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DET ÖVERNATURLIGADet övernaturliga

Markus 16:17-18

Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt 
namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya 
tungomål, 

ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något 
dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka 
skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska.

Nightingale, (hennes mormor grundade 
Röda Korset), vägde cirka 30 kg, låg döende 
där borta med cancer på tolvfingertarmen i 
magen, låg där döende. En liten duva flög in i 
busken där och Guds Ande kom och sa: “SÅ 
SÄGER HERREN, hon ska leva.” Och hon 
väger 72 kg i fullkomlig hälsa.

Tänk på kongressman Upshaw, som satt 
bunden i stolar och sängar i åratal, i sextiosex 
år. Och på ett ögonblick reste han sig upp på 
sina fötter, sprang genom byggnaden, rörde 
vid sina tår, blev fullständigt normal och frisk.

Tänk bara på de tusentals och åter tusentals 
människor, som har blivit helade! Varför sitter 
vi här tills vi dör? Låt oss göra någonting åt 
det!

Ha tro, om Du är sjuk eller i behov! Bibeln säger, att 
Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet, så 
om Han kunde utföra ett mirakel för tvåtusen år sedan, 
då kan Han göra detsamma idag. Han lovade oss, att vi 
blir helade, om vi bara tror.

Vi kan allesammans vända Bibelns sidor och se, att 
Gud gör under. Moses delade Röda Havet, Elia påbjöd 
en hungersnöd, Jesus gick på vattnet och lärjungarna 
helade de sjuka. 
Det finns tusentals mirakulösa händelser återgivna 
i Bibeln. Om Gud bär vittnesbörd med tecken och 
under, var är då Hans under idag? Kan Han hela 
cancer liksom Han helade spetälska i Bibeln? Hur är 
det med AIDS eller malaria? Kan Han fortfarande göra 
ett under? Ja, Gud gör fortfarande under och dessa 
tecken följer dem, som tror. 

Titta nu, vänner, tänk på kung George av 
England, då han helades från multipel skleros, 
då vi bad för honom! Tänk på Florence 

Johannes 14:12

Sannerligen, sannerligen säger 
jag eder: Den som tror på mig, 
han skall ock själv göra de 
gärningar som jag gör; och 
ännu större än dessa skall han 
göra. Ty jag går till Fadern.
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Tris 
Griffin gick till läkarmottagningen tidigt 2013 på grund av ryggont, 
som hon fruktade kunde vara ett recidiv av hennes strid med cancer. 
Ett magnetresonansfoto visade en “bristning i aortan” i hennes hjärta, 
vilket ledde doktorerna till att utföra ytterligare tester och boka en 
nödfallsoperation nästa dag. Linjen genom hjärtat på bilden är en 
uppenbar spricka, som skulle betyda en snabb och nästan säker död, om 
den brast. 

Florence 
Nightingale, 
en avlägsen släkting 
till den berömda 
sjuksköterskan, hade 
cancer i magen. Hon 
sände den här bilden 
som en sista vädjan 
om förbön innan 
cancern till slut 
tog hennes liv. Som 
Ni kan se, var hon 
döende innan Herren 
Jesus helade henne 
1950. Nästa bild 
togs efter hennes 
helbrägdagörelse 
och sändes in som 
ett vittnesbörd om 
att Gud fortfarande 
helar de sjuka.

William D. 
Upshaw  
tjänstgjorde i åtta år 
i Förenta Staternas 
Representanthus 
och ställde upp i 
presidentvalet 1932. 
En olycka på en 
bondgård förlamade 
honom som barn och 
han tillbringade 66 år 
antingen på kryckor 
eller i rullstol. 1951 
blev han fullkomligt 
helad och gick helt 
normalt resten av 
sitt liv.
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Nästa dag, sedan troende hade bett för henne, utförde doktorerna en 
tomografi till, för att fastställa var sprickan fanns före operationen. Den 
här gången visade bilderna ett helt friskt hjärta. Förvånad sa kirurgen 
till fru Griffin: “Jag vet inte, vad jag ska säga till Er. Ni hade en spricka 
på aortan, men nu är alla bevis borta.” Han visade henne bilderna före 
förbönen och sedan efter den. “Ni är fri att gå och för resten finns det 
inte några tecken på cancer heller. Ni är fullkomligt frisk.”

