STORACLES OF PROPHECY
Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

Den-stora-bildstoden
Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och
framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova
den här natten. Hur länge skulle de här gyllene tiderna kunna
hålla i sej, månne? Och vad skulle komma att hända med
hans storslagna imperium en gång när han själv inte fanns
mer?
Så småningom slumrade ändå kungen in, fortfarande med
dessa oroande tankar snurrande i huvudet. Den natten fick
han i sin dröm se en jättestor staty, gjord av de vackraste
metaller. Statyn var så imponerande och dess färg och form
inte likt något annat han någonsin hade sett. Kung
Nebukadnessar vaknade med ett ryck, sparkade av sig sitt
broderade täcke, for upp ur sängen och ropade på sin sina
livvakter: “Kalla genast in alla spåmän och stjärntydare! Jag
måste få veta vad den här drömmen betyder!”
Alla kungens visa män väcktes och fördes in till den upprörde
konungen. “Och konungen sade till dem, jag har haft en dröm,
och jag är orolig till sinnes och vill veta vad jag har drömt.”
Daniel 2:3. En av hans låtsasprofeter försökte vara smart och
svarade: “Förtälj drömmen för dina tjänare, så skall vi meddela uttydningen.” Men som så ofta händer
med drömmar, så hade bilden försvunnit ur kung Nebukadnessars minne när han vaknade.
De här männen påstod att de var speciellt andligt skarpsinniga, men kungen hade börjat tvivla på deras
förmågor. Det här var ett bra tillfälle att sätta dem på prov! “Tala om för mig vad jag drömt, och också
vad drömmen betyder, så ska ni bli rikt belönade", sa kungen till sina spåmän. "Men om ni inte kan det
så ska jag låta skära er i småbitar och förstöra era hus!"
Trollkarlarna och stjärntydarna hade inget annat val än att erkänna att de inte kunde tyda kungens dröm
om de inte först fick veta vad han drömt. Då blev kungen mycket vred på sina falska “rådgivare” och
befallde att alla visa män i hela Babylon skulle dödas. Vad kungen inte visste var, att Gud hade en
person i Babylon som kunde förklara för kungen vad drömmen om den stora bildstoden betydde.

1. Varför gav Gud den babyloniske kungen denna
dröm?
Daniel 2:28 . Men det finns en Gud i himmelen, som kan
uppenbara ______, och han har låtit konung
Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande
dagar.
Answer: ___________________________
Note: I den här drömmen om den enorma bildstoden
gjord av flera olika metaller, visade Gud på framtida
världsmakters uppgång och fall, som skulle komma att ha
betydelse för hans folk.
2. Vad befallde kung Nebukadnessar när han förstod
att hans “visa” män inte kunde tala om vad han hade
drömt, eller vad drömmen betydde?
Daniel 2:12 . Då blev konungen vred och mycket
förtörnad och befallde att man skulle ______ alla de vise i
Babel.
Answer: ___________________________
Note: Babylons astrologer och spåmän påstod sig ha
övernaturliga krafter, men när de inte kunde tala om för
kungen vad han hade drömt, stod det klart att de bara var
bedragare. Om kungen hade talat om vad han drömt,
hade de enkelt kunna fantisera ihop en uttydning. I sin vrede befallde Nebukadnessar att alla visa män
skulle dödas – även de som inte varit med när befallningen gavs. Bland dem som inte var med den
natten var en gudfruktig krigsfånge som hette Daniel. Han hade just lärts upp för att tjänstgöra vid hovet.
3. Vad gjorde Daniel när han fick höra om
befallningen om dödsstraffet, och vad sade han till
sina vänner?
Daniel 2:16 . Och Daniel gick in och bad konungen att
______ måtte beviljas honom, så skulle han meddela
konungen uttydningen.
Daniel 2:17, 18 Därefter gick Daniel hem och omtalade
för Hananja, Misael och Asarja, sina medbröder, vad som
var på färde, och han uppmanade dem att bedja
himmelens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet
bleve uppenbarad.

Answer: ___________________________
Note: Daniel bad Nebukadnessar om tid och lovade att
han sedan skulle berätta drömmen och dess innebörd för
kungen. Kungen som otåligt väntade på att få veta
betydelsen av vad han drömt, biföll Daniels begäran.
Daniel och hans vänner vände sig då till den Ende som
kunde tyda drömmen. De bad till Gud i himmelen.
4. Åt vem gav Daniel äran då Gud uppenbarat
drömmen för honom?

Daniel 2:23, 28 . Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag ... Det finns en ______ i himmelen, som
kan uppenbara hemligheter.
Answer: ___________________________
Note: Stora världsmakters födelse och undergång tycks kanske vara orsakat av människor, men
Daniels tacksägelsebön visar tydligt på att Gud är med i det som sker. Ingenting händer utan att Gud vet
det och tillåter det. Ibland är det svårt att förstå det som händer i världen idag, och varför, men det är
trösterikt att veta att Gud fortfarande är den som styr. Bara Daniel kunde tyda kungens dröm, men
Danile gav äran åt Den som uttydde drömmen för honom – himmelens Gud.
5. Vilka två saker sade Daniel att Nebukadnessar såg
i sin dröm?
Daniel 2:31 . Du, o konung, såg i din syn en stor
______.
Daniel 2:34 Medan du nu betraktade den, blev en sten
lösriven, dock icke genom människohänder.
Answer: ___________________________
Note: Det första kungen såg var en stor bildstod som
var tillverkad av följande metaller:
1. Huvudet var av guld.
2. Bröskorgen och armarna av silver.
3. Buken och höfterna var av koppar.
4. Benen var av järn.
5. Fötterna av järn och lera.
Sedan såg kungen en sten som blev lösriven, dock inte av människohänder. Vid det här laget satt säkert
Nebukadnessar spänd, ytterst på tronkanten, ivrigt lyssnande.
Daniel berättade drömmen exakt så som Gud hade berättat den för honom. Nu väntade kungen bara på
att också få veta vad den betydde.
Daniel förklarade nu innebörden av drömmen, även den precis så som Gud hade förklarat den för
honom. På samma sätt, gör vi också väl i att acceptera vad Gud säger. Det enda säkra sättet att tolka
profetior och annat som står i Bibeln, är att låta Bibleln
förklara sig själv.
6. Vad representerar huvudet av guld?
Daniel 2:38 . Du är det gyllene ______.
Answer: ___________________________
Note: Kungen ansågs vara landets överhuvud. Därför
fick Nebukadnessar representera Babylon, den första
världsmakten i den här profetian. Neo-Babylon regerade
världen från 612-539 f.Kr, som ett av antikens starkaste
imperium. En världsmakt som mycket lämpligt kunde
beskrivas som ett huvud av guld. Lägg märke till att
profetian börjar med tiden i vilken Daniel levde.

7. Skulle Babylon alltid komma att bestâ?
Daniel 2:39 . Men efter dig skall uppstå ett ______ rike,
ringare än ditt.
Answer: ___________________________
Note: Babylons överlägsenhet skulle inte vara för alltid.
Riken, alla svagare än Babylon, skulle komma att regera
världen i tur och ordning. Precis som silver är av mindre
värde än guld, skulle riket som kom efter Babylon vara
mindre mäktigt. År 539 f.Kr. intog det Medo-Persiska
väldet – ledd av Cyrus – Babylon och lade det i ruiner.
Mederna och perserna var den härskande världsmakten
från 539-331 f.Kr. Under denna tid måste all skatt betalas i silver.
8. Vilken metal fick representera riket som kom efter
Medien-Persien?
Daniel 2:39 . Och därefter ännu ett tredje rike, ett som är
av ______, och det skall råda över hela jorden.
Answer: ___________________________
Note: Koppar-riket Grekland kom till makten när
Alexander den store besegrade Mederna och Perserna i
slaget vid Arbela år 331 f.K., och behöll den makten till
omkring år 168 f.Kr. De grekiska soldaterna kallades ”de
kopparklädda”, på grund av att deras vapenrustning var
helt av koppar. Lägg märke till hur vart och ett av de
efterföljande kungadömena visserligen är av ringare, men starkare, material än det föregående.
9. Vilken metal fick representera det fjärde riket?
Daniel 2:40 . Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara
starkt såsom ______.
Answer: ___________________________
Note: Järnriket Rom slog grekerna år 168 f.Kr., och
behöll världsmakten tills Rom intogs av Ostgoterna år 476
e.Kr. Rom är riket som hade makten när Jesus Kristus
föddes. Lägg märke till hur Daniel förutsade tusen år av
världshistorien utan att fela. Vad Bibeln förutsade för så
länge sedan angående dessa 4 världsmakter – Babylon,
Medo-Persien, Grekland och Rom – kan vi nu läsa om i
våra historieböcker.
10. Vad skull hända efter det romerska imperiets
fall?
Daniel 2:41, 42 . Det skall vara ett ______ rike... Och att
tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, det
betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt.
Answer: ___________________________
Note: När romarriket började vackla år 476 e.Kr., blev
det dock inte slaget av någon annan världsmakt. Det
intogs i stället och delades upp mellan tio germanska

folkstammar – precis som Daniel hade profeterat – och utvecklades så småningom till vårt moderna
Europa. Det var Ostgoterna, Visigoterna (dagens spanjorer), Frankerna (dagens fransmän), Vandalerna,
Allemannierna (tyskarna), Sueverna (portugiserna), Anglo-Saxerna (engelsmännen), Herulerna,
Lombarderna (italienarna) och Burgunderna (schweizarna).
11. Kommer dessa 10 riken någonsin att kunna
enas?
Daniel 2:43 . Och att du såg järnet vara blandat med
lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga
rum genom människosäd, men att delarna ändå icke
skola ____ ____ med varandra, lika lite som järn kan
förbinda sig med lera.
Answer: ___________________________
Note: Man har förgäves försökt med allianser, ingifte,
koalitioner och unioner för att förena den europeiska
kontinenten. Ledare som Charlemagne, Napoleon, Kejsar
Wilhelm, Mussolini och Hitler har allesammans kämpat för att bygga en europeisk stormakt, men dessa
Skriftens ord har gjort deras maktförsök om intet. Uppenbarelseboken 13 säger oss att det kommer att
göras ytterligare ett försök att etablera en världsreligion, men Daniels profetia visar klart att världen, så
länge den står, kommer att förbli ett politiskt lapptäcke.
12. Vem kommer att etablera det slutliga, bestående
konungadömet?
Daniel 2:44 . Men i de konungarnas dagar skall ______
Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras.
Answer: ___________________________
Note: Nästa stora världsmakt kommer att bli
Himmelriket, så som det beskrivs i Matteus 25:31-34.
13. Vad
gör stenen
med de
andra världsrikena?
Daniel 2:34, 35 . Medan du nu betraktade den, blev en
sten lösriven, dock inte genom människohänder, och den
______ bildstoden på fötterna, som var av järn och lera,
och krossade dem. ... Men av stenen som hade träffat
bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden.
Answer: ___________________________
Note: Stenen som blev lösriven utan mänsklig hjälp
representerar Guds rike. Det riket kommer inte att bli en union av jordiska länder, utan något helt nytt.
(Uppenbarelseboken 21:1) Bibeln säger att när Jesus Kristus kommer tillbaka till jorden, kommer Han att
utplåna alla jordiska riken och etablera ett evigt rike (Daniel 2:44). Vilka underbara nyheter! Jesus
Kristus skall komma tillbaka! Världens historia går nu mot detta slutklimax, då Människosonen skall
komma igen i majestät och ära och ha med sig sitt rike av evig rättfärdighet. Kung Nebukadnessar
kanske trodde att han hade röjt den sanne Guden ur vägen när han intog Jerusalem och plundrade
templet (Daniel 1:1, 2), men han märkte snart att Gud är alltings härskare. Mänskliga konflikter står
under Hans kontroll, och Han är själv den slutliga segraren. Babylon, Medo-Persien, Grekland, Rom och
de 10 delarna av det romerska riket, försökte alla tillskansa sig gudomlig makt och förgöra Guds folk,
men alla jordiska riken kommer slutligen att krossas vid Kristi återkomst. Pris ske Gud som kommer att

vinna den stora slutstriden!
14. Vad sade Nebukadnessar efter att ha hört
Daniels tolkning av drömmen?
Daniel 2:47 . Och konungen svarade Daniel och sade: "I
sanning, eder Gud är en ______ över andra gudar och
en herre över konungar och en uppenbarare av
hemligheter.
Answer: ___________________________
Note: T.o.m. Nebukadnessar, när han såg att Gud har
full kontroll över vad som händer I världen, erkände att
den Gud som Daniel tjänade var mäktigare än alla
Babylons hednagudar. Hur snabbt förändrades inte
bilden! Det var på grund av sin trofasthet mot Gud som Daniel och hans vänner blev upphöjda från att
ha varit krigsfångar i Babylon, till att bli del av det landets regering (Daniel 2:48, 49). Gud ärar alltid den
som ärar Honom (1Samuel 2:30).
15. Nu när vi kan se att Gud har full kontroll över allt
som händer på jorden, är du villig att låta Honom få
full kontroll över ditt liv?
. Ditt svar?
Answer: ___________________________

Tillbaka-till-Jerusalem
Jesu lärjungar var alldeles förtvivlade. Alla deras drömmar
och allt deras hopp om ett nytt rike där Gud skulle vara kung,
hade alltsammans blivit uppspikat på ett kors förra fredagen.
Bedövade av sorg och förvirring, var Cleopas och hans vän
på väg från Jerusalem hem till den lilla staden Emmaus, som
låg ungefär en mil bort. De gick till fots på den knaggliga
vägen. Solen höll precis på att gå att gå ned. De lade
knappast märke till främlingen som höll på att komma ifatt
dem. De anade inte att deras nye reskamrat var den
uppståndne Herren själv!
Jesus lyssnade tyst medan de två bedrövade lärljungarna
sinsemellan pratade om det förfärliga som hänt över påsken.
Åh, hur han längtade efter att få visa sig för sina ledsna
vänner! Men Herren dolde på flit sin identitet för dem, för det
var nu mer än någonsin, som de verkligen behövde förstå den
Heliga Skrift. Om Kristus hade låtit dessa två trogna
efterföljare få se vem det var de talade med, skulle de blivit
alldeles för upphetsade för att kunna lyssna till de viktiga
sanningar som han ville att de skulle förstå.
Inte ens efter att i tre och ett halvt år ha lyssnat till Jesu predikningar och undervisning, förstod de
meningen med hans uppdrag här på jorden. Ändå hade han, rakt ut, talat om för dem att
"Människosonen skall bliva överlämnad i människors händer, och man skall döda honom; men tre dagar
efter det att han har blivit dödad skall han uppstå igen. Men de förstod inte vad han sade, och de
fruktade för att fråga honom." Markus 9:31,32. Så taktfullt som möjligt började Jesus lägga sig i deras
konversation då de gick där på vägen. Under de två följande timmarna undervisade han dem från
Skrifterna och förklarade för dem betydelsen av Bibelns profetior.

1. Hur mycket av Bibeln kan man tro på?
Lukas 24:25 . Tro på ______ vad profeterna har talat.
2 Timoteus 3:16 All skrift som är ingiven av Gud...
Answer: ___________________________
Note: Om man skall kunna förstå hela Guds sanning
måste man studera både Gamla och Nya Testamentet.
De flesta nycklar till att kunna förstå profetiorna i
Uppenbarelseboken finner vi huvudsakligen i
berättelserna i Gamla Testamentet. Man kan t.ex. lägga
märke till att av Uppenbarelsebokens 404 verser, är 278
tagna direkt från berättelser och profetior i Gamla Testamentet.
2. Vem säger Jesus att den Heliga Skrift och
profetiorna talar om?
Lukas 24:27 . Och han begynte att gå igenom Moses
och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla
skrifterna var sagt om ______.
Johannes 5:39 Rannsaken skrifterna, därför att ...det är
dessa som vittna om mig.
Uppenbarelseboken 1:1 Detta är en uppenbarelse från
Jesus Kristus, en som Gud gav honom för att visa sina
tjänare, vad som snart skall ske.
Answer: ___________________________
Note: Huvudpersonen i hela Bibeln och profetiorna är Jesus. Den här spännande brevkursen kommer
att behandla många olika teman i profetiorna, men vi ska hålla i minnet att det är först och främst Jesus
Kristus och hans rike som Daniel och Uppenbarelseboken handlar om.
3. Vilket annat namn används i Bibeln för Jesus?
Johannes 1:1 . I begynnelsen var ______, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Johannes 1:14 Och Ordet blev kött och bodde ibland oss.
Answer: ___________________________
4. Vilken sorts människor använde Gud för att skriva Bibeln?
2 Petrus 1:21 . Människor, drivna av den ______ Ande
talade vad
som gavs
dem från
Gud.
Answer:
_________
_________
_________

5. Evigt liv är att känna Jesus (Johannes 17:3). Hur
kände lärjungarna igen Jesus?
Lukas 24:35 . Han hade blivit igenkänd av dem, när han
bröt ______.
Answer: ___________________________
Note: I Bibeln är brödet en symbol på Guds ord. Jesus
sade: "Det är skrivet: Människan skall leva inte allenast av
bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun." Matteus
4:4. Allt eftersom vi läser, förstår och följer vad Gud vill
säga oss, kommer vi att finna styrka, glädje, frid och evigt
liv.
6. Hur viktigt borde bibelstudium vara för en
kristen?
Job 23:12 . ______ än egna rådslut, har jag aktat hans
muns tal.
Psaltaren 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett
ljus på min stig.
Answer: ___________________________
Note: Satan hatar Bibeln och är beredd att göra vad
som helst för att hindra människor från att läsa den. Han
vet att profetiorna avslöjar hans planer att förföra hela
mänskligheten. Så bli inte förvånad när Satan försöker avleda dig från att läsa den här kursen och
försöker få dig att bli upptagen med andra saker. Men Gud kommer att göra det möjligt för den som vill
finna sanningen, att också hitta den.
7. Vem hjälper oss förstå Bibeln?
Johannes 16:13 . Men när han kommer, som är
sanningens ______, då skall han leda eder fram till hela
sanningen.
Johannes 14:26 Men Hjälparen, den Helige Ande, ...
han skall lära er allt.
1 Korinterbrevet 2:13 Om detta talar vi också, inte med
sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med
sådana ord som Anden lär oss.

Answer: ___________________________
8. Vad måste jag göra för att vara säker på att den
Helige Ande leder mitt bibelstudium?
Lukas 11:9 . Likaså säger jag till eder: ______, och eder
skall varda givet.
Lukas 11:13 Om nu ni, som är onda, förstår att ge edra
barn goda gåvor, huru mycket mer skall inte då den
himmelske Fadern ge helig ande åt dem som ber
honom?

Johannes 7:17 Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud.
Answer: ___________________________
Note: En av den Helige Andes uppgifter är just att hjälpa oss förstå sanningarna i Bibeln. Det är därför
vi alltid bör bedja att han ska leda oss innan vi ens öppnar Bibeln. Jag kan vara säker på att den Helige
Ande leder mitt bibelstudium om 1) jag ber honom om det, och 2) jag är villig och beredd att acceptera
och följa sanningen allt eftersom han visar mig på den.
9. Hur kan bibelstudium under bön hjälpa oss?
Psaltaren 119:11 . Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för
att jag icke skall ______ mot dig.
Jeremia 33:3 Ropa till mig, så vill jag svara dig och
förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du inte
känner.
Romarbrevet 15:4 Ty allt vad som fordom har blivit
skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi,
…skall bevara vårt hopp.
Jakob 1:5 Men om någon av eder brister i vishet, så må
han utbedja sig sådan från Gud, …och den skall bliva
honom given.
Answer: ___________________________
10. Rekommenderar Bibeln själv någon särskild
metod för studiet av den Heliga Skrift?
2 Petrus 1:20 . Men det må ni framför allt veta, att ingen
profetia i något skriftens ord kan av någon människas
______ kraft utläggas.
1 Korinterbrevet 2:13 Med sådana ord som Anden lär
oss.
Answer: ___________________________
Note: Vi måste lägga undan våra egna idéer och
studera vad Bibeln säger. Genom att jämföra olika texter
som behandlar ett visst ämne, kommer man alltid närmast sanningen. Bibeln bör få tala för sig själv. Det
var på detta sätt Jesus kunde övertyga de två lärjungarna på vägen till Emaus om att han verkligen var
Messias. (Lukas 24:27).
11. Vad händer med oss när vi studerar den Heliga
Skrift?
2 Timoteus 3:15 . Och du känner från barndomen de
heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver
______ genom den tro du har i Kristus Jesus.
Answer: ___________________________
Note: Den Heliga Skrift hjälper oss förstå Guds stora
frälsningsplan - den viktigaste information som någonsin

blivit given till oss dödliga människor.
12. Var säger Jesus att vi kan finna sanningen?
Johannes 14:6 . Jesus svarade honom: "Jag är vägen
och ______ och livet."
Johannes 17:17 ...Ditt ord är sanning.
Answer: ___________________________
Note: Sanningen finner vi i Guds Ord - Bibeln. I den
värld vi lever i idag är det mesta lögn och det är svårt att
veta vad som är sanning. Därför får hela mänskligheten
lida. Sanningen om det som verkligen är viktigt finner vi i
Bibeln. Sann frihet får vi genom att studera och följa
råden som ges där (Johannes 8:32) ävensom ett övermåttan lyckligt liv (Johannes 15:11).
13. Vilken varning angående bibelstudium får vi i
den Heliga Skrift?
2 Timoteus 2:15 . Sträva med all flit efter att själv kunna
träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en
arbetare som inte behöver blygas, utan rätt ______
sanningens ord.
2 Petrus 3:16 I alla sina brev, …fastän visserligen i dem
finns ett och annat som är svårt att förstå, och som
okunniga och obefästa människor vrångt uttyder, såsom
de också gör med de övriga skrifterna, sig själva till
fördärv .
Answer: ___________________________
Note: "Rätt förvaltar sanningens ord" betyder att man tyder Bibeln rätt och sanningsenligt. Faran är ofta
att vi vrider till bibelordet så att det passar vad vi vill att det ska betyda. Mina personliga åsikter har föga
betydelse. Det viktiga är vad Skriften säger om sig själv.
14. Hur ska vi kunna veta vad som är sant bland alla
religioner, teologier och kyrkosamfund i dag?
Apostlagärningarna 17:11 . De togo emot ordet med all
villighet och ______ var dag skrifterna, för att se om det
förhöll sig såsom nu sades.
Answer:
_________
_________
_________
Note: All
a
religioner och teologier skall prövas enligt Bibeln. Om
någon lära inte klart och tydligt överensstämmer med
den Heliga Skrift, är det en falsk lära, och bör
förkastas.
15. Vad hände när Jesus förklarade den Heliga Skrift
för de två bedrövade lärljungarna på väg till

Emmaus?
Lukas 24:32 . Voro icke våra ______ brinnande i oss, när han talade med oss på vägen och
uttydde skrifterna för oss?
Answer: ___________________________
16. Vad var det första dessa två lärljungar gjorde när
de sett att Jesus levde och hade hört honom förklara
profetiorna?
Lukas 24:33 . Och i samma stund stodo de upp och
______ tillbaka till Jerusalem; och de funno där de
elva församlade, så ock de andra som hade slutit sig
till dem.
Answer: ___________________________
Note: Deras första reaktion efter att ha hört Jesus
förklara Ordet för dem, var en brinnande längtan att
dela med sig av de goda nyheterna till andra. Vi
hoppas att du också får lust att dela med dig och be någon av dina vänner vara med och studera
den här intressanta serien av bibelstudier med dig.
17. Är det din önskan att riktigt kunna förstå och
följa vad Bibeln säger?
.
Answer: ___________________________

Vår-kung-kommer
Atalja,den hänsynslösa och härsklystna drottningen i Juda
rike, var ännu grymmare än t.o.m. sin mor Isebel. När Ataljas
son Ahasja dog, tillskansade hon sig kvickt makten i riket
genom att låta mörda alla de av sina barnbarn som eventuellt
hade rätt till tronföljden. "Men just när kungabarnen skulle
dödas, tog Joseba, som var dotter till kung Joram och syster
till Ahasja, och gömde undan Joas, Ahasjas son, och förde
honom tillsammans med hans amma i hemlighet in i
sovkammaren. Där höll man honom gömd för Atalja så att han
inte blev dödad. Sedan var han hos Joseba i Herrens hus, där
han gömdes i sex år, medan Atalja regerade i landet." 2
Konungaboken 11:2-3.
Under 6 år var det bara en handfull trogna och pålitliga
personer som visste att konungabarnet levde undangömt i
Guds tempel. Översteprästen Jojada älskade och uppfostrade
Joas som sin egen son. Under dessa sex år planerade och
bad Jojada till Gud att Han måtte visa när den rätta stunden
var inne för att presentera den riktiga kungen för folket. Till
slut kom dagen då den gamle mannen kallade samman de
trogna befälhavarna i armén, och visade dem att kung
Ahasjas yngste son fortfarande levde. De beslöt vänta till fredag kväll när alla de gudfruktiga
människorna kom till templet för kvällsgudstjänst. Omgiven och skyddad av hundratals beväpnade
soldater, ställde Jojada den rättmätige arvingen till Davids tron, fram inför folket. Människomassan blev
först som förstummad, men när de såg den kungliga kronan sättas på gossens huvud, klappade de i
händerna och ropade: "Leve konungen!" 2 Krönikeboken 11:12.
När nu den grymma Atalja hörde ljudet av trumpeter och av folkets glada rop, sprang hon också till
templet. Där kunde hon bara konstatera att hennes tyranniska regering fått ett plötsligt slut. Både hon
och hennes regering dödades den dagen, och kungariket gavs åt Joas.
Bibeln berättar om hur en annan av "Davids söner" snart kommer att under ljudande trumpeter komma
ut från det himmelska templet för att ta över spiran till sitt rättmätiga rike och förgöra de ogudaktiga.

1. Vem är konungen som snart ska komma ut från
himmelens tempel?
Uppenbarelseboken 14:14 . Och jag fick se en vit sky,
och på skyn satt en som liknade en ______, och han
hade på sitt huvud en gyllene krans.
Answer: ___________________________
2. Komm
er Jesus
tyst
smygande
när Han
kommer tillbaka?
1 Tessalonikerbrevet 4:16 . Ty Herren skall själv stiga
ned från himmelen, och ett ______ skall ljuda, en
överängels röst och en Guds basun.
Jeremia 25:30 Herren upphäver ett rytande från höjden
och från sin heliga boning låter han höra sin röst; ja, han
upphäver ett högt rytande över sin ängd och höjer

skördeskri.
Psaltaren 50:3 Vår Gud kommer, och han skall inte tiga. Förtärande eld går framför honom, och
omkring honom stormar det med makt.
Answer: ___________________________
Note: Jesu andra ankomst kommer att ske med ett inferno av ljud- ljus- och naturfenomen, väldigare
än vad vi kan beskriva! Det kommer inte att vara något hemligt med den!
3. Vilka andra naturfenomen kommer att åtfölja Jesu
återkomst?
Uppenbarelseboken 16:18 . Och det blev en stor
______, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess
like icke hade förekommit, alltsedan människor blevo till
på jorden.
Answer: ___________________________
4. Vem
kommer
att se
Jesus när
han kommer tillbaka?
Matteus 24:30 . Och då skall Människosonens tecken
visa sig på himmelen, och ______ släkter på jorden skola
då jämra sig. Och man skall få se Människosonen komma
på himmelens skyar med stor makt och härlighet.
Uppenbarelseboken 1:7 Se, han kommer med skyarna,
och allas ögon skall se honom.
Answer: ___________________________
Note: Detta kan man inte missförstå. Varenda levande människa, ond eller god, kommer att se Jesus
återvända till jorden. Det talas ingenstans i Bibeln om en
hemlig uppsamling eller uppryckning.
5. Vem kommer att vara med Jesus när Han kommer
på skyarna?
Matteus 25:31 . Men när Människosonen kommer i sin
härlighet, och alla ______ med honom, då skall han sätta
sig på sin härlighets tron.
Answer: ___________________________
Note: Ljusstyrkan från en vätebomb förbleknar i
jämförelse med skenet av Herrens återkomst.
Strålglansen av en endaste ängel vid Jesu grav, orsakade
ju de Romerska soldaterna att falla till marken som döda.
(Matteus 28:2-4). Skenet av himmelens alla änglar kommer att göra Jesu andra ankomst så ljus att
ingen kommer att kunna missa den. Därtill kommer härlighetsglansen av Jesus och Fadern! (Lukas
9:26). Jesus andra ankomst kommer att vara som en åskblixt som syns från ena horisonten till den
andra (Matteus 24:27).

6. Vad kommer härligheten av Jesu tillkommelse att
göra med de orättfärdiga som lever då?
2 Tessalonikerbrevet 2:8 . Sedan skall "den Laglöse"
träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med
sin muns anda och ______ genom sin tillkommelses
uppenbarelse.
2 Tessalonikerbrevet 1:7, 8 Herren Jesus uppenbarar
sig från himmelen med sin makts änglar, i lågande eld,
och låter straffet drabba dem som inte känner Gud.
Answer: ___________________________
7. Vad kommer att hända med alla de rättfärdiga som
har dött innan Jesus kommer?
1 Tessalonikerbrevet 4:16 . Först skola de i Kristus döda
______.
Answer: ___________________________
8. Vad
skall
sedan
hända
med både
de
levande och de uppståndna rättfärdiga?
1 Korinterbrevet 15:52-53 . De döda skola uppstå till
oförgänglighet, och då skola vi bli ______. Ty detta
förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta
dödliga ikläda sig odödlighet.
Answer: ___________________________
Note: Ingen utom Gud är odödlig nu. (1 Timoteus 6:15, 16). Men de rättfärdiga får odödligheten som
en gåva när Jesus kommer tillbaka. Deras kroppar kommer att förvandlas till himmelska, odödliga
kroppar, lika Jesu kropp. (Filipperbrevet 3:20, 21)
9. Vad kommer att hända med de rättfärdiga efter att
de har blivit förvandlade?
1 Tessalonikerbrevet 4:17 . Sedan skolal vi som då ännu
lever och har lämnats kvar bliva jämte dem [de
återuppståndna rättfärdiga] _______ på skyar upp i
luften, Herren till mötes.
Answer: ___________________________
Note: Det står att de rättfärdiga ska möta sin Herre i
luften. Jesus kommer inte att beröra jorden när han
kommer, som många tror. Hans andra ankomst kommer
att ske på skyarna, inte på jorden.

10. Vilken allvarlig varning ger Jesus oss angående
sin andra återkomst?
Matteus 24:5 . Ty många skola komma under mitt namn
och säga: ‘Jag är Messias’ och skola ______ många.
Matteus 24:24, 26 Ty människor som falskeligen säger
sig vara Messias skall uppstå, så också falska profeter,
och de skall göra stora tecken och under, för att, om
möjligt förvilla jämväl de utvalda. Därför, om man säger till
er: ‘Se, han är i öknen’, så gå inte ditut, eller: ‘Se, han är
inne i huset’, så tro det inte.
Answer: ___________________________
Note: Satan kommer att i de yttersta dagarna ge sig ut för att vara Jesus genom att uppträda i en
övermåttan strålande gestalt och kommer att iscensätta något som ska förställa Jesu återkomst. Det är
då vi ska komma ihåg att Jesus har varnat oss och sagt att han inte kommer att vidröra jorden när han
kommer. Han kommer att möta oss i skyn. Men Satans förblindande skådespel kommer att vara så
övertygande att de flesta människor kommer att bli lurade.
11. Hur kan de rättfärdiga skydda sig från att bli
lurade?
Jesaja 8:20 . "______ eder till lagen, till vittnesbördet!"
Om de inte talar enligt detta ord finns ingen
morgonrodnad för dem. (Folkbibeln)
Answer: ___________________________
Note: Guds folk kommer inte att bli lurade, för de har
läst Guds Ord och vet precis vad som kommer att hända
när Jesus kommer. (Apostlagärningarna 17:11) Jesus har
varnat oss och sagt att om det inte stämmer precis med
vad han förutsagt, så är det bara Satans förvillande
bländverk.
Matteus 24:25 Jag har nu sagt eder det förut.
12. Gör det något om man går och tittar på en falsk
Kristus?
Matteus 24:26 . Därför, om man säger till er: ‘Se, han är
i öknen’,så gå ______ ditut.
Answer:
_________
_________
_________
13. Vet vi
tidpunkten
för Jesu
återkomst?
Matteus 24:33 . Likaså, när I sen allt detta, då vet ni att
han är ______ och står för dörren..
Matteus 24:36 Men om den dagen och den stunden vet
ingen något, inte ens änglarna i himmelen, ingen utom
Fadern allena.

Answer: ___________________________
Note: Gud är den ende som vet precis när detta ska ske. Det är inte i överensstämmelse med Bibeln
att försöka föutsäga en tidpunkt för Jesu återkomst. Men Jesus gav oss några ganska tydliga
vägmärken. (Matteus 24:4-51; Lukas 21:8-33; och 2 Timoteus 3:1-8). Från dessa texter kan man förstå
att Jesu återkomst är mycket nära – ja, att den står för dörren.
14. Vad ska änglarna göra vid Jesu återkomst?
Matteus 24:31 . Och han skall sända ut sina änglar med
starkt basunljud, och de skola ______ hans utvalda från
de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den
andra.
Answer: ___________________________
Note: Din egen skyddsängel (Matteus 18:10) kommer
troligen att vara den förste du får möta när Jesus kommer
tillbaka. Vilken underbar tanke! Inte att undra på att Bibeln
kallar Jesu återkomst för "vårt saliga hopp" (Titus 2:13)!
15. Eftersom vi lever i tiden alldeles före Jesu andra
tillkommelse, hur bör vi förhålla oss till denna
allvarliga men härliga tilldragelse?
Matteus 24:44 . Varen därför ock I ______. ty i en stund
då ni inte väntar det skall Människosonen komma.
Answer: ___________________________
16. Hur
kommer
människor
na att bli
belönade
när Jesus kommer?
Uppenbarelseboken 22:12 . Se, jag kommer snart och
har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter
som hans ______ äro.
Answer: ___________________________
Note: Vi är alla frälsta av nåd men vi kommer att dömas
efter våra gärningar. (Matteus 7:21-23).
17. Vad kommer att vara de orättfärdigas rop när
Jesus kommer?
Uppenbarelseboken 6:15-17 . Och konungarna på
jorden och stormännen och krigsöverstarna och alla de
rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig
i hålor och bland bergsklippor. Och de sade till bergen
och klipporna: "Fallen över oss och dölj oss för dens
ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede. Ty
hans vredes stora dag är kommen. Och ______ kan
bestå?"

Answer: ___________________________
Note: Under denna sista enorma jordbävning kommer de ogudaktiga – som förstenade av skräck –
hellre vilja att bergen och klipporna faller över dem, än att vara tvungna möta Kung Jesus oförberedd.
18. Vad kommer att vara de rättfärdigas rop när
Jesus kommer?
Jesaja 25:9 . Se, där är vår Gud, som vi förbidade och
som skulle ______ oss. Ja, där är Herren, som vi
förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans
frälsning
Answer: ___________________________
19. Vad
är främsta
syftet med
Jesu
andra ankomst?
Johannes 14:3 . Jag skall komma igen och ______ eder
till mig, ty jag vill att där jag är, där skaolen I ock vara.
Answer: ___________________________
Note: Jesu mest fantastiska anledning att komma
tillbaka till jorden är att hämta hem sina barn till sig och till
det härliga hem han har berett åt dem. Inga mer tårar eller
sjukdom, inga mer sorger eller bekymmer. Bara outsäglig glädje och frid i evighet.
20. Jesus kommer mycket snart att komma på
himmelens skyar. Har du för avsikt att vara redo att
möta honom då?
.
Answer: ___________________________

Den-upproriske-prinsen
Absalom var den slugaste, den mest ambitiösa och den av
Davids söner som såg bäst ut. Bibeln säger, "Men i hela Israel
fanns ingen så skön man som Absalom, ingen som man så
mycket prisade: från hans fotblad upp till hans hjässa fanns
inte något fel på honom." 2 Samuelsboken 14:25.
Men den här bestämde unge prinsen nöjde sig inte med
folkets beundran för hans vackra utseende. Han ville ha sin
fars regeringsmakt. Han ville bli kung i Israel – kosta vad det
kosta ville. Först dödade han sin bror Amnon, efter att Amnon
hade misshandlat hans syster Tamar. Amnon var Davids
förstfödde son och som kronprins skulle han ha blivit kung
efter David. Sedan, efter att ha nästlat sig tillbaka till sin fars
hjärta, började han sprida frön av otillfredsställelse och tvivel
ute i landet, vad gällde Davids ledarskap, omdöme och lagar,
och "så förledde Absalom Israels män." 2 Samuelsboken
15:6.
Till slut blommade hans baksluga planer ut till en fullskalig
revolt när Absalom försökte mörda sin far och ta över
konungadömet. David och hans trogna män blev tvungna fly
från Jerusalem. Men efter en hård och blodig kamp några dagar senare, satt David åter säkert på
tronen, och den vackre Absalom var död.
Verkligen en sorglig historia, men detta var inte historiens första kungliga familjedrama. I ett annat
mäktigt kungarike, en gång för mycket länge sedan, utspelade sig på liknande sätt det mest tragiska
upproret någonsin. Kungarikets namn var – Himlen!

