
7. Vilken allvarlig varning ger Gud oss vad det gäller den
helige Andes ihärdighet?
”Min ande skall inte bli kvar i människorna för beständigt.” 1
Mosebok 6:3.
Answer: Gud varnar dig allvarlig för den dag då helige Ande inte
längre försöker få dig att vända om från synd, för att istället följa
Guds vilja.
8. När slutar den
helige Anden föröka tala en person till rätta?
”Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de …med hörande
öron inget hör.” Matteus 13:13.
Answer: Den helige Ande slutar tala när en person slagit
dövörat till och alltså inte längre hör hans röst. Bibeln beskriver
det som att höra men ändå inte höra. En döv person, eller en
som vant sig vid att inte reagera för väckarklockan, hör den
inte. På samma sätt kan en person genom sitt eget konstanta
avstängande av den helige Andes röst göra så att han till slut inte hör den.
Stäng inte av den helige Ande.
Så är det med den helige Ande. Om jag fortsätter att stänga av honom kommer jag en dag inte att höra
när han talar till mig. När den dagen kommer vänder han sig sorgset bort ifrån mig eftersom jag har blivit
döv för hans vädjan. Jag har gått så långt att det inte längre finns någon återvändo. Vilken högljudd och
allvarlig varning för att vägra att lyssna när den helige Ande talar till mit hjärta!
9. Genom den helige Ande får vi det sanna ljuset från Gud (Johannes
1:9), och varje enskild person på jorden får insikt om sina synder
(Johannes 16:8). Vad måste jag göra när den helige Ande gett mig det
ljuset?
”De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen
når sin höjd; men de ogudaktigas väg är såsom tjocka mörkret.”
Ordspråksboken 4:18,19.” "Vandra medan ni har ljuset, på det att mörkret
inte må få makt över er.” Johannes 12:35.
Answer: Bibelns regel är att när den helige Ande ger
mig nytt ljus eller visar mig på en synd som jag har,
då måste jag genast reagera - lyda Gud utan att
tveka. Om jag följer ljuset när jag ser det, kommer
Gud att ge mig mer ljus. Men om jag vägrar, kommer
det lilla ljus jag redan har, att slockna, och jag blir kvar i mörkret. Mörkret som
råder när man bestämt och slutgiltig har avvisat Guds ljus, är följden av att
avvisa den helige Anden. Detta är ett mörker utan hopp.
10. Kan man häda den helige Ande med vilken synd som helst?
Answer: Ja, om jag envist vägrar att erkänna och överge en synd, vilken som
helst, kommer jag till slut att inte längre höra den helige Andes vädjan, och har
därmed gått för långt. Här följer några exempel ur Bibeln:

A. Judas gick för långt i sin girighet (Johannes 12:6). Varför? Var det för att Gud inte kunde förlåta
honom för det? Nej! Synden blev oförlåtlig bara för att Judas vägrade att lyssna till den helige Ande och
erkänna sin girighet. Till slut blev han döv för den helige Andes röst.
B. Lucifer gick för långt i sin högfärd och egoism (Jesaja 14:12-14). Gud kan förlåta dessa synder.
Lucifer kunde ha blivit förlåten och renad, men han vägrade att lyssna ända tills han inte längre kunde
höra Andens röst.
C. Fariséerna gick för lång när de vägrade att acceptera Jesus som Messias. (Markus 3:22-30). Vid
upprepade tillfällen blev de i sina hjärtan övertygade om att Jesus var Messias - den levande Gudens
son. Men de förhärdade sina hjärtan och vägrade envist att acceptera honom som sin Frälsare och
Herre. Till slut var de döva för Andens röst. Så en dag, efter ännu ett av Jesu's fantastiska mirakel,
försökte fariséerna få människorna att tro att Jesus fick sin kraft ifrån djävulen. Kristus talade då om för
dem att när de gav äran för hans mirakel till Satan, så hade de passerat gränsen där ingen återvändo
mer fanns och att de hade hädat den helige Ande. Gud skulle ha kunnat förlåta dem, och han hade gjort
det med glädje. Men de vägrade att lyssna så länge att de till slut blev döva för den helige Ande och inte
längre kunde nås.
Jag kan inte välja konsekvenserna
När den helige Ande talar till mig kan jag välja om jag vill hörsamma eller inte, men jag kan inte välja
konsekvensen av mitt val. Det är redan bestämt. Om jag hörsammar varje gång jag hör hans röst,
kommer jag att bli mer och mer lik Jesus. Den helige Ande kommer då att sätta sitt märke i min panna
som visar att jag är ett av Guds barn (Uppenbarelseboken 7:2,3), och på så sätt garanteras jag en plats i
Guds himmelska rike. Om jag inte hörsammar, kommer jag till slut att driva bort den helige Ande och
han kommer då att lämna mig för alltid. Därmed skriver jag under min egen undergång. Vilken allvarlig
varning för den som ignorerar den helige Ande!
11. Vilken förtvivlad bön bad kung David när han hade begått de två
förfärliga synderna otrohet och mord?
”Tag inte din helige Ande ifrån mig.” Psaltaren 51:13.
Answer: Han bönföll Gud om att inte ta bort sin helige Ande. Varför? Jo,
därför att David visste att om den helige Ande lämnade honom skulle han gå
sin egen undergång till mötes. Han visste att det var bara Guds helige Ande
som kunde leda honom till ånger och upprättelse, och han darrade vid tanken
på att bli döv för Guds Andes röst. På ett annat ställe i Bibeln berättas det om
hur Gud till slut lämnade Efraim ensam eftersom han inte kunde lämna sina
avgudar (Hosea 4:17), vilket hade lett till att han inte längre lyssnade till
Andens röst. Efraim hade blivit andligt döv. Det mest tragiska som kan hända
en person är att Gud tvingas att lämna honom eller
henne ensam. Låt inte detta hända dig!
12. Vilken viktig och allvarlig befallning gav Paulus till kyrkan i
Tessaloniken?
“Utsläck inte Anden.” 1 Tessalonikerbrevet 5:19.
Answer: Den helige Andes bedjande röst är lik eld som brinner i en persons
medvetande och hjärta. Synd har samma effekt på den helige Ande som vatten
har på eld. Om jag ignorerar den helige Ande och fortsätter att synda är det
som att hälla vatten på den helige Andes eld. Paulus mäktiga ord till folket i
Tessaloniken gäller än idag. Släck inte den helige Andes eld genom att inte
hörsamma hans röst. Om elden slocknar finns det inte längre någon återvändo.
Alla synder kan kväva elden
Varje synd som jag inte erkänner eller slutar upp med, kan till slut släcka den

helige Andes eld. Det kan vara att jag inte helighåller Guds sjundedags sabbat. Det kan vara rökning
eller snusning. Det kan vara att inte förlåta någon som har lurat dig eller på annat sätt gjort dig illa. Det
kan vara omoral. Det kan vara att behålla Guds tionde för dig själv. Att låta bli att lyssna till den helige
Andes röst oavsett vad det gäller, är att hälla vatten på den helige Andes eld. Släck inte elden. Det vore
den största tragedin av alla.
13. Vilket ytterligare chockerande och nästan ofattbart budskap gav Paulus till de troende i
Tessaloniken?
”Och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta
emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem
så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt
orättfärdigheten.” 2 Tessalonikerbrevet 2:10-12.
Answer: Vilka kraftfulla, chockerande ord! Gud säger att de som vägrar att ta emot sanningen och
övertygelsen som den helige Ande kommer med, kommer (efter att den helige Anden har lämnat dem)
att rationalisera sitt tänkande så att de tror att falskt är sant. Minst sagt tankeväckande!
14. Vilken hemsk domedagserfarenhet kommer den att göra, som lett
någon på avvägar?
”Många ska på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt
namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort
många kraftgärningar?' Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt er.
Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.” Matteus 7:22,23.
Answer: De som ropar ”Herre, Herre” kommer att stå som lamslagna när de
stängs ute. De var ju helt säkra på att vara frälsta. Jesus kommer då att
påminna dessa människor om den avgörande punkt i deras liv när den helige
Ande övertygade dem med biblisk sanning. Den var kristallklar för dem och
uppenbarligen sann. De minns hur de låg vakna och kämpade med sin
övertygelse under sömnlösa nätter. Hur samvetet brände. Hur de ändå till slut
sade ”Nej!” Och hur de därefter vägrade att lyssna mer till Guds röst. Sedan
kom denna falska säkerhet som gjorde att de kände sig räddade när de egentligen var förlorade. Kan en
person gå ett mera tragiskt öde till mötes?
15. Vilka varningens ord ger Jesus oss för att vi ska
kunna undvika att tro att vi är räddade när vi
egentligen är förlorade?
“Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till
mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske
Faders vilja.” Matteus 7:21.
Answer: Jesus varnade allvarligt för att ha en falsk
övertygelse om att vara frälst. Bara den som gör hans vilja kommer in i himlen. Vi vill alla ha
frälsningsvisshet. Det är viktigt. Men det finns en falsk frälsningsvisshet som sveper genom kristenheten
idag, och som lovar människorna frälsning utan att behöva ändra sin livsstil.
Präster slår larm
Fler och fler framstående kyrkoledare ser förskräckta på hur många kyrkor är fyllda av människor som
tror att de är ”försäkrade” om en plats i himlen, trots att någon förändring inte har ägt rum i deras liv, och
trots att de inte följer Jesus.
Jesus rensar luften
En sann försäkran är bara för dem som gör min Faders vilja, säger Jesus. När jag accepterar Jesus som
Herre i mitt liv, då kommer min livsstil att drastiskt förändras. Jag kommer att bli en helt ny varelse (2
Korinterbrevet 5:17). Med glädje kommer jag att följa Guds bud, göra hans vilja (Johannes 14:15), och