(till vänster) Doktorns pil pekar 
på aortan, som är det mörka, 
runda området mitt i bilden. Den 
diagonala linjen genom det är 
aneurismen, eller “sprickan” på 
aortan, vilken kräver omedelbar 
operation och är dödlig om den 
brister. (ovan) En andra scanning 
togs nästa dag. Sprickan försvann 
fullkomligt och återkom aldrig.

Referenser
Psalm 103:2-3 
Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort, 
han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister.

Jesaja 53:5
Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var 
lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.

Markus 16:17
Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de 
skola tala nya tungomål.

Lukas 17:6
Då sade Herren: ”Om I haden tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skullen I kunna 
säga till detta mullbärsfikonträd: ’Ryck dig upp med rötterna, och plantera dig i havet’, och det 
skulle lyda eder.

Johannes 14:12
Sannerligen, sannerligen säger jag er: ‘Den, som tror på mig, de gärningar jag gör, ska han också 
göra; och mäktigare gärningar än dessa ska han göra, för jag går till min Fader.” 

1 Tessalonikerbrevet 1:5
Vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft, och helig ande och med full 
visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa. 

Hebreerbrevet 2:3-4 
Huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? — en frälsning som 
ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom, 
varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och allahanda 
kraftgärningar, och genom att utdela helig ande, allt efter sin vilja.

Hebreerbrevet 13:8 
Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

Jakobs brev 5:15
Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har 
begått synder, skall detta bliva honom förlåtet.

1 Petrus’ brev 2:24
Och ”våra synder bar han” i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och 
leva för rättfärdigheten; och ”genom hans sår haven I blivit helade”.
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Det finns tusentals olika samfund i världen idag. 
Varenda religion fördömer den andra, ändå utlovar de 
allesammans frälsning genom sitt samfund. Hur vet vi 
vilket vi ska välja?

Om vi väljer den katolska kyrkan, då accepterar vi 
helgonens förebedjartjänst, vilket inte är något annat 
än att be till avgudar. Bibeln säger: “För det finns 
en enda Gud och en enda medlare mellan Gud och 
människor, människan Kristus Jesus,” (1 Tim. 2:5). 
Prästen kallas “Fader”, vilket förbjöds av Jesus i 
Matt. 23:9. “Och kalla inte någon människa på jorden 
er fader, för en enda är er Fader, som är i himmelen.” 
Assemblies of God säger oss, att tungotalet är 

DOMDom

det första beviset på Den Helige Ande, då Paulus 
sa: “Om jag än talar både människors och änglars 
tungomål och inte har kärlek, har jag blivit som en 
ljudande malm eller en klingande cymbal.” (1 Kor. 13:1)  

Nästan alla samfund är kvicka att tala om för oss, 
att många saker i Bibeln är feltolkade, förlorade i 
översättningen, eller inte är tillämpliga på världen av 
idag. Så, är det meningen, att vi ska tro på Bibeln eller 
samfundslärorna? Vad kommer Gud att använda som 
standard för domen?

Om jag skulle fråga katoliken här ikväll: “Vad 
tror Du, att Gud kommer att döma världen 
efter?”, säger katoliken: “Efter den katolska 
kyrkan.” All right, vilken katolsk kyrka då? Nu 
har de den Romerska, den Grekisk-ortodoxa 
och många av dem. Vilken katolsk kyrka skulle 
det vara? Lutheranerna säger: “Efter oss”, då 
är Ni baptister uteslutna. Och om vi då säger: 
“Efter baptisterna”, då är Ni pingstvänner 
uteslutna. Så det skulle vara en sådan 
förvirring, att ingen skulle veta, vad de skulle 
göra. Så Han lovade aldrig att döma världen 
efter församlingen.

Han lovade att döma världen genom Kristus 
och Kristus är Ordet. Och det är Bibeln, vilken 
är Jesus Kristus, densamme igår, idag och i 
evighet, som kommer att döma världen.

Psalm 96:13 

Inför HERREN, ty han 
kommer, ty han kommer för 
att döma jorden. Han skall 
döma jordens krets med 
rättfärdighet och folken 
med sin trofasthet.
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Referenser
Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Johannes 1:14 
Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en 
enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning. 

Johannes 5:22
Icke heller dömer Fadern någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen.

Johannes 12:48
Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; det ord som 
jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen. 

Efesierbrevet 1:5-7
Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas 
behag, 
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade. 
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds 
rikedom. 