1. Vad hette den upproriske prinsen i himlen, och
varför gjorde han uppror?
Jesaja 14:12 . Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du
strålande ______(Lucifer)!
Jesaja 14:13, 14 Det var du som sade i ditt hjärta: …"Jag
vill göra mig lik den Högste."
Hesekiel 28:17 Ditt hjärta högmodades över din skönhet
och du förspillde din vishet för ditt pråls skull.
Answer: ___________________________
Note: Lucifer (Satan) var den mäktigaste och skönaste av Guds skapade varelser. Han var den högste
ängeln och antagligen också änglakörens ledare. Men han lät sin skönhet förleda sig till stolthet. (se
bilagan "Satan symboliserad av konungarna från Tyrus och Babylon.")
2. Skapade Gud en djävul när han skapade den
”Strålande Morgonstjärnan” (Lucifer)?
Hesekiel 28:15 . ______ var du på dina vägar från den
dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev
funnen hos dig.
Answer: ___________________________
Note: Gud skapade en perfekt ängel som av egen fri
vilja valde att bli en djävul. Det är kanske svårt att
föreställa sig. Men om vi hade känt Satan innan han föll,
skulle vi ha älskat honom. Vi vet inte exakt hur länge,
men Lucifer tjänade antagligen Gud med glädje i
tusentals år innan han började låta fröet av avundsjuka och högmod gro i sitt hjärta. Herren kunde ha
skapat alla sina varelser som robotar, men robotar kan inte älska. Sann kärlek måste vara villig att ta
risker. Precis som föräldrar bestämmer sig för att skaffa barn även om de vet att barnen ibland kommer
att vara olydiga.
Gud hade flera anledningar för att tillåta Satan att fortsätta med sitt uppror. För det första för att visa att
Gud skapar sina varelser med egen fri vilja. För det andra, om Gud hade förintat Satan så fort han
började sprida förtal och osanningar om Guds kärlek och hans regering, skulle de andra intelligenta
varelserna kanske för alltid gått omkring med tvivel i sina hjärtan. De kunde ha tänkt, "Kanske ändå att
Lucifer hade rätt." Därför gav Gud Satan tillåtelse att visa vad det avskyvärda resultatet av synd är. Och
för det tredje, Gud vill inte hans hans skapelse tillber honom för att de är rädda för straff om de inte gör
det. Han vill att vi ska tillbe och följa honom av kärlek och
inte av rädsla.
3. Vad hände till slut?
Uppenbarelseboken 12:7 . Och en ______ uppstod i
himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med
draken; och draken och hans änglar stred mot dem.
Answer: ___________________________
Note: Till slut kastades Satan och hans änglar ut från
himlen.

4. Vilka mäktiga varelser står under Satans befäl?
Uppenbarelseboken 12:9 . Han blev nedkastad till
jorden, och hans ______ kastades ned jämte honom.
Uppenbarelseboken 12:4 Och hans stjärt drog med sig
tredjedelen av himmelens stjärnor och kastade den ned
på jorden.
Answer: ___________________________
Note: Satan är så listig och slug att han lyckades få med
sig en tredjedel av himmelens änglar i sitt uppror mot
Gud. Det är dessa fallna änglar, som kallas "onda andar"
och "demoner", som nu är Satans medhjälpare. I berättelsen om Absalom märker vi att Absalom själv
inte gjorde så mycket av "smutsarbetet". Absalom befallde sina tjänare att utföra sina befallningar.
2 Samuelsboken 13:28 Och Absalom bjöd sina tjänare och sade: ”Se efter när Amnons hjärta blir glatt
av vinet; …så döda honom utan fruktan. Det är ju jag som befaller er det.”
2 Samuelsboken 14:30 Då sade han till sina tjänare: ”Ni ser att Joab där har ett åkerstycke vid sidan av
mitt, …gå nu dit och tänd eld därpå.”
5. Vilka metoder använder Satan i sitt arbete?
Uppenbarelseboken 12:9 . Satan, som ______ hela
världen.
B. Markus 1:13 Och han var i öknen i fyrtio dagar och
frestades av Satan.
C. Uppenbarelseboken 16:14 De är nämligen onda
andar som gör tecken.
D. Uppenbarelseboken 12:10 Ty våra bröders åklagare
är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför
vår Gud.
E. Johannes 8:44 Han har varit mandråpare från
begynnelsen, …han är en lögnare, ja, lögnens fader.
Answer: ___________________________
Note: På det sättet har Satan fördel framför Gud i kampen mellan gott och ont: Gud talar bara sanning,
men Satan blandar sanning och lögn som det bäst passar hans syften. (Se bilagan "Var beredd på det
oväntade.")
6. När är djävulen som farligast?
2 Korinterbrevet 11:14, 15 . Och detta är icke att undra
på, Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ______.
Answer: ___________________________
Note: Precis som Satan, så låtsades Absalom älska
folket och lät påskina att han ville deras väl, så att han
kunde bedra dem.
2 Samuelsboken 15:5, 6 Och när någon gick fram för att
buga sig för honom, räckte han ut sin hand och fattade i
honom och kysste honom. På detta sätt gjorde Absalom
med alla israeliter som kom för att få någon sak avdömd
hos konungen. Så förledde Absalom Israels män.
Satan är som farligast när han låtsas vara andlighet som verkar i församlingen. (se bilagan "En strålande
ängel.")

7. Kan Satan Bibeln?
Matteus 4:5-6 . Djävulen… sade till honom: "Är du Guds
Son, så kasta dig ned; det är ju ______: 'Han skall giva
sina änglar befallning om dig'.
Answer: ___________________________
Note: Djävulen är expert på att citera och felcitera
Bibeln som det passar honom när han vill förvilla
människor. Det är därför det är så viktigt att Guds folk
känner och kan sin Bibel, för att undvika att bli förledda.
8. Vem
hatar djävulen mest på hela jorden?
Uppenbarelseboken 12:17 . Och draken vredgades än
mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de
______ av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och
hava Jesu vittnesbörd.
Answer: ___________________________
9. Vilka
två
livsfarliga
djur
använder Bibeln för att beskriva Satan?
1 Petrus 5:8 . Varen nyktra och vaken. Eder
vedersakare, djävulen, går omkring som ett rytande
______ och söker vem han må uppsluka.
Uppenbarelseboken 12:9 Och den store draken, den
gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och
Satan.
Answer: ___________________________
Note: Både lejon och ormar använder försåt och avledningsteknik för att fånga sina byten. Sedan
överfaller de plötsligt sina offer, precis som Satan, och är
helt skoningslösa när de låter sina offer lida.
10. Vad är enda sättet att klara sig mot Satans
angrepp?
Jakob 4:7-8 . Så varen nu Gud ______, men stå emot
djävulen, så skall han fly bort ifrån eder. Nalkens [närma
er] Gud, så skall han nalkas eder.
Answer: ___________________________
Note: Det bästa sättet att närma sig Gud är genom bön
och genom att söka honom i hans Ord.

11. Hur stod Jesus mot djävulens angrepp?
Matteus 4:10 . Då sade Jesus till honom: "Gå bort,
Satan; ty det är ______."
Efeserbrevet 6:17 Andens svärd, som är Guds ord.
Hebreerbrevet 4:12 Ty Guds ord är levande och kraftigt
och skarpare än något tveeggat svärd.
Answer: ___________________________
Note: Det enda säkra sättet att stå emot Satans listiga
angrepp är att komma ihåg och bevara Guds Ord i våra
hjärtan. Vi måste ha samma vapen som Jesus använde när han kämpade mot djävulen, och de finns
tillgängliga för oss alla i dag.
Psaltaren 119:11 Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag inte skall synda mot dig..
Efeserbrevet 6:11 Ikläd er hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga
angrepp.
12. På vilket sätt kommer Satans slutliga öde att
likna Absaloms?
2 Samuelsboken 18:17 . Och de togo Absalom och
kastade honom i en stor ______ i skogen.
Jesaja 14:15 Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst
ned i graven.
Answer: ___________________________
13. Kom
mer Satan
någonsin
att kunna komma tillbaka för att fresta Guds barn?
Hesekiel 28:19 . Du tog en ände med förskräckelse för
______ tid.
Nahum 1:9 Inte två gånger behöver hemsökelsen
drabba.
Answer:
_________
_________
_________
14. Hur känner Gud sig när de ogudaktiga förintas?
Hesekiel 33:11 . Svara dem: Så sant jag lever, säger
Herren, HERREN, jag har ingen lust till den ogudaktiges
död, utan fastmer därtill att den ogudaktige ______ om
från sin väg och får leva. Så vänden då om, ja, vänden
om från edra onda vägar; ty icke viljen I väl dö?
Answer: ___________________________
Note: Gud lider av att behöva förgöra de orättfärdiga.
Bibeln säger till och med att förintelsen av de orättfärdiga är så tvärt emot hans karaktär, att det blir för
honom ett "sällsamt verk". (Se Jesaja 28:21)

15. Hur reagerade David när han fick höra att hans
upproriske son Absalom hade blivit dödad?
2 Samuelsboken 18:33 . Då blev konungen häftigt
______ och gick upp i salen över porten och grät. Och
under det att han gick, ropade han så: "Min son Absalom,
min son, min son Absalom! Ack, att jag hade fått dö i ditt
ställe! Absalom, min son, min son!"
Answer: ___________________________
16. Vill
du välja
att älska
och tjäna Jesus?
. Den här rörande bilden visar vad vår himmelske Fader
känner för sina förlorade barn. Han var inte bara villig att
dö i vårt ställe, han gick ännu längre – han gav det bästa
han hade, sin Son! Gud vill inte att någon ska förgås. Han
är beredd att göra vad som helst för att du ska bli frälst.
Det är därför Jesus dog i ditt ställe. Men nästan hela
världen har gått över på Satans sida i upproret mot vår
himmelske Fader.
Answer: ___________________________

Det-dyrbaraste-offret
Det var fortfarande mörkt ute när den gamle patriarken tydligt
hörde Gud säga: "Abraham, ...Tag din son Isak, din ende son,
som du har kär, och gå bort till Moria land, och offra honom
där såsom brännoffer, på ett berg som jag skall säga dig." 1
Mosebok 22:1, 2.
Abraham började darra när han tänkte på följderna av Guds
befallning. Det var ju genom Isak som Gud hade lovat att han
skulle bli far till en stor nation. Han hade satt sitt hopp och alla
sina drömmar till denne mirakelson som han och Sara hade
fått på ålderns höst. Han kunde inte förstå varför Gud befallde
honom att göra så här, men han hade lärt sig att lyda och att
lita på sin himmelske Fader - även när det verkade konstigt.
Så Abraham väckte försiktigt den unge Isak och två av sina
trogna tjänare, och den lilla gruppen människor började sin
tredagarsresa till Moria berg. När de kommit till foten av
berget, befallde han sina tjänare att stanna och vänta där tills
han och Isak kom tillbaka. Han lade så veden på sin sons
axlar, och de två började sin klättring upp för berget.
Isak kände på sig att det var något som inte stämde och frågade därför sin pappa: "Se, här är elden och
veden men var är fåret till brännoffret?" Abraham svarade: "Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min
son."
Först när de kommit ända upp på berget förklarade Abraham Guds plan för Isak. Isak såg hur bedrövad
hans pappa var, och fogade sig villigt under Guds vilja. Efter att ha gett sin son en sista kram, band
Abraham honom enligt föreskrifterna för offerlammen och lade honom på altaret. Men precis när
Abraham höjde handen for att slakta Isak, blev han hindrad av en ängel. Ängeln befallde honom att som
offerlamm i stället ta en bock som just fastnat med hornen i en törnbuske alldeles bredvid.
Men denna rörande berättelse är inte enda gången som en far fattat det smärtsamma beslutet att offra
sin älskade son.

1. Vem representerade djuret som offrades i Isaks
ställe?
Johannes 1:29 . Dagen därefter såg han ______ nalkas;
då sade han: "Se, Guds Lamm, som borttager världens
synd!"
Answer: ___________________________
2. Varför
var det
nödvändig
t för Jesus
att dö?
Romarbrevet 3:23 . ______ hava ju syndat.
Romarbrevet 6:23 Syndens lön är döden.
Hebreerbrevet 9:22 Utan att blod utgjuts ges ingen
förlåtelse.
1 Korinterbrevet 15:3 Kristus dog för våra synder.
1 Petrus 3:18 Kristus själv led ju en gång döden för
synder; rättfärdig led han för de orättfärdiga.

Answer: ___________________________
Note: Bibeln är ovärderlig just därför att den berättar för oss om hur synd kom in i världen och den talar
också om hur den till slut kommer att övervinnas. Gud kan inte tolerera syndens förödande verkan.
Syndens lön är döden. Och vad värre är, när Adam och Eva syndade spreds denna dödliga farsot till
hela det mänskliga släktet. Eftersom både Guds lag och straffet för att bryta mot den, är oföränderliga,
blev alla människor förtappade. Men Gud lider så av att vara skild från de varelser som han har skapat.
Därför valde han, i sin stora kärlek, att sända sin Son till världen för att dö i ditt och mitt ställe. Våra
synder och vårt dödsstraff lades på honom, och vi får gå fria.
3. Vad kallas denna stora frälsningsplan?
Uppenbarelseboken 14:6 . Han hade ett evigt ______,
som han skulle förkunna för dem som bo på jorden.
Answer: ___________________________
Note: Guds stora frälsningsplan kallas "evangelium",
som betyder "glada nyheter". Och det är verkligen de
mest fantastiska nyheter någon någongång har fått.
Jesus tog vårt dödsstraff och vår skuld blev betald.
4. Varför
gav Gud
oss ett sådant oerhört offer?
Johannes 3:16 . Ty så ______ Gud världen, att han
utgav sin enfödde Son.
Answer: ___________________________
Note: Det starkaste mänskliga band vi känner till, är en
mors eller fars kärlek för sitt barn. När Gud Fadern var
villig att låta sin Son Jesus lida och dö i vårt ställe, så
demonstrerade han på ett mäktigt sätt hur innerligt han
älskar var och en av oss.
5. Vad måste jag göra för att komma i åtnjutande av
Jesu offerdöd?
Apostlagärningarna 16:31 . ______ på Herren Jesus, så
blir du frälst.
Johannes 1:12 Men åt alla dem som tog emot honom
gav han makt att bli Guds barn.
Answer:
_________
_________
_________
Note: Jesu erbjudande om frälsning är en gåva
(Romarbrevet 6:23). Vad jag måste göra är att tro att det
är sant och att ta emot gåvan i tro.
6. Hur blir jag då förlåten och renad?
Apostlagärningarna 3:19 . Gören därför ______ och

omvänden eder, så att edra synder blir utplånade.
1 Johannes 1:9 Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss
våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
Answer: ___________________________
Note: Bekännelse är att uttrycka sin ånger i ord. Sann ånger innebär också omvändelse - att vi ångrar
och vänder om - från vår synd. (Ordspråksboken 28:13)
7. Vad kallas denna underbara
omvändelseerfarenhet?
Johannes 3:7 . Ni måste ______ på nytt.
Answer: ___________________________
Note: Denna härliga upplevelse jämförs med att bli född
på nytt, därför att vi från detta ögonblick inte längre har
något förflutet. I stället börjar vi ett helt nytt liv, precis som
ett nyfött barn. Det är en fantastisk upplevelse att få börja
om på nytt utan ett enda anmärkning i protokollet.
8. Vem
kommer in och bor i hjärtat hos varje pånyttfödd
kristen?
Johannes 14:17 . Sanningens ______, ...Ni känner
honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder.
Answer: ___________________________
Note: Det är Jesus själv som genom den Helige Ande
bor i varje kristen människa.
9. Om
Gud bor i
mitt hjärta genom den Helige Ande, vad kommer jag
att vilja göra?
Filipperbrevet 2:13 . Ty Gud är den som verkar i eder,
både vilja och ______, för att hans goda vilja skall ske.
Answer: ___________________________
Note: Jag
kommer att
önska att
göra hans
vilja, och han ger mig kraften att verkligen också utföra
den.
10. Hur kan jag vara säker på att jag kommer att
lyckas i mitt nya liv?
Filipperbrevet 1:6 . Han som i eder har ______ ett gott
verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

Answer: ___________________________
Note: Jag kan vara trygg och säker, ty Jesus har lovat klara av det för mig genom sin mäktiga kraft.
Frälsningen beror på honom, inte på mig.
11. Varför klarar vissa människor inte av att vara
kristna?
Jesaja 53:6 . Var och en av oss ville vandra sin egen
______.
2 Petrus 3:2 Kom ihåg vad som har blivit förutsagt... det
bud som av edra apostlar har blivit eder givet från Herren
och Frälsaren.
Answer: ___________________________
Note: Anledningen till att människor ofta misslyckas i sitt
kristna liv, är att de visserligen accepterat Jesus som sin
frälsare, men inte som sin Herre. De flesta av oss vill själva bestämma hur vi ska leva våra liv. Men när
vi tagit emot Jesus som vår Herre, då ska han också få bestämma hur vi skall leva. Vi skall hålla
händerna borta från ratten i vårt liv, och be honom vara den som styr. (Se bilaga "En gång frälst, alltid
frälst?)
12. Hur kan jag veta att Jesus tar emot mig och att
jag får vara hans barn?
Titus 1:2 . Gud, som icke kan ljuga, har för evärderliga
tider sedan ______.
Matteus 7:7 Bedjen, och eder skall varda givet.
Answer: ___________________________
Note: Vi kan vara säkra på att Jesus tar emot oss när vi
ber honom, för han kan inte ljuga. Han har lovat att ta
emot oss, och det gör han också. Inte för att det känns
annorlunda, men för att han har lovat.
13. Hur kommer sann omvändelse att förändra livet?
Johannes 13:35 . Om I haven ______ inbördes, så skola
alla därav förstå att I ären mina lärjungar.
2 Korinterbrevet 5:17 Om någon är i Kristus, så är han
en ny skapelse.
1 Johannes 3:22 Vi håller hans bud och gör vad som är
välbehagligt för honom.
Romarbrevet 12:2 Och anpassa er inte efter den här
världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse,
så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott
och fullkomligt och som behagar honom. (Folkbibeln)
Apostlagärningarna 1:8 Ni skall undfå kraft och bli mina vittnen.
Efeserbrevet 6:18 Gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt ber i Anden.

Answer: ___________________________
14. Vilka underbara löften har vi som kristna?
Filipperbrevet 4:13 . ______ förmår jag i honom som
giver mig kraft.
Filipperbrevet 4:19 I fullt mått och på ett härligt sätt skall
Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.
Markus 10:27 För Gud är allting möjligt.
Johannes 15:11 För att er glädje skall bli fullkomlig.
Johannes 10:10 De skall ha liv och ha över nog.
Hebreerbrevet 13:5 Jag skall inte lämna dig eller överge
dig.
Hebreerbrevet 13:6 Jag skall inte frukta, vad kunna människor göra mig?
Johannes 14:27 Min frid ger jag er.
Answer: ___________________________
Note: Gud ger sina barn dessa åtta dyrbara löften:
-Vi kan göra allting genom Jesus.
-Vi får allt det vi behöver.
-Ingenting kommer att vara omöjligt för oss.
-Vår glädje kommer att vara fullkomlig.
-Vi kommer att få ett överflödande rikt liv.
-Gud kommer aldrig att svika eller överge oss.
-Vi behöver aldrig vara rädda för vad människor kan göra oss.
-Herren kommer att ge oss sin fullkomliga frid.
Lovad vare Gud! Hur kan någonting vara bättre än det?
15. Vill du besluta nu att ta emot Jesus och hans
plan att frälsa dig?
.
Answer: ___________________________

Kunglig-lag
Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit
Babylon, dödade han alla regeringsmedlemmarna utom en,
nämligen gudsmannen Daniel. Sjuttio år tidigare hade han
blivit förd som fånge till Babylon och hade sedan dess tjänat
som rådgivare åt de babyloniska kungarna. Daniel var känd i
hela landet för sitt skarpa intellekt. Daniel 5:12; 6:3.
Kung Darius hade ett syfte med att inte döda Daniel. Han var
nämligen "betänkt på att sätta honom över hela riket". Daniel
6:3. När de medo-persiska ämbetsmännen fick höra att
kungen tänkte utnämna en hebreisk gammal fånge till att
härska över dem, blev de förstås avundsjuka och arga. Så de
smidde en elak plan och lurade kung Darius att utfärda en lag
som sade att "vem som helst som under 30 dagar vänder sig
med bön till någon annan, vare sig gud eller människa, än till
kungen, han skall kastas i lejogropen (Daniel 6:7). De här
männen visste mycket väl att Daniel regelbundet bad till sin
Gud, och att han troget följde sin Guds lag som förbjöd
tillbedjan av andra gudar (2 Mosebok 20:3).
Och precis som de hade räknat ut kunde de arrestera Daniel
när han som vanligt bad till Gud vid sitt öppna fönster. När kung Darius förstod att han hade blivit lurad
och att hans trogne vän Daniel skulle bli kastad i lejongropen, försökte han på alla sätt hitta en utväg för
att rädda Daniel från den dumma lag som han själv hade undertecknat. Men en kunglig lag kan inte
ändras och Daniel kastades in till lejonen. Men Gud belönade Daniels trofasthet och sände en ängel
som tillslöt lejonens gap. (Daniel 6:22).
Bibelns profetior säger oss att i de yttersta dagarna kommer Guds folk att bli tvungna att fatta ett
liknande beslut. De måste bestämma sig för vilken kung och vilken lag de vill följa.

1. Kan Guds tio bud ändras eller upphävas?
Lukas 16:17 . Men snarare kunna himmel och jord
______ , än en enda prick av lagen kan falla bort.
Psaltaren 89:35 Jag skall icke bryta mitt förbund, och
vad mina läppar har talat skall jag ej förändra.
Psaltaren 111:7, 8 Oryggliga är alla hans ordningar. De
stå fasta för alltid och för evigt.
Malaki 3:6 Ty jag, HERREN, har inte förändrats.
Answer: ___________________________
Note: Guds lag, de tio budorden, kan inte ändras eller upphävas under några som helst
omständigheter. Den är lika bestående som Gud själv. I Bibeln står det tre gånger om kungar
(Herodes, Ahasveros och Darius) som stiftade lagar som de senare ville ändra på men inte
kunde. Om lagar, stiftade av svaga och vacklande kungar, inte kunde ändras, hur kan då någon
tro att Guds eviga lag, som han med sitt eget finger skrev in i sten, kunde ändras? Titta på denna
jämförelse mellan Gud och hans lag.

Kännetecken:
GOD
HELIG
RÄTTVIS
FULLKOMLIG
KÄRLEK
RÄTTFÄRDIG
SANNING
REN
ANDLIG
OFÖRÄNDERLIG
EVIG

Gud är:
Lukas 18:19
Jesaja 5:16
5 Mosebok 32:4
Matteus 5:48
1 Johannes 4:8
2 Mosebok 9:27
Jeremia 10:10
1 Johannes 3:3
Johannes 4:24
Malaki 3:6
1 Mosebok 21:33

Lagen är:
Romarbrevet 7:12
Romarbrevet 7:12
Romarbrevet 7:12
Psaltaren 19:8
Romarbrevet 13:10
Psaltaren 19:10
Psaltaren 119:151
Psaltaren 19:10
Romarbrevet 7:14
Matteus 5:18
Psaltaren 111:7,8

Guds lag kan inte ändras eftersom den är en avskrift av hans karaktär. De underbara bibelorden
som beskriver Gud beskriver även hans lag. Guds lag är hans karaktär i skriven form. Det är lika
omöjligt att ändra Guds lag som att ändra på Gud själv.
2. Vad är Bibelns definition av synd?
1 Johannes 3:4 . Synd är ______ av lagen.
Romarbrevet 3:20 Vad som kommer genom lagen är
kännedom om synden.
Answer: ___________________________
Note: Djävulen hatar lagen, därför att den gör oss
medvetna om att vi behöver en frälsare som räddar
oss från synd. Romarbrevet 4:15 förklarar: ”Utan lag
ingen överträdelse”. Lagen kan inte frälsa någon men
den visar oss Guds fullkomlighet och vår egen
ofullkomlighet.
3. Vilken lag handlar det om i 1 Johannes 3:4?
Romarbrevet 7:7 . Men synden skulle jag icke hava
lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke
______ av begärelsen, om icke lagen hade sagt: "Du
skall icke ha begärelse."
Answer: ___________________________
Note: Guds lag säger: ”Du skall inte ha begärelse”.
Att bryta mot de tio budorden som Gud skrev med sitt
eget finger (2 Mos 31:18; 32:16) är synd. Varje tänkbar
synd som någon människa skulle kunna begå,
fördöms av åtminstone ett av de tio buden. Det är
därför som det står att Guds lag är ”utan gränser”(Psaltaren 119:96) och att den är ”utan brist”
(Psaltaren 19:8) . ”Den gäller alla människor” (Predikaren 12:13) När vi blir medvetna om vår
synd söker vi en Frälsare. Därför hatar djävulen lagen mer än allt annat, för den får oss att söka
Jesus för förlåtelse och frälsning.

4. Höll Jesus de tio buden?
Johannes 15:10 . Jag har ______ min Faders bud.
Answer: ___________________________
Note: Jesus höll verkligen de tio budorden som ett
exempel för oss. (1 Petrus 2:21)
5. Hur
många
människor
har
syndat?
Romarbrevet 3:23 . ______ hava ju syndat och äro i
saknad av härligheten från Gud.
Answer: ___________________________
6. Vad är
straffet för
att leva ett
syndigt liv?
Romarbrevet 6:23 . Den lön som synden giver är
______ .
Answer: ___________________________
Note: Det hade inte varit nödvändigt för Jesus att dö
på korset om Guds lag kunde ha ändrats. Det faktum
att Jesus betalade syndens straff genom att dö visar
att lagen är oföränderlig.
7. Det finns de som hävdar att de tio buden inte
gäller för nya testamentets kristna. Vad säger Jesus
om det?
Matteus 19:17 . Vill du ingå i livet, så ______ buden.
Johannes 14:15 Älskar ni mig, så håller ni mina bud.
Uppenbarelseboken 14:12 Här gäller det för de heliga
att ha ståndaktighet, för dem som håller Guds bud.
Answer:
_________
_________
_________
Note: Nya testamentet visar klart att Guds folk håller
hans bud. Vi vet ju alla att världen i dag har hamnat i
stora svårigheter eftersom så många människor inte
längre tycker att det är viktigt att lyda Guds lag.
Bibeln talar om vår tid när den säger: ”Det är tid för
Herren att handla, ty de har gjort din lag om intet.”
Psaltaren 119:126
8. Hur är det möjligt att hålla de tio Guds bud?

Filipperbrevet 4:13 . Allt förmår jag i ______ som giver mig kraft.
Romarbrevet 8:3, 4 Gud, ...sände sin Son ...och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav
uppfyllas i oss.
Filipperbrevet 1:6 Han som i eder har begynt ett gott verk, han skall också fullborda det, intill
Kristi Jesu dag.
Answer: ___________________________
Note: När man föds på nytt kommer Jesus Kristus, genom den Helige Ande, in i människans liv
och gör det på ett mirakulöst sätt möjligt att lyda honom.
9. Vad var det gamla förbundet, och varför
misslyckades det?
5 Mosebok 4:13 . Och han förkunnade för eder sitt
förbund, som han bjöd eder att hålla nämligen de ___
______ ; och han skrev dem på två stentavlor. (Två
ord i svaret)
Hebreerna 8:8 Men nu förebrår Gud dem och säger,
...jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och
med Juda hus.
Answer: ___________________________
Note: Bristerna i det gamla förbundet berodde inte på Gud eller hans lag utan på människorna.
Psaltaren 19:8 Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen; Herrens vittnesbörd är fast och
gör den enfaldige vis.
10. Vilken lag grundar sig det nya förbundet på?
Hebreerbrevet 8:10 . Detta är det förbund som jag
skall sluta ... säger Herren: Jag skall lägga mina lagar
i deras sinnen, och i deras ______ skall jag skriva
dem.
Answer: ___________________________
Note: De två förbunden var överenskommelser
mellan Gud och hans folk. Gamla förbundet
misslyckades därför att det var baserat på
människans bristfälliga löften och gärningar.
2 Mosebok 24:7 Vi vill göra allt vad Herren har sagt
och lyda honom.
Det nya förbundet lyckas därför att Guds lag skrivs in
i våra hjärtan och är baserade på Jesu löften och
hans undergörande kraft.
Hebreerbrevet 8:10 Jag skall lägga mina lagar i deras
sinnen och inrista dem i deras hjärtan.
Människans hela natur blir förändrad så att det blir en
glädje att göra Guds vilja. Lägg märke till att nya
förbundet är baserat på samma lag, men är skriven på
ett annat ställe (hjärtat) och bygger på bättre löften
(Guds).
11. Är det verkligen viktigt att hålla Guds lag när vi i

tro lever under nåden?
Romarbrevet 6:15 . Hur är det alltså? Skola vi synda, eftersom vi icke stå under lagen, utan
under nåden? ______ ______ ! (Svaret har två ord)
Answer: ___________________________
Note: De som efter att ha brutit mot lagen, har fått Jesu förlåtelse, är sedan dubbelt förpliktade
att lyda hans bud. Och när de upplever hans välsignande förlåtelse är de ivrigare än andra att
med glädje följa Jesus.
12. Blir man frälst genom att hålla lagen?
Efeserbrevet 2:8, 9 . Ty av ______ 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.
Answer: ___________________________
Note: Ingen blir frälst genom att hålla Guds lag. Alla
blir frälsta genom Guds undergörande nåd. Men alla
de som är frälsta och förvandlade genom Jesu nåd,
vill visa sin kärlek och tacksamhet till honom genom
att lyda hans lag.
Johannes 14:15 Älskar ni mig så håller ni mina bud.
13. Vad motiverar en människa att lyda Guds bud?
Romarbrevet 13:10 . Alltså är ______ lagens
uppfyllelse.
Matteus 22:37-39 Du skall älska Herren, din Gud, av
allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt
förstånd. Detta är det yppersta och förnämsta budet.
Därnäst kommer ett som är detta likt: Du skall älska
din nästa såsom dig själv.
1 Johannes 5:3 Ty däri består kärleken till Gud, att vi
håller hans bud.
Answer: ___________________________
Note: Kärleken är en mäktig drivkraft. De fyra första budorden handlar om mina förpliktelser
mot Gud. När jag älskar Gud är det ett nöje att lyda de buden. De sex sista buden innefattar mina
förpliktelser mot människor. Om jag verkligen älskar mina medmänniskor, vill jag inte göra
någonting som skulle kunna skada dem.
14. Kan jag vara en sann kristen utan att hålla Guds
bud?
1 Johannes 2:3, 4 . Därav veta vi att vi hava lärt
känna honom, därav att vi ______ hans bud. Den som
säger sig ha lärt känna honom och inte håller hans
bud, han är en lögnare och i honom är icke
sanningen.
Answer: ___________________________

15. Finns det några gammaltestamentliga lagar som
inte längre är bindande för kristna människor?
Efeserbrevet 2:15 . Ty i sitt kött gjorde han om intet
budens ______.
Answer: ___________________________
Note: Ja, de stadgar och förordningar som reglerade
prästerskapet och offersystemet har avskaffats,
eftersom de var symboler på den kommande Kristus
(Kolosserbrevet 2:13-17) Han uppfyllde dem som
Guds sanna Lamm.
16. Vem hatar Satan särskilt mycket?
Uppenbarelseboken 12:17 . Och draken [djävulen]
vredgades än mer på kvinnan [Guds församling] och
gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes
säd [de som är trogna intill änden], mot dem som
hålla Guds ______ och hava Jesu vittnesbörd.
Answer: ___________________________
Note: Satan hatar och gör sitt yttersta för att förgöra
Guds sista församling, den som lyder Jesu bud och
lär människor att det finns en gudomlig kraft som kan
förvandla en syndare till att bli ett Guds barn.
17. Vilka är några av de underbara belöningar man
får om man håller Guds bud?
Johannes 15:11 . Detta har jag talat till eder, för att
min glädje skall bo i eder, och för att eder ______
skall bliva fullkomlig.
Answer: ___________________________
Note: Lycka, glädje, frid och ett mycket rikare liv
kommer dem till del som lyder Guds lag. Inte att
undra på att David säger att Guds bud är mer
åtråvärda än guld. (Psaltaren 19:10,11).
18. Längtar du efter ett kärleksfullt förhållande till
Jesus som leder dig till att bli ett av hans glada,
lydiga barn?
.
Answer: ___________________________

Tegel-utan-halm
Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att
begära Israels folks frihet, hade han och Aron haft ett
sammanträde med Israels förtryckta ledare. Vid det här
sammanträffandet hade Moses och Aron uppmanat folket att
helga sig åt Herren, ty Gud planerade att med sin mäktiga
hand befria dem ur slaveriet.
Israeliterna hade släpat och slitit sju dagar i veckan för att
hinna med sina arbeten åt Egyptierna. Men efter samtalet
med Moses hade de beslutat att återinföra en ledig dag i
veckan. Det var därför Farao blev så vred och senare sade till
Moses och Aron: "Ni vill skaffa dem frihet ifrån deras
dagsverken!" 2 Mosebok 5:5. (Det hebreiska ordet för frihet
som används här är shabath. Det betyder "få dem att hålla
sabbaten.")
Farao var arg och förstod att han måste göra något drastiskt
för att inte förlora kontrollen över sina slavar. Han beslöt öka
deras arbetsbörda ännu mer så att de inte skulle ha tid för
varken Gud eller gudstjänst. Så han sade: "Ni skall inte vidare
såsom förut ge folket halm till att göra tegel. Låt dem själva gå
och skaffa sig halm. Men samma antal tegel som de förut har gjort skall ni ändå ålägga dem, utan något
avdrag." 2 Mosebok 5:7-8.
Gud planerar att göra mäktiga ting för sitt folk i dag, precis som han gjorde på Mose tid. Han kommer
snart att befria sina trogna barn från syndens träldom och föra dem till det himmelska Kanaan. Och
återigen försöker han få sina barn att förstå innebörden och betydelsen av sabbatsvila.

1. Skapade Gud sabbatsvilan uteslutande för
israeliter?
Markus 2:27 . Därefter sade han till dem: "Sabbaten blev
gjord för ______ skull, och icke människan för sabbatens
skull."
Answer: ___________________________
Note: När Jesus sade att sabbaten blev gjord för
människan, syftar ordet "människa" på hela
mänskligheten - alla människor, i alla tider, överallt.
2. När
instiftades sabbaten?
1 Mosebok 2:1,3 . Så blev nu himmelen och jorden
______ med hela sin härskara. ...Och Gud välsignade
den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den
dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort,
när han skapade.
Answer: ___________________________
Note: Sabbaten instiftades vid skapelseveckans slut.

3. Vilken dag i veckan är sabbatsdagen?
1 Mosebok 2:2, 3 . Och Gud fullbordade på ______
______ det verk som han hade gjort; och han vilade på
______ ______ från allt det verk som han hade gjort. Och
Gud välsignade den ______ ______ och helgade den.
Answer: ___________________________
Note: Tre gånger i 1 Mosebok, kapitel 2, talar Gud om
för oss att han gjorde den sjunde dagen i skapelseveckan
till sabbat. Han "helgade" den, vilket betyder att han
"avskiljde den för ett heligt syfte". Gud gjorde sabbaten till
att vara en 24-timmars period, för han visste att man
måste ha tid för att utveckla en sann kärleksrelation till Jesus. Djävulen vill, precis som Farao i Egypten,
ha oss så upptagna med arbete att vi inte har tid att tänka på Gud. Men Gud visste hur stressade och
upptagna människorna skulle komma att vara på den sista tiden, så han avsatte 24 speciella timmar
varje vecka för att kunna få vara tillsammans med sina barn, och bara umgås. Han har stämt träff med
dig varje vecka, missa inte det mötet!
4. Hur har Gud visat oss att hans heliga sabbat är
viktig?
2 Mosebok 20:8-11 . Tänk på sabbatsdagen, så att du
helgar den. ...därför har Herren ______ sabbatsdagen
och helgat den.
Answer: ___________________________
Note: Det fjärde av Guds tio budord finner vi i 2
Mosebok 20:8-11. Genom att göra sabbaten till ett av de
tio budorden, visade han hur ytterst viktig den är. I vers
10 kallas den "Herrens, din Guds sabbat". Det är bara det
fjärde budet som börjar med orden "tänk på". Det visar att
Gud visste att människorna skulle glömma. Att bryta mot tio Guds bud är synd (1 Johannes 3:4). Men
Jesus dog för att frälsa sitt folk från deras synder och
lagöverträdelser (Matteus 1:21).
5. Vilka två dyrbara saker säger Gud att sabbaten är
ett tecken på?
Hesekiel 20:12 . Jag gav dem ock mina sabbater, till att
vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle
veta att jag är Herren, som ______ dem.
2 Mosebok 31:17 Den [sabbaten] skall vara ett evärdligt
tecken mellan mig och Israels barn; ty på sex dagar
gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen
vilade han och tog sig ro.
Answer: ___________________________
Note: Gud säger att sabbaten är ett tecken på sin kraft som Skapare och Frälsare. I
Uppenbarelseboken 14:6-14, ger Gud oss tre viktiga budskap till att förkunna "för dem som bo på
jorden, för alla folkslag och stammar och tungomål och folk." Vers 6. Det första budskapet hittar vi i vers
7: "Frukta Gud och ge honom ära, ty stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbed honnom
som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor." Denna vädjan att återgå till sann tillbedjan är
hämtat direkt från det fjärde budet: "Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och
allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen." 2 Mosebok 20:11.

6. Vilken dag helighöll Jesus?
Lukas 4:16 . Så kom han till Nasaret, där han var
uppfödd. Och på sabbatsdagen gick han, såsom hans
______ var, in i synagogan: och där stod han upp till att
föreläsa.
Answer: ___________________________
Note: Jesus är vårt exempel (1 Petrus 2:21) i allting,
inklusive sabbatsfirandet. Jesus hade som sed att gå i
kyrkan på sabbaten. En "sed" är en regelbunden vana.
Kristna människor är pliktiga att leva så som Jesus levde
(1 Johannes 2:6).
7. Vad hade Paulus för vana att göra på
sabbatsdagen?
Apostlagärningarna 18:4 . Och i synagogan höll han
______ ______ samtal och övertygade både judar och
greker.
Apostlagärningarna 17:2 I den gick Paulus in, såsom
hans sed var. Och under tre sabbater talade han där
med dem, i det han utgick ifrån skrifterna.
Answer: ___________________________
Note: Även Paulus hade till vana att hålla den sjunde
dagen som sabbat.
8. Samlades apostlarna även med icke-judar på
sabbatsdagen?
Apostlagärningarna 13:42 . När de sedan gingo därifrån,
bad [icke-judarna] dem att de nästa ______ skulle tala
för dem om samma sak.
Answer: ___________________________
Note: Vid ett annat tillfälle samlades lärljungarna på
sabbaten tillsammans med en grupp icke-judiska kvinnor
vid en flod, eftersom det inte fanns någon synagoga i
staden (Apostlagärningarna 16:13).
9. Menade Jesus att Hans folk skulle hålla sabbaten
även efter det att han dött för deras synder?
Matteus 24:20 . Men bedjen att eder flykt icke må ske
om vintern eller på ______ .
Answer: ___________________________
Note: Jesus förutsäger här Jerusalems fall, vilket han
visste skulle inträffa år 70 e.Kr (ca 40 år senare). Men
han råder dem att be till Gud att de inte skulle behöva fly
från de anfallande krigsstyrkorna på en sabbat. Det är
uppenbart att Jesus förväntade sig att hans efterföljare skulle hålla sabbaten helig långt efter hans död.