följa honom vart än han leder mig (1 Petrus 2:21). Jesu fantastiska uppståndelsekraft (Filipperbrevet
3:10) förvandlar mig till hans avbild (2 Korinterbrevet 3:18). Hans gudomliga frid strömmar in i mitt liv
(Johannes 14:27). “Allt förmår jag” (Filipperbrevet 4:13), när Jesus, genom sin Ande, bor i mig
(Efeserbrevet 3:16,17), och ”inget skall då vara omöjligt” (Matteus 17:20).
En sann övertygelse eller en falsk övertygelse
När jag följer min Frälsare så har han lovat att ingen ska kunna rycka mig ur hans hand. (Johannes
10:28) och att jag ska få ta emot livets krona (Uppenbarelseboken 2:10). Vilken otroligt härlig och solid
försäkran Jesus ger till de som tjänar honom! En övertygelse på någon annan grund är grundlös och
leder bara till himmelsk dom, trots känslan av att vara räddad. (Apostlagärningarna 16:25).
16. Vilket välsignat löfte ger Gud de av sina trogna barn,
som krönt honom till Kung i sina liv?
”Han som i er har begynt ett gott verk, han skall också fullborda
det, intill Kristi Jesu dag.” ”Ty Gud är den som verkar i er, både
vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske” Filipper 1:6;
2:13.
Answer: Gud ske pris! De som gör Jesus till Herre och Kung i
sina liv har löfte om att mirakulöst få vara med honom i hans
eviga rike. Ingenting kan vara bättre än det!
17. Vilket ytterligare härligt löfte ger Jesus oss?
”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.” Uppenbarelseboken 3:20.
Answer: Jesus lovar att komma in i våra liv när vi öppnar dörren för
honom. Genom den helige Ande klappar Jesus på dörren till ditt och mitt
hjärta. Han - konungarnas konung, världens Frälsare - tar sig regelbundet
tid från att styra världsalltet för att komma in till dig och mig och ge oss av
sin kärlek, omtanke, ledning och råd. Vilken dumhet, vilken otrolig
katastrof, om vi skulle vara för upptagna eller för ointresserade för att ha
denna varma, kärleksfulla relation med Jesus. Jesu vänner behöver inte
vara rädda för att bli avvisade på domedagen. Jesus kommer personligen
att ta emot dem i sitt rike (Matteus, 25:34).
18. Har du beslutat dig för att alltid öppna din
hjärtedörr när Jesus klappar, och att följa honom vart än
han leder dig?

Till slut
Det här är det sista av de 27 studiebreven i den här serien.
Vi hoppas är att du har kommit närmare Jesus och att du nu
upplever en ny och härlig relation till honom. Det är vår
förhoppning att du för varje dag lär känna Herren bättre, och att du är med i den skara som med glädje
ser fram emot hans återkomst. Vi kanske inte träffas på denna jord, men låt oss komma överens om att
ses i himlen på den stora dagen.
Skriv gärna till oss om vi kan hjälpa dig mer med din resa mot himlen.

Answer:

Thought Questions
1. Bibeln säger att Gud förhärdade Faraos hjärta (2 Mosebok 9:12). Det verkar inte rättvist. Vad
betyder det egentligen? (2 Mosebok 9:12 )
Den helige Ande talar till alla människor (Johannes 1:9), precis som solen skiner på alla och allt. Samma
sol som får lera att torka och bli hård smälter även vax. Den helige Ande påverkar våra hjärtan olika,
beroende på hur vi svarar på hans vädjan. Om jag svarar "ja", blir mitt hjärta mjukt och jag förändras
totalt. (1 Samuel 10:6). Om jag däremot avvisar Anden blir mitt hjärta hårt (Sakarja 7:12).
Faraos svar
Farao förhärdade i själva verket sitt eget hjärta genom att avvisa den helige Ande (2 Mosebok 8:15, 32;
9:34). Men Bibeln talar också om att Gud förhärdade Faraos hjärta medan Guds helige Ande fortsatte
att vädja till Farao. Ju mer Farao nekade, desto hårdare blev han, precis som lera i sol. Hade Farao
istället lyssnat, hade hans hjärta mjuknat som vax i samma sol.
Judas och Petrus
Samma gäller med Kristi lärjungar Judas och Petrus. Båda hade syndat å det grövsta. En hade förrått
Jesus och den andre hade förnekat honom. Vem kan säga vilken synd som var värst? Den samme
varme helige Ande vädjade till dem båda. Judas stålsatte sig och hans hjärta blev därför hårt som sten.
Petrus å andra sidan var mottaglig för Andens budskap och hans hjärta mjuknade. Petrus ångrade sig
verkligen och blev senare en av de största predikanterna inom den apostoliska kyrkan. Läs Guds
varning, i Sakaraja 7:12-13, om att stålsätta sig mot Andens vädjan till oss.
2. Vad anser du om att be Gud om “tecken”? (Matteus 12:39 )
I Nya Testamentet talar Jesus bestämt emot detta. Han sade ” Ett ont och trolöst släkte är detta! Det
åstundar ett tecken.” Matteus 12:39. Med stöd av Gamla Testamentet, som var den Bibel de hade på
den tiden, predikade han sanningen. De förstod hans budskap mycket väl. De såg även hans mirakel,
men trodde honom ändå inte. Senare sa han, ”Lyssnar de inte till Moses och profeterna, så låter de inte
heller övertyga sig om någon uppstår från de döda.” Lukas 16:31. Bibeln lär oss att vi ska jämföra och
pröva allting mot Bibeln (Jesaja 8:19-20). Om vi beslutar oss för att göra Jesu vilja och att följa honom
vart än han leder oss, då lovar han att han ska hjälpa oss att skilja sant ifrån falskt, även utan speciella
tecken (Johannes 7:17).
3. Finns det något tillfälle då bön inte hjälper? (Psaltaren 66:18 )
Ja. Om en person medvetet gör emot Guds vilja (Psaltaren 66:18) och ändå ber Gud om välsignelse
(fastän han inte tänker ändra på sitt liv), då är den personens bön inte bara värdelös, Gud säger till och
med att den är en styggelse (Ordspråksboken 28:9).
4. Jag är djupt bekymrad över att jag kanske har avvisat den helige Ande och därför inte kan få
förlåtelse. Kan du hjälpa mig? (Johannes 16:13 )
Du har inte avvisat den helige Ande. Om du hade avvisat Anden så hade du inte varit bekymrad och du
hade heller inte känt dig skyldig. Det är bara den helige Ande som kan oroa dig och få dig att känna dig
skyldig (Johannes 16:8-13). Om den helige Ande hade lämnat dig, skulle du inte ha brytt dig. Gläd dig
och prisa Gud! Överlämna ditt liv till honom nu! Följ och lyd honom under bön från och med nu. Han
kommer att ge dig seger (1 Korinterbrevet 15:57), upprätthålla dig (Filipperbrevet 2:13), och bevara dig
tills Jesus kommer tillbaka (Filipper 1:6).
5. I liknelsen om såningsmannen (Lukas 8:5-18) står det att säden föll vid sidan av vägen och
blev uppäten av fåglar. Vad betyder det? (Lukas 8:5 )