Efesierbrevet 2:5-8
gjort oss levande med Kristus, oss som voro döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta!
Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus 
Jesus, 
för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i 
Kristus Jesus. 
Ty av nåden ären I frälsta genom tro — och det icke av eder själva, Guds gåva är det.

1 Johannesbrevet 1:7
Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, 
hans Sons, blod renar oss från all synd. 

Uppenbarelseboken 22:18-19
För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: ”Om någon lägger 
något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. 
Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån 
honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.”
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Apostlagärningarna 2:38

Petrus svarade dem: ”Gören bättring, och låten alla döpa 
eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då 
skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.”

Tydligen är dopet mycket viktigt, men har det verkligen 
någon betydelse, hur vi blir döpta? Finns det ett korrekt 
dop, eller fungerar vad som helst? Om man tror på 
Bibeln, så JA, det finns ett korrekt dop. 

De flesta församlingarna döper i Faderns, Sonens och 
Den Helige Andes Namn, men det är inte korrekt enligt 
Bibeln. 

I Apostlagärningarna 19 fanns det vissa människor, 
som redan trodde på Jesus Kristus men inte ännu 
hade undfått Den Helige Ande i sina hjärtan. Aposteln 
Paulus kände till den rätta vägen att undfå Den Helige 
Ande, så han frågade dem: “Till vad blev Ni döpta?” 
Och de sa: “Med Johannes dop.” (Apostlagärningarna 
19:3) Paulus såg, att de inte var döpta enligt Petrus’ 
påbud i Apostlagärningarna 2:38, så han beordrade 
dem att döpas om i Herren Jesu Namn. Sedan fick de, 
som utlovat, Den Helige Ande.

NAMNETNamnet

Markus 16:16

Den som tror och bliver 
döpt, han skall bliva frälst; 
men den som icke tror, han 
skall bliva fördömd.
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Så varför döpte lärjungarna i Jesu 
Namn, då Jesus själv sa till dem att 
döpa i Namnet (inte “namnen”) på 
Fadern och på Sonen och på Den 
Helige Ande? (Matt 28:19) Gjorde de 
ett misstag? Nej! De gjorde exakt, 
som de var beordrade. 

Då Du läser den här artikeln, tänk då 
på Ditt namn! Är Du son? Är ditt namn 
“Son”? Är Du mor? Är Ditt namn 
“Mor”? Naturligtvis inte, det där är 
bara titlar. Du har ett riktigt namn och 
det har Gud också. 

Här är svaret:

Och det finns ingenting sådant i 
Bibeln, som att någon någonsin 
döptes i Faderns, Sonens, Den 

Helige Andes namn, för det finns ingenting 
sådant. Fader är inget namn och Son är inget 
namn och Den Helige Ande är inget namn, utan 
Faderns, Sonens, Den Helige Andes Namn är 
Herren Jesus Kristus.

Jesus Kristus är Gud! Han är Fadern, Sonen och Den 
Helige Ande. 

Om Du söker Den Helige Ande och undrar, varför 
Herren inte har gett Den till Dig än, då kanske Du vill 
ställa Dig samma fråga, som Paulus ställde: “Till vad 
blev Ni då döpta?”

Referenser
Matteus 28:19
Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den 
helige Andes namn,   [Vad är Faderns Namn? Sonens Namn? Den Helige Andes Namn?]
Markus 16:16
Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd. 

Johannes 5:43
Jag har kommit i min Faders namn och I tagen icke emot mig; kommer en annan i sitt eget namn, 
honom skolen I nog mottaga. [Om han kommer i Sin Faders Namn, vad är då Hans Namn?]

Johannes 10:30
Jag och Fadern äro ett.

Johannes 12:45
Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. 

Johannes 14:8-9
Filippus sade till honom: “Herre, låt oss se Fadern, så hava vi nog.”
Jesus svarade honom: “Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus? 
Den som har sett mig, han har sett Fadern. Huru kan du då säga: ’Låt oss se Fadern’?” 

Johannes 20:27-28
Sedan sade han till Tomas: “Räck hit dit finger, se här äro mina händer; och räck hit din hand, och 
stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro.”
Tomas svarade och sade till honom: “Min Herre och min Gud!” 

Apostlagärningarna 2:38-39
Petrus svarade dem: “Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders 
förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.
Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, 
vår Gud, kallar.”