10. Lär Bibeln ut att Guds folk även på den sista
tiden skulle hålla hans sjundedags-sabbat helig?
Uppenbarelseboken 12:17 . Och draken (djävulen)
vredgades än mer på kvinnan (församlingen)och gick
åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd (de
som var kvar), mot dem som hålla Guds ______ .
Uppenbarelseboken 14:12 Här gäller det för de heliga
att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud.
Answer: ___________________________
Note: Texterna ovan avser tydligt Guds församling i
den sista tiden och varje avsnitt förklarar klart och tydligt att Guds församling på den sista tiden
håller hans bud, som naturligtvis inkluderar även det fjärde budet, sabbatsbudet.
11. Kommer alla frälsta i himlen att fira sabbat?
Jesaja 66:22, 23 . Ty likasom de nya himlar och den
nya jord, som jag vill göra, bliva beståndande inför
mig, säger Herren, så skall det ock vara med edra
barn och med ert namn. ...Och sabbatsdag efter
sabbatsdag skall det ske, att ______ kött kommer och
tillbeder inför mig, säger Herren.
Answer: ___________________________
Note: Bibeln talar om för oss att de återlösta av alla
åldrar kommer att fira sabbat tillsammans i himlen
och på den nya jorden.
12. Kan vi vara säkra på att den nuvarande sjunde
dagen i veckan (lördag) är samma sabbatsdag som
Jesus helighöll?
Lukas 23:54-24:1 . Det var då tillredelsedag [fredag],
och sabbatsdagen begynte ingå. ...Sedan vände de
hem igen och redde till välluktande kryddor och
smörjelse; men på sabbaten var de ______, efter
lagens bud. Men på första veckodagen kom de, ...till
graven med de välluktande kryddor som de hade
tillrett.
Answer: ___________________________
Note: Jesus korsfästes på en fredag (förberedelsedag) som är dagen före sabbaten (Markus
15:42). Jesus vilade i graven på sabbaten efter lagens bud (Lukas 23:56), och uppstod på den
första dagen… dagen efter sabbaten (Markus 16:1-6). Kristna runt om i världen firar fortfarande
denna dag som påsksöndag. Bibeln visar tydligt att sabbaten var dagen efter fredag och dagen
före söndag. I de flesta av världens länder börjar veckan fortfarande på söndag, och på många
språk heter lördag "Sabbat" i någon form. (Se bilagorna med titeln ”Vad ordboken säger” och
”Har inte kalendern ändrats?”)

13. Tillåter Gud någon människa att ändra på sin
heliga dag?
Ordspråksboken 30:5, 6 . Allt Guds tal är luttrat;
...Lägg ______ något till hans ord, på det att han icke
må beslå dig med lögn.
Answer: ___________________________
Note: Alldeles innan Gud gav de tio budorden som
det berättas om i 5 Mosebok, kapitel 5, så varnade
Gud allvarligt för att "lägga något till" eller "taga
något därifrån." Nej, de skulle hållas precis som Gud
hade gett dem. Gud välsignade sin sabbat (2
Mosebok 20:11), och när han välsignar något så är det välsignat för alltid. (1 Krönikeboken 17:
27) I Psaltaren 89:35 säger Gud: "Jag skall inte bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat
skall jag ej förändra." Vilseförda människor medger att de ändrade Guds heliga sabbat till
söndag. Men Gud accepterar inte människoläror när han gett oss Bibeln till att vara vårt
rättesnöre.
14. När börjar och slutar sabbaten?
3 Mosebok 23:32 . Om aftonen, skolen I hålla denna
eder sabbatsvila, från afton till ______ .
Markus 1:32 Men när solen hade gått ned och det
hade blivit afton.
Answer: ___________________________
Note: Sabbatens timmar börjar vid solnedgången på
fredag och slutar vid solnedgången på lördag.
15. Vilken
dag är Herrens dag som det står om i
Uppenbarelseboken 1:10?
2 Mosebok 20:10 . Men den sjunde dagen är ______,
din Guds, sabbat.
Jesaja 58:13 Om du är varsam med din fot på
sabbaten, så att du inte på min heliga dag utför dina
sysslor.
Markus 2:28 Så är då Människosonen herre också
över sabbaten.
Answer: ___________________________
Note: Både i gamla och i nya testamentet kallar Gud sabbaten "Herrens dag". Han befaller
också att människor skall varnas för att synda mot Guds sabbat genom att kränka den (Jesaja
58:1,13). Sabbaten är till för alla människor (Jesaja 56:2-7). Bibeln syftar aldrig på söndagen när
den talar om Herrens dag. Söndag är helt enkelt en av veckans sex arbetsdagar. (Hesekiel 46:1)
Så har det alltid varit.

16. Vilken välsignelse utlovas i samband med
sabbatsbudet?
Matteus 11:28 . Kommen till mig, I alla som arbeten
och äro betungade, så skall jag giva eder ______.
2 Mosebok 33:14 Jag skall själv gå med dig och låta
dig få ro (Folkbibeln).
Answer: ___________________________
Note: Varje budord har en andlig innebörd. Somliga
legalistiska kristna fokuserar på lagens bokstav och
åsidosätter lagens anda. Jesus vill att vi ska ha båda
delarna för att bibehålla jämvikten. (Matteus 5:21,22,27,28) Bibeln använder ofta termen "vila" när
den syftar på frälsning. Hebreerbrevet 4:1,4,9,10 säger att de som uppriktigt har blivit ledda till
omvändelsens "vila" och som lyder Kristus, håller den sjunde dagen som sabbat som symbol på
kristen vila.
17. Jesus har gett sabbaten som ett tecken på sin
makt att skapa och att helga. Är det din önskan att
även du ska få komma i åtnjutande av den speciella
välsignelse han ger till dem som helighåller sabbaten
till hans ära?
.
Answer: ___________________________

Härlighetens-land
En tid efter det att Salomo hade blivit kung i Israel, visade sig
Gud för honom i en dröm och sade: "Bed mig om vad du vill
att jag skall ge dig." (1 Konungaboken 3:5) Den unge kungen
kunde ha bett om pengar, framgång eller ett långt liv, men det
gjorde han inte. I stället bad han om vishet att rätt kunna
regera Guds folk. Som svar på denna ödmjuka bön från
hjärtat, gav Gud Salomo ofantlig vishet och omdömesförmåga
– mer än någon annan människa. Dessutom välsignade Gud
honom med pengar, framgång och ett långt liv.
Under Salomos regering åtnjöt Israel mer framgång och ett
fredligare liv än under någon annan tid i landets historia.
Dyrbara metaller var så vanliga i Jerusalem under den här
tiden att silver blev lika vanligt som sten (1 Konungaboken
10:27). Förutom det strålande templet av marmor och guld
som Salomo byggde åt Gud, uppförde han också ett lyxigt
palats med vinterträdgård åt sig själv och hela städer enbart
för sina hästar och vagnar. Alla städer i hela landet hade
vackra parker och trädgårdar med blommande växter och
sällsynta träd. Kungar, regenter och adelsmän kom på besök
från hela världen och hade med sig presenter. De kom för att
få lyssna till och lära sig från den klokhet och vishet som Gud hade lagt ner i Salomos hjärta. (1
Konungaboken 10:24).
Bland de många statsmän som kom på besök var också en mycket rik och vacker drottning från det
fjärran landet Saba. Hon ville med egna ögon se, om det som hon hade hört om Israels kung var sant.
Drottningen av Saba ställde många svåra frågor, och hon var förundrad över Salomos skarpsinninga
och kloka svar. Och vart hon vände sig, blev hon överväldigad av vad hon såg. Men även när Israel var
på sin höjdpunkt, var det ingenting jämfört med det härlighetsrike som Gud har berett för oss!

1. Vilket löfte gav Jesus sitt folk?
Johannes 14:2 . I min Faders hus äro många boningar;
...jag går bort för att bereda eder ______.
Answer: ___________________________
2. Vad
vet vi om
platsen
som
Jesus
håller på
att
förbereda?
Jesaja 65:17 . Ty se, jag vill skapa ______ himlar och en
ny jord.
Hebreerbrevet 11:16 Ty han har berett åt dem en stad.
Matteus 5:5 Saliga äro de saktmodiga, ty de skall besitta
jorden.
Jesaja 65:21 När de bygger hus, skall de också få bo i dem.
Answer: ___________________________

Note: Är det inte fantastiskt! Gud har förberett för sitt folk nya himlar, en ny jord och en ny helig stad.
De rättfärdiga kommer att i den här staden få ärva ett underbart hus, byggt av Jesus (Johannes 14:2)
plus ett sagolikt hus på landet som de själva kommer att få bygga på den nya jorden (Jesaja 65:21).
3. Vad vet vi mer om den heliga staden ?
Uppenbarelseboken 21:16 . Och staden utgjorde en
______, ...Och med stången mätte han staden: dess mått
var tolv tusen stadier, dess längd och bredd och höjd
voro lika.
Uppenbarelseboken 21:2 Och jag såg den heliga
staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen,
från Gud.
Uppenbarelseboken 21:10, 12 Den heliga staden
Jerusalem, som kom ned från himmelen, från Gud,
...hade en stor och hög mur med tolv portar.
Uppenbarelseboken 21:18 Och stadsmuren var byggd av jaspis.
Uppenbarelseboken 21:21 Stadens gata var av rent guld.
Answer: ___________________________
Note: Den heliga staden är kvadratisk. Den kommer ner från himlen till den nya jorden och kommer att
landa där Oljeberget ligger nu (Sakarja 14:4,5). Var och en av de 12 portarna är gjord av en enda pärla
(Uppenbarelseboken 21:21) och stadens solida murar är gjorda av jaspis. (Uppenbarelseboken 21:17).
4. Vad säger bibeln om stadens vatten- och
matförsörjning?
Uppenbarelseboken 22:1 . Och han visade mig en
______ med vatten, klar som kristall.
Uppenbarelseboken 22:2 På båda sidor om strömmen
stod livets träd, som gav tolv skördar, ty de bar frukt var
månad; och trädens löv tjänade till läkedom för folken.
Answer: ___________________________
Note: En outsinlig flod med rent, klart vatten strömmar
ut från Guds tron, och livets träd bär ny frukt varje månad.
I denna sagolika frukt och i trädets blad finns motgiftet mot döden och upprätthållandet av evigt liv.
Dessutom kommer Guds heliga att odla sin egen föda på sina lantställen (Jesaja 65:21). Guds folks diet
kommer att vara den samma som innan synden kom in i världen, nämligen frukt, säd och nötter. (1
Mosebok 1:29, 31). Smaken kommer att vara
obeskrivbart läcker och näringsvärdet perfekt.
5. Hur kommer livet i himlen att vara annorlunda än
livet på jorden?
Jesaja 35:5 . Då skola de ______ ögon öppnas.
Jesaja 35:5 Och de dövas öron upplåtas.
Jesaja 35:6 Då skall den lame hoppa såsom en hjort,
och den stummes tunga skall jubla.
Jesaja 65:25 Ingenstans ...skall man då göra, vad ont

och fördärvligt är.
Jesaja 11:6 Då skall vargar bo tillsammans med lamm, ...och en liten gosse skall valla dem.
Answer: ___________________________
6. Hurudana kroppar kommer vi att ha?
Filipperbrevet 3:20, 21 . Herren Jesus Kristus: ...vilken
skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik
hans ______.
Answer: ___________________________
7. Har
Jesus en
riktig
kropp,
eller är
han en
ande?
Lukas 24:39 . Sen här mina händer och mina fötter, och
sen att det är jag själv; ja, tagen på mig och sen. En ande
har ju icke ______ och ben, såsom I sen mig hava.
Answer: ___________________________
Note: Efter uppståndelsen var Jesu kropp verklig, med kött och ben som man kunde ta på och känna.
Lärjungarna trodde först att han var en ande när han plötsligt visade sig för dem, men efter det att de
känt på honom och sett honom äta (Lukas 24:40-43) så visste de att han var verklig. Fyrtio dagar senare
ledde Jesus ut dem till Betania och for där upp till himlen (Lukas 24:50,51). Änglarna som visade sig för
lärjungarna sa till dem: "Denne Jesus (av kött och ben) ...han skall komma tillbaka på samma sätt som
ni har sett honom fara upp till himlen." (Apostlagärningarna 1:11). Alltsedan sitt människoblivande är
Jesus för alltid förbunden med människosläktet samtidigt som han är Gud.
8. Vilket annat uppmuntrande löfte har vi fått?
Apostlagärningarna 3:20, 21 . Han sänder ...Jesus,
vilken dock himmelen måste behålla intill de tider då allt
skall bliva ______ igen.
Answer: ___________________________
Note: Pris ske Gud, allt underbart som gick förlorat när
synden kom in i världen kommer att återupprättas i Guds
nya rike.
Alla
människor
kommer att
uppriktigt älska, stödja och lita på varandra. Därför
kommer det aldrig mer att finnas våld (Jesaja 60:18), inte
heller bedrägeri, skymf, illojalitet, oärlighet, baktaleri,
otrygghet, depression, farligheter, besvikelse eller
hjärtesorg. Vi kommer att leva ett liv till brädden fyllt av
glädje, lycka, förnöjsamhet och överflöd, för evigt.
9. Kommer sorgliga eller smärtsamma minnen från
detta liv att bedröva människorna i himlen?

Jesaja 65:17 . Man skall ______ mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå.
Answer: ___________________________
Note: Herren lovar här att de jordiska sorgerna inte skall bedröva hans heliga i himlen.
10. Kommer vi att känna igen varandra i Guds nya
rike?
1 Korinterbrevet 13:12 . Men då skall jag ______ till
fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.
Answer: ___________________________
Note: Vi kommer att känna igen varandra mycket väl.
Vår förmåga att känna igen varandra kommer att
förbättras i himlen. Himlen kommer att bli en helt
fantastisk släktträff.
11. Vilka
andra spännande löften ger Gud oss angående sitt
tillkommande rike?
Jesaja 35:10 . Herrens förlossade skola ...komma till
Sion med jubel; evig ______ skall kröna deras huvuden.
Psaltaren 16:11 Inför ditt ansikte är glädje till fyllest.
Sakarja 8:5 Och stadens gator skall vara fulla av gossar
och flickor, som leker där på gatorna.
Jesaja 40:31 Så hastar de åstad utan att mattas, de
färdas framåt utan att bli trötta.
Jesaja 40:31 De får nya vingfjädrar såsom örnarna.
Answer: ___________________________
Note: De heliga kommer liksom änglarna att kunna flyga snabbare än ljuset. Eftersom de har ärvt
allting (Uppenbarelseboken21:7) kan de besöka andra världar, och det tar dem bara några ögonblick att
komma dit. Enligt skriften har Gud skapat andra världar
som inte fallit i synd.
12. Kan vi med ord ge en rättvis bild av Guds nya
rike?
1 Korinterbrevet 2:9 . Vad intet öga har sett och intet öra
har hört, och vad ingen människas ______ har kunnat
tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom.
Answer: ___________________________
Note: I vårt nuvarande tillstånd kan du och jag inte ens
föreställa oss allt det underbara som Gud har förberett för
sina barn. Inga ord, tankar eller ens drömmar kan med
rätta beskriva himlens fantastiska glädje och lycka, eller
den musik eller de färger som kommer att finnas där. Hur vi än har fått lida på den här jorden, kommer
himlen ändå att uppväga alla jordens vedermödor (Romarbrevet 8:18).

13. Vad är Guds nya rikets största belöning?
Uppenbarelseboken 21:3 . Gud själv skall vara ______
dem
Answer: ___________________________
Note: Tro på det och förundras! Gud kommer faktiskt att
bo på den nya jorden med sitt folk. Ingenting av ren fröjd
och härlighet kan jämföras med detta!
14. Vad
är det som
utestänger
människor från Guds himmelska rike?
Uppenbarelseboken 21:27 . Men intet ______ skall
någonsin komma ditin.
Uppenbarelseboken 21:7 Den som vinner seger, han
skall få detta till arvedel.
Answer: ___________________________
Note: Synd orenar och kan inte tillåtas i himlen, för då
skulle det kunna uppstå ett uppror igen. (Se bilaga ”Guds rike”)
15. Vad kan jag göra åt min synd?
1 Johannes 1:9 . Om vi bekänna våra synder, så är han
trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder
och ______ oss från all orättfärdighet.
Answer: ___________________________
Note: Om jag ber Jesus att förlåta mig mina synder så
förlåter han mig och renar mig från synd och gör mig till
sitt barn.
16. Vad
är enligt
Jesus nyckeln till framgång i detta och i det
kommande livet?
Matteus 6:33 . Söken först efter hans ______ och hans
rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.
Answer: ___________________________
Note: Det här är exakt vad Salomo gjorde när Gud
frågade: "Vad vill du ha?" Hans första tanke handlade om
Guds rike och hans rättfärdighet. I gengäld blev Salomo
välsignad med ett ärorikt konungadöme. Det kommer att
hända så med oss också om vi söker Guds rike först.

17. Är det din önskan att bli frälst och renad från
synd så att du kan vara säker på att få en plats i Guds
nya rike?
.
Answer: ___________________________

Andebesvärjerskan-från-En-Dor
Kung Saul visste inte vad han skulle ta sig till och han darrade
av fruktan. Filistéernas hela armé hade samlat sig för att
angripa Israels mycket mindre och svagare trupper. "Om ändå
Samuel hade varit här. Han skulle ha vetat vad vi skulle göra",
jämrade sig Saul. Men den store profeten var död sedan
några år tillbaka.
Den gamle kungen försökte förtvivlat söka råd och vägledning
hos andra profeter och präster, men Gud svarade honom inte.
Som ung man hade Saul levt nära Gud. Men när han kom till
makten hade han förändrats och blivit grym och upprorisk mot
Guds Ord. En gång hade han till och med mördat en hel by
med präster. Kung Saul hade envist vägrat lyssna till Guds
röst, och nu i sin nöd, svarade inte Gud honom.
"Då sade Saul till sina tjänare: 'Sök upp åt mig någon
andebesvärjerska, så vill jag gå till henne och fråga henne." 1
Samuel 28:7. Gud hade tydligt och klart befallt sitt folk att
aldrig ha något att göra med andebesvärjare eller häxor (3
Mosebok 19:31; 20:27), men det brydde sig Saul inte så
mycket om nu för tiden.
Efter att ha hört om en kvinna i En-Dor som påstod sig kunna kommunicera med de döda, förklädde
kungen sig och for för att tala med henne. Han sa: "Kalla fram Samuel". Andebesvärjerskan gick igenom
alla sina riter och konster och plötsligt framträdde en gestalt som påstod sig vara profeten Samuel.
Gestalten gav sedan kungen ett mycket negativt meddelande: Saul och hans tre söner skulle komma att
dö i striden nästa dag.
Följande dag dödades Sauls söner av filistéerna, och den sårade och modlöse kungen tog sitt liv genom
att kasta sig på sitt eget svärd (1 Samuel 31:2-4). Vem var det som talade till Saul genom häxan – en
återuppstånden Guds profet, eller en förklädd ond ande?

1. Var gestalten som Saul såg verkligen profeten
Samuel?
1 Konungaboken 22:22 . Han svarade: "Jag vill gå ut
och bliva en ______ ______ i alla hans profeters mun."
Uppenbarelseboken 16:14 De är nämligen onda andar
som gör tecken.
Answer: ___________________________
2. Komm
er de döda
tillbaka för
att kommunicera med eller skrämma de levande?
Job 14:21 . Om hennes barn komma till ära, så ______
hon det icke; om de sjunka ned till ringhet, så aktar hon
dock ej på dem.
Predikaren 9:5, 6, 10 De döda veta alls intet, och de
hava ingen vinning mer att vänta, utan deras åminnelse
är förgäten. Både deras kärlek och deras hat och deras
avund hava redan nått sin ände, och aldrig någonsin få
de mer någon del i vad som händer under solen [i detta

liv] ...ty i dödsriket, dit du går, kan man icke verka eller tänka, där finnes ingen insikt eller vishet.
Answer: ___________________________
Note: Nej! ! Bibeln är tydlig på denna punkt. En död människa gör ingenting, och vet heller ingenting
om vad som händer på jorden.
Psaltaren 115:17 De döda prisar inte Herren.
Psaltaren 6:6 I döden tänker man inte på dig.
Job 7:10 Aldrig mer vänder han tillbaka till sitt hus.
Jesaja 38:18 Döden prisar dig inte.
3. Vem har dödens nycklar enligt
Uppenbarelseboken?
Uppenbarelseboken 1:18 . Jag var död, men se, jag
______ i evigheternas evigheter och jag har nycklarna till
döden och dödsriket.
Answer: ___________________________
Note: Bibeln är tydlig. Endast Jesus har nycklarna till
döden. Det är till hans ord vi ska gå för att få svar på våra
frågor om döden.
4. Hur
skapade Gud människan i begynnelsen?
1 Mosebok 2:7 . Och Herren Gud danade människan av
______ från jorden och inblåste livsande i hennes näsa,
och så blev människan en levande varelse.
Answer: ___________________________
Note: Två saker hände vid skapelsen: 1. Gud formade
människan av jord, och 2. Han blåste in livsande genom
hennes näsborrar. På så sätt blev människan en levande
varelse.
5. Vad händer när man dör?
Predikaren 12:7 . Och stoftet vänder åter till jorden,
varifrån det har kommit, och ______ vänder åter till Gud,
som har givit den
Answer: ___________________________
Note: Det som sker vid döden är det motsatta till det
som skedde vid skapelsen. Kroppen blir åter jord och
anden, eller livet, vänder tillbaka till Gud som gav det.
Bibeln anger tydligt att "anden" som vänder tillbaka till
Gud helt enkelt är den livsande, som Gud blåste in i
människans näsa i begynnelsen (Jakob 2:26 Job 27:3
Job 33:4). Psaltaren 104:29, 30 säger: "Du tar bort deras ande, då förgås de och vänder åter till siitt stoft
igen. Du sänder ut din ande (livsande), då skapas liv."

6. Vart tar de döda vägen när de dör?
Job 21:32 . Och när han har blivit bortförd till ______, så
vakar man sedan där vid kullen.
Johannes 5:28, 29 Alla som är i gravarna skola höra
hans röst och gå ut ur dem.
Answer: ___________________________
Note: De döda, både rättfärdiga och orättfärdiga,
befinner sig i sina gravar och kommer att höra Jesu röst
när han kallar upp dem ur graven. Det är då, vid
uppståndelsen, som de får sin belöning eller sitt straff.
7. Bibeln säger klart att kung David är frälst. Är han i
himlen nu?
Apostlagärningarna 2:34 . Ty icke har David ______
______ till himmelen.
Apostlagärningarna 2:29 Mina bröder, jag kan väl fritt
säga till er om vår stamfader David att han är både död
och begraven; hans grav finns ju ibland oss ännu i dag.
Answer: ___________________________
Note: Nej! Aposteln Petrus skriver att David är död och
begraven - inte att han lever i himlen. Dessutom gör
Hebreerbrevet 11:32-40 klart för oss att ingen av de trogna, genom alla tider, ännu har fått sin belöning.
Vi kommer alla att få vår belöning samtidigt (verserna 39 och 40).
8. Men är det inte sant att själen är odödlig och att
endast kroppen dör?
Hesekiel 18:4 . Se, alla själar äro mina, ...den som
syndar, han skall ______.
1 Timoteus 6:15, 16 Han som är konungarnas konung
och herrarnas Herre, han som allena har odödlighet.
Answer: ___________________________
Note: Uttrycket "Inte en levande själ fanns kvar",
används ofta när man vill säga att ingen människa fanns
kvar. Vi är levande själar, eller varelser, och levande
varelser dör. Människan är dödlig, endast Gud är odödlig.
Den vitt utbredda läran om själens odödlighet återfinns
inte i Bibeln. Den läran har människor själva konstruerat.
9. När kommer de rättfärdiga att få odödlighet?
1 Korinterbrevet 15:51-53 . Alla skola vi bliva
förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista
______ ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola
uppstå till oförgänglighet, ...och detta dödliga ikläda sig
odödlighet.
1 Tessalonikerbrevet 4:16 Ty Herren skall själv stiga
ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en

överängels röst och en Guds basun. Och först skall de i Kristus döda uppstå.
Answer: ___________________________
Note: Ja, de rättfärdiga kommer att få odödlighet vid uppståndelsen. De orättfärdiga kommer aldrig att
få det.
10. Vilket ord använder Bibeln ofta när den beskiver
döden?
Johannes 11:11,14 . "Lasarus, vår vän, har ______ in;
...Lasarus är död.
Matteus 27:52 Och gravarna öppnades, och många
avsomnade heligas kroppar stodo upp.
2 Samuel 7:12 När du vilar hos dina fäder.
1 Tessalonikerbrevet 4:14 Lika visst skall också Gud
genom Jesus föra dem som är avsomnade fram jämte
honom.
Answer: ___________________________
Note: Bibeln beskriver ofta döden som en sömn. Döden är ett tillstånd av total omedvetenhet. Det gör
ingen skillnad om den varar 15 minuter eller tusen år. De döda "sover" helt enkelt i sina gravar tills
uppståndelsen, då alla skall bli uppväckta av Jesus. Läran om att de dödas andar är himmelska änglar,
eller något rättskaffens andeliknande väsen som man kan komma i kontakt med, saknar helt biblisk
grund.
11. Om trollkarlar, häxor och spiritistiska medier inte
kan kontakta de döda, vem är det då de får kontakt
med?
Uppenbarelseboken 16:14 . De äro nämligen onda
andar som göra ______.
Answer: ___________________________
Note: Himlens änglar kallas för "Guds tjänsteandar"
(Hebreerbrevet 1:14) som hjälper människorna på jorden.
Änglarna som kastades ner från himlen tillsammans med
Satan (Uppenbarelseboken 12:7-9) är också andar - onda
andar som bedrar människor genom att göra tecken och
under (Uppenbarelseboken 16:13-14). De använder sig av "lögnens alla kraftgärningar och tecken och
under" (2 Tessalonikerbrevet 2:9), och kan till och med
låta "eld i människornas åsyn falla ner från himmelen på
jorden" (Uppenbarelseboken 13:13). När medier säger att
det har kontakt med de döda, är de i verkligheten i
kontakt med Satans fallna änglar. (Jesaja 8:19-20)
12. Varför vill Satan att vi ska tro att de dödas andar
lever?
Matteus 24:24,25 . Ty människor som falskeligen säga
sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och
de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt
______ jämväl de utvalda. Jag har nu sagt er det förut.

Answer: ___________________________
Note: Satans första lögn till mänskligheten var: "Ingalunda skolen I dö." (1 Mosebok 3:4). Han vill få
människorna att tro att de dödas andar lever så att hans änglar kan ge sig ut för att vara helgon, profeter
och rättfärdiga ledare som har dött och så att han själv kan ge sig ut för att vara en ljusets ängel (2
Korinterbrevet 11:13-15). På så sätt kan han bedra miljontals människor. Användandet av de här onda
andarna kallas för "spiritism". Det grundar sig på en två-stegs tro: (1) de döda lever, och (2) de kan
kontakta dig, eller du kan kontakta dem. Detta är en av Satans mest förödande läror. Ändå tror nästan
hela världen i dag på detta. Andebesvärjerskan i En-Dor anropade inte Samuel. Vad hon såg var en ond
ängel som gav sig ut för att vara Samuel.
13. Hur effektivt kommer Satan att använda de här
onda andarna på den sista tiden?
Uppenbarelseboken 18:23 . Genom vars trolldom
______ folk blev förvillade.
Uppenbarelseboken 18:2 Fallet är det stora Babylon;
det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla
slags orena andar.
Uppenbarelseboken 12:9 Den gamle ormen, ...han som
kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen.
Answer: ___________________________
Note: Genom att använda sina onda änglar till att göra mirakel (trollkonster) kommer Satan att bedra
hela världen.
14. Hur ser Gud på dessa mirakler utförda av onda
änglar?
3 Mosebok 20:27 . När någon, man eller kvinna, befattar
sig med andebesvärjelse eller ______, skall denne
straffas med döden.
1 Timoteus 4:1 Somliga skall avfalla från tron och hålla
sig till villoandar och till onda andars läror.
Efeserbrevet 5:11 Ha ingen delaktighet i mörkrets
gärningar, som inte ger någon frukt.
Galaterbrevet 5:19-21 Men köttets gärningar är
uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,
avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,
missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant.
Uppenbarelseboken 21:8 Trollkarlar ...skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta
är den andra döden.
Answer: ___________________________
Note: På Mose tid befallde Gud att alla medier skulle dödas. I dag betonar han att trolldom är köttets
gärningar som människan kommer att bli utplånad för. Han varnar för att när man befattar sig med
medier så lämnar man tron, och han talar om för oss att alla spåmän (och spåkvinnor) kommer att dö
den andra döden i den brinnande sjön.

15. Vilken underbar kraft erbjuder Gud sitt folk?
Filipperbrevet 3:10 . Ty jag vill lära känna honom och
hans ______ kraft.
Answer: ___________________________
Note: Jesus erbjuder oss samma kraft till att leva rätt,
som uppväckte honom från de döda. Fantastiskt! Hur kan
vi misslyckas när vi fått en sådan otrolig kraft – och det
helt gratis? Därför att han älskar oss varnar Jesus oss
allvarligt och vill att vi skall hålla oss borta ifrån de onda
änglarnas kraft och mirakler. Istället erbjuder han sig att
utföra de gudomliga mirakler som behövs för att
förbereda oss för sitt rike (Filipperbrevet 1:6).
16. Vill du ta emot Jesu erbjudande om
uppståndelsens kraft i ditt liv?
.
Answer: ___________________________

Städer-i-aska
Abraham visste att hans brorson Lot gjorde ett stort misstag
när han valde att flytta med sin familj till Sodom. Visserligen
var städerna nere i Jordan-dalen gröna och vackra, men de
var också korrupta. "Men folket i Sodom var mycket ont och
syndigt inför Herren." 1 Mosebok 13:13. Städerna var så
syndiga att Gud till slut beslutade att förgöra dem. Men först
skickade han två änglar till Sodom för att rädda Lot och hans
familj.
Innan änglarna gick in i staden, förklädde de sig till två
resande män. Lot såg när dessa två stiliga män kom in
genom stadsporten, och eftersom han visste hur farligt det var
att vara ute på gatorna i den här gudlösa staden på kvällen,
bjöd han dem enträget att komma in och bo hos honom över
natten. Men syndfulla män hade redan fått ögonen på
främlingarna, och samlade sig utanför Lots hus. De försökte
tvinga Lot att lämna ut sina gäster för att kunna utnyttja dem
för sina lustar. Lot försökte förgäves resonera med stadens
män som trängde sig allt våldsammare på dörren. Men deras
aggression och djävulskhet bara tilltog och snart hotade de att
anfalla även Lot. Då kunde änglarna inte längre dölja sin
identitet. De drog in Lot i huset, stängde dörren och slog folkhopen därutanför med blindhet.
Tidigt nästa morgon sa änglarna till Lot och hans familj: "Fly för ditt livs skull; se dig inte tillbaka, och dröj
ingenstans på Slätten. Fly undan till bergen, så att du inte förgås." 1 Mosebok 19:17. Sedan "lät Herren
svavel och eld regna från himmelen, från Herren, över Sodom och Gomorra". 1 Mosebok 19:24. Bara
Lot och hans två ogifta döttrar räddades. Lots fru förvandlades till en saltstod när hon inte kunde låta bli
att längtansfullt kasta en sista blick tillbaka mot Sodom. Bibeln säger att världen kommer att vara lik
Sodom i den yttersta tiden, och att världens slutliga öde skall bli lik Sodoms öde!

1. Vilka två städer anges som exempel på hur de
ogudaktiga kommer att förintas?
2 Petrus 2:6 . Och städerna ______ och Gomorra lade
han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde
dem så till ett varnande exempel för kommande tiders
ogudaktiga människor.
Answer: ___________________________
Note: Gud förintade de här två städerna med evig eld,
samma slags eld som kommer att en dag förinta alla onda
människor.
2. När kommer de ogudaktiga att förintas?
Johannes 12:48 . Det ord som jag har talat, det skall
döma honom på den ______ ______.
2 Petrus 2:9 Så förstår Herren att ...under straff förvara
de orättfärdiga till domens dag.
Matteus 13:40-42 Så skall det också ske vid tidens
ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och
de skall samla tillhopa ...dem som gör vad orätt är, och
skall kasta dem i den brinnande ugnen.
Answer: ___________________________
Note: I ovanstående texter säger Bibeln tydligt att de orättfärdiga kommer att bli kastade i elden på
domens dag vid världens slut - inte när de dör. Härav blir det uppenbart att ingen befinner sig i helvetet
nu. Det är ju helt rätt att inte någon ska bli straffad förrän hans fall har tagits upp i domstol. Människorna
ska belönas eller straffas vid Jesu andra ankomst, och inte tidigare (Uppenbarelseboken 22:12).
3. Om de ogudaktiga som har dött, inte är i helvetet
än, var är de?
Johannes 5:28,29 . Ty den stund kommer, då alla som
äro i ______ skola höra hans röst och gå ut ur dem: ...de
som hava gjort vad ont är skola uppstå till dom.
Answer: ___________________________
Note: Bibeln försäkrar oss att de ogudaktiga som har
dött, förvaras i sina gravar till uppståndelsens dag vid
världens slut. De kommer då att höra Jesu röst när han
ropar på
dem, och
kommer då att komma ut ur graven.
4. Vad är lönen, eller straffet, för synd?
Romarbrevet 6:23 . Ty den lön som synden giver är
______, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv,
i Kristus Jesus, vår Herre.
Answer: ___________________________
Note: Straffet för synd är inte evigt liv i helvetets eld,
utan raka motsatsen, nämligen död. Vi kommer alla att dö

den första döden (Hebreerbrevet 9:27), men Bibeln säger att den död de ogudaktiga kommer att dö i
helvetet är den andra döden (Uppenbarelseboken 21:8). Efter den första döden kommer alla att
uppväckas, antingen till straff eller till belöning. Men efter den andra döden blir det ingen uppståndelse.
Dessutom, om syndens straff vore en evigt pågående tortyr, då har ju inte Jesus betalat straffet för våra
synder.
5. Vad är de enda två alternativ som finns?
Johannes 3:16 . På det att var och en som tror på
honom skall icke ______, utan hava evigt liv.
Answer: ___________________________
Note: Begreppen "limbo" eller "skärselden" förekommer
inte i den Heliga Skrift. Bibeln beskriver bara två alternativ
- evigt liv eller evig död (5 Mosebok 30:15).
6. Vad
händer
med de
ogudaktiga i den brinnande elden?
Psaltaren 37:10, 20 . Ännu en liten tid, så är den
ogudaktige icke mer. ...Ty de ogudaktiga skola förgås, ...
de ______ såsom rök.
Answer: ___________________________
Note: De ogudaktiga i helvetet kommer att gå upp i rök.
Det blir bara aska kvar av dem.
7. Var kommer den förtärande elden att vara?
Uppenbarelseboken 20:9 . Och de draga fram över
______ hela vidd och omringa de heligas läger, ... men
eld faller ned från himmelen och förtär dem.
Answer: ___________________________
Note: Helveteselden kommer att vara här på jorden; för
hela jorden
kommer att
brinna.
8. Komm
er djävulen att ha hand om helvetet?
Uppenbarelseboken 20:10 . Och djävulen, som förvillade
dem, bliver ______ i samma sjö av eld och svavel.
Answer: ___________________________
Note: Nej! Långt därifrån! Han kommer själv att bli
kastad i elden, och det kommer bara att bli aska kvar av
honom också. Gud säger om Satan: "Du tog en ände med
förskräckelse för evig tid." Hesekiel 28:18-19.

9. Kommer elden någonsin att slockna?
Jesaja 47:14 . Detta är ju ingen ______ att värma sig
framför, ingen brasa att sitta vid.
Answer: ___________________________
Note: Efter det att synd, syndarna och allting på jorden
har förintats, kommer elden att slockna. Den kommer inte
att brinna för all framtid. Ett evigt helvete med plågor
skulle göra det omöjligt att bli kvitt synden. Guds plan är
att isolera synden och utplåna den, inte att föreviga den.
Uppenbarelseboken 21:5 säger: "Se, jag gör allting nytt."
10. Förintas både kropp och själ i helvetet?
Matteus 10:28 . Frukten icke för dem som väl kunna
dräpa kroppen, men icke har makt att dräpa själen, utan
frukta fastmer honom som har makt att förgöra både
______ och ______ i Gehenna.
Answer: ___________________________
Note: Många tror att själen aldrig dör, men två gånger
säger Gud: "den som syndar, han skall dö", det vill säga
både kroppen och själen - hela människan. Hesekiel 18:4,
20.
11. För vem är elden tillredd?
Matteus 25:41 . Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den
eviga elden, som är tillredd åt ______ och hans änglar.
Answer: ___________________________
Note: Syftet med elden är att förinta Satan, hans onda
änglar och synden. Om jag vägrar att frigöra mig från
syndens farsot, kommer jag att bli tvungen att förintas
tillsammans med den. Om inte synden utplånas totalt,
kommer
den
återigen att
förorena universum.
12. Hur beskriver Bibeln Guds förintande av de
orättfärdiga?
Jesaja 28:21 . Ty Herren ...skall låta se sin vrede. Han
skall utföra sitt verk, ett ______ verk; han skall förrätta sitt
arbete, ett förunderligt arbete.
Answer: ___________________________
Note: Gud står inte ut med tanken på att uplåna sina
älskade människor "eftersom han inte vill att någon skall
förgås, utan att alla skall vända sig till bättring," 2 Petrus 3:9. Han säger hela tiden till dem: "Vänd om
från era onda vägar; ty inte vill ni väl dö?" Hesekiel 33:11. Att utplåna och förinta människor är så
främmande för Gud att elden kallas för "en underlig gärning, ett säreget verk." Gud gör allt för oss i sina
försök att rädda människor. Innan de förintas kommer varje ond människa att medge att Gud har varit
rättvis (Romarbrevet 14:11).