Bibeln säger, ”Säden är Guds ord. Och att den såddes vid vägen, det är sagt om dem som har hört
ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de inte ska komma till tro
och bli frälsta.” Lukas 8:11-12. Jesus visar oss på att när vi har förstått vad den helige Ande ber oss
göra, när vi har fått ett nytt ljus i Bibeln, då måste vi göra det med en gång. Om vi inte gör det har Satan
här chansen att ta bort denna sanning från vårt medvetande.
6. Hur kan Gud säga ”Jag har aldrig känt er” till människorna som han vänder sig till i Matteus
7:21-23? Jag trodde Gud kände alla och allt! (Matteus 7:21 )
Det Gud menar är att känna någon som sin personlige vän. Vi lär känna Gud som en vän när vi varje
dag förenar oss med honom, med glädje följer honom, och utan blygsel delar med oss av våra
glädjeämnen och sorger så som vi gör till en vän på jorden. Jesus säger även, ”Ni är mina vänner, om ni
gör vad jag bjuder er.” Johannes 15:14. Människorna som Gud talar till i Matteus kapitel 7 har avvisat
hans helige Ande. De tror på frälsning utan ånger. Man behöver bara göra bra saker - Jesus är onödig.
Det är självtillräckliga människor som aldrig tog sig tid att lära känna Jesus. Det är därför han säger att
han inte känner dem som sina personliga vänner.
7. Kan du förklara Efeserbrevet 4:30 för mig? (Efeserbrevet 4:30 )
I versen står det, ”Bedröva inte Guds helige Ande, vilken ni har undfått såsom ett insegel för
förlossningens dag.” Paulus låter oss här tydligt förstå att den helige Ande är en person, eftersom bara
personer kan bli ledsna. Än viktigare att förstå är att Kristi helige Ande kan bli så bedrövad av mitt
avvisande, att han drar sig undan. Precis som ett kärleksförhållande kan dö om den ena parten konstant
avvisar den andra, så kan vårt förhållande till den helige Ande dö bort genom vår envisa vägran att
reagera på Andens kärleksfulla vädjan.

Quiz Questions
1. Vilken synd som helst kan växa och bli till en synd som Gud inte kan förlåta. (1)
___ Ja.
___ Nej.
2. Att synda mot den helige Ande är att (1)
___ Mörda.
___ Förbanna Gud.
___ Avvisa den helige Ande.
3. Den helige Ande måste ibland, bedrövad, dra sig tillbaka från en syndare därför att (1)
___ Den helige Ande har annat att göra.
___ Den helige Ande protesterar rättfärdigt över syndarens dåliga attityd.
___ Gud har bett honom göra något annat.
___ Syndaren har blivit döv för hans vädjan.
4. Du kan släcka den helige Andes låga om du fortsätter synda när du faktiskt vet bättre. (1)
___ Ja.
___ Nej.
5. Alla synder och hädelser kan bli förlåtna om jag (1)
___ Ber tillräckligt om det.
___ Uppriktigt erkänner dem för Jesus.
___ Fastar under flera dagar.
___ Vittnar troget.
6. Om det inte vore för den helige Ande skulle ingen någonsin känna sig ledsen för att ha
syndat, inte heller skulle någon kunna bli omvänd. (1)

___ Sant.
___ Falskt.
7. Att någon säger att han är frälst, betyder inte alltid att han är det. En del människor som tror
att de är frälsta är egentligen förlorade. (1)
___ Ja.
___ Nej.
8. Vilka av nedanstående saker står det i Johannes 16:8, 13, att den helige Ande gör (2).
___ Lär mig att sjunga.
___ Ger mig profetians gåta.
___ Ser till att jag alltid är glad.
___ Visar mig på mina synder.
___ Leder mig till sanningen.
9. När den helige Ande visar mig på en synd i mitt liv, eller övertygar mig om en ny sanning, ska
jag (1)
___ Fråga prästen vad han tycker.
___ Söka hjälp hos en psykiatriker.
___ Be Gud om ett tecken.
___ Följa Andens ledning utan att tveka.
___ Kasta lott.
10.
___
___
___

Varför bönföll David Gud om att inte ta den helige Ande ifrån honom? (1)
Därför att den helige Ande hjälpte honom att spela harpa.
Därför att han var rädd att den helige Ande kanske skulle döda honom.
Därför att han visste att då skulle han vara en förlorad man.

11. Enligt Matteus 7:21-23 är det inte nog med att en person har utfört mirakel, kastat ut onda
andar, profeterat i Jesus namn, eller har erkänt Jesus som sin Herre. Vad mer, enligt Jesus, är
absolut nödvändigt för att en person ska komma till himlen? (1)
___ Vittna ofta.
___ Be ofta på offentliga platser.
___ Fasta ofta.
___ Gå regelbundet i kyrkan.
___ Göra vår himmelske Faders vilja.
12. Vad kommer enligt 2 Tessalonikerbrevet 2:10-12 att hända med dem som vägrar att ta emot
sanningen? (1)
___ De blir frälsta ändå.
___ Gud ber dem att tänka om.
___ Gud sänder villfarelsens makt, så att de tror att lögnen är sanning.
13.
___
___
___

När Herren på domedagen säger “Jag har aldrig känt er”, då menar han (1)
Att han inte vet vem personen ifråga är.
Att han känner igen ansiktet men har glömt namnet.
Att personen ifråga aldrig tog sig tid att lära känna Jesus som en personlig vän.

14. I Nya testamentet lär Jesus oss att inte be om tecken. (1)
___ Ja.
___ Nej.