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

Apostlagärningarna 8:12
Men nu, då de satte tro till Filippus, som förkunnade evangelium om Guds rike och om Jesu Kristi 
namn, läto de döpa sig, både män och kvinnor.

Apostlagärningarna 19:3-6
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 hört detta, läto de döpa sig i Herren Jesu namn. 
Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och 
profeterade.

Efesierbrevet 4:5
En Herre, en tro, ett dop.

Kolosserbrevet 3:17
Och allt, vadhelst I företagen eder i ord eller gärning, gören det allt i Herren Jesu nam och tacken 
Gud, Fadern, genom honom.

I Johannesbrevet 5:7 [King James övers.]
Ty tre äro de som vittna i himmelen, Fadern Ordet och Den Helige Ande, och dessa tre äro ett. 
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Det kommer en dag, då varenda en av oss, antingen 
kristen eller inte, kommer att upptäcka exakt vad, som 
finns bakom tidens förlåt. Bibeln utlovar Evigt Liv åt 
somliga och åt andra utlovar den fördömelse. Varenda 

mänsklig varelse genom hela historien har säkert 
frågat sig: “Vad kommer att ske med mig, 

då jag dör?” 
Långt innan det någonsin fanns en 

Bibel att läsa, gav profeten Job akt 
på naturen. Han talade om ett 
träds hopp, hur det skulle huggas 
ner och dö, men ändå kommer 
det genom vattnets inverkan 
tillbaka till livet och utvecklar 
färska knoppar. Job visste, att 
en människa, liksom trädet, åter 
skulle uppstå till livet. 

Om en människa dör, ska hon bli levande 
igen? Varenda dag av min tilldelade tid ska jag 
vänta, tills min förvandling kommer.

Du ska ropa och jag ska svara dig, du kommer 
att längta efter dina händers verk.

För nu räknar du mina steg, vaktar du inte på 
mina synder? (Job 14:14-16, King James övers.)

Job kanske inte hade någon Bibel att läsa, men han 
visste, att Gud en dag kom att låta honom uppstå från 
graven, då mänsklighetens Återlösare kom fram. 

O, att mina ord nu skrevs ner! O, att de trycktes 
i en bok!

Att de ingraverades med järnpenna och bly i 
klippan för evigt!

För jag vet, att min förlossare lever och att han 
på den yttersta dagen ska stå på jorden.

Och att sedan likmaskarna har förstört den här 
kroppen, ska jag i mitt kött få skåda Gud. (Job 
19:23-26, King James övers.)

Profeten talade om Herren Jesus och Hans folks 
uppståndelse. Genom uppenbarelse visste Job, att 
fastän våra kroppar kanske fullständigt vissnar bort, 
kommer Jesus att återupprätta vårt kött. Och med 
våra egna ögon ska vi få se Hans tillkommelse. Hela 
Guds folk längtar efter att få se den härliga dagen.

LIVET EFTER DETTALivet efter detta

Johannes 5:28-29

Förundren eder icke över 
detta. Ty den stund kommer, då 
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 ont är skola uppstå till dom.
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Fast lika säkert som att Gud existerar, finns det 
också en djävul, och lika säkert som att det finns en 
Himmel, finns det också ett helvete. Insatserna är 
högre än vi kan föreställa oss. Aposteln Paulus sa att: 
“Vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad 
ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud 
har berett åt dem som älska honom.” (1 Kor. 2:9)

Våra sinnen kan inte förstå, hur härlig Himmelen 
kommer att vara och inte heller kan de förstå helvetets 
fasor. Jesus sa oss, att helvetet är så illa, att det vore 
bättre för oss, om vi högg av en av våra kroppsdelar 
än att riskera att komma till den fasansfulla platsen.

Om nu din hand är dig till förförelse, så hugg av den. 
Det är bättre för dig att ingå i livet lytt, än att hava 
båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till 
den eld som icke utsläckes. (Markus 9:43)

Så vem kommer att komma till Himmelen? Och vem 
kommer att komma till helvetet? Det är en vemodig 
tanke, men Jesus sa, att de flesta människorna inte 
kommer att ta emot den belöning, som Han är villig 
att ge: 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. (Matt 7:13-14)

Jesus sa också: “Icke kommer var och en in i 
himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, 
utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många 

skola på ’den dagen’ säga till mig: ’Herre, Herre, 
hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt 
namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort 
många kraftgärningar?’ Men då skall jag betyga för 
dem: ’Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I 
ogärningsmän.’” (Matt 7:21-23)