13. Antyder inte Bibelns uttryck "den skall inte
kunna utsläckas", att elden aldrig slocknar?
Matteus 3:12 . Han skall noga rensa sin loge och samla
in sitt vete i ladan; men agnarna skall han ______ upp i
en eld som icke utsläckes.
Answer: ___________________________
Note: Nej! En osläckbar eld kan inte släckas. Men när
den har förtärt allt brännbart, slocknar den. Jeremia 17:27
varnar till exempel att om Guds folk inte var trogna, skulle
han tända en eld i Jerusalem som inte skulle kunna
släckas. Och Skriften säger oss att den profetian redan
har uppfyllts. "Och man brände upp Guds hus och bröt ned Jerusalems mur, och alla dess palats brände
man upp i eld ...för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas." 2 Krönikeboken 36:19,21.
Den elden kunde inte släckas förrän den hade utplånat allting. Då först slocknade den. Bibeln kallar
denna elden "osläckbar" fastän den inte brinner idag.
14. Betyder inte orden "evig eld" detsamma som
"utan slut"?
Judas 1:7 . Likaså hava ock Sodom och Gomorra,
...blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida
straff i ______ eld.
Answer: ___________________________
Note: Vi måste låta Bibeln förklara sig själv. Vi kan se i
den här versen att Sodom och Gomorra straffades med
evig eld som ett exempel på elden i helvetet. Men vi vet
att de där städerna inte längre brinner. De lades i aska (2
Petrus 2:6), och det är detta en evig eld gör. Resultatet är
evigt. (Se tillägget med titeln "Den rike mannen och Lasarus).
15. När Uppenbarelseboken 20:10 talar om att de
ogudaktiga skall plågas i "evigheternas evigheter",
betyder inte det tid utan slut?
Jona 2:7 . Jordens bommar slöto sig bakom mig för
______ .
Answer: ___________________________
Note: Nej. Jona var inne i den stora fiskens buk i tre
dagar och tre nätter (Jona 2:1), ändå säger han "för
evigt". För honom kändes det som en evighet! Det
grekiska ordet för "evighet" i Uppenbarelseboken 20:10 är
"aion", som vi har fått vårt ord "eon" från. Det ordet står
ofta för en ospecificerad tidslängd, begränsad eller obegränsad. Detta ordet används 56 gånger i Bibeln
hänvisande till något redan avslutat. På ett ställe används det om en trogen slav (2 Mosebok 21:6), och
på ett annat ställe betyder det 10 generationer (5 Mosebok 23:3). Vanligtvis när det står "för all framtid"
om en människa, betyder det "så länge han lever" (1 Samuel 1:22, 28).

16. Efter det att synden och de syndiga människorna
har förintats, vad kommer Jesus att göra för sitt folk?
2 Petrus 3:13 . Men nya himlar och en ny ______, där
rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte.
Uppenbarelseboken 21:4 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.
Answer: ___________________________
Note: Gud kommer att skapa nya himlar och en ny jord.
Han lovar glädje, frid och obeskrivlig lycka för alla levande varelser genom hela evigheten.
17. Kommer problemet med synden någonsin att
uppstå igen?
Nahum 1:9 . Icke två gånger behöver hemsökelsen
______.
Answer: ___________________________
Note: Nej! Löftet är definitivt och specifikt. Synd kommer
aldrig att uppstå igen.
Jesaja 65:17 Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny
jord; och man skall ej mer komma ihåg det förgångna
eller tänka därpå.
18. Vilken allvarlig fråga ställer Job?
Job 4:17 . Kan då en människa hava ______ mot Gud?
Answer: ___________________________
Note: Om din son vore en förhärdad mördare, skulle du
då tycka att han borde straffas? Antagligen skulle du det.
Men skulle du vilja att han brändes levande i en eld, i
fruktansvärda plågor? Naturligtvis inte. Du skulle inte stå
ut med tanken. Vår kärleksfulle Fader vill inte se sina barn
torteras på det viset. Det vore ohyggligt avskyvärt. Är Gud
sådan? Nej, verkligen inte! Ett evigt tortyrhelvete är inte
förenligt med Guds kärleksfulla och rättvisa karaktär.
19. Jesus önskar mer än någonting annat, att du ska
bo med honom i hans nya härlighetsrike. Han längtar
efter att du ska komma och bo i det drömhus han har
berett åt dig. Vill du i dag besluta dig för att ta emot
hans erbjudande?
.
Answer: ___________________________

Livets-flod
Naaman var en modig, rik och berömd general i den
arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, den
mest fruktade sjukdomen på Bibelns tid. Spetälska betydde
att man måste isoleras från sina käraste, och att man gick en
långsam och plågsam död till mötes. Nu hade Naaman i sin
tjänst en hebreisk slavflicka, och hon påstod att om hennes
herre bara ville fara till profeten Elisa i Israel, så skulle han
nog kunna bota Naamans sjukdom.
Naaman var naturligvis villig att gripa efter detta sista
halmstrå av hopp, och gav sig ut på den långa resan till Israel.
Med sig hade han en grupp livvakter och en rejält tilltagen
belöning för denna mirakulösa behandling. Men när Naaman
äntligen stod utanför profeten Elisas enkla hus, ville denne
inte ens komma ut och hälsa. I stället sände han ut sin tjänare
med dessa enkla instruktioner: "Gå bort och bada dig sju
gånger i Jordan, så skall ditt kött åter bli sig likt, och du skall
bli ren." 2 Konungaboken 5:10.
Profetens befallning att gå och bada insinuerade att Naaman
var smutsig! Och att gå och bada sig inte mindre än sju
gånger – och det i en lerig flod – blev för mycket för den stolte arameiske generalen. I vredesmod
svängde han om sin häst för att rida hem igen. Men för att komma tillbaka till Damaskus, måste Naaman
rida förbi Jordanfloden. När de så var invid floden, bad hans tjänare honom enträget, att ändå följa
profetens råd. Han stannade därför hästen och tjänarna hjälpte honom att stiga av. Han tog av sig sin
rustning som han hade på för att skyla den hemska anblicken av sjukdomen, och så gick han försiktigt
ner i Jordans vatten. Sex gånger doppade han sig helt och hållet, utan resultat. Men när han kom upp
den sjunde gången var alla spår av spetälskan borta! Hans skinn var friskt och lent som en babys.
Precis som Naaman fick uppleva en nyskapelse av sin kropp, kan du också få uppleva den helande
erfarenheten av pånyttfödelse!

1. Vilken nytestamentlig profet använde
Jordanfloden för dop och för rening?
Matteus 3:1, 5, 6 . Vid den tiden uppträdde ______
döparen och predikade i Judeens öken. Och från
Jerusalem och hela Judeen och hela trakten omkring
Jordan gick då folket ut till honom och lät döpa sig av
honom i floden Jordan.
Answer: ___________________________
Note: Berättelserna i de fyra evangelierna börjar och
slutar med temat dop. Jesus anser tydligen att detta är en
mycket viktig lärosats.
2. Vilken underbar biblisk ceremoni symboliserar ett
"borttvättande" av syndens spetälska?
Apostlagärningarna 22:16 . Stå upp och låt ______ dig
och avtvå dina synder, och åkalla därvid [Herrens] namn.
Answer: ___________________________
Note: Bibelns förordning av dop symboliserar inte bara
att man tvättar bort sina synder, utan också att människan
blir född på nytt.
3. Hur
många
olika slags dop accepterar Bibeln?
Efeserbrevet 4:5 . En Herre, en tro, ______ dop.
Answer: ___________________________
Note: I dag har vi åtminstone 15 olika ceremonier som
kallas för dop, men enligt Bibeln finns det bara ett sant
dop.
4. Vad
betyder
ordet "döpa"?
Kolosserbrevet 2:12 . Ni haven ju med honom blivit
______ i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med
honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte
honom från de döda.
Answer: ___________________________
Note: Det grekiska ordet "baptizo" betyder "övertäcka
med vatten", "doppa ner" eller "sänka ner". En person har
inte döpts om han inte blivit helt övertäckt med vatten
eller begravd i vatten. Ordet "baptizo" används alltid i Bibeln med hänsyftning till dopets heliga
förordning. Grekiskans ord för "stänka på" eller "hälla över" används aldrig.

5. Jesus är vår förebild. Hur döptes han?
Markus 1:9, 10 . Jesus kom ...och lät döpa sig i Jordan
av Johannes. Och strax då han steg upp ______ vattnet,
såg han himmelen dela sig.
Answer: ___________________________
Note: Johannes döpte Jesus genom nedsäkning i
samma flod som Naaman blev renad från sin spetälska.
Observera att de var "i" Jordan (inte på flodstranden) och
att Jesus "steg upp ur vattnet". Det är anledningen till att
Johannes döpte "i Enon, nära Salim, ty där fanns mycket
vatten". Johannes 3:23. För att kalla oss kristna måste vi
också följa Jesu exempel (1 Petrus 2:21). Jesus döptes genom nedsäkning för att "uppfylla all
rättfärdighet." Matteus 3:15.
6. Hur döpte Filippus den Etiopiske hovmannen?
Apostlagärningarna 8:38, 39 . De stego båda ned i
vattnet, Filippus och hovmannen, och han döpte honom.
Men när de hade stigit ______ ur vattnet, ryckte Herrens
Ande bort Filippus.
Answer: ___________________________
7. Vilka
andra
sanningar
symbolise
ras i
dopet?
Romarbrevet 6:4 . Och vi hava så, genom detta dop till
döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus
______ från de döda genom Faderns härlighet, också vi
skola vandra i ett nytt väsende, i liv.
Answer: ___________________________
Note: Dopet symboliserar Kristi död, begravning och uppståndelse. Först dör vi ifrån synden, sedan
begravs det gamla livet i vatten och till sist uppstår vi ur vattnet till ett nytt liv. Dop genom nedsänkning
passar perfekt till den här symboliken. Det syndiga livet dör, sedan hålls andan en kort stund medan
personen som döps lutas bakåt ner i vattnet tills kroppen är fullständigt täckt, eller begravd, i vattnet.
Därefter reses personen upp ur vattnet, tar sitt första andetag, precis som en nyfödd baby, och börjar ett
helt nytt liv, som symbol för uppståndelsen. Ingen annan form av dop passar in på denna bibliska
symbol. En del hävdar att de håller söndagen helig för att fira uppståndelsen, men denna sed nämns
aldrig i Bibeln.
8. Hur viktigt är dopet?
Markus 16:16 . Den som tror och bliver döpt, han skall
bli ______; men den som inte tror, han skall bli fördömd
(förlorad).
Johannes 3:5 Om en människa inte blir född av vatten
och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike.
Answer: ___________________________

Note: Dopet framhålls tydligt i Bibeln som något väsentligt. Men som vi nämnt tidigare så finns det
situationer där Jesus tillgodoräknar en person sitt eget dop, som till exempel för rövaren på korset.
(Matteus 3:15)
9. Vilken annan helig ceremoni kan jämföras med
dopet?
Galaterbrevet 3:27 . Ty I alla, som haven blivit döpta till
Kristus, haven ______ eder Kristus.
Answer: ___________________________
Note: Dopet liknas också vid en bröllopsceremoni.
Bibeln säger: "Ty den som har skapat dig är din man, han
vilkens namn är Herren Sebaot". Jesaja 54:5. Likasom en
hustru tar sin makes namn vid bröllopet, så tar kristna
människor namnet Kristus - för att därefter kallas kristna.
Båda ceremonierna måste vara grundade på kärlek och
förpliktelse om de ska vara meningsfulla. Dop är lika viktigt för det kristna livet som bröllop är för ett
äktenskap.
10. Vilken befallning gav Jesus sina efterföljare strax
före sin himmelsfärd?
Matteus 28:19 . Gån fördenskull ut och gören alla folk till
lärjungar, ______ dem i Faderns och Sonens och den
helige Andes namn.
Answer: ___________________________
Note: Petrus följde den här befallningen när han på
pingstdagen uppmanade de ångerfulla människorna: "Gör
bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn."
Apostlagärningarna 2:38
11. Vad måste man enligt Bibeln göra innan man kan
låta döpa sig?
Apostlagärningarna 2:38 . Petrus svarade dem: "______
______, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till
edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå
den helige Ande.
Answer: ___________________________
Note: Eftersom en baby inte kan göra något av det
ovanståen
de, så är
det tydligt
att det inte heller är bibliskt att döpa ett barn innan det är
gammalt nog att förstå evangeliet.
12. Varifrån härstammar då alla de förvanskade
formerna av dop?
Markus 7:8 . I sätten Guds bud å sido och hållen ______
stadgar.

Answer: ___________________________
Note: Dop genom nedsänkning var den enda form av dop som praktiserades på Bibelns tid och under
flera århundraden efter korset. Men sedan introducerade vilseledda män andra former av dop som var
bekvämare. På så sätt förvrängdes Guds heliga förordning om dopet, och dess rika symboliska
betydelse fördunklades.
13. Vad säger Bibeln om dem som sätter människors
läror framför Guds sanning?
Matteus 15:9 . ______ dyrka de mig, eftersom de läror
de förkunna äro människobud.
Galaterbrevet 1:8 Men om någon, vore det också vi
själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium
i strid mot vad vi har förkunnat för er, så vare han
förbannad.
Answer: ___________________________
14. Men
ersätter inte dopet i den Helige Ande dopet genom
nedsänkning?
Apostlagärningarna 2:38 . Petrus svarade dem: "Gören
bättring, och låten alla ______ eder i Jesu Kristi namn till
edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå
den Helige Ande.
Answer: ___________________________
Note: Nej! Lägg märke till att medan Petrus predikade
(Apostlagärningarna 10:44-48) så föll den Helige Ande
över alla som lyssnade, döpta som odöpta. Men även om
de nu alla blivit döpta av Helig Ande, insisterade Petrus på att de också skulle döpas i vatten.
15. Är det någonsin riktigt att låta döpa om sig?
Apostlagärningarna 19:2-5 . De svarade honom: "Nej, vi
hava icke ens hört att helig ande är given." Han frågade:
"Vilken döpelse bleven I då döpta med?" De svarade: "Vi
döptes med Johannes’ döpelse" Då sade Paulus:
"Johannes’ döpelse var en döpelse till bättring; och han
sade därvid till folket, att det var på den som skulle
komma efter honom, det är på Jesus, som de skulle tro."
Sedan de hade ______ detta, läto de döpa sig i Herren
Jesu namn.
Answer: ___________________________
Note: En gång när Paulus predikade i Efesus, träffade han på 12 män som hade blivit döpta av
Johannes, men som aldrig hade hört talas om den Helige Ande. När de fick detta viktiga nya ljus, lät de
döpa om sig. På samma sätt bör en människa som fullständigt tappat sin kristna erfarenhet döpas om
när hon återvänt till Herren. Omdop är också lämpligt om en person inte har blivit döpt på bibliskt sätt.

16. Hör dop ihop med att bli medlem i en kyrka eller
församling?
Apostlagärningarna 2:41 . De som då togo emot hans
ord läto döpa sig; och så ______ församlingen på den
dagen med vid pass tre tusen personer.
Apostlagärningarna 2:47 Och allt folket vad dem väl
bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag,
med dem som lät sig frälsas.
Kolosserbrevet 3:15 Ni är också kallade såsom lemmar i
en och samma kropp.
Kolosserbrevet 1:18 Och han är huvudet för kroppen,
det är församlingen.
1 Korinterbrevet 12:13 Ty i en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp.
Answer: ___________________________
Note: Bibeltexterna är tydliga. Alla Guds barn är kallade till att vara lemmar i en och samma kropp,
som är den församling vi blir medlemmar i vid dopet. Efter födelsen måste en baby ha en familj att bli
medlem i, som vårdar, beskyddar och undervisar.
17. Om jag avvisar dopet, vems plan avvisar jag då?
Lukas 7:30 . Men fariséerna och de lagkloke föraktade ______ rådslut i fråga om dem själva och läto
icke döpa sig av honom.
Answer: ___________________________
18. Vad sa Jesu Fader när Jesus döptes?
Markus 1:9, 11 . Och det hände sig vid den tiden att
Jesus kom från Nasaret i Galileen. Och han lät döpa sig i
Jordan av Johannes. Och en röst kom från himmelen: "Du
är min älskade Son; i dig har jag funnit ______.
Answer: ___________________________
Note: Närhelst något av Guds barn ångrar sina synder
och blir
döpt,
behagar
det honom.
19. Är det din önskan att börja förbereda dig för
dopets heliga handling, så att Gud kan säga om dig,
"Du är min älskade son (eller dotter), i dig har jag
funnit behag"?
.
Answer: ___________________________

Jorden-vilar
Vår värld skapades ursprungligen med perfekt ekologisk
balans. Människan, djuren och växtvärlden existerade i
fullständig harmoni. Men när synden kom in i världen,
ändrades allt detta. Människan började äta upp djuren, och
djuren började äta upp varandra. Törne och tistel sköt upp
överallt. Syndens gissel utarmade till och med själva
jordmånen. Gud sade till Kain, "När du brukar jorden, skall
den inte mer ge dig sin gröda." 1 Mosebok 4:12.
Detta är en av anledningarna till att Gud befallde Israels barn
att låta all åkermark vila, eller ligga i träda som vi säger idag,
vart sjunde år. (2 Mosebok 23:10,11). Det skulle ge jorden en
chans att återfå sin vitalitet och samtidig ge en frivillig skörd till
de fattiga. Men de flesta brydde sig inte om detta påbud eller
till och med vägrade lyda det. Men så kom den hemska
domens dag. Den babyloniske kung Nebukadnessar kom till
Juda och dödade alla som hade satt sig upp emot honom.
Många släpades iväg som fångar till Babylon, en fångenskap
som skulle vara i 70 år. Under hela den här tiden låg Israels
land i träda, "till dess att landet hade fått gottgörelse för sina
sabbater. Ty medan det låg öde, hade det sabbatsvila." 2
Krönikeboken 36:21. När de 70 åren var till ända, återvände de överlevande till det utlovade Kanaans
land. De började åter bruka jorden och byggde även upp Jerusalem igen.
I 6000 år nu, har Jesus sått evangeliets frö. Bibeln säger att "för Herren är en dag som tusen år." 2
Petrus 3:8. Snart kommer Kung Jesus för att skörda världen. Många kommer att bli förintade av
strålglansen vid hans tillkommelse, andra kommer att få följa med honom till hans härlighets rike. Sedan
kommer den här gamla, trötta jorden att få en tusenårig sabbat!

1. Hur börjar de 1,000 åren?
1 Tessalonikerbrevet 4:16 . Ty Herren skall själv stiga
ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, ...och
först skall de i Kristus döda ______.
Answer: ___________________________
Note: Jesu återkomst och de rättfärdigas uppståndelse
inleder de tusen åren. ("Millennium" på latin). De
rättfärdiga (de beskrivs som "saliga och heliga" i
Uppenbarelseboken 20:6) från alla tidsåldrar kommer att
uppväckas i denna första uppståndelse.
2. Vad mer kommer att hända vid den första
uppståndelsen?
1 Korinterbrevet 15:51, 52 . Vi skola icke alla avsomna,
men alla skola vi bli ______, och det i ett nu, i ett
ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall
ljuda, och de döda skola uppstå.
Filipperbrevet 3:21 ...vilken skall så förvandla vår
förnedringskropp, att den blir lik hans härlighetskropp.
2 Tessalonikerbrevet 2:8 Sedan skall "den Laglöse"
träda fram, och honom skall då Herren Jesus
...tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse.
Uppenbarelseboken 16:18, 20, 21 Det blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så
stor, att dess like inte hade förekommit, alltsedan människor blevo 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 20:1, 2 En ängel ...grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och
fängslade honom för tusen år.
Answer: ___________________________
Note: Studera översikten över de tusen åren som finns i slutet av den här lektionen. Där står det vad
som händer i början av den tidsperioden.
3. När sker den andra uppståndelsen, och vem blir
uppväckt då?
Johannes 5:28, 29 . Alla som äro i gravarna skola höra
hans röst och gå ut ur dem: de som hava gjort vad gott är
skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ______ är
skola uppstå till dom.
Answer: ___________________________
Note: Den andra stora uppståndelsen är de ogudaktigas
uppståndelse. Den inträffar vid slutet av de tusen åren.

4. I vilket tillstånd befinner sig jorden under de tusen
åren?
Jesaja 24:1 . Se, Herren ______ jorden och föröder den;
han omvälver, vad därpå är, och förströr dess inbyggare..
Jeremia 4:23-26 Jag såg på jorden, och se, den var öde
och tom, och upp mot himmelen, och där lyste intet ljus.
Jag såg på bergen, och se, de bävade... då fanns där
ingen människa, och alla himmelens fåglar hade flytt bort.
...Då var det bördiga landet en öken, och alla dess städer
var nedbrutna, för Herrens ansikte, för hans vredes glöd.
Jeremiah 25:33 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.
Answer: ___________________________
Note: Jorden kommer att bli totalförstörd av jordbävningen och hagelstormen vid Jesus återkomst. Det
kommer att bli totalt mörker. Döda människor kommer att ligga utströdda över jordens yta, men det finns
ingen levande människa kvar att sörja över dem. De rättfärdiga är allesammans i himmelen, och de
orättfärdiga är allesammans döda. (Läs "Avgrunden" i tillägget till den här lektionen.)
5. Var kommer Guds barn att vara under de tusen
åren, och vad gör de där?
John 14:3 . Och om jag än går bort för att bereda eder
rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig;
ty jag vill att ______ ______ ______, där skolen I ock
vara.
Uppenbarelseboken 20:4 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.
Answer: ___________________________
Note: Under de tusen åren kommer de heliga att vara i himlen och tar del i domen över de orättfärdiga.
De avgör inte vem som är frälst eller förlorad, för det har Gud redan bestämt, men de bekräftar Guds
beslut. "Ty dina domar har blivit uppenbara." Uppenbarelseboken 15:4. Rättvisan i Guds straff kommer
att bekräftas, likaväl som de gudfruktigas belöning (Uppenbarelseboken 22:11, 12). Denna rättegång
hålls för de heligas skull. De kommer at få förklaringen till varför deras favoritpastor inte är i himlen,
medan en ökänd förbrytare är det, till exempel. Änglarna kommer att leda oss genom
domstolsprotokollen, och vi kommer att bli helt övertygade om Guds opartiska rättvisa och kärlek till alla.
Vi kommer att kunna försäkra: "Rätta och rättfärdiga är
hans domar." Uppenbarelseboken 19:2. (Se "Översikt av
de tusen åren" i tillägget i slutet av lektionen.)
6. Vad händer vid slutet av de tusen åren?
Sakarja 14:1, 4, 5, 9 . Se, en dag skall komma, en
Herrens dag. ...Och han skall den dagen stå med sina
fötter på ______, gent emot Jerusalem, österut; och
Oljeberget skall rämna mitt itu, ... Då skall Herren, min
Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig. Och
Herren skall då vara konung över hela jorden.
Uppenbarelseboken 21:2 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.
Answer: ___________________________
Note: Det Nya Jerusalem med alla de heliga kommer ner från himlen och landar på vad vi nu kallar
Oljeberget. Herren kommer att jämna ut berget för att göra en stor slätt för staden att landa på.
7. Vad sker härnäst med Satan?
Uppenbarelseboken 20:5, 7 . De övriga döda blevo icke
levande, förrän de tusen åren hade gått till ända. ...Men
när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma
______ ur sitt fängelse.
Answer: ___________________________
Note: Efter att alla de orättfärdiga har uppväckts,
kommer Satan ännu en gång att bli fri för att bedra och
manipulera dem.
8. Vad
kommer Satan att göra när de ogudaktiga har
uppstått?
Uppenbarelseboken 20:8, 9 . Han skall då gå ut för att
______ de folk som bo vid jordens fyra hörn, Gog och
Magog, och samla dem till den stundande striden; och de
äro till antalet såsom sanden i havet. Och de draga fram
över jordens hela vidd och omringa de heligas läger och
"den älskade staden".
Answer: ___________________________
Note: Satan kommer att upphetsa människorna att tro
att de blivit orättvist utestängda från himlen, och övertyga dem om att de tillsammans skulle kunna inta
det Nya Jerusalem. De orättfärdiga kommer att organisera sig till attack mot staden.
9. I detta kritiska ögonblick, vad kommer då att
hända?
Uppenbarelseboken 20:11, 12 . Och jag såg en stor vit
______ och honom som satt därpå. ...Och de döda blevo
dömda efter sina gärningar, på grund av det som var
upptecknat i böckerna.
Answer: ___________________________
Note: Guds tron kommer plötsligt att bli synlig i skyn
ovanför staden, och slutfasen av domen börjar. Anfallet
på staden avbryts. Böcker kommer att öppnas och varje
person får se sitt liv passera revy framför sig. Både de
orättfärdiga och de rättfärdiga kommer att se vad det står i dessa böcker. (Lukas 12:2, 3)

10. Vad händer efter det att de ogudaktiga har blivit
dömda?
Romarbrevet 14:11 . Så sant jag lever, säger Herren, för
mig skola alla knän ______ sig, och alla tungor skola
prisa Gud.
Filipperbrevet 2:10, 11 För att i Jesu namn alla knän
skall böja sig, deras som är i himmelen, och deras som är
på jorden, och deras som är under jorden, och för att alla
tungor skall bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus
Kristus är Herre.
Uppenbarelseboken 19:1, 2 "Sedan hörde jag likasom
starka röster av en stor skara i himmelen, som sade
...rätta och rättfärdiga är hans domar".
Answer: ___________________________
Note: De orättfärdiga kommer alla att erkänna och medge att Gud är god och rättvis och att han gjort
allt han kunde för att frälsa dem, men att de öppet och medvetet avvisat honom för att leva ett själviskt
liv i synd. Efter denna universella bekännelse kommer kampen mellan det goda och det onda att vara
slutgiltigt avgjord, och alla syndare kommer att förintas.
11. Vad händer härnäst?
Uppenbarelseboken 20:9 . ______ faller ned från
himmelen från Gud och förtär dem.
Uppenbarelseboken 20:15 Och om någon inte fanns
skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande
sjön.
Answer: ___________________________
Note: Gud låter eld falla över de ogudaktiga och det blir
till en stor eldsjö runt omkring Guds stad. Elden förvandlar
allting till aska (Malaki 4:3). Det är den här elden som är
helvetet, och i stället för att ha kontroll över den, så kastas Satan och hans änglar också i den och blir till
aska (Uppenbarelseboken 20:10; Hesekiel 28:18). Från denna eld, som också kallas den andra döden,
finns ingen uppståndelse (Uppenbarelseboken 20:14).
12. Efter det att elden har slocknat, vad kommer Gud
att göra för sitt folk?
Jesaja 65:17 . Ty se, jag vill ______ nya himlar och en
ny jord.
2 Petrus 3:13 Men "nya himlar och en ny jord", där
rättfärdighet bor, förbidar vi efter hans löfte.
Answer: ___________________________
Note: Efter de 70 åren av babylonisk fångenskap
återvände Israels barn till det utlovade landet och byggde
åter upp staden. Efter de tusen åren får de heliga bevittna
hur Jesus skapar en ny himmel (vad vi kallar atmosfären), och en perfekt, ny jord. Här kommer synden
aldrig mer att återuppstå. (Nahum 1:9). Paradiset som Adam och Eva förlorade när de syndade, kommer
att återställas i sin fulla glans. Frid, glädje, kärlek och fullkomlig lycka kommer att vila över Guds folk för
alltid!

13. Var skall Gud och de rättfärdiga slutligen bo?
Matteus 5:5 . Saliga äro de saktmodiga, ty de skola
besitta ______.
Uppenbarelseboken 21:3 Se, nu står Guds tabernakel
bland människorna, och han skall bo ibland dem.
Answer: ___________________________
Note: Både Gud Fader och Gud Sonen kommer att bo
med sina älskade barn på den nya jorden. Vilken tanke att ha Gud till granne!
14. Jesus säger: "Jag går bort för att bereda er rum."
Johannes 14:2. Han har en praktvilla beredd för dig i
den heliga staden. Vill du inte ta emot hans
erbjudande om evigt liv, så han kan ge dig
pånyttfödelsen och bereda dig för sîtt rike?
.
Answer: ___________________________

Buga-för-Babylon
Kung Nebukadnessar gav signalen, och medan de tusen
instrumenten stämde upp sin musik, föll förhänget som hade
dolt den nästan 30 meter höga bildstoden av rent guld. Och
enligt befallningen som hade utgått från kungen, böjde sig alla
ämbetsmännen som hade samlats där på Duraslätten, ända
ner till marken i ödmjuk tillbedjan. Alla utom tre unga
hebreiska män. De tjänade en Kung, mycket mäktigare än
Nebukadnessar.
Nebukadnessar strålade av stolthet och tillfredsställelse. Men
bara tills han fick veta att Sadrak, Mesak och Abed-Nego
hade vägrat att böja sig och tillbedja hans bildstod. Han blev
så häpen över att någon tordes vägra hans befallning, att han
utgick ifrån att de måste ha missförtått påbudet. Så han gav
dem en chans till att lyda befallningen – men de vägrade även
denna gång! Kungens stolthet vändes då i vrede. Han gav
order om att den brinnande ugnen som fanns i närheten
skulle hettas upp sju gånger mer än vanligt. Medan mer ved
lades på elden, bands de tre männen med kraftiga rep. Elden
var nu så het att de soldater som kastade in männen i ugnen
själva omkom av hettan.
Kungen som på avstånd stått och observerat vad som pågick, blev plötsligt förskräckt. Med darrande
stämma frågade han: "Var det inte tre män, som vi lät kasta bundna in i elden?" Hans rådsherrar
svarade att det var det. "Och ändå ser jag nu fyra män, som går lösa och lediga inne i elden, och ingen
skada har skett dem; och den fjärde ser ut, som vore han en gudason." Daniel 3:25.
Gud räddade dessa tre modiga unga män i den brinnande ugnen för att de vågade stå upp för Guds
sanning. I de yttersta dagarna kommer Guds folk att möta liknande situationer då deras tro kommer att
sättas på prov.

1. Vad har berättelsen i Daniel kapitel 3 för samband
med Uppenbarelseboken?
Uppenbarelseboken 13:15 . Vilddjurets bild kunde ...låta
döda alla som icke ______ vilddjurets bild.
Answer: ___________________________
Note: I den yttersta tiden kommer Guds barn återigen
att bli tvingade att tillbe mot sitt samvete, om de inte vill
mista livet. De blir tvungna välja mellan att lyda Guds lag
eller människors lagar.
2. Vad
handlar de tre änglarnas budskap om, som man läser
i Uppenbarelsboken kapitel 14?
Uppenbarelseboken 14:7 . Frukten Gud och given
honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla
______. Ja, tillbedjen honom som har skapat himmel och
jord och hav och vattenkällor.
Uppenbarelseboken 14:8 Och ännu en annan ängel
följde honom; denne sade: "Fallet, fallet är det stora
Babylon, som har givit alla folk att dricka av sin otukts
vredesvin."
Uppenbarelseboken 14:9,10 Om någon tillbeder
vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall också han få
dricka av Guds vredesvin.
Answer: ___________________________
Note: Bibeln säger oss i Uppenbarelseboken 14: 6-14, att i den sista tiden kommer detta mäktiga
budskap av hopp och varning att gå ut över hela jorden för att förbereda människor för Jesu andra
ankomst. Ett av budskapen är en varning för att tillbe vilddjuret och ta emot dess märke. I den här
lektionen ska vi identifiera vilddjuret. I lektion 14 ska vi identifiera märket. Ditt eviga liv står här på spel,
så bed allvarligt om Guds ledning och hans välsignelse
när du studerar.
3. Vad representerar ett vilddjur i biblisk profeti?
Daniel 7:23 . Det fjärde djuret betyder att ett fjärde
______ skall uppstå på jorden.
Daniel 7:17 De fyra stora djuren betyder att fyra
konungar skall uppstå på jorden.
Daniel 8:21 Men bocken är Javans (Greklands) konung.
Answer: ___________________________
Note: När man studerar bibliska profetior, vet man att ett
vilddjur representerar en regering, ett rike eller politisk makt. Gud använder djur för att symbolisera
länder och regeringar - precis som vi också gör. En örn är symbolen på Amerika till exempel, och
Ryssland symboliseras ofta med en björn. Ett vilddjur är inte någon nedsättande term i Bibelns värld.
Den anspelar inte på något "vilt" eller "djuriskt" i negativ bemärkelse. Vilddjuret som har märket är
beskrivet i Uppenbarelseboken 13:1-10, 15-18. Ta tid att läsa dessa bibeltexter innan Du fortsätter till
fråga 4.

4. Hur identifierar Bibeln vilddjuret?
Uppenbarelseboken 13:1 . Och han ställde sig på
sanden invid havet. Då såg jag ett ______ stiga upp ur
havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina
horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska
namn.
Answer: ___________________________
Note: I Uppenbarelseboken 13:1-10, 15-18, ger Gud oss
10 ledtrådar för att hjälpa oss att identifiera vilddjuret. Han
ger oss en lång lista med karaktärsegenskaper så att vi
kan vara alldeles säkra på vilddjurets identitet.
Punkt 1 - Kommer upp ur havet (vers 1)
Punkt 2 - Får sin makt, tron och myndighet från draken (vers 2)
Punkt 3 - Blir en världsvid makt (verserna 3, 7)
Punkt 4 - Hädar Gud (verserna 1, 5, 6)
Punkt 5 - Regerar i 42 profetiska månader (vers 5)
Punkt 6 - Får ett dödligt sår som sedan läker (vers 3)
Punkt 7 - Är en religiös makt som tar emot tillbedjan (verserna 4, 8)
Punkt 8 - Förföljer Guds heliga (vers 7)
Punkt 9 - Bär det mystiska talet 666 (vers 18)
Punkt 10 - Leds av en ledande man (vers 18)
Det finns bara en makt som har alla dessa 10 identifierande märken - påvedömet. Men för att vara riktigt
säkra, ska vi i de följande frågorna noggrannt gå igenom dem, ett och ett.
5. Vilddjuret kommer upp ur havet. Vad symboliserar
havet, eller vatten?
Uppenbarelseboken 17:15 . Vattnen som du har sett,
...äro ______ och människoskaror och folkslag och
tungomål.
Answer: ___________________________
Note: I profetiskt språk representerar vatten stora
folkmängder eller tätbefolkat område. Profetian förutsäger
att vilddjuret skulle uppstå ur etablerade, redan då kända,
nationer. Påvedömet uppstod i västeropa, så det stämmer
med punkt 1. Men hur är det med de andra nio
punkterna?
6. Vem ger vilddjuret dess maktposition?
Uppenbarelseboken 13:2 . Och ______ gav det sin makt
och sin tron och gav det stor myndighet.
Answer: ___________________________
Note: Vilddjuret - som har detta märke som vi skall
undvika - fick sin makt, auktoritet och huvudstad från
draken. Enligt Uppenbarelseboken 12:3-5 är draken den
makt som försökte döda Jesusbarnet redan som nyfött.
Det var Satan som intalade Herodes, kung under det
hedniska romerska imperiet, att döda alla gossebarn i
Betlehem. (Matteus 2:13, 16). Till vem gav det hedniska
Rom sin auktoritet och sin huvudstad? Historien visar att det hedniska Rom lämnade över sin makt och
huvudstad till den romerska kyrkan. Följande historiska citat är utmärkande: "Romerska kyrkan

...trängde sig in och tog över det romerska världs-imperiets plats, och gjorde ...påven, som kallar sig
själv för 'Kung' och 'Pontifex Maximus' till Caesars efterträdare."* Punkt 2 passar därför också in på
påvedömet.
*Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, andra utgåvan, reviderad, 1901), sid. 270.
7. Hur vidsträckt är vilddjurets inflytande?
Uppenbarelseboken 13:3 . Och hela ______ såg med
förundran efter vilddjuret.
Answer: ___________________________
Note: Ingen ifrågasätter det faktum att påvemakten var
en världsmakt under medeltiden. Ordet "katolsk" betyder
ju "universiell". Vi ser att punkt 3 också stämmer in på
påvedömet.
8. Vad är
det som
kommer ut ur munnen på vilddjuret?
Uppenbarelseboken 13:6 . Och den öppnade sin mun till
att föra ______ tal mot Gud, till att häda hans namn.
Answer: ___________________________
Note: Bibeln kallar det för hädelse när en person säger
att han kan förlåta synder (Lukas 5:21), eller att en
människa säger att hon är Gud (Johannes 10:33).
Påvedömet deklarerar öppet att de "kan" förlåta synder.
Lägg märke till följande avsnitt ur en katolsk katekes:
"Kan prästen verkligen förlåta synder, eller talar han bara om att de är förlåtna? Prästen förlåter
1
verkligen synderna helt och fullt i kraft av den makt han har fått av Kristus."
Påvekyrkan påstår även att påven är likställd med Gud. Påve Leo XIII sade: "Vi [påvarna] upprätthåller
2
Gud den Allsmäktiges plats här på jorden." Här är ytterligare ett häpnadsväckande påstående om
3
påven: "Du är Gud på jorden." Alltså passar punkt 4 också in på påvedömet.
1

Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin &
Fauss, 1924), sid. 279.
2
Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscript SC, Vol. 32,
kol. 761 (Latin).
3
Påve Leo XIII, Encyclical Letter "The Reunion of Christendom," daterat 20 juni, 1894, trans. in The
Great Encyclical letters of Pope Leo XIII (New York:
Benziger, 1903), sid. 304.
9. Hur länge skulle detta första vilddjur ha makten?
Uppenbarelseboken 13:5 . Det fick makt att så göra
under ______ månader.
Answer: ___________________________
Note: Som vi kommer ihåg är en profetisk dag lika med
ett bokstavligt år (Hesekiel 4:6). Denna tidsperiod av 42
månader nämns vid ett flertal tillfällen i profetiorna, ibland
som 42 månader, ibland som 1260 dagar och ibland som
tre och ett halvt år. När man utgår från den judiska

kalendern där alla månader har 30 dagar, blir samtliga dessa tidsangivelser 1,260 bokstavliga år.
Påvedömets världsvida makt blev officiell år 538 e.Kr. genom kejsar Justinians dekret. År 1798
tillfångatogs påven av Napoleons general Alexander Berthier, och påvedömet fick vad som såg ut att
vara dödsstöten. Det är ingen tillfällighet att mellan år 538 och 1798 är det precis 1260 år! Punkt 5
passar alltså även den in på påvedömet.
10. Vad hände med vilddjuret efter de fyrtiotvå
månaderna?
Uppenbarelseboken 13:3 . Och jag såg ett av dess
huvuden vara likasom sårat till döds, men dess ______
blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter
vilddjuret.
Answer: ___________________________
Note: Som redan nämnts, fick påvedömet något som
såg ut som ett dödligt sår år 1798 när general Berthier tog
påven som fånge till Frankrike, där han senare dog i
1
landsflykt. Halva Europa trodde att detta var slutet på
påvedömet. Men Gud hade sagt att såret skulle läkas och att makten och inflytandet skulle återgå till
påvekyrkan och att hela världen slutligen skulle komma att följa hennes ledning. Malachi Martin med
fullständig insyn i Vatikanen avslöjar i sin bok The Keys of This Blood, följande: "Påven är vårt
århundrades mest kända person (sid. 123); har etablerat personlig kontakt med ledarna i 91 av världens
2
länder (sid. 490); och är nu beredd att ta över en världsvid regering" (sid. 143). Även en oinvigd vet att i
dag är påven på flera områden den mest inflytelserika personen i världen. Och med varje resa han gör,
stärker han sin makt och inflytande. Miljontals människor jorden runt ser påvedömet som vårt enda hopp
för världsfred, enhet och anständighet - precis som Gud har förutsagt. Påvedömet passar klart på punkt
6.
1

Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, (London: Catholic Truth
Society, 1910), Vol. 3, Lecture 24, sid. 1.
2
Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York:
Simon & Schuster, 1990).
11. Är vilddjuret verkligen en religiös makt?
Uppenbarelseboken 13:15 . ...Och kunde låta döda alla
som icke ______ vilddjurets bild.
Answer: ___________________________
Note: Det är uppenbart att vad vi här talar om handlar
om andliga saker. Ordet "tillbe" eller "tillbedjan" används
fem gånger i Uppenbarelseboken 13 i samband med den
här makten. Det är säkerligen ingen som betvivlar att
även punkt
7 passar in
på påvedömet.
12. Vad gör vilddjuret med Guds heliga?
Uppenbarelseboken 13:7 . Och det fick makt att föra
krig mot de heliga och att ______ dem.
Answer: ___________________________
Note: Alla vet i dag att påvekyrkan förföljde och dödade
de kristna, särskilt under medeltiden då dess makt var

som störst. Många historieskrivare uppskattar antalet människor som måste dö för sin tros skull till mer
än 50 millioner under denna tid av vedermöda. Den romerska kyrkan ansåg antagligen att den gjorde
Gud en tjänst genom att förinta "kättarna". Även om påven på senare tid har bett om ursäkt å kyrkans
vägnar för dessa illdåd, kvarstår dock faktumet att påvedömet genom dessa gärningar passar in även på
punkt 8.
13. Vilket är det mystiska talet som identifierar
vilddjruet?
Uppenbarelseboken 13:18 . Och dess tal är ______.
Answer: ___________________________
Note: I Uppenbarelseboken 13:18 uppmanar Gud oss
att räkna ut talet av vilddjurets namn. Det skall vara en
människas tal. När man tänker på påvekyrkan är
naturligtvis påven den människa man tänker på. Vad är
hans namn? En av hans officiella titlar är "Guds Sons
ställföreträdare," som heter "Vicarius Filii Dei" på latin
(kyrkans officiella språk). Uppenbarelseboken säger att
hans namns tal är 666. Låt oss se om punkt 9 passar in på påvedömet:
V =5
I =1
C =100
A =0
R =0
I =1
U =5
S =0
112
F= 0
I =1
L =50
I=1
I =1
53
D 500
E0
I1
501
ADDERA 112 + 53 + 501 =
666
Det finns inga tvivel. Vi ser att alla 10 kännetecknen från Uppenbarelseboken 13:1-8, 15-18 passar in på
påvedömet. Och det är denna makt som har ett speciellt märke som vi inte vill ha med att göra.
Vi får inte glömma att det finns många gudfruktiga, kärleksfulla, romersk-katolska kristna människor som
Gud räknar som sina barn. Det har också funnits rakryggade och modiga påvar som älskat Gud. Denna
lektion är inte en attack mot våra katolska vänner. Den är en attack mot djävulen som lurar bort kyrkor
från sanningen i den Heliga Skrift. Men Gud har själv sagt oss att denna institution har ett märke som vi
inte skall riskera att ta emot. Uppriktiga protestanter, katoliker, judar och icke-kristna vill alla veta vad
detta märke är så att de kan slippa att få det. Låt oss tacka Gud för att han i sitt ord har avslöjat Satans

illvilliga planer att förgöra oss alla.
I vår nästa lektion ska vi tydligt identifiera vilddjurets "märke". Om du tar emot vilddjurets märke kommer
du att gå förlorad. Många kommer att upptäcka att det är inte så enkelt att undvika märket. Men Gud kan
ge oss Sadraks, Mesaks och Abed-Negos tro med vars hjälp de var villiga att möta döden för att ära
Gud.
14. Är du villig att följa Jesus vartän han leder, även
om det kanske betyder att du mister dina vänner?
.
Answer: ___________________________

Kains-märke
Adams och Evas två äldsta söner var mycket olika varandra,
både till personlighet och sätt. Kain trivdes bäst med jordbruk
och bygge, medan Abel älskade att vandra omkring på ängar
och kullar med sina boskapshjordar.
Efter det att Adams och Evas olydnad mot Gud förorsakat att
synden fått tillträde till den nyskapade jorden, inrättade Gud
ett offersystem för att de skulle kunna få förlåtelse. Han
förklarade, att ingen förlåtelse kan fås utan att blod utgjuts.
(Hebreerbrevet 9:22). Han talade också om för dem att dessa
offer pekade framåt till en tid då Jesus skulle bli människa och
dö som ett Guds Lamm för världens synder. Abel bar troget
fram ett lamm som offer för sina synder, men Kain tyckte inte
det var nödvändigt att så i detalj lyda Guds instruktioner. Han
tyckte att offersystemet var blodigt och omständigt, och tänkte
att om han bara tillbad Gud och offrade av det han hade, så
skulle det räcka. Så han tog skörden av sitt eget arbete – frukt
och säd och grönsaker – och lade fram det som ett offer inför
Gud. Kain såg sedan med avund på hur eld kom ner från
himlen och förtärde Abels offer, medan hans eget fick ligga
där orört.
Herren försökte kärleksfullt visa Kain till rätta, få honom att ödmjukt lyda, men Kain stod envist på sig i
sitt uppror. En gång när Abel försiktigt försökte tala sin äldre bror till rätta, fick Kain ett vredesutbrott. När
Kain slutligen lugnat ner sig, låg Abels blodiga kropp död vid hans fötter. Gud uttalade då en förbannelse
över Kain. Men när Kain beklagade sig över straffet, tänkte Gud på honom och satte ett märke på
honom för att inte kommande generationer skulle kunna hämnas på honom för detta första mord.
Uppenbarelseboken säger oss att i den yttersta tiden kommer det åter att bli en kamp mellan kristna
angående hur och när Gud skall tillbedjas. Snart kommer vi alla att bli identifierade med ett märke.
Antingen Guds insegel eller vilddjurets märke.

1. Vem kommer att skonas från de sju sista
plågorna?
Uppenbarelseboken 7:3 . Och sade: "Gören icke jorden
eller havet eller träden någon skada, förrän vi hava
tecknat vår Guds tjänare med ______ på deras pannor.
Answer: ___________________________
Note: De som har Guds insegel på sina pannor kommer
att stå under Guds beskydd under de sju sista plågorna.
(Psaltaren 91:7-11)
2. Vad är
det för sorts "insegel" som de rättfärdiga har på sina
pannor?
Jesaja 8:16 . Lägg vittnesbördet ombundet och ______
förseglad i mina lärjungars hjärtan.
Answer: ___________________________
Note: Guds insegel finner man i hans lag. Ett insegel
eller sigill gör att ett dokument får laga kraft. Det
innehåller normalt tre kännetecken, nämligen namnet,
befattningen och området. T.ex. "Kores, konungen i
Persien" (Esra 1:2), eller: "Karl XVI Gustav, Kung av
Sverige."
3. Vilket av de tio budorden innehåller alla
elementen av ett sigill?
2 Mosebok 20:11 . Ty på sex dagar ______ ______
himmelen och jorden och havet och ______ vad i dem är.
(Tre ord i svaret).
Answer: ___________________________
Note: Det fjärde budet är det enda som innehåller alla
de tre komponenter som ingår i ett sigill: (1) "Herren" hans namn, (2) "skapade" - hans befattning som Skapare,
(3)"himmel och jord, havet och allt vad i dem är" - hans
territorium.
4. Vad har Gud gett oss som ett särskilt tecken på
sin makt?
Hesekiel 20:12 . Jag gav dem också mina ______, till att
vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle
veta att jag är Herren, som helgar dem.
Hesekiel 20:20 Och helga mina sabbater, och må de
vara ett tecken mellan mig och er, för att man må veta att
jag är HERREN, eder Gud.
2 Mosebok 31:13 Mina sabbater skall ni hålla, ty de äro
ett tecken mellan mig och er, från släkte till släkte, för att
ni skall veta att jag är HERREN, som helgar eder.

Answer: ___________________________
Note: Gud förklarar tydligt att han gav sabbaten som ett tecken på sin makt att skapa och att helga.
Det är hans sigill, eller om man så vill, märket på hans auktoritet. Orden "märke", "tecken", eller
"insegel," används omväxlande genom hela Bibeln. (jämför 1 Mosebok 17:11 med Romarbrevet 4:11).
5. Vad tvingar det andra vilddjuret i
Uppenbarelseboken kapitel 13, alla att ta på sig?
Uppenbarelseboken 13:16 . Och det förmår alla, både
små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar,
att låta giva sig ett ______ på högra handen eller på
pannan.
Answer: ___________________________
6. Vad är
vilddjurets
märke?
Apostlagär
ningarna 5:29 . Men Petrus och de andra apostlarna
svarade och sade: "Man måste ______ ______ mer än
människor".
Om man väljer att lyda påvens lagar (söndagsfirande)
hellre än Guds lagar (sabbatsfirande), får man vilddjurets
märke.
Romarbrevet 6:16 Ni vet ju, att när ni ställer er i någons
tjänst för att lyda honom, så är ni tjänare under denne,
som ni sålunda lyder, vare sig det är under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder
till rättfärdighet.
Vad är synd?
1 Johannes 3:4 Var och en som gör synd, han överträder också lagen, ty synd är överträdelse av
lagen.
Answer: ___________________________
Note: I lektion 13 identifierade vi det första vilddjuret från Uppenbarelseboken kapitel 13. Vad är
märket på detta vilddjurs kraft och auktoritet? Enklaste sättet att ta reda på detta är att fråga påven
direkt. Lägg märke till vad det står i följande utdrag ur en katolsk katekes:
"Fråga: Vilken dag är sabbatsdagen?
Svar: Lördagen är sabbatsdagen.
Fråga: Varför firar vi söndagen i stället för lördagen?
Svar: Vi firar söndagen i stället för lördagen därför att den katolska kyrkan har överfört högtidlighållandet
1
från lördagen till söndagen."
Här är ett annat utdrag ur en katekes:
"Fråga: Har ni något annat sätt att bevisa att kyrkan har makt att instifta religiösa helgdagar?
Svar: Hade den inte haft sådan makt, skulle den inte kunna göra det som alla moderna religioner nu
följer - hon skulle inte ha kunnat byta ut helighållandet av lördagen, veckans sjunde dag, mot
2
söndagsfirande på veckans första dag, en ändring för vilket det inte finns något stöd i bibeln."
Så vad påvekyrkan säger är att deras tecken på makt och auktoritet är att de gjort söndagen till en helig
dag - en ändring som så gott som hela den kristna världen accepterar. (Se bilaga "Vilken viktig fråga

ställer påvekyrkan till protestanterna?")
1

Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., 1957
års utgåva), sid. 50.
2
Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy & Sons, tredje amerikanska utgåvan,
omarbetad, n.d.), sid. 174.
7. Är vilddjurets märke eller Guds insegel synliga
märken?
Hebreerbrevet 10:16 . Jag skall lägga mina lagar i deras
hjärtan, och i deras ______ skall jag skriva dem.
2 Mosebok 13:9 Och det skall vara för dig såsom ett
tecken på din hand och såsom ett påminnelsemärke på
din panna, för att HERRENS lag må vara i din mun.
Jesaja 59:6, 7 deras verk är fördärvliga verk, och
våldsgärningar övar deras händer. ...deras tankar är
fördärvliga tankar, förödelse och förstöring är på deras
vägar.
Answer: ___________________________
Note: Varken vilddjurets märke eller Guds insegel syns utanpå. Pannan representerar våra tankar, vår
håg och vårt sinne, och handen representerar våra handlingar. "På handen" och "på pannan" är
återkommande symboler i den heliga skrift för en persons tankar och gärningar (2 Mosebok 13:16; 5
Mosebok 6:8; 11:18).
Vilddjurets märke i pannan får man om man väljer att tro att söndagen är Guds heliga dag trots att man
vet vad Bibeln säger. Märket i högra handen får man om man arbetar på Guds sabbatsdag eller låtsas
hålla söndagen helig för enkelhetens skull - på grund av arbete, familj etc. Även om märket inte syns
utanpå, så vet Gud vem som har vilket märke. (2 Timoteus 2:19). Man kan säga att man ger sig själv
märket. Men om jag respekterar och håller Guds heliga sabbat, så kommer han att märka mig som sin
egen. Om jag firar vilddjurets falska sabbat, så kommer
jag att märkas som tillhörande vilddjuret.
8. Hur avgör Jesus om vi är hans tjänare?
Romarbrevet 6:16 . I veten ju, att när I ställen eder i
någons tjänst för att lyda honom, så ären I tjänare under
denne, som I sålunda ______.
Johannes 14:15 Älskar ni mig så håller ni mina bud.
Answer:
_________
_________
_________
9. Har någon vilddjurets märke redan nu?
Uppenbarelseboken 13:17 . Ingen får vare sig ______
eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets
namn eller dess namns tal.
Answer: ___________________________
Note: Ingen människa har märket än. När detta en dag
blir lagstadgat, då kommer endast de som har vilddjurets

märke att kunna köpa eller sälja. De människor som håller Guds heliga sabbat kommer att att göra det
med risk för sina liv (Uppenbarelseboken 13:15). De som väljer att vanhelga Guds heliga dag och
officiellt rösta på att sätta människors bud före Guds bud, kommer att få märket som visar att de tillhör
Antikrist. Alla som älskar och är lojala mot Jesus och hans heliga dag kommer att få hans härlighets
insegel, och de är hans för alltid. Om någon tror att han kan förbli neutral, kommer han att räknas till
Antikrists skara (Matteus 12:30).
10. Vilka två saker kommer Antikrist att försöka
ändra på?
Daniel 7:25 . Han skall sätta sig i sinnet att förändra
heliga tider och ______.
Answer: ___________________________
Note: Daniel kapitel 7 avslöjar en gammaltestamentlig
beskrivning av Antikrists makt. Den förutsäger tydligt att
vilddjuret ska försöka ändra på både Guds lagar och tider.
Påvedömet har försökt ändra Guds lag genom att: (1) ta
bort det andra budordet som förbjuder tillbedjan av bilder,
(2) ta bort allt det i det fjärde budet som talar om vilken
dag som är sabbatsdagen, och (3) dela upp det tionde budet i två bud. Påvekyrkan försökte vidare att
ändra Guds tider genom att: (1) lära människorna att veckans första dag är sabbatsdagen i stället för
den sjunde dagen, och (2) införa det hedniska Roms sedvänja att börja varje dag vid midnatt istället för
vid solnedgången. Gud räknar sabbatsdagen från solnedgången på fredag kväll till solnedgången på
lördag kväll (3 Mosebok 23:32). Ingen dödlig varelse borde någonsin våga ändra på Guds heliga lagar
och tider (Matteus 5:18).
11. För vad kritiserade Gud sina forna präster, eller
pastorer?
Hosea 4:6 . Hosea 4:6 Det är förbi med mitt folk, därför
att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har
______ ______, därför skall ock jag förkasta dig, så att du
upphör att vara min präst. Och såsom du har förgätit din
Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn.
Malaki 2:8, 9 Genom eder undervisning haven I kommit
många på fall. ...eftersom I icke hållen mina vägar.
Answer: ___________________________
Note: Gud blir fortfarande sårad när hans pastorer predikar åtta eller nio bud och orsakar att många
hoppar över hans bud om att hålla sabbaten helig. Så gott som alla kyrkor vet och erkänner i sina
officiella dokument att det inte finns något bibliskt stöd för söndagsfirande. Det är ett tragiskt faktum att
både protestanter och katoliker kommer att stå som skyldiga framför Guds domstol, för att de förkastat
Bibelns sabbat! Gud själv gav sabbatsdagen som ett
tecken, eller sigill, på sin skaparkraft och sin makt att
helga och frälsa (2 Mosebok 31:17; Hesekiel 20:12).
Skulle någon människa våga börja ändra på detta heliga
tecken som representerar den store himmelske Guden
och allt vad Han står för?
12. Hur såg Guds forna ledare på Guds lag?
Hosea 8:12 . Om jag än skriver mina lagar för honom i
tiotusental, så räknas de ju dock för en ______ lagar.

Answer: ___________________________
Note: Tiderna har inte förändrats. Gud placerade sabbaten, sitt speciella tecken, mitt i sin lag och
började det budet med orden "tänk på." Och ändå finns det så många människor idag som låtsas som
om hans sjundedags sabbat inte fanns.
13. Vilka specifika, allvarliga varningar gav Gud de
religiösa ledarna angående sin heliga sabbatsdag?
Hesekiel 22:8 . Mina heliga ting ______ du, och mina
sabbater ohelgar du.
Hesekiel 22:26 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.
Answer: ___________________________
Note: Gud tillrättavisar skarpt de religiösa ledare som
säger att sabbatsdagen inte spelar någon roll, och som säger "Så säger Herren", när det inte är sant.
14. Vilken speciell synd befaller Gud sina ledare att
fördöma?
Jesaja 58:1, 13, 14 . Ropa med full hals utan återhåll,
häv upp din röst såsom en basun och ______ 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 och Herrens
helgdag en äredag, ...då skall du finna din lust i Herren.
Answer: ___________________________
Note: Gud befaller sina andliga ledare att kalla
vanhelgande av sabbaten, synd. Han befaller dem att
insistera på att hålla sabbatsdagen helig. Precis som det var för lärjungarna i gamla tider, är det också
idag vår enda trygghet, att lyda Gud mer än människor
(Apostlagärningarna 5:29).
15. Vad händer när du beslutar dig för att ta emot
Jesus och följa honom helt och fullt?
Matteus 11:29 . Tagen på eder mitt ok och lären av mig,
ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; ‘så skolen I finna
______ för edra själar’
Answer: ___________________________
Note: Underbar ro och frid strömmar in i hjärtat vid
omvändelsen. Sabbaten, som betyder "vila", är en symbol
på den vila och frid som kommer genom pånyttfödelsen
(Hebreerbrevet 4:1-10). De som verkligen är födda på nytt
kommer att hålla sabbaten som ett heligt tecken på den vilan (lägg märke till verserna 4, 9 och 10). Det
finns ingen glädje lik den glädje som en omvänd person får erfara när han, eller hon, håller Guds sabbat
helig.

16. Innan du kan säga "nej" till vilddjurets märke,
måste du säga "ja" till Guds sigill. Jesus väntar vid
din hjärtedörr på ditt svar. Vill du besluta dig i dag för
att stå under hans sabbatsbannér som tecken på att
du har tagit emot honom som din Skapare och
Frälsare?
.
Answer: ___________________________

En-himmelsk-modell
Herren visade sin makt med mäktiga tecken och under, när
han befriade Israels barn från slaveriet i Egypten. Den ena
plågan efter den andra föll över Faraos land ända tills han
blev tvungen att släppa sina trälar. Sedan delade Herren
Röda Havet och förde den unga nationen torrskodd över till
friheten, medan fienderna som förföljde dem, drunknade.
När Guds folk kommit ut i vildmarken, blev många förvånade
över att Gud ledde dem söderut – i motsatt riktning till Löftets
Land. Men Herren visste, att innan de var färdiga att ta emot
sitt arv, måste de vara organiserade och ha lärt sig att lita på
Honom. Medan de var på väg mot Sinai försedde Gud dem
med allt de behövde. När de blev hungriga, sände Gud bröd
från himlen. När de blev törstiga, lät Gud vatten strömma ut ur
en klippa. När de plötsligt blev överfallna av en fiende, gav
Gud dem en mirakulös seger.
Äntligen kom de så till Sinai och slog läger vid foten av det
heliga berget. Där gjorde Gud något som han aldrig hade
gjort, varken förr eller senare. Han läste upp, med en röst som
hela folket kunde höra, sitt förbund – de tio budorden. Efter att
med hörbara ord ha förmedlat sin lag till folket, kallade han upp Moses på Sinai berg för att också ge
honom lagen i skriftlig form - skrivna med Guds eget finger i sten.
Men Gud gav Moses också något annat. Medan Moses var där uppe på berget tillsammans med Gud i
40 dagar och 40 nätter, fick han dessutom en detaljerad instruktion för att bygga ett vackert, flyttbart
Herrens tempel. Det skulle vara en liten kopia av Guds verkliga boning i himlen. Denna unika byggnad
skulle tjäna som en tre-dimensionell illustration till att förklara Guds frälsningsplan för hela världen.

1. Vad befallde Gud Moses att bygga, och varför?
2 Mosebok 25:8 . Och de skola göra åt mig en
helgedom, för att jag må ______ mitt ibland dem.
Answer: ___________________________
2. Vad
ville Gud
att hans
folk skulle
lära sig av
helgedom
en och
dess gudstjänster?
Psaltaren 63:3 . Så skådar jag nu efter dig i
helgedomen, för att få se din ______ och ära.
Answer: ___________________________
Note: Guds metod, dvs hans frälsningsplan, för att rädda oss människor från syndens fångenskap,
uppenbarades i den jordiska helgedomen. Allting i helgedomen, och allting som hade att göra med
gudstjänsten där, var en symbol på något som Jesus skulle göra för att frälsa oss. Vi kan inte till fullo
fatta Guds frälsningsplan förrän vi förstår denna helgedomstjänst. Den var en enorm, 3-dimensionell
lektion i vad som sker i frälsningsprocessen.

3. Var fick Moses ritningarna till tabernaklet?
2 Mosebok 25:40 . Och se till, att du gör detta efter de
______ som hava blivit dig visade på berget.
Answer: ___________________________
Note: Ritningarna till helgedomen, tillsammans med alla
dess specifikationer, fick Moses av Gud på berget Sinai
(Hebreerbrevet 8:5). Det skulle tjäna som en miniatyr av
Guds riktiga helgedom i himlen.
Den första helgedomen, eller tabernaklet, var en elegant,
tältliknande konstruktion, (ca 15 gånger 45 fot) där Guds
övernaturliga väsen bodde, och där särskilda gudstjänster hölls. Väggarna var gjorda av upprättstående
akaciebräder som stod på silverfötter och var överstrukna med rent guld (2 Mosebok 26:15-19, 29).
Taket bestod av fyra lager olika material - linne, gethår, rödfärgade bockskinn samt tahasskinn (verserna
1, 7, 14). Det fanns två rum: det heliga, (15 gånger 30 fot) och det allra heligaste (15 gånger 15 fot). Titta
ofta på diagrammet ovan när du repeterar den här lektionen.
4. Vad fanns det för utrustning på förgården?
2 Mosebok 29:18 . Och du skall förbränna hela väduren
på ______; det är ett brännoffer åt Herren.
2 Mosebok 30:18 Du skall också göra ett bäcken av
koppar, ...och gjuta vatten däri.
Answer: ___________________________
Note: Djuren offrades på brännoffersaltaret (2 Mosebok
27:1-8). Det stod på förgården alldeles utanför ingången
till helgedomen. Detta altare representerade Kristi kors.
Offerdjuret representerade Jesus, det förnämsta och
dyraste offret någonsin (Johannes 1:29). Kopparbäckenet (2 Mosebok 30:17-21; 38:8) var ett stort
tvättfat som stod mellan ingången till helgedomen och brännoffersaltaret. Där tvättade prästerna sina
händer och fötter innan de gjorde offertjänst eller gick in i helgedomen. Vattnet representerade dop,
rening från synd och pånyttfödelse.
5. Vilka tre saker fanns i det heliga?
4 Mosebok 4:7 . Och över ______ skola de breda ett
mörkblått kläde, ..."det beständiga brödet" skall ock
läggas därpå..
4 Mosebok 8:2 När du sätter upp lamporna, skall detta
ske så, att de sju lamporna kastar sitt sken över platsen
framför ljusstaken.
2 Mosebok 30:1 Och du skall göra ett altare för att
antända rökelse därpå, av akacieträ skall du göra det.
Answer: ___________________________
Note: Brödet som lades på bordet (2 Mosebok 25:23-30) representerade Jesus, det levande brödet
(Johannes 6:51). Den sjuarmade ljusstaken (2 Mosebok 25:31-40) representerade Jesus, världens ljus
(Johannes 9:5; 1:9). Oljelamporna symboliserade den Helige Ande (Sakarja 4:1-6; Uppenbarelseboken
4:5). Rökelsen från rökelsealtaret (2 Mosebok 30:1-8) representerade Guds folks böner (Hebreerbrevet
5:7).

6. Vilken särskild sak stod inne i det allra heligaste?
2 Mosebok 26:34 . Och du skall sätta nådastolen på
vittnesbördets ______ inne i det allraheligaste.
Answer: ___________________________
Note: Det enda som fanns inne i det allra heligaste (2
Mosebok 25:10-22) var arken med vittnesbördet, en kista
av akacieträ överdragen med rent guld. Ovanpå kistan
stod två änglar gjorda av solitt guld. Locket på kistan
kallades nådastolen (2 Mosebok 25:17-22). Där
uppenbarade sig Gud. Nådastolen symboliserade Guds
tron i himlen, som också står mellan två änglar (Psaltaren
80:2, Jesaja 6:1, 2).
7. Vad fanns inuti arken?
2 Mosebok 25:21 . Och du skall sätta nådastolen
ovanpå arken, och i arken skall du lägga ______, som jag
skall giva dig.
5 Mosebok 10:4, 5 Och han [Gud] skrev på tavlorna
detsamma som var skrivet förra gången, de tio ord som
Herren hade talat. Sedan vände jag mig om och steg ned
från berget och lade tavlorna i arken som jag hade gjort,
och där fick de ligga, såsom Herren hade bjudit mig.
Answer: ___________________________
Note: Gud skrev sitt förbund med sitt eget finger på två tavlor av sten, som sedan lades i arken.
Nådastolen var ovanpå arken, vilket visade på att så länge Guds barn bekände och övergav sina synder
(Ordspråksboken 28:13), skulle nåd alltid vara tillgänglig för dem genom blodet som prästen stänkte på
nådastolen (3 Mosebok 16:15-16). Det blodet representerade Jesu blod som utgavs för förlåtelse och
rening för alla människor (Matteus 26:28; Hebreerbrevet 9:22).
8. Varför måste djur offras i Gamla Testamentets
offergudstjänster?
Hebreerbrevet 9:22 . Utan att ______ utgjutes gives
ingen förlåtelse.
Matteus 26:28 Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som
varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse.
Answer: ___________________________
Note: Det var nödvändigt att offra djur för att
människorna skulle förstå att utan att Jesus gav sitt blod
på korset, finns det ingen förlåtelse för synd. Den
chockerande sanningen är ju att syndens lön är döden. Och eftersom vi alla har syndat, borde vi alla dö
- och vi skulle också ha dött, om inte Jesus gett sitt syndfria liv när han dog för att betala den skulden i
vårt ställe. Syndaren hade med sig sitt eget offerdjur och slaktade det med sina egna händer (3
Mosebok 1:4, 5). Det var otäckt och blodigt, och påminde människorna om den bistra sanning att
synden orsakade Jesu död. På det här sättet såg Israels barn fram emot korset för sin frälsning, medan
vi ser tillbaka på korset för vår frälsning. Det finns ingen annan källa till frälsning.

9. När djuret offrades för syndens skull, vad hände
med synden?
3 Mosebok 1:4, 5 . Och han skall lägga sin hand på
brännoffersdjurets huvud; så bliver det välbehagligt, och
______ bringas för honom. Och han skall slakta ungtjuren
inför Herrens ansikte.
Answer: ___________________________
Note: När syndaren lade sina händer på djurets huvud
och bekände sina synder, blev synderna symboliskt
överförda från syndaren till djuret. Djuret tog då på sig
skulden och blev tvungen betala priset med sitt liv. Detta
representerar Jesus som tar på sig våra synder.
10. När ett djur offrades för en hel församling, vad
hände med synden?
3 Mosebok 4:17 . Prästen skall doppa sitt finger i blodet
och ______ sju gånger inför Herrens ansikte, vid
förlåten.
Answer: ___________________________
Note: Prästen tog av blodet och stänkte vid förlåten inne
i helgedomen, och överförde symboliskt synden från
folket till helgedomen. När Jesus for upp till himlen efter
sin uppståndelse, erbjöd han sitt blod för att visa att våra
synder är förlåtna när vi bekänner dem i Jesu namn (1
Johannes 1:9).
11. Vilka två helgedomssymboler är Jesus för oss?
1 Korinterbrevet 5:7 . Vi hava ock ett ______, som är
slaktat, nämligen Kristus.
Hebreerbrevet 4:14 Vi har en stor överstepräst, som
har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son.
Answer: ___________________________
Note: Jesus tjänar både som offret för våra synder och
som vår himmelske överstepräst. Han fullbordar därmed
mirakulöst två saker som vi själva inte kan. Det första är
en total omvändelse som kallas pånyttfödelse, då alla
synder från vårt förgångna blir förlåtna (Johannes 3:3-6;
Romarbrevet 3:25). Det andra är kraften att leva efter det
som är rätt, både i nuet och i framtiden (Titus 2:14;
Filipperbrevet 2:13). Det är dessa två saker som gör en
person rättfärdig, vilket betyder att ett äkta förhållande
existerar mellan personen och Gud. Det är omöjligt för en
människa att bli rättfärdiggjord genom sina egna
ansträngningar, eftersom rättfädiggörelsen kommer av
nåd som bara Jesus kan ge (Apostlagärningarna 4:12).
Det är detta som kallas rättfärdiggörelse genom tro, och
är den enda sanna rättfärdighet som finns.
12. Vilka sex underbara löften ger Bibeln oss

angående rättfärdiggörelsen som Jesus erbjuder?
1 Johannes 1:9 . Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss
våra synder och ______ oss från all orättfärdighet..

A. Han överskyler våra synder och räknar oss som oskyldiga (Jesaja 44:22; 1 Johannes 1:9).
B. Gud lovar att göra oss lika Jesus (Romarbrevet 8:29).
C. Jesus ger oss både längtan och kraften att göra Guds vilja (Filipperbrevet 2:13).
D. Jesus hjälper oss att bara göra det som är Gud välbehagligt (Hebreerbrevet 13:20, 21; 1 Johannes
3:22).
E. Han stryker ett streck över vårt dödsstraff, och vi får räkna oss tillgodo hans syndfria liv och
försonande död (2 Korinterbrevet 5:21).
F. Jesus tar på sig ansvaret för att hjälpa oss vara trogna tills han kommer tillbaka (Filipperbrevet 1:6;
Judas 24).
Answer: ___________________________
Note: Jesus står beredd att uppfylla dessa härliga löften i ditt liv. Är du beredd? Böj dina knän nu och
be honom ta över kontrollen i ditt liv. Han kommer inte att svika dig.
13. Finns det någonting en människa måste göra för
att bli rättfärdig?
Matteus 7:21 . Icke kommer var och en in i himmelriket,
som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som ______
min himmelske Faders vilja.
Answer: ___________________________
Note: Ja, vår uppgift är att ge Jesus våra hjärtan och
viljor och låta honom råda. Vi måste överlåta vårt livs
roder åt honom. Många människor tror att alla som
bekänner Jesus namn kommer till himlen, oberoende hur
de lever. Denna livsfarliga tro är inte sann (Matteus 7:14).
14. Vad hände på försoningsdagen?
3 Mosebok 16:30 . Ty på den dagen skall försoning
bringas för eder, till att ______ eder; från alla edra
synder skolen I renas inför Herrens ansikte.
Answer: ___________________________
Note: Försoningsdagen var en allvarlig dag av dom som
ägde rum en gång om året i Israel (3 Mosebok 23:27).
Varenda synd måste bekännas och ångras. De som inte
var beredda att göra det, blev utestängda från Israels
läger för alltid (vers 29). På den dagen utvaldes två
bockar. En av bockarna var Herrens och den andra var syndabocken, som representerade Satan (3
Mosebok 16:7, 8). Herrens bock dödades och offrades för folkets synder (vers 9). Översteprästen tog
blodet in i det allra heligaste och stänkte det på och framför nådastolen (vers 14).
Denna speciella dag av dom var enda dagen på året då översteprästen gick in i det allra heligaste. Det
stänkta blodet (som representerade Jesu offer) accepterades av Gud, och synderna som folket hade
bekänt överfördes från helgedomen till översteprästen.
Prästen överförde sedan i sin tur synderna till syndabocken, som leddes långt ut i vildmarken där den

släpptes och övergavs (verserna 16, 20, 22). På det här sättet renades templet symboliskt från all den
synd som hade överförts dit från människorna under hela det gångna året.
15. Pekade den gamla försoningsdagen framåt mot
en rening av det himmelska templet?
Hebreerbrevet 9:23 . Alltså var det nödvändigt att
avbilderna av de himmelska tingen renades genom
sådana medel; men de ______ tingen själva måste renas
genom bättre offer än dessa.
Answer: ___________________________
Note: Ja! Offertjänsten den dagen pekade på det
himmelska templet där vår överstepräst Jesus, utplånar
våra synder. Han är där som vår försvarsadvokat, och är
beredd att sudda ut alla deras synder, som tror på hans
utgjutna blod. Denna urgamla försoningsdag, precis som den moderna israelitiska Yom Kippur, pekar
framåt till den sista stora försoningsdagen för planeten Jorden. Den sista försoningsdagen leder till den
sista domen, som för alltid bestämmer ödet för var och en av oss. Nästa lektion handlar om hur Gud
bestämt tiden för när den himmelska domen skall börja. Spännande!
16. Är du villig att lägga ditt liv helt och fullt i Jesu
händer så att han kan utföra det mirakel som är
nödvändigt för att du ska bli rättfärdig?
.
Answer: ___________________________

Templets-rening
Det syntes hur ledsen och besviken Jesus blev när han kom
in på templets förgård och fick se all oredan. Överallt fanns
det burar med offerdjur till salu, och han hörde försäljarna
ropa och högljutt diskutera om bästa priset med de
besökande pilgrimerna. Duvors kuttrande, fårs bräkande och
oxars bölande blandades med ladugårdslukterna. Det var
riktigt kaos.
Gud hade aldrig menat att det skulle vara sådant här oväsen
och tumult. När Salomo byggde det första templet i
Jerusalem, hade man sådan respekt för Guds hus att man
inte inte ens kunde höra ljudet av hammarslag under
byggnationen. Alla stenar och bräder höggs ut och hyvlades
till på en annan plats, och forslades sedan till templet för att
sättas ihop i stillhet och under tystnad (1 Konungaboken 6:7).
Jesus fick tag på några rep som använts till att binda fast
fåren med. Dessa snodde han ihop till en piska. Sedan
ropade Människosonen med basunliknande stämma: "Tag
bort detta härifrån; gör inte min Faders hus till ett
marknadshus." Johannes 2:16. "Det är skrivet: ‘Mitt hus skall
kallas ett bönehus.’ Men ni gör det till en rövarkula." Matteus 21:13. Sedan gick han från det ena ståndet
till det andra och släppte ut djuren och välte omkull växlarnas bord.
De förskräckta köpmännen flydde från tempelgården utan att se sig tillbaka. De förstod att de haft att
göra med den Allsmäktige. Vad Jesus önskade mest av allt, var att folket skulle få en klar bild av sin
himmelske Faders kärlek och renhet. Det var därför en hjärtslitande upplevelse för Jesus att se det
heliga templet förvandlat till en marknadsplats.
Många år tidigare hade profeten Daniel förutspått en tid då templet skulle bli vanhelgat, Guds sanning
förvrängd, och Guds barn förtryckta, men Herren skulle komma för att rena sitt tempel.