Bara för att en person gör anspråk på att vara en 
kristen, betyder det inte att han är frälst. Så det här 
är den uppenbara frågan i våra hjärnor: “Hur får jag 
Evigt Liv?” Jesus gav oss ett mycket enkelt svar: 
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: “Den som 
hör mina ord och tror honom som har sänt mig, 
han har evigt liv och kommer icke under någon 
dom, utan har övergått från döden till livet.” (Johannes 
5:24)

Olyckligtvis finns det så få människor i världen idag, 
som är villiga att ta tid från sina bråda dagar för att höra 
på Guds Ord. Och det är ännu färre, som kommer att 
tro på Ordet, då de har hört det. 

Församlingarna säger till oss att vara en god människa, 
tänka positivt, inte ljuga, bedra eller stjäla, så får vi 
komma till Himmelen. De förstår inte, att helvetet 
kommer att vara fullt av folk, som ser ut att leva goda 
liv. Verkligheten är, att vi inte kommer till Himmelen 
för våra rättfärdiga gärningars skull eller för att vi är 
medlemmar i en viss församling. Det finns bara en 
enda väg till Evigt Liv och det är genom Jesus Kristus. 
Han beordrade oss, att vi måste TRO på Hans Ord, 
vilket är Bibeln. Hur skulle vi annars kunna bli frälsta? 
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Då domens dag kommer för Dig, kommer Du då 
att få höra: “Kommen, I min Faders välsignade, och 
tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från 
världens begynnelse.” (Matt 25:34) eller ska Du få 
höra:, “Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga 
elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. 
(Matt 25:41)

Då Dina ögon läser de här orden, har Du ett val att 
göra: Kommer Du att välja att tro på guds Ord? 

Var kommer Du att tillbringa 
evigheten?

Referenser
Job 14:12-16 [King James övers.]
Så människan lägger sig ner och står inte upp. Tills himlarna inte mer finns, ska de inte vakna upp 
eller stå upp från sin sömn.
O, att du ville gömma mig i graven, att du ville hemlighålla mig, tills din vrede har gått över, att du 
ville bestämma för mig en viss tid och komma ihåg mig!
Om en människa dör, ska hon bli levande igen? Varenda dag av min tilldelade tid ska jag vänta, 
tills min förvandling kommer.
Du ska ropa och jag ska svara dig, du kommer att längta efter dina händers verk.
För nu räknar du mina steg, vaktar du inte på mina synder?

Job 19:23-26 [King James övers.]
O, att mina ord nu skrevs ner! O, att de trycktes i en bok!
Att de ingraverades med järnpenna och bly i klippan för evigt!
För jag vet, att min förlossare lever och att han på den yttersta dagen ska stå på jorden.
Och att sedan likmaskarna har förstört den här kroppen, ska jag i mitt kött få skåda Gud.

Matteus 7:21-23
Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, utan den som gör min 
himmelske Faders vilja.
Många skola på ‘den dagen’ säga till mig: ‘Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och 
genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ 
Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.’

Matteus 22:14
Ty många äro kallade, men få utvalda.

Johannes 3:16-17
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom 
skall icke förgås, utan hava evigt liv.
Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst 
genom honom.

Johannes 5:24
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, 
han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet. 

1:a Korintierbrevet 2:9
Vi tala — såsom det heter i skriften — ”vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen 
människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom”.

1:a Tessalonikerbrevet 4:13-18
Vi vilja icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om huru det förhåller sig med dem som avsomna, 
för att I icke skolen sörja såsom de andra, de som icke hava något hopp.
Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus 
föra dem som äro avsomnade fram jämte honom.
Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens 
tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade.
Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en 
Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå;
sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i 
luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.
Så trösten nu varandra med dessa ord.
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1 Mosebok 3:6-7

Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att 
det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt 
träd, eftersom man därav fick förstånd, och hon tog av 
dess frukt och åt; och hon gav jämväl åt sin man, som var 
med henne, och han åt.

Då öppnades bådas ögon, och de blevo varse att de voro 
nakna; och de fäste ihop fikonlöv och bundo omkring sig.

1 Mosebok 3:14-15

Då sade HERREN Gud till ormen: ”Eftersom du har gjort 
detta, vare du förbannad bland alla djur, boskapsdjur och 
vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i 
alla dina livsdagar.

Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och 
mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa 
ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.”