1. Daniel hade en märklig syn där han såg en vädur
med två horn (Daniel 8:1-4). Vem representerar denna
vädur?
Daniel 8:20 . Väduren som du såg, han med de två
hornen, betyder ______ och Persiens konungar.
Answer: ___________________________
2. Sedan
såg Daniel
en bock
med ett
stort horn
i pannan. Vad betyder den?
Daniel 8:21, 22 . Men bocken är ______ (Greklands)
konung, och det stora hornet i hans panna är den förste
konungen. Det [hornet] brast sönder, och fyra andra
uppstod i dess ställe.
Answer: ___________________________
Note: Bocken representerar Grekland och det stora hornet är symbolen på Greklands förste härskare,

Alexander den store. De fyra hornen representerar de fyra generalerna som delade landet mellan sig
när Alexander dog.
3. Ett litet horn växer ut ur ett av de fyra hornen.
Vilken makt representerar detta lilla horn?
Apostlagärningarna 18:2 . Klaudius (Cesar) hade
nämligen påbjudit att alla judar skulle lämna ______ .
Answer: ___________________________
Note: Det lilla hornet som förföljde Guds folk,
förtrampade heliga ting, och som motsatte sig Jesus,
representerar Rom - både det hedniska och det påvliga
Rom. Rom är den enda makt som kom efter Grekland och
som blev övermåttan mäktig.
4. Ängeln sade till Daniel att det lilla hornet skulle
komma att vanhelga helgedomen. Hur lång tid skulle
det ta innan den blev renad igen?
Daniel 8:14 . ______ tusen tre hundra aftnar och
morgnar; därefter skall helgedomen komma till sin rätt
igen.
Answer: ___________________________
Note: De här 2300 dagarna är den längsta profetiska
perioden i Bibeln. Startpunkten för tidsperioden får vi inte
förrän i nästa kapitel - i Daniel 9:25.
5. Hur reagerade Daniel när han såg det lilla hornet
förfölja Guds folk och dölja sanningen?
Daniel 8:27 . Men jag, Daniel, blev maktlös och låg
______ en tid. ...och jag var häpen över synen, men
ingen förstod den.
Answer: ___________________________
Note: Daniel blev så förtvivlad över vad som skulle
komma över Guds folk att han svimmade och blev sjuk.
Men varken Daniel eller hans vänner förstod till att börja
med vad de 2300 dagarna betydde.
6. I nästa kapitel förklarar ängeln profetian närmare i
detalj. Hur lång var tidsperioden som inte beskrivits
tidigare i synen?
Daniel 9:24 . ______ veckor äro bestämda över ditt folk
och över din heliga stad, ...innan syn och profetia
beseglas.
Answer: ___________________________
Note: Först flera år efter att han hade sett synen, kom
en ängel flygande med fart ner till Daniel för att hjälpa
honom förstå den. Ängeln berättade också om 70 profetiska veckor som var "bestämda över", eller

givna, judarna och Jerusalem. Gud ville ge sin utvalda nation ännu en chans - 490 ytterligare år med
möjlighet att fullgöra sin uppgift att berätta för världen om Messias (Daniel 9:23, 24).
7. När började de profetiska 2300 dagars- och 70veckors perioderna?
Daniel 9:25 . Så vet nu och förstå: Från den tid då ordet
om att Jerusalem åter skulle ______ upp utgick, till dess
en smord, en furste, kommer, skola sju veckor förgå; och
under sextiotvå veckor skall det åter byggas upp...
Answer: ___________________________
Note: Ängeln sade åt Daniel att börja räkna de 2300
dagarna och de 70 veckorna från det att befallningen
utgick om att återuppbygga Jerusalem. Guds folk var i
fångenskap i det persiska imperiet vid den här tiden.
Kung Artasastas kom till tronen år 464 f.Kr., och befallningen utgick i hans sjunde regeringsår (Esra 7:7).
Kung Artasastas påbud var det enda som innehöll en specifik befallning om att återuppbygga
Jerusalem.
8. Ängeln sade att om man räknar 69 veckor från 457
f.Kr., så kommer man till "en smord, en furste". Blev
det så?
Apostlagärningarna 10:37, 38 . ...den förkunnelse som
gick ut över hela Judeen, ...efter den döpelse Johannes
predikade - förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om
huru Gud hade ______ honom med Helig Ande och kraft.
Answer: ___________________________
Note: Ja, det blev det. Här ser vi ett fantastiskt mirakel.
Hundratals år innan Jesus smordes med den Helige
Ande, blev det förutsagt i profetiorna. "Messias" är det
hebreiska ordet för "smord", och "Kristus" är det grekiska. Lukas 3:21, 22 säger att denna speciella
smörjelse av Helig Ande skedde vid Jesu dop. Här är nyckeln. I biblisk profetia motsvaras en profetisk
dag av ett bokstavligt år (4 Mosebok 14:34; Hesekiel 4:6; Lukas 13:32). Lägger man till 69 veckor, eller
483 profetiska dagar (69x7=483), till 457 f.Kr., kommer man till år 27 e.Kr.
483 år
+ 457 start datum
= 26 e.Kr.
+ 1 år för 1 f.Kr. - 1 e.Kr. (det fanns inget år noll)
= 27 e.Kr.
Jesus började sin verksamhet som Mesias efter sitt dop
år 27 e.Kr., exakt 483 år efter att befallningen utgick år
457 f.Kr. Det är därför som Jesus började predika, efter
sitt dop, att "tiden är fullbordad och Guds rike är nära."
Markus 1:15. Jesus hänsyftade här till profetian i Daniel
9:25.
9. Vad skulle sedan hända enligt profetian?
Daniel 9:26, 27 . Men efter de sextiotvå veckorna skall
en som är smord ______, ...Han skall stadfästa förbundet
med de många under en vecka, och mitt i veckan skall
han avskaffa slaktoffer och matoffer. (Folkbibeln)

Answer: ___________________________
Note: Profetian förutsade att Jesus skulle "förgöras", eller korsfästas, mitt i den sista av de 70
veckorna. Om man räknar tre och ett halvt år från det Jesus smordes på hösten 27 e.Kr., kommer man
till våren 31 e.Kr., vilket är precis då han korsfästes. När Jesus dog rämnade förlåten i templet i två
delar, uppifrån och ner (Matteus 27:50, 51), vilket visar att Jesus, Guds lamm, med sin död avskaffade
offersystemet. Titta en gång till på tidsschemat ovan.
10. Till vilken grupp av människor sade Jesus att
lärjungarna först skulle predika?
Matteus 10:5, 6 . Ställen icke eder färd till hedningarna,
...utan gån hellre till de förlorade fåren av ______ hus.
Answer: ___________________________
Note: Jesus insisterade på att hans lärjungar först skulle
predika för judarna, för de hade tre och ett halvt år kvar
av de 490 åren som var deras givna tid att ta emot och
förkunna Messias. Profetian i Daniel 9:27 sade att Jesus
skulle befästa förbundet, eller den stora frälsningsplanen,
med många under en profetisk vecka (sju bokstavliga år).
Men Jesus korsfästes mitt i vad som var den utvalda nationens givna tid. Hur kunde han då befästa
förbundet med dem efter sin död? Svaret finner vi i Hebreerbrevet 2:3: "Hur skall då vi kunna undkomma
om vi inte tar vara på en sådan frälsning? - en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och
sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom." Jesu lärjungar predikade för judarna under de
resterande tre och ett halvt åren, ända tills nationen officiellt avvisade evangeliets budskap år 34 e:Kr.,
när de offentligt stenade Stefanus. (Se bilaga)
11. Vilken varning gav Jesus sitt utvalda folk?
Matteus 21:43 . Guds rike skall ______ ifrån eder, och
givas åt ett folk som bär dess frukt.
Answer: ___________________________
Note: Jesus gjorde klart för dem att den särskilda status
som den judiska nationen hade, skulle komma att tas
ifrån dem
om de
fortsatte att
avvisa
Messias.
12. Vilket är det andra "folk" som Jesus talar om i
Matteus 21:43, som skall bli hans utvalda folk?
Galaterbrevet 3:29 . Hören I nu ______ till, så ären I
därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.
Romarbrevet 2:28, 29 Ty den är inte jude, som är det i
utvärtes måtto, ...Nej, den är jude, som är det i invärtes
måtto.
Answer: ___________________________
Note: I och med att Stefanus stenades år 34 e.Kr. (Apostlagärningarna 7:58, 59), var den judiska
nationen inte längre Guds utvalda folk. De hade konsekvent avvisat Guds plan för dem, och Israel som

nation spelar därför inte längre en central roll i profetiorna om den sista tiden. Till Guds folk hör nu alla
och envar som accepterat Jesus, och alla de löften Gud gav det bokstavliga Israel, gäller nu även det
andliga Israel (Romarbrevet 9:6-8).
13. Vad skulle komma att ske vid slutet av de 2300
åren, enligt ängeln som talade med Daniel?
Daniel 8:14 . Då svarade han mig: "Två tusen tre hundra
aftnar och morgnar; därefter skall ______ komma till sin
rätt igen."
Answer: ___________________________
Note: År 34 e.Kr. var det 1810 år kvar av 2300-dagars
profetian. (Titta igen på diagrammet ovan.) Om man
lägger 1810 år till 34 e.Kr., så kommer man till hösten
1844. Ängeln sade att då skulle den himmelska
helgedomen komma till sin rätt igen. (Den jordiska
helgedomen förstördes år 70 e.Kr.) Jesus, vår överstepräst i himlen (Hebreerbrevet 4:14-16; 8:1-5),
började utplåna synderna från böckerna i den himmelska helgedomen (Uppenbarelseboken 20:12;
Apostlagärningarna 3:19-21) år 1844. Denna första fas av domen kallas för den undersökande domen
eftersom den fungerar som en förundersökning inför domens dag.
14. Vilka människor gäller den undersökande
domen?
1 Petrus 4:17 . Domen skall begynna, och det på Guds
______.
Answer: ___________________________
Note: Denna första fas av domen gäller endast de som
bekänner sig vara Guds barn.
15. Vad
är det som
skall gås
igenom i denna första fas av domen?
Uppenbarelseboken 20:12 . Och de döda blevo dömda
efter sina gärningar, på grund av det som var ______ i
böckerna.
Answer: ___________________________
Note: Vittnesmålen i domen kommer från böcker som
finns i
himlen. I
dessa böcker finns alla detaljer i varje människas liv. (Se
även Psaltaren 56:8) De tio budorden, Guds lag, är det
rättesnöre som kommer att användas.
16. Är Gud min åklagare i domen?
Uppenbarelseboken 12:9, 10 . Den gamle ormen, ...han
som kallas ______ och Satan, och som förvillar hela
världen; han blev nedkastad till jorden. ... Våra bröders
åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade
dem inför vår Gud.

Answer: ___________________________
Note: Nej! Satan är den ende som anklagar. Olyckligtvis finns det en del kristna som tror att Jesus
kommer att försöka övertala Fadern att vara mild i sin dom över oss. Men Jesus har sagt: "Fadern själv
älskar er." Johannes 16:27.
17. Måste jag stå ensam i den undersökande
domen?
1 Johannes 2:1 . Mina kära barn, detta skriver jag till
eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar,
så hava vi en förespråkare hos Fadern, ______ Kristus,
som är rättfärdig:
A. Jesus är vår advokat (1 Johannes 2:1).
B. Jesus är vår domare (Johannes 5:22).
C. Jesus är vårt trovärdiga och sanna vittne
(Uppenbarelseboken 3:14).
Answer: ___________________________
Note: Nej, tack och lov. I domen kommer Jesus att vara den kristnes advokat, domare och vittne. Om
du lever för Jesus, kan du inte gå förlorad! (Romarbrevet 8:1; Kolosserbrevet 1:12-14)
18. Om du låter Jesus vara din advokat på domens
dag, så har han lovat att vinna din rättegång. Vill du
inte överlåta ditt liv till honom idag?
.
Answer: ___________________________

Berättelsen-om-två-kvinnor
Man kunde höra en knappnål falla. Alla som var närvarande i
den kungliga domsalen iakttog andlöst kung Salomo.
Rådsherrarna var spända på hur deras unge monark skulle
lösa detta komplicerade fall.
Två ensamstående mödrar delade ett rum som sin bostad.
Båda födde ett gossebarn ungefär samtidigt. En av mödrarna
hade under natten oavsiktligt rullat över och kvävt sitt barn.
När hon vaknade tidigt nästa morgon och fann sin son död,
tog hon i förtvivlan sin rumskamrats sovande baby till sig i
sängen, och lade sitt eget döda barn i den andra kvinnans
armar. När den andra kvinnan sedan vaknade och såg den
döda babyn, blev naturligtvis hon också förtvivlad och började
gråta av sorg. Men när hon tittade närmare på babyn, såg hon
snart att det inte var hennes barn. I den andra sängen såg
hon sin pojke, säkert inlindat i sin rumskamrats famn.
Och nu stod båda kvinnorna framför kungen, desperat
kämpande om rätten till det levande barnet. "Barnet är mitt!"
ropade den ena.
"Nej, det döda barnet var ditt!" svarade den andra.
Hur skulle kungen kunna avgöra vem som var den riktiga mamman? Kungen avbröt deras tvistande och
befallde en av vakterna att ta sitt svärd och dela det levande barnet i två delar. Först trodde soldaten att
kungen skämtade, men blicken han fick av kung Salomo, övertygade honom om allvaret i befallningen.
Sakta drog han fram sitt skarpa, blanka svärd och började gå mot kvinnan som höll barnet i sina armar.
Just i det ögonblicket kastade sig den riktiga mamman ner framför kungens fötter och bad: "Hör mig,
herre; ge henne det levande barnet; döda det inte!" Men den andra kvinnan sa: "Må det vara varken mitt
eller ditt; hugg det itu." Då visste Salomo, utan tvekan, vem som var den riktiga mamman.
När man läser profetiorna i Bibeln, är kvinnan en symbol på kyrka eller församling (Jeremia 6:2). Men
med så många olika kyrkor nu i den sista tiden, hur kan man veta vilken som är den sanna, vilken som
har den levande Sonen och inte är dödens företrädare? Precis som Salomo, måste vi använda trons
svärd, det vill säga Guds Ord (Hebreerbrevet 4:12)!

1. Hur framställs Guds sanna kyrka i
Uppenbarelseboken?
Uppenbarelseboken 12:1, 2, 5 . En ______ , som hade
solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en
krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och
ropade i barnsnöd och födslovånda. Och hon födde ett
gossebarn, som en gång skall styra alla folk med
järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud och till
hans tron.
Answer: ___________________________
Note: Guds kyrka, eller församling, symboliseras av en
ren kvinna i bibelprofetiorna (Jeremia 6:2). I Uppenbarelseboken är denna kvinna klädd i solen, månen
och stjärnorna - Guds skapelses naturliga ljus. Jesus sade till församlingen: "Ni är världens ljus."
Matteus 5:14. Solen representerar Jesu ljus (Psaltaren 84:11; Malaki 4:2). Månen under hennes fötter
representerar symbolismen och skuggan av gamla testamentets offersystem. Precis som månen
reflekterar solens ljus, så reflekterade offersystemet ljuset av Messias som skulle komma
(Kolosserbrevet 2:16, 17; Hebreerbrevet 10:1). De 12 stjärnorna på hennes huvud symboliserar

församlingens ledarskap - gamla testamentets 12 stammar och nya testamentets 12 apostlar. Den som
ska styra alla folk med järnspira, är Jesus (Psaltaren 2:7-9; Uppenbarelseboken 19:13-16).
2. Vem är "den store draken", och vad försöker han
göra?
Uppenbarelseboken 12:9 . Och den store draken, den
gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och
______ .
Uppenbarelseboken 12:4 Och draken stod framför
kvinnan som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes
barn, när hon hade fött det.
Answer: ___________________________
Note: Draken är Satan som vid tiden för Jesu födelse
verkade genom det hedniska romerska imperiet. Satan manipulerade Herodes, en av romarnas kungar,
att försöka mörda Jesusbarnet genom att döda alla spädbarn i Betlehem (Matteus 2:16).
3. Vad händer efter att Satan misslyckas med att
"uppsluka" Jesus?
Uppenbarelseboken 12:5 . Men hennes barn blev
______ till Gud och till hans tron.
Answer: ___________________________
Note: Efter sin uppståndelse for Jesus upp till himlen
och till Guds tron (Apostlagärningarna 1:9-11). Där är han
utom räckhåll för Satan.
4. Vad
gjorde
Satan med församlingen efter att Jesus hade farit upp
till himlen?
Uppenbarelseboken 12:13 . Och när draken såg att han
var nedkastad på jorden, ______ han kvinnan, som hade
fött gossebarnet.
Answer: ___________________________
Note: När Satan inte längre kunde komma åt Jesus
själv, beslöt han att såra honom genom att rikta sitt hat
mot församlingen.
5. Vart flydde kvinnan under denna fruktansvärda
period av förföljelse? Hur länge varade den?
Uppenbarelseboken 12:6 . Och kvinnan flydde ut i
______, där hon har en plats sig beredd av Gud, och där
hon skulle få sitt uppehälle under ett tusen två hundra
sextio dagar.
Answer: ___________________________
Note: Kvinnan (Guds församling) flydde ut i öknen
(otillgängliga platser på jorden) för att gömma sig för sina

förföljare. Det är ett väldokumenterat historiskt faktum, att under den mörka medeltiden Guds folk var
tvungna att fly till grottor och ensliga platser, bland annat till det fjärran Amerika, för att söka
religionsfrihet och för att komma undan påvekyrkans förföljelse. De 1260 dagarna (även kallade de 42
månaderna eller de tre och ett halvt åren i Bibeln), hänsyftar på den hemska 1260-årsperioden av
förföljelse då milliontals människor måste dö för sin tro. Guds församling överlevde, men var under
denna period inte definierbar som en organiserad kyrka med ett officiellt namn. (se tillägget "År av
förföljelse".)
6. Vad är två andra saker som identifierar Guds
sanna kyrka?
Uppenbarelseboken 12:17 . Och draken vredgades än
mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de
övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds ______
och hava Jesu vittnesbörd.
Answer: ___________________________
Note: Guds sanna församling, till vilken han kallar allt
sitt folk, är en församling, eller kyrka, som håller Guds tio
bud (även sabbatsbudet). Den ska också ha Jesu
vittnesbörd, som är profetians gåva (Uppenbarelseboken
19:10). Gud använder ofta ordet "kvarleva" om församlingen i den sista tiden, därför att den är identisk
med den ursprungliga apostoliska kyrkan i tro och karaktär. En kvarleva är något som lever kvar i sin
ursprungliga form.
7. Hur säger Jesus att vi visar vår kärlek till honom?
Johannes 14:15 . Älsken I mig, så ______ I mina bud.
1 Johannes 5:3 Ty däri består kärleken till Gud, att vi
håller hans bud.
Answer: ___________________________
Note: I vår inledningsberättelse läste vi hur Salomo
kunde identifiera vem som var den riktiga mamman
genom hennes bevis på äkta kärlek. På samma sätt
kommer vi att kunna känna igen Guds sanna kyrka,
genom sin uppoffrande kärlek och sin villighet att följa
hans bud.
8. Vilka tre änglabudskap kommer Guds kyrka i
ändens tid att predika?
Uppenbarelseboken 14:7 . Frukten Gud och given
honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla
______. Ja, tillbedjen honom som har skapat himmel
och jord och hav och vattenkällor.
Uppenbarelseboken 14:8 Och ännu en annan ängel
följde honom; denne sade: "Fallet, fallet är det stora
Babylon, som har givit alla folk att dricka av sin otukts
vredesvin.
Uppenbarelseboken 14:9, 10 Och ännu en tredje ängel
följde dem; denne sade med hög röst: "Om någon
tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall också
han få dricka av Guds vredesvin.

Answer: ___________________________
Note: Dessa tre änglaförkunnelser representerar de tre angelägna budskap som Guds församling
kommer att predika alldeles innan Jesus kommer tillbaka.
9. Till vem kommer Guds sista församling att predika
dessa budskap?
Uppenbarelseboken 14:6 . Han hade ett evigt
evangelium, som han skulle förkunna för dem som bo på
jorden, för ______ folkslag och stammar och tungomål
och folk.
Answer: ___________________________
Note: Guds sista kyrka kommer att predika detta trepunkts budskap till alla länder i världen.
10. Hur
kan vi utifrån Guds Ord veta vilken som är Guds
sanna kyrka här på jorden i den yttersta tiden?
Uppenbarelseboken 12:17 . Och draken vredgades än
mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de
______ (kvarlevan) av hennes säd, mot dem som hålla
Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.
1. Den kommer att börja utföra sitt synbara verk efter att
ha kommit ut ur "öknen" år 1798 (Uppenbarelseboken
12:6, 13-17).
2. Dess undervisning är densamma som apostlarnas, och
allt vad den lär stämmer överens med Bibeln
(Uppenbarelseboen 12:17).
3. Den håller Guds tio budord, inklusive Bibelns sabbat (Uppenbarelseboken 12:17).
4. Den har profetians ande (Uppenbarelseboken 12:17; 19:10).
5. Den predikar, med hög röst, de tre änglarnas budskap som Gud gett speciellt för ändens tid
(Uppenbarelseboken 14:6-14).
6. Den kommer att vara en världsvid kyrka (Uppenbarelseboken 14:6).
7. Den predikar det eviga evangeliet till frälsning genom Jesus Kristus, och bara genom honom
(Uppenbarelseboken 14:6).
Answer: ___________________________
Note: Många fina kristna människor är medlemmar av
kyrkor och församlingar som inte uppfyller dessa sju
kännetecken. Men ingen av dessa kyrkor är Guds
"kvarleva", dit han kallar sina barn. Guds kyrka i ändens
tid måste uppfylla alla sju punkterna.
11. Jesus ger dig dessa sju profetiska
identifikations-punkter, och säger sedan åt dig: "Gå

och finn min kyrka." Vad lovar han samtidigt?
Lukas 11:9 . Söken, och I skolen ______ .
Answer: ___________________________
12. Hur många kyrkor i världen kommer att passa i
på dessa sju punkter?
Efeserbrevet 4:5 . En Herre, en ______, ett dop.
Answer: ___________________________
Note: Det fins bara en kyrka i hela världen som passar
in på alla dessa punkter. Det är Sjundedags
Adventistkyrkan, den som ger ut dessa studier. Den
predikar just nu de tre änglarnas mäktiga budskap från
Uppenbarelseboken 14:6-14 över hela världen. Milliontals
människor lyssnar och tar emot.
13. Många kyrkor och trosinriktningar kallar sig
kristna. Betyder det att de är Guds sanna kyrka?
Jesaja 4:1 . Och på den tiden skola sju kvinnor fatta i en
och samma man och säga: "Vi vilja själva ______ oss och
själva kläda oss; låt oss allenast få bära ditt namn, och
tag så bort vår smälek."
Answer: ___________________________
Note: Föda (mat) är en symbol på Guds Ord (Johannes
6:35, 51, 52, 63), och kläder är en symbol på rättfärdighet
(Uppenbarelseboken 19:8). De sju kvinnorna i denna
profetia äter sin egen mat (vad de anser vara sanning)
och vill bära sina egna kläder (rättfärdighet). De vill inte ha Guds rättfärdighets rena kläder. De vill bara
ta namnet Jesus, antagligen för att Bibeln säger "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under
himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta." Apostlagärningarna
4:12.
14. Om man nu skulle finna Guds sanna kyrka, är det
nödvändigt att man blir medlem?
Apostlagärningarna 2:47 . Och Herren ______
församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig
frälsas.
Answer: ___________________________
Note: Ja, medlemskap i Guds församling i den sista
tiden är av största vikt. Lägg märke till hur klart Gud
svarar på frågan om medlemskap:
- Vi är kallade såsom lemmar i en och samma kropp
(Kolosserbrevet 3:15).
- Kroppen, det är församlingen (Kolosserbrevet 1:18).
- Vi är alla döpta till att utgöra en och samma kropp (1 Korinterbrevet 12:13).
Det är lika viktigt att gå in i Guds kyrka i dag som det var att gå in i arken på Noas tid. Herren säger: "Gå
in i arken med hela ditt hus." 1 Mosebok 7:1.

15. Hur många sätt fanns det att rädda sig på Noas
tid?
Hebreerbrevet 11:7 . Genom tron var det som Noa
...byggde en ______ för att rädda sitt hus.
Answer: ___________________________
Note: Jesus säger att alldeles innan han kommer
tillbaka skall det bli likadant som på Noas tid (Lukas
17:26). Det kommer bara att finnas en väg till räddning,
precis som det bara fanns en ark på Noas tid.
16. Efters
om det finns många trogna kristna även i andra
kyrkor och samfund, och eftersom Gud bara har en
sann kvarleva, vad kommer att hända med dessa
andra uppriktiga kristna människor?
Johannes 10:16 . Jag har ock andra får, som icke höra
till detta fårahus; också dem måste jag draga till mig,
och de skola _______ till min röst. Så skall det bliva en
hjord och en herde.
Uppenbarelseboken 18:2, 4 Fallet, fallet är det stora
Babylon,...drag ut ur henne, ni mitt folk, så att ni inte gör
er delaktiga i hennes synder och får del av hennes plågor.
Answer: ___________________________
Note: Jesus kommer att kalla alla sina trogna, ärliga efterföljare att komma ut ur Babylon. De kommer
att höra hans röst, reagera på hans kallelse och kommer att följa honom in i hans sanna kyrka.
17. Jesus kallar på dig i dag, och ber dig att gå in i
arken, in i hans församling. Du är mycket dyrbar för
honom. Vad blir ditt svar?
.
Answer: ___________________________

Himlens-fönster
Jakob hade aldrig känt sig så ensam och övergiven – och det
bara för att han hade varit falsk och egoistisk. Först hade han
mutat sin äldre tvillingbror till att sälja sin förstfödslorätt.
Sedan hade han med hjälp av sin mamma lurat till sig sin
blinde pappas välsignelse. Den faderliga välsignelsen från
Isak skulle ju rätteligen Esau ha, eftersom han var äldst.
Nu var Jakob på flykt hemifrån, bland annat för att undkomma
sin arge brors mordhot. Han böjde sitt huvud och grät när han
tänkte på hur alla hans själviska planer hade slagit fel. Ensam
ute i vildmarken med bara en sten till huvudkudde och en
käpp att försvara sig med, lade han sig ner för att försöka vila.
Han undrade om han någonsin skulle få se sina föräldrar igen
– och om Gud skulle förlåta honom. Utmattad slumrade Jakob
så småningom in. Plötsligt blev allting så ljust runt omkring
honom. Han drömde att han såg ett bländande ljussken som
kom från en öppen himmel, och en lysande stege som räckte
från härligheten där ovan, ner till marken där han låg. En stor
skara strålande änglar steg upp och ner på stegen.
Sedan hörde han Herren tala från himlen och lova att välsigna
honom på resan. Herren bekräftade även sitt förbund med honom, det förbund som Gud hade slutit med
Abraham och Isak. När Jakob vaknade, föll han ned på sina knän och lovade Gud att aldrig vara så girig
och självisk igen. Han sa: "Av allt vad du ger mig skall jag ge dig tionde." 1 Mosebok 28:22.
Gud accepterade hans löfte och öppnade himmelens fönster så att när Jakob återvände hem 20 år
senare, hade han blivit en mycket framgångsrik och frikostig man.

1. Var hade Jakob lärt sig principen att ge tillbaka en
tiondel till Gud?
1 Mosebok 14:18, 20 . Och Melki-Sedek ...var präst åt
Gud den Högste. ...Och Abram gav honom ______ av
allt.
Answer: ___________________________
Note: Tiondet är en tiondel av en persons inkomst.
Jakobs farfar, Abraham, hade lärt sina barn många år
tidigare att ge tionde till Guds präst, Melki-Sedek.
2. Hur
stor del av vår inkomst är Guds?
3 Mosebok 27:30 . Och all ______ ... tillhör Herren; den
är helgad åt Herren.
Answer: ___________________________
Note: Egentligen är ju 100 procent av allt vad vi äger,
Guds.
Psaltaren 24:1 Jorden är Herrens och allt vad därpå är,
jordens krets och de som bo därpå.
Och genom att ge tillbaka tiondet, eller 10 procent av vår

inkomst, erkänner vi att allt är Herrens.
3. Vad gör Gud med vårt tionde?
4 Mosebok 18:21, 24 . Åt ______ barn giver jag all
tionde i Israel till arvedel, såsom lön för den tjänst de
förrätta. ... Ty den tionde som Israels barn giva åt Herren
såsom gärd, den giver jag åt leviterna till arvedel.
1 Korinterbrevet 9:13, 14 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 också Herren förordnat att de som
förkunnar evangelium skall ha sitt uppehälle av
evangelium.
Answer: ___________________________
Note: I gamla testamentet bestämde Gud att tiondet skulle användas till att försörja leviterna, som ju
var hans präster. I 1 Korinterbrevet 9:13 säger Gud att precis som Bibelns präster betalades med
tiondet, så skall evangeliets predikanter idag också betalas av det tionde som ges till kyrkan.
4. Är tiondesystemet en kvarleva av Mose lag som
upphörde i och med Jesu död på korset?
1 Mosebok 28:20, 22 . Och Jakob gjorde ett löfte och
sade: "...av allt vad du giver mig skall jag ______ dig
tionde.”
Answer: ___________________________
Note: Nej! Både Abraham och Jakob gav tionde till Gud
av sina inkomster långt innan Mose lag, d.v.s.
ceremioniallagen, fanns. Lagen om att ge tionde är Guds
plan för att försörja dem som gör tjänst i helgedomen, och
så är det även i dag.
5. Men fördömde inte Jesus tiondegivandet?
Matteus 23:23 . Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I
skrymtare, som given tionde av mynta och dill och
kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen,
nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det
ena ______ I göra, men icke underlåta det andra.
Answer: ___________________________
Note: Nej. Jesus såg att de snåla fariséerna satt och
räknade vartenda blad eller litet frö när de skulle betala
tionde, i stället för att ge skäppan full. Därför tillrättavisade
han dem för att de var så exakta när det gällde att ge
tionde, men inte så noga när det gällde att döma eller att visa nåd eller att leva som de lärde. Det var
inte för att de gav tionde som han klandrade dem, utan för att de underlät de andra kristna principerna.
Det var därför Jesus sade: "Det ena (ge tionde) borde ni göra, men inte underlåta det andra."

6. Vilket oerhört löfte ger Gud angående tiondet?
Malaki 3:10 . Fören full tionde till förrådshuset, ... och
______ så, hurudan jag sedan bliver, säger Herren
Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster
över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse.
Answer: ___________________________
Note: Gud säger: "Om du tvekar, gör ett experiment
med tiondegivandet. Pröva mig och se om jag inte
kommer att välsigna dig mer än du har utrymme att ta
emot." Hundratusentals människor som ger tionde kan
bekräfta att det är sant. Ekonomin har alltid blivit bättre!
7. Gud befaller sitt folk att föra fram tiondet till
förrådshusen. Vad betyder det?
Nehemja 13:12 . Och hela Juda förde fram till ______
sin tionde av säd, vin och olja.
Answer: ___________________________
Note: Förrådshusen är kassan i Guds kyrka. (I
bibelförklaringen står det att "förrådshuset" är det samma
som "kassan".) I Malaki 3:10 kallar Gud förrådshuset "mitt
hus", som betyder hans kyrka eller tempel. Andra texter
använder orden "kamrarna och förvaringsrummen" (1
Krönikeboken 9:26), "förrådskamrar i Guds hus" (2
Krönikeboken 31:11, 12), "Guds hus, in i förrådshusets kamrar" (Nehemja 10:37, 38). Det är tydligt att
förrådshusen betyder kassan i Guds församling.
8. Vem är det som verkligen får våra pengar när vi
ger tionde?
Kolosserbrevet 3:23 . Vadhelst I gören, gören det av
hjärtat, såsom tjänaden I ______ och icke människor.
Hebreerbrevet 7:8 Och medan det här är dödliga
människor som tar tionde, är det där en [Jesus] som får
det vittnesbördet att han förbliver levande.
Answer: ___________________________
Note: Vi ska alltid komma ihåg att vi ger inte tionde till
människor, utan till Gud. Det tillhör honom. Vi behöver
inte oroa oss för hur tiondet används om vi ger det till
Gud. Han är stor nog att ta hand om sina pengar, och han
vet hur han ska handskas med den som kanske förvaltar
pengarna oförståndigt.
9. Vad vill Gud att vi ska ge honom förutom tionden,
som redan är hans?
Psaltaren 96:8 . Bären fram ______, och kommen i hans
gårdar.
Malachi 3:8 Menar ni då, att en människa får röva från
Gud? Ty ni rövar ju från mig. Åter frågar ni: "På vad sätt
har vi rövat från dig?" Jo, i fråga om tionden och

offergärden.
Answer: ___________________________
Note: Herren vill att vi ska ge frivilliga gåvor som uttryck för vår kärlek och av tacksamhet till honom för
alla de välsignelser han ger oss.
10. Hur mycket ska man ge i gåva?
2 Korinterbrevet 9:7 . Var och en give efter som han har
känt sig manad i sitt ______, icke med olust eller av
tvång, ty "Gud älskar en glad givare".
Answer: ___________________________
Note: Bibeln dikterar inte hur mycket man ska ge. Var
och en bestämmer själv, allt eftersom man känner sig
manad.
11. Vad
var det för
ett prov som Adam och Eva inte klarade, men som vi
måste klara om vi vill komma till himlen?
1 Mosebok 3:3 . Men om frukten på det ______ som står
mitt i lustgården har Gud sagt: ‘I skolen icke äta därav, ej
heller komma därvid (beröra), på det att I icke må dö.
Answer: ___________________________
Note: Adam och Eva hade fri tillgång till alla träden i
Eden, utom ett - kunskapens träd. Gud hade sagt att om
de åt av dess frukt, eller ens så mycket som rörde vid
trädet, så skulle de dö. Gud satte inget elektriskt stängsel runt trädet. Tvärotm, trädet stod så att Adam
och Eva bara kunde räcka ut handen och ta. Och det var det de gjorde för de litade inte på Gud. Gud
ställer oss idag inför samma prov. Han säger: "Du kan behålla alla pengar du tjänar eller får, utom en
tiondel. Den är min. Ta inte den." Men han tar inte pengarna ifrån oss, de är fortfarande inom räckhåll för
oss. Vi kan bara räcka ut handen och ta. Men när vi gör det begår vi samma synd som Adem och Eva.
Gud behövde inte själv frukten från det speciella trädet. Det var ett prov på deras lojalitet. Han behöver
inte heller våran tionde. Han äger ju allting! Det är ett prov
på vår kärlek, lojalitet och förtröstan.
12. Vilket bud bryter vi mot när vi inte ger tionde och
gåvor tillbaka till Gud?
2 Mosebok 20:15 . Du skall icke ______.
Malaki 3:8 Menar ni då, att en människa får röva från
Gud? Ty ni rövar ju från mig. Åter frågar ni: "På vad sätt
har vi rövat från dig?" Jo, i fråga om tionden och
offergärden.
Answer: ___________________________
Note: Gud säger att de som medvetet inte ger tionde
och gåvor är rövare. Det är illa nog att stjäla från andra människor, men det är en skrämmande tanke att
någon vågar stjäla från Gud! Det är också svårt at tro att det finns de som kan sänka sig så djupt, att de
stjäl pengar som Gud har bestämt för spridandet av evangelium till räddning för de förlorade.

13. Vad säger Gud att det ska ske med dem som
medvetet undanhåller tionde och gåvor?
Malaki 3:9 . ______ har drabbat eder, men ändå röven I
från mig, så många I ären.
1 Korinterbrevet 6:10 Varken tjuvar eller giriga eller
drinkare eller smädare eller roffare skall få Guds rike till
arvedel.
Answer: ___________________________
Note: De som inte troget ger tionde och gåvor är
förbannnade. Och om de inte ändrar sig kommer de att
kallas tjuvar och bli utestängda från Guds rike.
14. Varför är girighet så farlig?
Lukas 12:34 . Ty där eder ______ är, där komma ock
edra hjärtan att vara.
Answer: ___________________________
Note: Girighet är livsfarlig, därför att våra hjärtan följer
våra investeringar. Om jag är fokuserad på att samla mer
och mer pengar, kommer mitt hjärta att bli avundsjukt,
äregirigt och stolt. Men om jag är fokuserad på att stödja
Herrens verk, kommer mitt hjärta att bli omtänksamt,
kärleksfullt, generöst och ödmjukt. Våra hjärtan
återspeglar oundvikligen det vi värderar mest. Vi får inte
glömma att det var Judas girighet och pengakärlek som fick honom att förråda Jesus för 30
silverpenningar (Matteus 26:14-16).
15. Hur tror du Jesus känner det när vi rövar tiondet
och gåvorna från honom?
Hebreerbrevet 3:10 . Därför blev jag ______ på det
släktet och sade: "Alltid fara de vilse med sina hjärtan."
Answer: ___________________________
Note: Jesus känner det nog som en förälder vars barn
stjäl pengar från hans/hennes plånbok. Det är inte
förlusten av pengarna som är det värsta. Det är att barnet
förlorat sin integritet och förtroende som är den största
besvikelsen. Ingen av oss vill väl förorsaka vår Frälsare
den sorgen.
16. Vilka andra bibliska principer angående
frikostighet ger Gud oss?
2 Korinterbrevet 8:5 . Sig ______ gåvo de, först och
främst åt Herren.
Ordspråksboken 3:9 Ära Herren med dina ägodelar och
med förstlingen av all din gröda.
Ordspråksboken 11:24, 25 Den ene utströr och får dock
mer, den andre spar över hövan, men blir allenast
fattigare. Den frikostige varder rikligen mättad, och den

som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt.
Apostlagärningarna 20:35 Saligare är att giva än att taga.
Lukas 12:21 Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud.
Lukas 6:38 Ge, och er skall bliva givet. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande, skall man ge
er i skötet.
1 Korinterbrevet 16:2 Var och en av er må spara ihop vad han får tillfälle till.
5 Mosebok 16:17 Var och en skall ge vad hans hand förmår, alltefter måttet av den välsignelse som
Herren, din Gud, har givit dig.
Answer: ___________________________
Note: Nio tiondelar av min inkomst med Guds välsignelse räcker längre än tio tiondelar utan. Förresten
är det inte säkert att när Gud öppnar himmelens fönster, välsignelserna alltid kommer i pengar. Han
kanske väljer att välsigna oss med god hälsa, inre frid, bönesvar, beskydd, en kärleksfull
sammanhållning inom familjen, fysisk styrka, vishet, sin närhet, framgång i att vinna människor för
honom, en gammal bil som bara går och går, etc. Om vi uppriktigt älskar Jesus kommer det vi ger till
hans verk aldrig att bli betungande. Det blir tvärtom till välsignelse - ett härligt privilegium som ger oss
glädje och tillfredsställelse.
17. Vad representerade stegen som Jakob såg i sin
dröm?
Johannes 1:51 . I skolen få se himmelen öppen och
Guds änglar fara upp och fara ned över ______.
Answer: ___________________________
Note: Stegen som Jakob såg och som förband himlen
med jorden, representerade Människosonen. Gud säger i
Malaki 3:10 att om vi för full tionde till hans förrådshus,
skall han öppna himmelens fönster och utgjuta en så stor
välsignelse över oss att vi knappast har plats att ta emot
den! Den välsignelsen är Jesus.
18. Vad är den bästa gåva vi kan ge till Jesus?
Ordspråksboken 23:26 . Giv mig, min son, ditt ______,
och låt mina vägar behaga dina ögon.
Markus 7:6 Detta folk ärar mig med sina läppar, men
deras hjärtan är långt ifrån mig.
Answer: ___________________________
Note: Om Jesus har våra hjärtan, har han allting annat
också.

19. När vi är trogna med tiondet och gåvorna, blir
Jesus vår kompanjon i allt vi företar oss här i livet. Är
du villig att be Jesus bli din partner genom att ge
honom tiondet tillbaka, och genom att vara frikostig
med dina gåvor?
.
Answer: ___________________________

En-dotters-dans
Herodias, kung Herodes fru, hatade Johannes döparen. Den
här profeten, som vanligtvis bodde ute i öknen, hade haft
mage att kalla henne äktenskapsbryterska därför att hon
lämnat sin man Filippus för att gifta sig med dennes gudlöse,
men mycket rikare, bror. Nu hade denna onda drottning
Herodias satt sig i sinnet att använda sitt inflytande över
Herodes för att ge igen till Johannes. Det började med att hon
övertalade sin man att fängsla Johannes. Sedan ville hon ha
Johannes dödad, men det vägrade Herodes. Herodes visste
att Johannes var en sann profet, och dessutom fruktade han
för folket.
Till slut kom Herodias på ett slugt knep. Hon ställde till med
en fest på Herodes födelsedag och bjöd in alla hans vänner
och stadens socitet. Sedan organiserade hon så att hennes
dotter Salome skulle dansa på sitt mest förföriska, förtrollande
sätt. Herodias hoppades sedan att när Herodes druckit för
mycket vin, han skulle fråga Salome vad hon ville ha som
ersättning för dansen.
Herodias ondskefulla plan lyckades. Efter Salomes dans
kungjorde Herodes med en pompös ed: "Vad helst du begär av mig det skall jag ge dig, ända till hälften
av mitt rike." Markus 6:23. Medan de druckna gästerna applåderade kungens generositet, stod flickan
redo med sitt svar. Hon chockerade alla de församlade gästerna med att be om Johannes döparens
huvud på ett fat! Herodes blev förstummad av denna ohyggliga begäran, och alla hans chockerade
gäster väntade på hur kungen skulle reagera. Rädd för att verka vara en vekling om han vägrade, gav
kungen motvilligt order om halshuggning. Den dagen dog profeten Johannes, ensam i fängelset.
Detta var inte första gången ett mor-dotter team använde sig av regeringsmakten för att förfölja Guds
folk.

1. Vilket annat mor-dotter team förföljde Guds folk i
gamla testamentet?
1 Konungaboken 18:13 . ______ dräpte HERRENS
profeter.
2 Konungaboken 11:1 När Atalja ...förnam att hennes
son var död, stod hon upp och förgjorde hela
konungasläkten.
Answer: ___________________________
Note: I gamla testamentet var Isebel och hennes dotter
Atalja kända för att som brutala diktatorer regera över
nordriket Israel och över sydriket Juda, och tvinga Guds folk till avgudadyrkan.
2. Vad är den andra ängelns budskap i
Uppenbarelseboken 14?
Uppenbarelseboken 14:8 . Och ännu en annan ängel
följde honom; denne sade: "Fallet, fallet är det stora
______, som har givit alla folk att dricka av sin otukts
vredesvin.
Answer: ___________________________
Note: Uppenbarelseboken innehåller ett viktigt trepunkts
budskap som måste ut till hela världen innan Jesu andra
återkomst. I den här lektionen ska vi se på den andra
punkten i detta budskap. Gud anklagar Babylon för att ha
gjort alla nationer druckna av sitt omtöcknande vin. Den här lektionen kommer att behandla på ett
mycket rakt, och kanske oroande sätt, ett budskap som är riktat till både katolska och protestantiska
troende. Glöm inte att den andra ängelns budskap kommer från Jesus, Honom som vi alla älskar.
Öppna ditt hjärta för hans sanning - det enda han vill är att rädda och välsigna dig.
3. Vad är symbolen för Babylon i
Uppenbarelseboken 17?
Uppenbarelseboken 17:18 . Och ______ som du har
sett är den stora staden, som har konungsligt välde över
jordens konungar.
Answer: ___________________________
Note: I bibliska profetior symboliseras kyrkan av en
kvinna. En ren kvinna, som i Uppenbarelseboken 12, står
för Guds
sanna
kyrka. En
otrogen kvinna representerar en kyrka som inte längre
följer Bibeln. Vi vet vem det är som är den otrogna
kvinnan, för i Uppenbarelseboken 17:18 står det att hon
regerade när Uppenbarelseboken skrevs.
Historieböckerna säger oss att det var det hedniska
Romarriket (Lukas 2:1) som slutligen lämnade över sin
auktoritet, sin huvudstad och sin makt till påvemakten i
Rom.
4. Vilka andra påståenden i Uppenbarelseboken 17

bekräftar att Babylon hänsyftar på den romerska påvekyrkan?
Uppenbarelseboken 17:3 . Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat
med ______ namn.
A. Hon hädar (vers 3).
B. Hon är klädd i purpur och scharlakan (vers 4).
C. Hon kallas Moder (vers 5).
D. Hon har döttrar som även de är fallna skökor (vers 5).
E. Hon förföljde och pinade de heliga (vers 6).
F. Hon sitter på de "sju bergen" (vers 9).
G. Hon regerade över "jordens konungar" (vers 18).
Answer: ___________________________
Note: Alla dessa punkter stämmer väl in på den romerska påvekyrkan. Den har sitt säte i Rom "staden på de sju kullarna." Kardinalernas långa kåpor är scharlakansröda, och påven klär sig ofta i
purpur vid högtidliga tillfällen. Den romersk-katolska kyrkan sticker inte under stol med att den förföljde
de heliga och regerade över alla världens kungar under medeltiden. (Se lektion 13 angående
påvemaktens hädelse.) Symbolerna passar in perfekt - en fallen moderkyrka vars fallna döttrar
protesterade, och blev kallade Protestanter. Lägg märke till vad Fader James A. O´Brien säger: "Detta
helighållande [av söndag i stället för lördag] är en kvarleva från Moderkyrkan från vilka de icke-katolska
1
sekterna bröt sig loss."
1
The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), sid. 401.
5. Vad är det för likheter mellan vilddjuren i
Uppenbarelseboken 13 och 17?
Uppenbarelseboken 13:1 . Då såg jag ett vilddjur stiga
upp ur havet; det hade tio ______ och sju huvuden,
...och på sina huvuden hädiska namn.
Uppenbarelseboken 17:3 Där såg jag en kvinna som
satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med
hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn.
Answer: ___________________________
Note: Vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:1-10 och
vilddjuret i Uppenbarelseboken 17 är samma djur. Båda symboliserar den romerska makten.
Uppenbarelseboken 17 visar på kyrka-stat koalitionen genom den otrogna kvinnan (kyrkan) som rider på
och styr vilddjuret (staten). De två vilddjuren i Uppenbarelseboken 13 tilltvingar sig också tillbejdan. Det
första vilddjuret är samma makt som beskrivs i Uppenbarelseboken 17, "skökornas moder". Vi skall strax
avslöja identiteten av det andra vilddjuret.
6. Varifrån kommer ordet "Babylon" och vad betyder
det?
1 Mosebok 11:4, 6, 7, 9 . Kom, låt oss bygga en stad åt
oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen. ...Och
Herren sade: ...låt oss stiga dit ned och _____ (förvirra)
deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres
tungomål. ....Därav fick den namnet Babel, (jmfr
svenskans "babbla", som betyder "förvirrat tal", och
"babylonisk" som betyder "fullständig förvirring") eftersom
Herren där förbistrade hela jordens tungomål.
Answer: ___________________________
Note: Både Babel och Babylon betyder förvirring. Namnet kommer från Babels torn, som byggdes av

upproriska hedningar efter syndafloden. De trodde att de skulle kunna bygga det så högt så att ingen
eventuellt kommande översvämmning skulle kunna täcka det. Men när Herren förvirrade deras språk,
blev det sådant kaos att de inte kunde fortsätta byggandet. Babylon uppstod senare som en
avgudadyrkande världsnation som förföljde Guds folk. I Uppenbarelseboken betyder ordet "Babylon" ett
skenbart religiöst rike, som står i fiendskap med Guds andliga Israel.
7. Hur beskriver Gud Babylon när Han uppmanar sitt
folk att dra ut därifrån?
Uppenbarelseboken 18:2-4 . Och han ropade med stark
röst och sade: "______ , fallet är det stora Babylon; det
har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags
orena andar. ...Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I
icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån del av
hennes plågor.
Answer: ___________________________
Note: Gud säger att Babylon har fallit och är ett tillhåll
för demoner och onda andar. Han varnar och säger att
hennes synder är så svåra att Babylon måste förintas. Guds folk måste skyndsamt dra ut därifrån, om
inte också de skall gå under.
8. Jesus anklagar Babylon vid upprepade tillfällen
för att göra världen drucken med sitt vin. Vad är det
för vin?
Uppenbarelseboken 17:4 . I sin hand hade hon en
gyllene kalk, full av ______ .
Answer: ___________________________
Note: Hennes vinglas är fullt av berusande lögner
(Ordspråksboken 12:22), eller falska läror som gör
människor andligt onyktra. Här är några av hennes
bedrägliga läror:
A. De Tio Budorden gäller inte längre (se lektion 6).
B. Söndag är en helig dag (se lektion 14).
C. Hemlig uppryckning (se lektion 3).
D. Själens odödlighet (se lektion 9).
E. Helvetets eviga pina (se lektion 10).
F. En präst kan förlåta synder (se lektion 13).
G. Förfalskat dop (se lektion 11).
H. Tungomålstalande (se lektion 23).
Den sorgliga sanningen är att när en människa en gång
accepterat Babylons budskap, är hon andligt berusad och
så gott som oförmögen att förstå vad Bibeln verkligen
säger. Falska religiösa läror fördunklar en persons
förmåga att förstå vad som är sanning.
9. Vilken makt kommer att understödja vilddjuret i
den sista tiden?
Uppenbarelseboken 13:11, 12 . Och jag såg ett ______
vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett
lamms, och det talade såsom en drake. Och det utövar
det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn. Och det
kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det

första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt.
Answer: ___________________________
Note: Otroligt men sant! Detta andra vilddjur i Uppenbarelseboken 13 symboliserar Amerika. Tänk
efter:
A. Tidpunkten när det steg upp.
Gud säger att denna makt uppstod ungefär vid samma tid som när det första vilddjuret förs i fångenskap
och får sitt dödliga sår (Uppenbarelseboken 13:10, 11), Amerikas förenta stater grundades ungefär vid
tiden då påvens makt bröts, vid slutet av de 1260 åren - år 1798. Amerika deklarerade sitt oberoende år
1776, fick sin statsförfattning 1787, antog sin grundlag 1791, och var erkänd som världsmakt år 1798.
B. Det kom ur jorden.
Som vi tidigare sett kom de flesta vilddjuren (länder) upp ur vattnet (tätbefolkade områden)
Uppenbarelseboken 17:15. Jorden betyder det motsatta, det vill säga mycket glest befolkat område,
vilket stämmer bra med området där Amerika etablerade sig.
C. Det hade två horn som ett lamm
I profetiskt tal symboliseras Jesus av ett lamm och ett horn betyder makt. De två hornen representerar
de protestantiska principer på vilka Amerika grundades - personlig och religiös frihet. Amerikas grundare
flydde från Europa för att undkomma religiös och politisk förföljelse. De ville grunda ett nytt land på
personliga och religiösa frihetsprinciper - "regering utan kung, och religion utan påve."
10. Vilka drastiska förändringar kommer att tilldra
sig i Amerika, enligt profetiorna?
Uppenbarelseboken 13:11 . Och det ______ såsom en
drake.
Answer: ___________________________
Note: Att tala såsom en drake, beyder att Satan kommer
att få USA att ändra sina protestantiska principer om att
kyrka och stat skall vara skilda åt. Amerika kommer att
lagstadga så att folket tvingas tillbe mot sitt samvete om
de inte vill bli straffade med ekonomiska sanktioner
(verserna 16 och 17), och slutligen med döden (vers 15).
11. Vilka tre makter kommer att förena sig emot
Guds folk i ändens tid?
Uppenbarelseboken 16:13 . Och ur drakens gap och ur
vilddjurets gap och ur den falske ______ mun såg jag
tre orena andar utgå, lika paddor.
Answer: ___________________________
Note: Draken är Satan (Uppenbarelseboken 12:9), som
verkar genom hedniska religioner. Vilddjuret från
Uppenbarelseboken 13:1-10 är påvekyrkan. Den falske
profeten i Uppenbarelseboken 16 är den avfallna
protestantismen i Amerika, som är samma makt som vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:11-17 med de
två lammlika hornen men som senare talade som en drake. Det är denna makt som kommer att göra
"stora tecken" och "genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det
jordens inbyggare." Uppenbarelseboken 13:13, 14. (Jämför med beskrivningen av den falske profeten i
Uppenbarelseboken 19:20.)

12. Kommer dessa så vitt skilda organisationer
någonsin att kunna enas effektivt?
Uppenbarelseboken 16:14 . De äro nämligen onda
andar som göra tecken, och som gå ut till ______ i hela
världen, för att samla dem till striden på Guds, den
Allsmäktiges, stora dag.
Answer: ___________________________
Note: Ja, Gud säger att de kommer att enas. Lägg
märke till att de kommer att enas i arbetet med att sprida
villfarelse och kommer att etablera en konfederation emot
Guds folk. "Striden på Guds, den Allsmäktiges stora dag"
är samma tilldragelse som beskrivs i Uppenbarelseboken 12:17 som "draken ....gick åstad för att föra
krig med de övriga av kvinnans säd".
13. Vilka effektiva metoder kommer denna, den sista
tidens, koalition att använda sig av?
Uppenbarelseboken 16:14 . De äro nämligen onda
andar som göra ______ .
Uppenbarelseboken 13:13, 14 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.
Answer: ___________________________
Note: Den sista tidens koalition kommer att med de onda andarnas makt göra mäktiga tecken och
under, och hela världen kommer att bli förledd (Uppenbarelseboken 13:3). "Du genom vars trolldom alla
folk blev förvillade." Uppenbarelseboken 18:23.
14. Vad är det som kommer att förhindra att Guds
folk i den sista tiden inte kommer att bli förledda?
Jesaja 8:20 . "Nej, hållen eder till ______ och till
vittnesbördet!" Så skola förvisso en gång de nödgas
mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes.
Answer: ___________________________
Note: Guds folk måste pröva allting genom att jämföra
med vad det står i Bibeln. De kommer inte att bli förvillade
eftersom
de kan
kontrollera
om de mirakel och läror som presenteras, kommer från
onda andar eller från Herren.
15. Gud kallar i dag sitt folk ut från Babylon och in i
sin sanna kyrkas trygghet. Han säger att de som
stannar kvar i Babylon också kommer att vara
delaktiga i Babylons synder och därmed också få del
av Babylons plågor. Det var bara åtta personer som
steg in i den räddande ark som Gud lät Noa bygga.
Alla de andra omkom. I dag låter Han kvarlevan av sin

sanna kyrka vara räddningens ark, och milliontals människor går ombord. Jesus inbjuder dig att
"gå in i arken med hela ditt hus." 1 Mosebok 7:1. Tackar du ja till Hans inbjudan i dag?
.
Answer: ___________________________

Tio-gånger-klokare
När kung Nebukadnessar besegrade och intog staden
Jerusalem, blev tusentals judar tillfångatagna och förda till
Babylon. Kungen befallde sin tjänare Aspenas att välja ut
begåvade unga män bland fångarna och föra dem till palatset,
där de under tre år skulle undervisas i babyloniskt språk och
vishetslära. Dessa män skulle sedan få tjänstgöra vid hovet.
Aspenas lade genast märke till de fyra unga männen Daniel,
Hananja, Misael och Asarja, och såg till att de fördes till
palatset. Det var bara ett problem. Maten som de utvalda
ynglingarna skulle få att äta, var visserligen det bästa Babylon
hade att erbjuda, men det feta köttet och vinet var emot
reglerna i Guds Ord för sund näring, och därför förbjudet för
en jude att äta.
Så artigt som möjligt och utan att verka otacksam, bad Daniel
att han och hans tre vänner skulle få vegetarisk kost att äta
och vatten att dricka. Först ville inte kungens tjänare gå med
på deras begäran. "Ni kan inte hålla er friska genom att äta
sådant!" utropade han. "Ni kommer at bli sjuka och så blir jag
straffad för det." Men Daniel stod artigt men bestämt på sig,
och föreslog att de skulle få en prövotid på 10 dagar, och sedan bli jämförda med de andra unga
männen som åt kungens mat.
Detta gick Aspenas med på, och de följande 10 dagarna åt de fyra unga hebreerna bara grönsaker och
drack bara vatten. När de 10 dagarna var förlidna befanns Daniel och hans vänner vara "fagrare att
skåda och stadda vid bättre hull än alla de ynglingar som hade ätit av kungens mat." Daniel 1:15.
Tre år senare, när kung Nebukadnessar testade dessa fyra unga män, befanns de vara 10 gånger
klokare än alla de vise männen i Babylon. Bibeln berättar att Daniel levde tills han blev ungefär 100 år
gammal. Vad var det som bidrog till att Daniel och hans vänner blev så visa och friska och levde så
länge?

1. Vad var den ursprungliga dieten Gud gav
människan?
1 Mosebok 1:29 . Och Gud sade: "Se, jag giver eder alla
fröbärande örter, ...och alla träd med fröbärande ______
; detta skolen I hava till föda.
Answer: ___________________________
Note: Ordet "trädfrukt" betyder helt enkelt frukt från träd.
2. Vilken
föda lade
Gud till
Adams och Evas diet efter att de hade syndat?
1 Mosebok 3:18 . Markens ______ skola vara din föda.
Answer: ___________________________
Note: Den ursprungliga dieten för människorna var en
vegetarisk diet bestående av frukt, säd och nötter. Efter
att Adam och Eva hade syndat och inte längre kunde äta
från livets träd, lade Gud grönsaker till dieten.
3. Bryr Gud sig om vår fysiska hälsa?
Matteus 4:23 . Och han gick omkring i hela Galileen och
undervisade i deras synagogor och predikade evangelium
om riket och ______ alla slags sjukdomar och allt slags
skröplighet bland folket.
3 Johannes 2 Min älskade, jag önskar att det i allt må stå
väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom
det också står väl till med din själ.
Answer: ___________________________
Note: Bibeln lär att vår hälsa är ytterst viktig för Gud.
Jesus använde lika mycket tid för att bota folk som han gjorde för att predika. Det finns flera bibliska
principer vi kan använda oss av för att förbättra vår hälsa
och förlänga vårt liv.
4. Gud lovade Israels barn att om de lydde och
tjänade honom, skulle han ta bort all sjukdom hos
dem. Höll han sitt löfte?
Psaltaren 105:37 . Så förde han dem ut ...och i hans
stammar var ingen som ______ .
Answer: ___________________________
Note: Föreställ dig det! När Guds folk kom fram till det
utlovade landet, fanns det inte en enda sjuk eller
stapplande person bland dem.

5. Varför är vår hälsa så viktig för Gud?
1 Korinterbrevet 6:19, 20 . Eder kropp är ett ______ åt
den helige Ande. ...Så förhärligen då Gud i eder kropp.
Romarbrevet 12:1 Frambär edra kroppar till ett levande,
heligt och Gud välbehagligt offer - eder andliga
tempeltjänst.
Answer: ___________________________
Note: Gud vill ha våra kroppar till sin heliga boning. Vi
måste därför medvetet hålla dem rena och sunda för
honom.
6. Vilken enkel och bra regel för sund livsföring
finns det i Bibeln?
1 Korinterbrevet 10:31 . Alltså, vare sig I äten eller
______ , eller vadhelst annat I gören, så gören allt till
Guds ära.
Answer: ___________________________
Note: Vi bör lägga vinn om att leva så att alla våra vanor
- även när vi äter och dricker - är till Guds ära.
7. Ska
kristna
människor använda alkohol?
Ordspråksboken 20:1 . En ______ är vinet, en larmare
är rusdrycken, och ovis är envar som raglar därav.
Answer: ___________________________
Note: Alkohol i alla former är klart förbjudna i Bibeln.
Ordet "vin" i Bibeln betyder juice från vindruvor, och
kunde antingen vara färsk eller jäst. I Ordspråksboken
23:29-32 beskrivs den jästa vindruvsjuicen, och Gud
säger att vi ska inte ens titta åt den! Det enda vin en
kristen dricker är "nytt vin", det vill säga ojästa vindruvor
utan alkohol.
8. Vad kommer Gud att göra med dem som
vanhelgar sina kroppar?
1 Korinterbrevet 3:16, 17 . I ären ett Guds tempel ...Om
nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud ______
honom.
2 Mosebok 20:13 Du skall icke dräpa.
Answer: ___________________________
Note: Vi skall undvika allt skadligt och alla osunda vanor
som skadar kroppen och förkortar livet. Självmord är
självmord, även om det sker gradvis. Till osunt liv hör, som vi alla vet, droger (t.ex. tobak i alla dess
former), men även det skadliga koffeinet som idag finns i så många olika populära drycker. Gud säger
att han kommer att "fördärva", eller förgöra, de människor som medvetet går illa åt sina kroppar.

9. Vilka däggdjur säger Gud att vi får äta?
3 Mosebok 11:3 . Alla de fyrfotadjur som hava ______
och hava dem helkluvna, och som idissla, dem fån I äta.
Answer: ___________________________
Note: För att göra det enklare för oss, har Gud delat upp
alla djur i två kategorier: rena och orena. Han säger att vi
kan äta de som kallas rena, men de som är otjänliga som
människoföda har han kallat orena. De däggdjur som är
rena har två kännetecken. De måste (1) ha helkluvna
hovar, och (2) idissla. En gris, till exempel, har helkluvna
hovar men idisslar inte, alltså är den oren.
10. Vilka sorters fiskar och skaldjur är rena?
3 Mosebok 11:9 . Detta är vad I fån äta av allt det som
lever i vattnet: allt det i vattnet ...som har ______ och
fjäll, det fån I äta.
Answer: ___________________________
Note: De flesta fiskar är rena. Men det finns undatag
som exempelvis ål, haj och kattfisk. Om fisk och andra
vattenlevande djur inte har både fenor och fjäll, är de
orena och skall inte ätas. Andra exempel är kräftor, räkor,
hummer, sköldpaddor, grodor, musslor, etc.
11. Vilka fåglar är orena?
3 Mosebok 11:15, 16 . Alla slags korpar efter deras
arter, ______ , tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med
dess arter...
Answer: ___________________________
Note: Listan i 3 Mosebok 11:13-19 visar att rovfåglar,
kråkor och fiskätande fåglar är orena. Däremot är de
fåglar som sprätter i marken efter föda, rena. Exempel på
dessa är
kyckling,
kalkon och
vaktel.
12. Härstammar inte lagarna om rena och orena djur
från Mose ceremoniallag, den lag som upphörde att
gälla när Jesus dog på korset?
1 Mosebok 7:1, 2 . Gå in i arken med hela ditt hus ...Av
alla ______ fyrfotadjur skall du taga till dig sju par, ...men
av sådana fyrfotadjur som icke äro rena ett par.
Answer: ___________________________
Note: Nej, Guds indelning i rena och orena djur fanns
redan vid skapelsen. Gud sa till Noa att ta sju par rena djur med sig in i arken, men bara ett par av de
orena. Detta var långt innan Mose tid.

13. Säger Gud att det är ett allvarligt brott att äta
oren mat?
Jesaja 66:15, 17 . Ty se, HERREN skall komma i eld,
och hans vagnar skola vara såsom en stormvind; och han
skall låta sin vrede drabba med hetta och sin näpst med
eldslågor. De som låter inviga sig och rena sig ...de som
äta svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de
skola allasammans ______ , säger Herren.
Answer: ___________________________
Note: Ja! Här går det inte att missförstå Bibeln. När
Herren kommer tillbaka kommer han att förinta dem som
vet vad det står i Bibeln, och ändå äter svinkött och annan oren mat.
14. Vad är en bra grundregel för kristna?
1 Korinterbrevet 9:25 . Men alla som vilja deltaga i en
sådan tävlan (vinna det goda) pålägga sig ______ i alla
stycken.
Answer: ___________________________
Note: Återhållsamhet betyder att man avhåller sig totalt
från det som är skadligt, och använder med måtta det
som är bra.
15. Gäller
bibliska
hälsoprinciper än i dag?
3 Mosebok 13:46 . Så länge han är angripen av
spetälska, skall han vara oren; ...Han skall bo ______ ; ...
A. Karantänlagar håller smittsamma sjukdomar under
kontroll (3 Mosebok 13:46).
B. Avföring från människor skall grävas ner (5 Mosebok
23:12, 13).
C. Att tvätta kropp och kläder håller bakterier under
kontroll (3 Mosebok 17:15, 16).
D. Moraliskt liv förhindrar könssjukdomar (3 Mosebok 18;
Ordspråksboken 5:1-12; Kolosserbrevet 3:5, 6).
E. Fettet ska tas bort innan man äter kött (3 Mosebok 3:17; 7:22-24).
F. Hat och bitterhet är inte bra för hälsan (3 Mosebok 19:17, 18; Ordspråksboken 15:17; Hebreerbrevet
12:14, 15).
G. Att äta för mycket är skadligt (Ordspråksboken 23:2).
H. Vår kropp behöver ordentlig vila (Psaltaren 127:2; Markus 6:31).
I. Arbete är viktigt (2 Mosebok 20:9, 10; 2 Tessalonikerbrevet 3:10).
J. Att tänka positivt kan vara en bra medicin (Ordspråksboken 17:22; 1 Timoteus 6:6).
K. Föräldrars vanor påverkar barnen (5 Mosebok 12:25; 2 Mosebok 20:5).
Answer: ___________________________
Note: De hälsolagar som Gud gav sitt folk för flera tusen år sedan, var vetenskapligt långt före sin tid.
Bara nyligen har vi förstått hur verkligt viktiga de är och hur mycket vi vinner på att följa dem!

16. Kommer människorna i himlen att döda och äta
djur?
Jesaja 65:25 . Ingenstädes på mitt heliga berg skall man
då göra, vad ont och ______ är, säger HERREN.
Uppenbarelseboken 21:4 Döden skall icke mer vara till.
Answer: ___________________________
Note: Allt det som Adam och Eva gick miste om när
synd kom in i världen, får vi tillbaka i Guds nya rike, även
den vegetariska dieten. Det kommer inte att finnas varken
slakterier eller människor som äter djur på den nya
jorden.
17. Hur ska jag kunna ändra mina matvanor och
klara av att leva mer hälsosamt som Gud vill?
Hesekiel 11:18-20 . Och jag skall giva dem alla ett och
samma hjärta, och en ______ ande skall jag låta komma i
deras bröst; ...så att de vandra efter mina stadgar och
hålla mina rätter och göra efter dem.
Answer: ___________________________
Note: När vi beslutar oss för att följa Guds hälsolagar,
ger han oss en ny ande och vi får kraft och lust att leva
sundare.
18. Gud belönade Daniel och hans vänner när de
troget följde Bibelns hälsolagar. Att vara kristen
innebär att även fysiskt leva efter Guds vilja. Vill Du
också besluta Dig för att följa Guds Ords
hälsoprinciper och låta Din kropp vara ett heligt
tempel där den Helige Ande kan bo?
.
Answer: ___________________________

En-som-ropar-i-öknen
Jesus sade: "Bland dem som är födda av kvinnor har ingen
uppstått, som har varit större än Johannes döparen." Matteus
11:11. Vad vet vi om denne man som Jesus sa var den
störste av profeterna?
När Johannes började predika i Judeens öken, kom
folkskarorna från milsvida omkring för att höra denne
kraftfulle, orädde och ödmjuke predikant. I iögonfallande
kontrast till den tidens religiösa ledare, levde Johannes ett
enkelt och gudfruktigt liv. Medan prästerna bar dyrbart
utsmyckade kläder, bar Johannes en enkel klädnad av
kamelhår med ett läderbälte. Medan de festade, fastade
Johannes, eller livnärde sig på vildhonung och på en ärtväxt
som vi i dag kallar johannesbröd. Han tackade nej till vin och
starka drycker, för att i stället bli fylld av Guds Ande (Lukas
1:15). I stället för dekorerade synagogor valde Johannes en
flodstrand eller en stenig dal som sin katedral att predika i.
Snart började människorna undra: "Är inte det här Elias?"
Visserligen hade Johannes likadana kläder som profeten från
gamla testamentet, men han var ändå inte den
återuppståndne Elias. Ängeln Gabriel hade förklarat för Johannes föräldrar innan han föddes att han
skulle gå "i Elias ande och kraft och …skaffa åt Herren ett välberett folk." Lukas 1:17.
Nyckeln till framgången i Johannes verksamhet var att han hade samma kraft från den Helige Ande som
Elias hade, till att starta väckelse bland Guds folk. Hans speciella uppgift var att predika omvändelse
från synd och förbereda människorna för Jesu första ankomst.
Bibeln säger att det kommer att finnas en hel armé av "Eliasar" och "Johannes Döpare" på den sista
tiden. Människor som gör liknande arbete med att förbereda människor för Jesu andra ankomst. "Se, jag
skall sända till er profeten Elia, förrän HERRENS stora och fruktansvärda dag kommer." Malaki 4:5 (Se
också Joel 2:28-31.)

1. Vad var en av hemligheterna bakom Johannes
starka andliga liv?
Lukas 3:16 . Johannes tog till orda och sade till dem alla:
"Jag döper eder med vatten, men den kommer, som är
starkare än jag, den vilkens skorem jag icke är ______
att upplösa."
Johannes 3:30 Det är såsom sig bör att han växer till,
och att jag förminskas.
Answer: ___________________________
Note: Johannes andliga liv präglades av ovanligt stor
ödmjukhet. Det fanns ett direkt samband mellan hans kraftfulla predikan och hans totala överlåtelse åt
Gud. Det var Johannes största glädje att kunna visa andra på Jesus i stället för på sig själv. Allt det han
gjorde, gjorde han för att förhärliga Guds namn.

2. Läste Johannes Döparen Bibeln?
Johannes 1:23 . Han svarade: "Jag är ______ av en
som ropar i öknen: 'Jämnen vägen för Herren', såsom
profeten Esaias sade." [Esaias är det grekiska ordet för
Jesaja].
Answer: ___________________________
Note: Ja! Johannes citerade ofta gamla testamentet,
vilket visar att han kunde sin Bibel väl. Det står också att
Johannes lärde sina lärjungar att ofta fasta och bedja
(Matteus 9:14). Detta visar också på hans stora kärlek till
Herren. På samma sätt kan vi genom personlig andakt
och bibelstudium lära känna Gud, lära oss älska honom och få del av hans Ande.
3. Var Johannes Döparen villig att vittna om Jesus?
Johannes 1:29 . Dagen därefter såg han ______ nalkas;
då sade han: "Se, Guds Lamm, som borttager världens
synd!"
Answer: ___________________________
Note: Johannes var av naturen en som helst gick undan
(Lukas 1:80). Ändå var han villig att riskera att bli hånad
och till och med att mista livet, för att visa människorna att
Jesus var världens frälsare. På samma sätt är de
människor idag som verkligen älskar Jesus, villiga att
trots rädsla och obekvämlighet, vittna för Jesus.
4. Var Johannes oskrymtade predikan populär bland
de politiska och religiösa ledarna?
Lukas 7:30 . Men fariséerna och de lagkloke ______
Guds rådslut i fråga om dem själva och läto icke döpa sig
av honom.
Lukas 3:19, 20 Men när han hade förehållit Herodes,
landsfursten, ...allt det onda som han hade gjort, lade
Herodes till allt annat också det att han inspärrade
Johannes i fängelse.
Answer: ___________________________
Note: Johannes var helt orädd när han pekade ut den tidens favoritsynder, även om det råkade träffa
de religiösa ledarna på ömma punkter. Guds budskap i
den sista tiden kommer också att bli impopulärt bland de
flesta av våra respekterade politiska och religiösa ledare,
men det kommer att vara bibliskt.
5. Avråder Bibeln användandet av smycken och
dyrbara kläder?
1 Timoteus 2:9 . Likaledes vill jag att kvinnorna [gäller
naturligtvis också männen] skola uppträda i ______ dräkt,
...inte med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara
kläder.
1 Petrus 3:3-4 Er prydnad vare inte den utvärtes

prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i er klädedräkt. Den
vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga
väsende; ty detta är dyrbart inför Gud.
Jesaja 3:18-21 På den dagen skall Herren taga bort all deras ståt: fotringar, pannband och
halsprydnader, örhängen, armband och slöjor, huvudprydnader, fotstegskedjor, gördlar, luktflaskor
och amuletter.
Answer: ___________________________
Note: Ja! Johannes Döparen bar enkla, anspråkslösa kläder - ett bra exempel för den kristne att följa.
Dagens moderna, utmanande klädmode, lockar både till frestelse och skulder. Gud menar inte att vi ska
klä oss fult och utan smak, men skrikiga, iögonfallande eller lyxiga kläder passar inte i en kristens
garderob. Även om det är vedertagen praxis i stora delar av världen att använda smycken, har det
negativ klang i Bibeln. Du kanske inte vet vad alla sakerna som nämns i Jesaja 3:18-23 är för något,
men människor i andra delar av världen vet. Många av dessa hedniska utsmyckningar har nu också
kommit till vår kultur.
6. Fanns det ett samband mellan Johannes
andefyllda liv och hans enkla diet?
Lukas 1:15 . ______ och starka drycker skall han icke
dricka, och ...han skall bli uppfylld av Helig Ande.
Answer: ___________________________
Note: Kristna människor bör helt avstå från alla
alkoholhaltiga drycker och bevara sina sinnen skärpta och
mottagliga för den Helige Andes röst (Ordspråksboken
23:31, 32; Habackuk 2:15; 1 Petrus 5:8).
7. Varför
bryr sig Gud om vad vi äter och dricker?
Domarboken 13:7 . Se, du skall bliva havande och föda
en son; drick nu icke vin eller starka drycker och ät icke
något ______ , ty gossen skall vara en Guds nasir, från
moderlivet ända till sin död.
1 Korinterbrevet 6:19 Veten I då icke att eder kropp är
ett tempel åt den Helige Ande, som bor i eder, och som I
haven undfått av Gud?
Answer: ___________________________
Note: Det finns ett direkt samband mellan vad vi äter
och dricker och vår mentala skärpa, vår förmåga att stå
emot frestelser, och vår kapacitet att skilja mellan rätt och
fel. Allt vad en kristen gör - inklusive vad han äter och
dricker - skall göras till Guds ära (1 Korinterbrevet 10:31).
8. Vad säger Bibeln om att vara lik alla andra?
Jakob 4:4 . Den som vill vara världens vän, han bliver
alltså Guds ______.
2 Korinterbrevet 6:17 Gån ut ifrån dem och skiljen eder
ifrån dem, säger Herren; kom inte vid det orent är. Då
skall jag taga emot eder.