DEN URSPRUNGLIGA SYNDENDen ursprungliga synden

1 Mosebok 3:1

Men ormen var listigare än 
alla andra markens djur 
som HERREN Gud hade gjort; 
och han sade till kvinnan: 
”Skulle då Gud hava sagt: ’I 
skolen icke äta av något träd 
i lustgården’?”

Det här är den första synd, som har upptecknats 
i Bibeln. Den listigaste av alla vilda djur, ormen, 
“bedrog” Eva till att äta en bit förbjuden frukt. Hon åt 
den och gav den sedan till sin man, vilket fick dem att 
inse, att de var nakna.
De uppenbara frågorna är: Hur kan en orm tala? Vad 
har ett äpple att göra med att vara naken? Och var 
passar ormens säd in i allt detta? 
Bibeln säger, att ormen var det 
“listigaste” av alla djuren. Han var 
så lik en människa, att han kunde 
gå, tala och till och med föra ett 
intelligent samtal. Sedan han 
hade förfört Adams hustru, 
förbannade Gud honom till att 
vara en orm, men inte förrän 
skadan var gjord och säden 
hade såtts.
Bibeln säger i 1 Mosebok 
3:15, att ormen hade en säd 
och Gud satte fiendskap mellan 
de två säderna. Uppenbarligen 
blandade sig ormens säd 
med Evas naturliga säd före 
separationen. Hur kunde allt det där 
vara ett resultat av att äta ett äpple? 
Sedan, några verser senare: “Adam 
kallade sin hustrus namn Eva, för hon 
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var mor till allt levande.” Adam kallade sin hustrus namn 
Eva, för hon var mor till allt levande. Lägg märke till, att 
det inte står, att Adam var far till allt levande. 
Det finns olika “frukter” i Bibeln. Naturligtvis finns 
den bokstavliga frukten, liksom ett äpple, som 
växer och förbrukas som föda. Där finns också den 
frukt, som hänvisar till våra gärningar, antingen det 
är naturliga gärningar som jordbruk eller affärer eller 
andliga gärningar, som att utföra kraftgärningar och 
predika Evangelium. Sedan finns moderlivets frukter, 
som handlar om befruktning och barnafödsel. 
Skulle ätandet av en naturlig frukt ge Adam och Eva 
insikt om att de var nakna? Eller skulle det behövas 
ett fysiskt förhållande mellan en man och en kvinna, 
för att de skulle förstå, varför de skulle täcka för vissa 
delar av sina kroppar? 
Vad hände i verkligheten den där dagen i Lustgården, 
som orsakade att hela mänskligheten föll?

Eftersom kvinnans Säd bokstavligen var Gud, 
som fortplantade Sig i mänskligt kött, så är 
ormens säd det bokstavliga sättet, på vilket 
Satan fann, att han kunde öppna dörren in i den 
mänskliga rasen åt sig. Det var omöjligt för Satan 
(för han är bara en SKAPAD ande-varelse) att 
fortplanta sig på det sätt, som Gud fortplantade 
Sig, så redogörelsen i 1 Mosebok berättar hur han 
alstrade sin säd och introducerade eller injicerade 
sig i den mänskliga rasen. Kom också ihåg, att 
Satan kallas för “ormen”! Det är hans säd eller 
injektion i den mänskliga rasen vi talar om. 

Innan Adam någonsin “lärde känna” Eva 
köttsligen, hade ormen haft den “kunskapen” 
före honom. Och den, som föddes av detta, var 
Kain. Kain var av (född av, avlad av) denne “Den 
Onde”, 1 Johannesbrevet 3:12.

…Sanningen om saken är, att Eva i sitt 
moderliv hade TVÅ söner (tvillingar) ifrån OLIKA 
befruktningar. Hon bar tvillingar, med Kains 
befruktning något tidigare än Abels.
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Referenser
1 Mosebok 3:6-7
Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett 
ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt; och hon gav jämväl 
åt sin man, som var med henne, och han åt.
Då öppnades bådas ögon, och de blevo varse att de voro nakna; och de fäste ihop fikonlöv och 
bundo omkring sig.
[Hur kunde de få veta, att de var nakna, genom att äta en bit frukt?]