1 Johannes 2:15 Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom.
Romarbrevet 12:2 Och skicka eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ert
sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och
fullkomligt.
Answer: ___________________________
Note: Herren har i dag kallat sitt folk till att leva som föredömen och därigenom hjälpa andra att bereda
sig för Jesu andra ankomst.
9. Vad ska en kristen människa välja att tänka på?
Filipperbrevet 4:8 . Vad sant är, vad värdigt, vad rätt,
vad ______ är, vad som är älskligt och värt att akta, ja,
allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas tänken på allt sådant.
Psaltaren 101:3 Jag vänder ej mitt öga ej till det som
fördärvligt är.
Answer: ___________________________
Note: Johannes Döparen uppmanade människorna att
ta avstånd från våld (Lukas 3:14). För oss betyder det
även att inte titta på våldsfilmer eller annan "underhållning" som innehåller våld. Jesus lärde att synder
som har med sex eller våld att göra, börjar i våra tankar och attityder (Matteus 5:22, 28). Det är därför vi
som kristna ska undvika alla TV-program, videos, böcker och annan litteratur som får oss att tänka
orena tankar.
10. Vilken sorts musik lyssnar en sann kristen till?
Psaltaren 40:4 . Han lade i min mun en ny sång, en
______ till vår Gud.
1 Samuel 16:23 Då tog David harpan och spelade; då
kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, och
den onde anden vek ifrån honom.
Answer: ___________________________
Note: Det är helt uppenbart att större delen av
populärmusiken idag inte hjälper oss andligt. Tvärtom,
den bedövar vår längtan efter himmelska ting och
förstärker i stället vår köttsliga natur. Och ändå kan musik
ha sådan positiv inverkan på oss. När kung Saul
plågades av en ond ande, var det den rogivande musiken
från Davids harpa som gav honom lindring och förjagade
det ondas inflytande.
11. Är dans en bra form av avkoppling för en kristen
människa?
1 Johannes 2:6 . Den som säger sig förbliva i honom,
han är ock pliktig att själv så ______ som Han vandrade.
Titus 2:12 Den [Guds nåd] fostrar oss till att avsäga oss
all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att

leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är.
Answer: ___________________________
Note: Nästan all modern dans, dansas till världslig musik som har mycket starka associationer till sex. I
alla situationer ska vi kunna fråga oss "Vad skulle Jesus ha gjort?" Jag tror att vi alla håller med om att
Jesus inte skulle lägga sitt förnuft åt sidan för att svänga med kropp och lemmar i takt med någon
synkoperad rytm.
12. Ska en kristen spela på lotteri?
1 Timoteus 6:10 . Ty penningbegäret är en rot till allt
ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava
villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva
många ______.
2 Tessalonikerbrevet 3:10 Om någon inte vill arbeta, så
skall han inte heller äta.
Ordspråksboken 28:20 Den som fikar efter att varda
rik, han bliver inte ostraffad.
Answer: ___________________________
Note: Spel om pengar kan vara lika beroendeframkallande som många droger. Det finns de som spelat
bort sin familjs hela sparkapital på casino eller på att köpa lotter. De flesta "snabba pengar" innebär
höga risker, orimliga priser och tvivelaktiga affärsmetoder.
13. Vad borde Guds folks målsättning idag vara?
1 Johannes 3:22 . Vi ______ hans bud och göra vad
som är välbehagligt för honom.
Predikaren 12:13 Frukta Gud och håll hans bud, ty det
hör alla människor till.
Answer: ___________________________
Note: En människa kan inte leva hur som helst och
ändå tro att hon kommer till himlen. En av anledningarna
till att Jesus kom till jorden var att ge oss ett exempel på
hur vi ska leva gudfruktigt (1 Petrus 2:21).
14. Vad är det som gör det lätt att lyda Gud i de
livsstils-frågor vi har diskuterat i den här lektionen?
Johannes 14:15 . ______ I mig, så hållen I mina bud.
1 Johannes 5:3 Ty däri består kärleken till Gud, att vi
håller hans bud; och hans bud är inte tunga.
Psaltaren 40:9 Att göra din vilja, min Gud, är min lust,
och din lag är i mitt hjärta.
Answer: ___________________________

15. Varför är det så viktigt att som kristen ha hög
standard?
1 Petrus 2:9 . Ni åter är "ett ______ släkte, ett
konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett
egendomsfolk", för att I skolen förkunna hans härliga
gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt
underbara ljus.
Answer: ___________________________
Note: Som ambassadörer för Jesus måste vi kristna ha
en hög standard. Johannes Döparen hjälpte människorna
bereda sig för Jesu första ankomst, och Gud har i dag
kallat sitt folk att leva ett helgat liv för att kunna hjälpa andra bereda sig för Jeus andra ankomst.
16. Är du villig att bli en unik "röst som ropar i
öknen", och vittna genom att med din gudfruktiga
livsstil hjälpa andra bereda sig för Jesu återkomst?
.
Answer: ___________________________

Testa-profeterna
Ahab, Israels gudlöse kung, ville erövra tillbaka staden Ramoth i
Gilead från arameerna. Men han behövde hjälp, så han bad den
gode kung Josafat i grannlandet Juda att tillsamman med honom
dra ut i krig mot deras gemensamme fiende. Josafat var villig att
gå ihop med Ahab, men bara om de först frågade Gud om råd i
saken.
Ahab hade flera år tidigare övergett Gud för att tillbe avguden
Baal, så han kallade till sig sina 400 inhyrda profeter för att
profetera för sig och Josafat. Med stora åthävor och under
mycken dramatik förkunnade dessa profeter: "Ja, dra ut i strid mot
arameerna, och du kommer att vinna seger!" Men kung Josafat
ville att de också skulle fråga en sann Guds profet. Ahab sa då att
det bara fanns en enda Guds profet kvar, hans namn var Mika.
"Men han är mig förhatlig", sa Ahab, "ty han profeterar aldrig lycka
åt mig, utan allenast olycka." (vers 8).
Men Josafat insisterade, och Ahab sände motvilligt bud efter
Mika. Den modige profeten kom och gjorde ett föga populärt
uttalande. Han talade om för Ahab att han skulle komma att dö i striden mot arameerna. Nu stod Ahab
inför ett svårt val. Skulle han tro på de 400 profeterna som sa bra saker, eller på en enda ensam profet
från den levande Guden?
Den envise kung Ahab övertalade Josafat att inte bry sig om profeten Mikas varning, utan i stället
komma med honom i kriget. Han trodde han skulle kunna lura Gud genom att dels klä sig i full
stridsrustning, dels inte gå ut i frontlinjen. För sent lärde Ahab sig att att man kan aldrig komma undan
Guds Ord. En missriktad pil råkade komma farande rätt in i en skarv i rustningen, och kung Ahab
förblödde i sin stridsvagn.
Jesus varnade oss för att det kommer att finnas många falska profeter i den yttersta tiden. (Matteus
24:11). Det är därför det är viktigt att vi vet skillnaden mellan vad som är äkta och vad som är falskt. Det
kan vara fråga om liv eller död!

1. För vem uppenbarar Gud sina slutliga planer?
Amos 3:7 . Sannerligen, Herren, Herren gör alls intet
utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare ______ .
Answer: ___________________________
2. Komm
er det att
finas både
sanna och
falska
profeter i
den
yttersta tiden?
Matteus 24:11 . Och många ______ profeter skola
uppstå och skola förvilla många.
Apostlagärningarna 2:17 Och det skall ske i de yttersta
dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande
över allt kött, och edra söner och edra döttrar skall
profetera.

Answer: ___________________________
Note: Ja, det kommer att finnas både sanna och falska profeter vid tidens ände. Bibeln säger också att
profeter kan vara både män och kvinnor.
3. Vilka typer av falska profeter fördöms speciellt i
Bibeln?
5 Mosebok 18:10-11 . Den som befattar sig med
trolldom
eller ______ [astrologi]
eller svartkonst
eller häxeri,
den som förehar besvärjelsekonster,
den som frågar andar,
eller som är en spåman,
eller som söker råd hos de döda.
Answer: ___________________________
Note: 5 Mosebok 18:9-12 säger att alla som håller på med sådana här saker är en "styggelse" inför
Herren. Därför ska en kristen inte ha något med sådant att göra.
4. Kommer Guds kyrka i den sista tiden att ha
profetians gåva?
Uppenbarelseboken 12:17 . Och draken vredgades än
mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de
övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och
hava Jesu ______ .
Answer: ___________________________
Note: Som vi lärde oss i lektion 17, kommer Guds
församling, kvarlevan, i den sista tiden att ha "Jesu
vittnesbörd", som är detsamma som "profetians ande".
När vi jämför Uppenbarelseboken 19:10 och 22:9, ser vi
att ängeln definierar de av Johannes "bröder" som har profetians ande, som "profeterna", och de som
"tar vara på denna boks ord". Paulus skriver i 1 Korinterbrevet 1:5-8 att församlingen kommer att ha
"vittnesbördet om Kristus" och att de inte kommer att "stå tillbaka i fråga om någon nådegåva" medan de
väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Guds kyrka i den yttersta tiden kommer alltså att ha profetians
gåva.
5. Hur talar Gud med en sann profet?
4 Mosebok 12:6, 8 . Om någon är en profet bland eder,
giver jag, Herren, mig till känna för honom i ______ och
talar med honom i drömmar. ...Muntligen talar jag med
honom, öppet och icke i förtäckta ord.
Sakarja 4:1 Sedan blev jag av ängeln som talade med
mig åter uppväckt, likasom när någon väckes ur sömnen.
Answer: ___________________________
Note: Herren talar till sina profeter i syner, i drömmar,
ansikte mot ansikte, och genom änglar. Kristallkulor,
astrologi, att spå i händer, tyda kaffesump, eller att tala med de döda är inte Guds sätt att kommunicera

med en profet.
6. Är tecken och under ett definitivt bevis på en sann
profet?
Uppenbarelseboken 16:14 . De äro nämligen ______
______ som göra tecken, och som gå ut till konungarna i
hela världen.
Answer: ___________________________
Note: Nej, att någon kan göra mirakulösa underverk är
inget tecken på att han är en sann profet. Det bevisar
bara en sak - att övernaturliga krafter är i gång. Men
övernaturliga krafter kan komma antingen från Gud eller
från Satan. Därför säger Herren till oss: "Tro inte var och
en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud; ty många falska profeter har gått ut i världen." 1
Johannes 4:1.
7. Vad är det viktigaste provet för att testa en sann
profet?
Jesaja 8:20 . Enligt ______ och enligt vittnesbörden:
om de inte talar enligt dessa ord är det för att det inget
ljus finns i dem. (King James översättning.)
Answer: ___________________________
Note: "Lagen och vittnesbörden" var ett
gammaltestamenligt uttryck för "Bibeln." Med andra ord,
alla budskap som kommer från någon som påstår sig
vara Guds profet, måste stämma överens med Bibeln. Vi
måste kontrollera profeten mot vad Bibeln säger, inte vad
Bibeln säger mot profeten. Talet från en sann Guds profet stämmer alltid med 100% med Bibeln. Detta
är ett tillförlitligt test.
8. Vad är det andra testet för en profet?
1 Johannes 4:2 . Därpå skolen I känna igen Guds Ande:
var och en ande som bekänner att ______ är Kristus,
kommen i köttet, han är av Gud.
Answer: ___________________________
Note: En Guds profet måste tro och lära ut sanningen
om Jesus Kristus - att han var Gud i mänsklig gestalt. En
sann profet
måste
också lyfta
upp Jesus,
inte sig själv. De flesta falska profeter försöker dra
uppmärksamheten bort från Guds Ord, och till sina egna
ideer.
9. Vad är det tredje sättet att pröva en profet?
Matteus 7:16 . Av deras ______ skolen I känna dem.

Answer: ___________________________
Note: Detta betyder inte att profeten är perfekt. Guds profeter har alltid haft brister. Men det måste
dock finnas överensstämmelse mellan vad en sann profet lär, och hur han lever.
10. Vad är den fjärde testen för en sann profet?
Jeremia 28:9 . När den profetens ord går i ______ vet
(man) att han är en profet som Herren i sanning har sänt.
Answer: ___________________________
Note: En sann profets förutsägelser slår aldrig fel. Om
profeten är från Gud kommer alla hans/hennes
förutsägelser att slå in. Märk dock att även falska
profeters utsagor kan uppfyllas. I 5 Mosebok 13:1-3
varnas vi för att falska profeter kan göra tecken och under
för att påverka människor att följa andra gudar. En sann,
äkta profet leder människor till att tjäna och frukta Gud på
det sätt som det står i Bibeln.
11. Vilka tre riktlinjer ger Paulus oss angående
profetiskt tal?
1 Tessalonikerbrevet 5:20, 21 . Förakten icke profetisk
tal, men ______ allt, behållen vad gott är.
Answer: ___________________________
Note: Paulus säger att vi ska inte förakta, eller avvisa,
profetians gåva. Men vi ska pröva profetens budskap med
Bibeln som rättesnöre, och följa det som är riktigt och
sant.
12. Vems
rådslut avvisar vi när vi avvisar budskapet från en
sann profet?
Lukas 7:28-30 . Bland dem ...har ingen varit större än
Johannes. Så gav ock allt folket som hörde honom Gud
rätt, jämväl publikanerna. ...Men fariséerna och de
lagkloke föraktade ______ rådslut i fråga om dem själva.
Answer: ___________________________
Note: När vi avvisar budskapet från en sann profet,
avvisar vi alltså Guds rådslut. Det är en allvarlig tanke!
Bibeln befaller oss att lyssna på Guds profeter och lovar
att det kommer att gå väl för den som följer deras råd och varningar.
2 Krönikeboken 20:20 Haven tro på Herren, eder Gud, så skolen I hava ro. Och tro på hans profeter,
så skolen I bliva lyckosamma.

13. Eftersom Gud talar genom profeter, och eftersom
en sann profets ord är Jesu personliga vittnesbörd till
dig, är Du då villig och beredd att med Bibelns hjälp
testa och pröva profeterna i vår tid? Är du villig att
följa profetens råd och anvisningar om de
överensstämmer med Skriftens Ord?
.
Answer: ___________________________

En-kruka-med-olja
Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon
kastade sig ner framför den gamle profetens fötter och
snyftade: "Min fordringsägare kommer för att ta mina två
söner till slavar!" Kvinnans man hade plötsligt dött och lämnat
en stor skuld efter sig. I den tidens kultur hade den som lånat
ut pengar rätt att komma och ta huset och även barnen som
betalning om familjen inte kunde betala sina skulder (Job
24:9).
"Vad har du i huset?" frågade Elisa den förtvivlade mamman.
"Jag har ingenting kvar utom en enda kruka med olja,"
svarade hon. Undan för undan hade hon varit tvungen att
lämna ifrån sig sina möbler och värdesaker till den grymme
fordringsägaren, tills det inte fanns någonting kvar utom de
två pojkarna och denna lilla oljekruka. Olivolja var något av
det mest nödvändiga i ett hushåll på den tiden. Den användes
för ljus, värme, matlagning och för sårvård.
Elisa sade åt änkan och hennes pojkar att gå och låna ihop så
många krukor och flaskor hon kunde från grannar och vänner.
De skulle bära hem dem, stänga dörren, och sedan hälla oljan
ifrån sin egen lilla kruka över i de tomma kärlen. De gjorde som Elisa hade instruerat dem, och ett
otroligt underverk skedde. Oljan från den lilla krukan tog aldrig slut! Den bara rann och rann tills alla de
ihoplånade kärlen i hela huset var fyllda!
"Vad ska vi göra nu?" frågade den unga mamman.
"Sälj oljan, betala dina skulder, och sedan kan du och dina söner leva på pengarna som blir över," sade
profeten. Denna kvinna och hennes pojkar gick skuldfria och jublande glada därifrån, tack vare miraklet
med oljan. Gud vill befria dig från en hänsynslös fordringsägare som heter Satan. Ett likadant mirakel
kommer att ske om du låter Gud fylla din kruka tills den flödar över med Hans speciella olja!

1. Vad är olja och redskap ofta symboler på i Bibeln?
Apostlagärningarna 9:15 . Men Herren sade till honom:
"Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt ______ ".
1 Samuel 16:13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde
honom mitt ibland hans bröder; och Herrens Ande kom
över David.
Answer: ___________________________
Note: Bibeln lär att Gud är krukmakaren och vi är
lerkärlen, eller redskapen, som han formar (Jeremia 18:16; Romarbrevet 9:20, 21). Vi är alla skapade för ett syfte
och med mening. Olja används i hela Bibeln som symbol på Guds Ande. Ren olivolja användes för att
lampan skulle brinna klart i det hebreiska templet - en illustration på hur Guds Helige Ande skall upplysa
våra sinnen. Gud vill fylla alla sina barn med sin Ande (Joel 2:28)

2. Är den Helige Ande en opersonlig kraft, eller är
han Gud?
Apostlagärningarna 5:3, 4 . Då sade Petrus: "Ananias,
varför har Satan fått uppfylla ditt hjärta, så att du har velat
bedraga den helige ______ ? ...Du har ljugit, inte för
människor, utan för Gud.
Efeserbrevet 4:30 Och bedröva inte Guds helige Ande,
vilken ni har undfått såsom ett insegel, för förlossningens
dag.
Answer: ___________________________
Note: Aposteln Petrus säger att om man ljuger för den Helige Ande, så ljuger man för Gud. Jesus
befallde oss att döpa i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn (Matteus 28:19, 29), och visade på
det sättet att den Helige Ande är den tredje personen i Gudomen, helt likvärdig med Fadern och Sonen.
Bibeln säger också att vi kan bedröva Anden, och det betyder ju att han måste ha känslor. Han är inte
en opersonlig kraft. I den Heliga Skrift talas det om den Helige Ande som Tröstaren, Sanningens Ande,
Herrens Ande, den Helige Ande, Guds sju Andar, eller helt enkelt Anden. Alla dessa titlar tyder på en
personlighet.
3. Vad är den Helige Andes viktigaste uppgift?
Johannes 16:13 . Men när han kommer, som är
sanningens Ande, då skall han ______ eder fram till hela
sanningen. ...och han skall förkunna för eder vad komma
skall.
Johannes 14:26 Han skall lära eder allt och påminna
eder om allt vad jag har sagt eder.
Answer: ___________________________
Note: Jesus lovade att alltid vara med oss, och det är
genom den Helige Andes person som han är med oss
och i oss (Johannes 14:17).
4. Vilken är den enda synd som inte kan bli förlåten?
Matteus 12:32 . Men om någon säger något ______ den
helige Ande, så skall det icke bliva honom förlåtet.
Answer: ___________________________
Note: Den som hädar den Helige Ande gör det inte bara
en gång. Det är ett progressivt motstånd mot sanningen
som resulterar i att man slutligen helt avvisar Guds vilja
(Hebreerbrevet 10:26, 27). När en människa gång på
gång stöter bort och ignorerar den Helige Andes
maningar, blir till slut hennes samvete så avtrubbat att
hon inte längre hör rösten. Det är därför som en person
som är orolig för att hon begått en "oförlåtlig synd", med största sannolikhet inte har det.

5. Vad är några av den Helige Andes gåvor som en
människa kan få?
1 Korinterbrevet 12:8-10 . Så gives genom Anden åt den
ene att tala ______ ord, åt en annan att efter samme
Ande tala kunskapens ord, åt en annan gives tro ...åt en
annan gives helbrägdagörelsens gåvor i samme ene
Ande, åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar,
åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan
andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en
annan att uttyda, när någon talar tungomål.
Answer: ___________________________
Note: När den Helige Ande kommer in i våra liv, ger han oss olika gåvor. Alla får inte samma gåva (1
Korinterbrevet 12:29-31). Bibeln betonar ofta betydelsen av att vara fylld av den Helige Ande. Jesus
säger i Johannes 3:5 att "Om en människa inte bliver född av vatten och Ande, så kan hon inte komma
in i Guds rike". Tyvärr finns det många missförstånd när det gäller den Helige Ande och hans arbete. En
del har fått lära sig att den Helige Ande är en opersonlig kraft; andra förnekar att han kan påverka vårt
vardagsliv; och andra har fått lära sig att alla som är fyllda med den Helige Ande måste tala i tungor.
6. Vilken andlig gåva orsakade stridigheter i
församlingen i Korint?
1 Korinterbrevet 14:1, 2 . Faren efter kärleken, men
varen ock ivriga att undfå de andliga gåvorna, framför allt
profetians gåva. Ty den som talar _____ , han talar inte
för människor, utan för Gud.
Answer: ___________________________
Note: Som det var i den tidiga apostoliska kyrkan, har
det blivit idag igen. Tungomålstalandet har åter blivit
ämne för förvirring och oenighet. Vi har därför gett extra
utrymme i den här lektionen för att förklara vad Bibeln
menar med denna andliga gåva.
7. Vad lovade Jesus sina lärjungar att de skulle få
för att kunna predika evangelium till hela världen?
Markus 16:17 . De skola tala nya ______ .
Answer: ___________________________
Note: Jesu lärjungar var intelligenta män, även om de
flesta var olärda. För att de skulle kunna sprida
evangelium
till hela
världen,
lovade
Jesus att
de skulle få den övernaturliga gåvan att kunna tala
främmande språk som de aldrig förut hade hört eller lärt
sig.
8. Vad hände när lärjungarna fylldes med Helig
Ande?
Apostlagärningarna 2:1, 4 . När sedan ______ var inne
...blevo de alla uppfyllda av helig ande och begynte tala

andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.
Answer: ___________________________
Note: Pingstdagen var en judisk helgdag som firades 50 dagar efter påsk. Trogna judar kom från hela
världen till Jerusalem för att fira gudstjänst. Genom den Helige Ande gav Gud vid det här tillfället
lärjungarna tungomålstalandets gåva för att de skulle kunna dela med sig av evangeliet till alla dessa
människor. De som kom till tro tog sedan med sig det glada budskapet tillbaka hem till sina respektive
länder.
9. Vad fick dessa utländska judar uppleva när den
Helige Ande utgjöts?
Apostlagärningarna 2:11 . Alla ______ vi dem på våra
egna tungomål tala om Guds väldiga gärningar.
Answer: ___________________________
Note: Det finns de som påstår att tungomålstalandet är
ett "himmelskt språk" som bara Gud eller de som fått
uttydandets gåva, kan förstå. Bibeln visar tydligt att både
lärjungarna själva och de som lyssnade, förstod vad som
predikades - "Guds väldiga gärningar." Det finns bara tre
exempel på tungomålstalande i Bibeln. Vi har just läst om
det första; låt oss nu se på de två andra exemplen för att få en klarare bild av den här gåvan.
10. Vad hände när Petrus predikade för Kornelius
och hans hushåll?
Apostlagärningarna 10:44, 46 . Medan Petrus ännu så
talade, föll den helige Ande på alla dem som hörde hans
tal. ...De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen
______ Gud.
Answer: ___________________________
Note: Kornelius hörde till det italienska förbandet
(Apostlagärningarna 10:1), medan Petrus var jude och
talade arameiska. Historieböckerna berättar också för oss
att tjänarna i ett romerskt hushåll kunde vara från var som
helst i världen. Det fanns följaktligen språkbarriärer vid det här tillfället. Men när den Helige Ande utgjöts
över Kornelius och hans hus, kunde plötsligt de som var med Petrus förstå när de talade på främmande
språk. De hörde dem "storligen prisa Gud" på dessa språk. När Petrus senare rapporterade händelsen
till församlingsledarna i Jerusalem, sade han; "Den Helige Ande utgjöts över dem, såsom det under den
första tiden skedde med oss. Apostlagärningarna 11:15, kursiven ditlagd. Kornelius och hans hus erhöll
samma tungomålstalandets gåva som läjungarna fick på
pingstdagen. De talade språk som kunde förstås.
11. Vad hände när Paulus predikade för 12 lärjungar
från Efesus?
Apostlagärningarna 19:6 . ...kom den helige Ande över
dem, och de talade tungomål och ______ .
Answer: ___________________________
Note: Paulus, som var den högst utbildade och mest
vittbereste aposteln, talade flera språk (1 Korinterbrevet
14:18). När den Helige Ande utgjöts över dessa 12 män

från Efesus, kunde Paulus och Lukas förstå dem när de profeterade på språk som de inte tidigare
kunde.
12. Vad säger Bibeln om att tala i tungor som ingen
förstår?
1 Korinterbrevet 14:9 . Om I icke med edra tungor
frambringen ______ ord, huru skall man då kunna förstå
vad I talen?
1 Korinterbrevet 14:19 Dock vill jag hellre i församlingen
tala fem ord med mitt förstånd, till undervisning jämväl
för andra, än tio tusen ord i tungomål.
Answer: ___________________________
Note: Paulus förklarar flera gånger att syftet med
tungomål (språk) är att kommunicera eller undervisa om sanning. Församlingen i Korint var mycket
internationell, och ibland blev gudstjänsterna stökiga när medlemmarna började bedja, vittna eller
predika på språk som de andra närvarande inte förstod. Det är därför Paulus befallde dem att vara tysta
hellre än att tala på ett språk som ingen förstod, om det inte samtidigt fanns någon som kunde översätta
(1 Korinterbrevet 14:28). Vad vi lär oss härav är, att inte bedja eller tala på ett språk som de andra
närvarande inte förstår.
13. Vad var det som särskilt utmärkte det antika
Babylon?
1 Mosebok 11:7, 9 . Låt oss stiga dit ned och ______
(förvirra) deras tungomål, så att den ene icke förstår den
andres tungomål. ...Därav fick den namnet Babel.
Answer: ___________________________
Note: Babels torn var platsen där de olika språken i
världen blev till. Det hebreiska ordet för både Babel och
Babylon är "babel", som betyer förvirring. I
Uppenbarelseboken 18 kallar Gud ut sitt folk ur det
andliga Babylon. En av egenskaperna hos det andliga
Babylon är språkförvirring.
14. Kan de som medvetet bryter mot Guds bud, bli
fyllda av den Helige Ande?
Johannes 14:15-17 . Älsken I mig, så hållen I mina
______ , och jag skall bedja Fadern, och han skall giva
eder en annan Hjälpare: ...sanningens Ande.
Apostlagärningarna 5:32 Den Helige Ande, vilken Gud
har givit åt dem som är honom lydiga.
Answer: ___________________________
Note: Den Helige Andes mäktiga kraft kan inte bo i dem
som nekar att lyda Guds bud.

15. Paulus betonade att vi skulle vara ivriga att
undfå vilken andlig gåva?
1 Korinterbrevet 14:4, 5 . Den som talar tungomål
uppbygger allenast sig själv, men den som profeterar,
han uppbygger en hel församling. ...Den som ______ är
förmer än den som talar tungomål.
Answer: ___________________________
Note: Trots att Paulus lade större vikt vid profetians
gåva än vid tungomålstalandets gåva, finns det de som
lär att alla som är fyllda med den Helige Ande talar i
tungor.
Av de mer än 25 bibeltexter som talar om att Gud fyller sitt folk med Helig Ande, är det bara tre som
nämner tungomålstalande i samband därmed. Av de 14 böcker i nya testamentet som Pulus har skrivit,
nämner han tungomålstalandet i endast en - 1 Korinterbrevet. Av alla 27 böckerna i nya testamentet
nämner bara 3 denna gåva.
16. Vad är den huvudsakliga anledningen till att Gud
fyller sina barn med Helig Ande?
Apostlagärningarna 1:8 . Men när den helige Ande
kommer över eder, skolen I undfå ______ och bliva mina
vittnen.
Apostlagärningarna 4:31 De blevo alla uppfyllda av den
Helige Ande, och de förkunnade Guds ord med
frimodighet.
Answer: ___________________________
Note: Gud fyller oss med sin Ande för att ge oss kraft att
vittna om honom!
17. Är det möjligt att avgöra om en person är fylld
med den Helige Ande eller inte?
Matteus 7:20 . Alltså skolen I känna dem av deras
______ .
Answer: ___________________________
Note: Vi kan se att en människa har blivit döpt av Helig
Ande; inte på grund av någon andlig gåva, men på grund
av andens
frukt som
är kärlek,
glädje, frid,
tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och
återhållsamhet (Galaterbrevet 5:22-23).
18. Hur kan jag undfå den Helige Andes dop?
Lukas 11:13 . Om nu I, som ären onda, förstån att giva
edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då den
himmelske Fadern giva helig ande åt dem som ______
honom!

Answer: ___________________________
Note: Precis som Jesus hade ett obegränsat mått av Ande, kan vi be Gud att fylla våra mått till överföd.
Men vi måste först vara villiga att tömma oss själva genom att överlåta våra liv till honom.
19. Jesus väntar och längtar efter att få fylla ditt liv
med den Helige Andes olja. Vill du inte redan idag be
honom ta över ditt sinne och hjärta?
.
Answer: ___________________________

Ensam-i-mängden
Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors
beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus
förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle
överge honom, rusade Petrus upp och lovade storslaget att
även om alla andra övergav Jesus, så skulle i alla fall inte han
göra det! Jesus svarade: "I denna natt, förrän hanen har galit,
skall du tre gånger förneka mig." Vers 34.
Petrus menade nog vad han sade, men han kände inte sitt
eget hjärtas högmod. Senare den kvällen när folkskaran kom
för att arrestera Jesus, och i allas åsyn, drog Petrus sitt svärd
för att försvara sin Mästare. Men bara tre timmar senare när
Jesus stod inför rätta och Petrus började känna sig hotad av
Jesu fiender, förnekade han tre gånger att han över huvud
taget kände honom. För varje gång blev Petrus lite modigare,
tills han slutligen med svordomar bestred bekantskapen med
honom. Vers 74.
Och så gol tuppen. Jesus var då inne i översteprästens hus
och blev slagen av vakterna. Petrus såg hur Jesus just i det
ögonblicket vände sig om och tittade rakt på honom,
kärleksfullt och med medlidande. Petrus blev förtvivlad. "Och Petrus kom då ihåg Herrens ord, hur han
hade sagt till honom: Förrän hanen i dag har galit, skall du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och
grät bitterligen." Lukas 22:61, 62.
Från och med den dagen var Petrus en förvandlad människa. Det var inte längre viktigt för honom att
vara människor till lags, nu ville han bara vara Gud till lags. Efter sin omvändelse, när han hade blivit
förd inför det judiska rådet och hotad med spöstraff om han fortsatte predika om Jesus, svarade Petrus
orädd: "Man måste lyda Gud mer än människor." Apostlagärningarna 5:29. Petrus bevisade inför den
romerske kejsaren Nero sin omutbara lojalitet och kärlek för Jesus, när han valde att bli korsfäst med
huvudet neråt, hellre än att förneka sin Herre en andra gång.

1. Hur ser Gud om vi är på hans sida eller inte?
Matteus 7:21 . Icke kommer var och en in i
himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den
som ______ min himmelske Faders vilja.
Romarbrevet 6:16 I veten ju, att när I ställen eder i
någons tjänst för att lyda honom, så ären I tjänare under
denne, som I sålunda lyden, vare sig det är under
synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket
leder till rättfärdighet.
Answer: ___________________________
Note: Det är en enkel princip: Vi lyssnar till den på vars sida vi står. Om vi säger att vi är Guds tjänare
men tar våra order från den Onde eller från världen, då är vi oärliga mot oss själva.

2. När människors befallningar strider mot Guds
befallningar, vem säger Petrus då att vi ska lyda?
Apostlagärningarna 5:29 . Men Petrus och de andra
apostlarna svarade och sade: "Man måste lyda ______
mer än människor."
Answer: ___________________________
Note: Efter att Petrus hade blivit omvänd och verkligen
börjat älska Jesus, förklarade han för det judiska rådet att
han först och främst ville vara trogen mot Gud. Vi har lärt
oss att i de yttersta dagarna, vilddjurets och världens
lagar kommer att stå i konflikt med Guds lagar. Vi måste
redan nu välja att lyda Guds lagar - vilka konsekvenser det än för med sig.
3. Vad är bästa sättet att visa Gud att vi älskar
honom?
Johannes 8:31 . Om I förbliven i mitt ______, så ären I i
sanning mina lärjungar.
Johannes 14:15 Älskar ni mig, så håller ni mina bud.
1 Johannes 2:4 Den som säger sig ha lärt känna honom
och inte håller hans bud, han är en lögnare och i honom
är inte sanningen.
Answer: ___________________________
Note: Det bästa sättet att visa sin kärlek till Jesus är att göra hans vilja, och Guds lag är det mest
perfekta uttrycket för hans vilja (Psaltaren 40:9).
4. Vad var fariseernas motiv för sitt religiösa
uppförande, enligt Jesus?
Matteus 6:2 . För att de skola bli ______ av
människorna.
Matteus 6:5 ...För att bli sedda av människorna.
Answer: ___________________________
Note: Bibeln säger oss att "en människa ser på det som
är för ögonen, men Herren ser till hjärtat." 1
Samuelsboken 16:7. En äkta kristen är mer mån om vad
Gud tänker om honom, än vad världen tycker om honom.
5. Brukar det gå bra om man följer med mängden?
2 Mosebok 23:2 . Du skall icke ______ med hopen i vad
ont är.
Matteus 7:13, 14 Gån in genom den trånga porten. Ty vid
och bred är den väg som leder till fördärvet, och många
äro de som gå fram på den; och den port är trång och den
väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna
den.

Answer: ___________________________
Note: Våra historieböcker visar oss att den stora massan nästan alltid väljer fel. Det var den stora
massan som ville stena Moses och gå tillbaka till slaveriet i Egypten (4 Mosebok 14:4-10). Det var den
stora massan som ropade "Korsfäst honom, korsfäst honom!" Lukas 23:21. Och det kommer att vara
den stora massan - inte minoriteten - som låter giva sig vilddjurets märke i de sista dagarna
(Uppenbarelseboken 13:16).
6. Vad säger Jesus när vi sätter människobud
framför Guds bud?
Markus 7:7, 9 . Och ______ dyrka de mig, eftersom de
läror de förkunna äro människobud. Ytterligare sade han
till dem: "Rätt så; I upphäven Guds bud för att hålla edra
egna stadgar!
Answer: ___________________________
7. Komm
er sann
kristendo
m att bli
populär på den sista tiden?
Matteus 24:9 . I skolen bliva ______ av alla folk, för mitt
namns skull.
2 Timoteus 3:12 Så skall också alla de, som vill leva
gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse.
Uppenbarelseboken 12:17 Och draken vredgades än
mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de
övriga av hennes säd.
Uppenbarelseboken 13:15 Och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.
Answer: ___________________________
Note: Satan och hans anhängare kommer att hänsynslöst förfölja Guds sanna, bibeltroende efterföljare
i den yttersta tiden.
8. Är det möjligt att tjäna både Gud och den stora
massan?
Matteus 6:24 . Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen
kommer han då att hata den ene och ______ den andre,
eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta
den senare.
Matteus 12:30 Den som icke är med mig, han är emot
mig.
Answer: ___________________________
Note: I den här kampen mellan Kristus och Satan, finns
det inget ingenmansland. Man kan inte sitta på staketet och titta på. När vi inte samarbetar med Jesus
hjälper vi faktiskt djävulen.

9. Hur går det om man älskar en vän eller
familjemedlem mer än Jesus?
Matteus 10:37 . Den som älskar fader eller ______ mer
än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son
eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig.
Lukas 14:26 Om någon kommer till mig, och han därvid
ej hatar [älskar mindre] sin fader och sin moder, och sin
hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill
också sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge.
Matteus 12:50 Ty var och en som gör min himmelske
Faders vilja, den är min broder och min syster och min
moder.
Answer: ___________________________
Note: Jesus försöker här förklara att bästa sättet att rädda våra nära och kära är att sätta Honom
främst i våra liv. Det är ett tragiskt misstag att tro att vår kärlek till familjen eller våra vänner är viktigare
än vårt förhållande till vår Frälsare och Skapare.
10. Vad händer om man sätter en framgångsrik
karriär eller jordiska ägodelar före Jesus?
Matteus 16:26 . Och vad hjälper det en människa, om
hon vinner hela ______, men förlorar sin själ? Eller vad
kan en människa giva till lösen för sin själ?
Lukas 12:15 En människas liv beror icke därpå att hon
har överflöd på ägodelar.
Answer: ___________________________
Note: Det är livsfarligt att tro att lycka och trygghet
kommer av ett bra jobb och fina saker. Tvärtom säger
Jesus: "Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i
Guds rike." Markus 10:25.
11. Vad händer med den människa som bryter mot
Guds lag efter att ha lärt sig vad som är sanning?
Hosea 4:6 . Det är ______ med mitt folk, därför att det ej
får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat
kunskap, därför skall ock jag förkasta dig....Och såsom du
har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina
barn.
Hebreerbrevet 10:26 Ty om vi med berått mod syndar,
sedan (efter det att) vi har undfått kunskapen om
sanningen, så återstår icke mer något offer för våra
synder.
Answer: ___________________________

12. Vad kommer att hända med dem som hårdnackat
tillbakavisar sanningen?
2 Tessalonikerbrevet 2:10-12 . Och med
orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga
dem som gå ______, till straff därför att de icke gåvo
kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.
Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att
de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla
dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit
behag i orättfärdigheten.
Johannes 3:19 Och detta är domen, att när ljuset hade
kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer
än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda.
Answer: ___________________________
Note: Bibeln lär oss att Jesus är sanningen (Johannes 14:6). När man accepterar eller avvisar
sanningen, helt eller delvis, accepterar eller avvisar man Jesus.
13. Kommer de som förföljer Guds folk på den sista
tiden att tro att de gör en välgärning?
Johannes 16:2 . Ja, den tid kommer, då vemhelst som
dräper eder skall mena sig därmed förrätta ______ åt
Gud.
Answer: ___________________________
14. Hur
beskriver
Petrus
dem som
vet vad
som är sanning men som vägrar att följa den?
2 Petrus 2:21, 22 . Ty det hade varit bättre för dem att
icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu,
sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån
det heliga bud som har blivit dem meddelat. Det har gått
med dem såsom det riktigt heter i ordspråket: "En hund
vänder åter till sina spyor", och: "Ett tvaget svin ______
sig åter i smutsen."
Answer: ___________________________
15. Kommer det att innebära någon kamp eller
försakelse att följa Jesus?
Lukas 9:23 . Om någon vill efterfölja mig, så ______ han
sig själv och tage sitt kors på sig var dag; så följe han
mig.
Answer: ___________________________
16. Vad kan hända om man skjuter upp eller väntar
med att bestämma sig för att följa Jesus?
Hebreerbrevet 4:7 . I dag, om I fån ______ hans röst,
mån I icke förhärda edra hjärtan.

Hebreerbrevet 2:3 Hur skall då vi kunna undkomma, om vi icke
tar vara på en sådan frälsning?
2 Korinterbrevet 6:2 Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är
frälsningens dag.
Answer: ___________________________
Note: Bästa tillfället att lyssna till Guds röst är när Du hör den,
och bästa tillfället att göra Guds vilja är när han visar Dig den.
Satans favoritfälla är att få människor att tro att de har hur mycket tid som helst att bestämma sig för att
följa Jesus. Djävulen vet att den Helige Andes kallande stämma tystnar om man inte lyssnar till den. Vi
vet inte hur många millioner människor som kommer att
gå förlorade för att de ärligt tänkte omvända sig "en
annan gång". En gång som aldrig kom.
17. Vilka fördelar har den som tar emot och följer
sanningen?
Psaltaren 119:165 . Stor ______ äga de som hava din
lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.
Johannes 8:32 Och ni skall då förstå sanningen, och
sanningen skall göra eder fria.
1 Peter 1:22 Rena edra själar, i lydnad för sanningen.
Answer: ___________________________
Note: Outsäglig frid, trygghet och frihet kommer in i hjärtat hos dem som tar emot och lyder sanningen.
18. Vilken fråga ställde Jesus till Petrus tre gånger?
Johannes 21:17 . För tredje gången frågade han honom: "Simon, Johannes son, har du mig ______ ?"
Answer: ___________________________
Note: Detta är den allra viktigaste frågan när det gäller hel och fullständig överlåtelse till Guds vilja.
Älskar jag honom?
19. Sanningen kommer aldrig att vara populär i
denna syndiga värld, och majoriteten kommer nästan
alltid att följa minsta motståndets lag. Men Jesus har
visat sin stora kärlek till oss genom att ge sitt liv för
att betala priset för alla våra synder. Gud har en
mäktig plan för Ditt liv. Därför har han också
uppenbarat för Dig vad som är sanning. Vill Du älska
honom tillbaka genom att överlåta Ditt hjärta till
honom, erkänna honom som Din Herre, och följa
honom vartän han leder?
.
Answer: ___________________________