1 Mosebok 3:13-15
Då sade HERREN Gud till kvinnan: ”Vad är det du har gjort!” Kvinnan svarade: “Ormen bedrog 
mig, så att jag åt.”
Då sade HERREN Gud till ormen: ”Eftersom du har gjort detta, vare du förbannad bland alla djur, 
boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina livsdagar.
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna 
skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.”
[Ormen hade en säd. Uppenbarligen hänvisar detta inte till en kräldjurs-orm.]

1 Mosebok 3:20 
Och mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev en moder åt allt levande.
[Varför kallas inte Adam för fadet till allt levande?]

1 Mosebok 4:1-2
Och mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain; då sade hon: “Jag har 
fött en man genom HERRENS hjälp.”
Och hon födde åter en son, Abel, den förres broder. Och Abel blev en fårherde, men Kain blev en 
åkerman.
[Allt liv kommer från Gud, antingen det har blivit till lovligen eller olovligen. Satan kan inte skapa 
liv.]

Lukas 3:38
som var son av Enos, som var son av Set som var son av Adam, som var son av Gud.
[Var är den förstfödde Kain i Adams släktregister?]

1 Johannesbrevet 3:12
och icke likna Kain, som var av den onde och slog ihjäl sin broder. Och varför slog han ihjäl 
honom? Därför att hans egna gärningar voro onda och hans broders gärningar rättfärdiga.
[Gud skapade Adam till sin egen avbild. Varifrån kom Kains ondska och varifrån kom Abels 
rättfärdighet? Deras egenskaper ärvdes från deras fäder.]

Judas brev 1:14
Om dessa var det ock som Enok, den sjunde från Adam, profeterade och sade: “Se, Herren kommer 
med sina mångtusen heliga,”
[Ingenstans i Bibeln finns Kain i Adams släkt.]
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HERRENS FRUKTANSVÄRDA DAGHerrens fruktansvärda dag

Malaki 4:1

Ty se, dagen kommer, och den 
skall brinna såsom en ugn…

Malaki 4:5-6

Se, jag skall sända till eder profeten Elia, förrän 
HERRENS stora och fruktansvärda dag kommer.

Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och 
barnens hjärtan till deras fäder, för att jag icke, när jag 
kommer, skall slå landet med tillspillogivning.

Gamla Testamentets sista bok utlovar världens 
undergång. Men före änden är det förutsagt, att 
profeten Elia ska komma tillbaka och presentera 
Messias. En del säger, att Johannes Döparen uppfyllde 
den profetian. 

För tvåtusen år sedan väntade judarna att Messias 
skulle komma. De visste, att Malaki profeterade, att 
en man med Elias ande skulle presentera Messias för 
dem. Men då Johannes Döparen kom, var han inte, 
vad de väntade sig, att Elia skulle vara. Då de frågade 
Jesus om varför inte Elia hade kommit först, sa Han 
klart till dem, att Johannes var uppfyllelsen av den 
profetian: “Och om ni vill ta emot det, är detta Elias, 
som skulle komma.” (Elias är den grekiska formen av 
det hebreiska namnet Elia.)
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Det var bara en liten grupp människor, som tog 
emot den här uppenbarelsen. För de flesta av de 
religiösa ledarna var Johannes ingenting annat än 
en överambitiös kritiker av deras organisationer. 
Det var inte bara så, att de inte kände igen Elias 
ande, men ännu värre, de missade också Kristi 
tillkommelse.

Så uppfyllde Johannes Döparen Malakis 
profetia? Inte fullständigt.
För det första, världen har inte “brunnit såsom 
en ugn” ännu, så vi vet, att åtminstone en del av 
Malaki 4 inte ännu har skett. En del till av Skriften, 
som inte uppfylldes av Johannes, var: “vända 
barnens hjärtan till deras fäder.” Och Jesus själv 
profeterade, att Elia ska komma och återupprätta 
allting. (Matt 17:11)  

Därför borde vi vänta Elia före Kristi andra 
Tillkommelse!  
Nu, i den här moderna tiden, är tiden inne för Herren 
Jesu andra Tillkommelse. Åter är vi lovade, att Elias 
ande ska presentera Honom för oss enligt Malaki 4. 
Men vilken grupp människor kommer att känna igen 
Elia, då han kommer? Bara de, som väntar honom.   

De här orden av vår Herre och Frälsare kommer till 
oss, då vi tänker på Malakis profetia för dessa tidens 
avslutande timmar:  

men jag säger eder att Elias redan har 
kommit. Men de ville icke veta av honom...

Matteus 17:12
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Tänk om vi missar denne Elias tillkommelse! 
Kommer vi då att missa Kristi andra 
Tillkommelse, liksom de skriftlärda och 
fariséerna missade Hans första Tillkommelse, 
för att de inte kände igen Johannes Döparen?    

Referenser
2 Kon. 2:15
När profetlärjungarna, som voro vid Jeriko på något avstånd, sågo detta, sade de: “Elias ande vilar 
på Elisa.” Och de kommo honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom.

Jesaja 40:3-4
Hör, man ropar; ”Bereden väg för HERREN i öknen, banen på hedmarken en jämn väg för vår Gud.
Alla dalar skola höjas och alla berg och höjder sänkas; vad ojämnt är skall jämnas, [Johannes 
Döparen]

Malaki 3:1
Se, jag skall sända ut min ängel [Johannes Döparen], och han skall bereda väg för mig. Och med 
hast skall han komma till sitt tempel, den Herre, som I åstunden, ja, förbundets ängel som I begären, 
se, han kommer, säger HERREN Sebaot.

Malaki 4:1-6
Ty, se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn [har inte skett ännu]. Då skola alla 
fräcka människor och alla som göra vad ogudaktigt är bliva lika strå, och dagen, den som kommer, 
skall förbränna dem, säger HERREN Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.
Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp, med läkedom under sina 
vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar som hava varit instängda i stallet.
Och de ogudaktiga skolen I trampa ned, ty de skola bliva såsom aska under edra fötter, på den dag 
då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot.
Tänken på Moses lag, min tjänares, åt vilken jag på Horeb gav stadgar och rätter för hela Israel.
Se, jag skall sända till eder profeten Elia, förrän HERRENS stora och fruktansvärda dag 
kommer.
Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen [Johannes Döparen], och barnens hjärtan 
till deras fäder, [den moderne Elia] för att jag icke, när jag kommer, skall slå landet med 
tillspillogivning.

Matteus 11:10
Han är den om vilken det är skrivet: ‘Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han skall bereda 
vägen för dig.’ [Malaki 3:1, Johannes Döparen]

Matteus 11:14
Och om I viljen tro det: han är Elias, den som skulle komma. [Johannes Döparen]

Matteus 17:11-12
Han svarade och sade: “Elias måste visserligen komma och upprätta allt igen; [Den moderne Elia]
men jag säger eder att Elias redan har kommit. Men de ville icke veta av honom, utan förforo mot 
honom alldeles såsom de ville. [Johannes Döparen] Sammalunda skall ock Människosonen få lida 
genom dem.” 

Lukas 1:17
Han skall gå framför honom i Elias’ ande och kraft, för att ‘vända fädernas hjärtan till barnen’ och 
omvända de ohörsamma till de rättfärdigas sinnelag, så att han skaffar åt Herren ett välberett folk. 
[Johannes Döparen]
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ORDETOrdet

Hebreerbrevet 4:12

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

Med så många lärosatser, samfund och kulter i den 
här moderna världen, var passar den sant troende in? 
Om Petrus, Jakob och Johannes vore här på jorden 
idag, vilket samfund skulle de ansluta sig till? Skulle 
kraftgärningar fortfarande följa deras verksamhet eller 
skulle de förklara, att den tiden för länge sedan är 
förbi? Skulle de kompromissa ifråga om dopet? Skulle 
de följa sin församlings lärosatser, även om de inte 
stämmer helt med Bibeln? Skulle de tro på Bibeln eller 
skulle de tro på dagens fariséer och sadducéer?
Ställ Dig själv den här frågan: Om Jesus Kristus vore 
här idag, skulle Du lämna allt för att följa Honom? Skulle 
Du tro på Hans Ord? 
Han har gett Dig samma tillfälle, som Han gav sina 
lärjungar. Han satte den här traktaten i Din hand för 
att visa Dig tillbaka till Sitt Ord, Sin Bibel. Kommer 
Du att kompromissa?

Män och kvinnor, vänner, inser Ni, att 
Himmelens Gud, som lät Kristus Jesus 
uppstå från de döda, Han är inte död, utan 
Han lever. Och om Han höll Sitt Ord till 
David, om Han höll det till Elia, om Han 
höll det till Moses, om Han höll det till de 
Hebreiska barnen, om Han höll det till -- till 
Daniel, så kommer Han att hålla det till Dig 
och mig.
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