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Förord
Denna bok baserar sig på de föredrag som jag hållit över detta ämne
inför tusentals människor i många olika länder, i skolor, på universitet
och i offentliga byggnader och jag vet därför att många människor
sagt till mig att detta är det viktigaste och intressantaste som de någonsin hört. Jag kommer aldrig att glömma en ”Klubb för gudsförnekare” som satte sig med korslagda armar på sista raden och tittade
föraktfullt på mig. Under föredraget ändrade sig både ansiktsuttryck
och kroppsspråk hos var och en och till slut satt de där bedövade och
förbluffade.
Du kommer att se att den riktiga tron på Gud är fullständigt logisk
och förnuftig och att den riktiga tron inte har något att göra med
”kanske” eller ”så noga vet man inte”, utan vilar på bevisade fakta.
Ty på grundval av gudsbevis känner vi också igen ”sanningen”, helt
enkelt. Utan dessa gudsbevis måste filosofer filosofera och religioner
strida sinsemellan, men på grundval av detta gudsbevis kan vi enkelt
och genomgripande leva i harmoni med Gud.
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Del I

Kapitel 1

Gudsbeviset och undret

I

alla tider har människor krävt ”under” som bevis för att Gud finns.
Ett under måste överstiga mänskliga förmågor och möjligheter,
annars skulle ingen förundra sig. Alla under kan man därför dela
in i två kategorier:
• de som har med allsmäktighet och
• de som har med allvetande att göra
Dessa båda kategorier är inte ”mänskliga.” Ingen av oss kan förutsäga framtiden eller se in i andras hjärtan och ingen av oss kan gå på
vatten, eller skapa ett par planeter för vi kan ju inte ens bota alla sjukdomar.
Som ung man tänkte jag att alla frågor skulle besvaras och alla problem lösas om jag kunde få uppleva ett under. Men motsatsen är
faktiskt fallet! Många har upplevt ett under och då dyker en mängd
frågor upp som lämnar mycket öppet för olika tolkningar. ”Var det
en tillfällighet eller ett trick, eller Gud? Om det var Gud, vilken då?”
Detta spekulerande och tolkande kan få fatala följder. I Bibeln läser vi
att många människor kom till slutsatsen att Jesus gjorde dessa under
genom Satans kraft och därmed var högsta larmberedskap aktuell!
Från detta ögonblick vara Jesus liv i fara. Baserat på detta exempel ser
du att det undret inte besvarar alla frågor och att under till och med
kan leda till problem. Andra exempel: Jesus helade en blind och denne blev senare utstött ur samhällsgemenskapen och därmed var den
botade i farozonen (Joh. 9). Eller: Lasarus blev uppväckt från de döda
och sedan ville man döda honom eftersom människor tolkade undret
felaktigt (Joh. 11). Jag blev tvungen att lära mig att genom ett under besvarades inte alla frågor och inte heller löste sig alla problem.
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Och kanske betvivlar du principiellt de under som finns beskrivna i
Biblen. Varför skulle man tro på att blinda faktiskt blir botade och att
Lasarus blivit uppväckt från de döda!? Vi vill själva uppleva ett under!
Vänta bara, du kommer att förundra dig.
Jag har fått uppleva några under, men jag ska inte berätta något av
dem här. Det är ju ganska klart att mina upplevda under inte är något
bevis för den som läser. Jag kunde ju ha misstagit mig, jag kunde till
och med ljuga. Varför ska man tro på mig? Du kommer själv att få uppleva ett under och det blir bra med det! Det räcker så länge!
Vad vi behöver är en helt underbart komplicerat under! Det måste
uppfylla minst följande kriterier:
• Det måste ha att göra med allmakt och allvetande
• Det måste kunna upplevas av var och en
• Det måste vara ett ofarligt under
• Det får inte leda till spekulationer eller illusioner utan till sanning
om Gud
Det låter komplicerat men för Gud är det inget problem! Precis denna sorts under sker i världen här och nu. Jag ska visa dig hur jag upplevt detta under för att jag med det ska kunna förklara hur detta under
i princip ”fungerar” För övrigt kommer du att uppleva detta under
som jag har upplevt det! Alltså, passa på! Nu kommer du att uppleva
ett under!
En dag ville jag se nyheterna. Jag satte på TVn och ... förvånades. En
man med skägg och långt hår höll upp ett pass framför kameran och
påstod att han var Jesus Kristus. Jag tänkte genast att det var ett dåligt skämt, men det var ett seriöst reportage från det tyska nyhetsprogrammet Spiegel TV! Jag satte mig och tittade förvånat på. Reportern
hade gjort research över hela världen och hade under tiden hittat mer
än 1000 (!) människor, som påstod sig vara Jesus Kristus. De förför
andra människor och grundar sekter, men det handlar om makt, pengar och sex. Det absoluta vansinnet! Jag tänkte: ”Det finns inte!” Men
försiktigt nu! Det är inte det under jag talar om även om jag bara satt
där och gapade! Det under jag talar om kommer nu.
9

Jag mindes i ett ögonblick den förutsägelse som Jesus Kristus gjort
för 2000 år sedan. Jag fann bibelstället fort och pass på nu, vad Jesus
för över 2000 år sedan förutsade om framtiden: ”Ty det kommer att
komma många i mitt namn och säga: Jag är Kristus och de kommer att
förleda många.” Matt. 24:5
Nu förundrar jag mig och det kan du också göra!
Varför ska vi förundra oss? Därför att här kommer vi i kontakt med
kategorien ”allvetande.” Jag vill att vi ska zooma in så att vi bättre
kan se undret. När Jesus för 2000 år sedan sa detta, då fanns det ingen kristendom i världen. Det fanns inga kyrkor, inga missionssällskap,
inget Internet eller några boktryckerier för att kunna göra en global
spridning av Jesus meddelande. Dessutom förutsa Jesus också att han
snart skulle lida och dö i Jerusalem. Han förutsa också att hans närmaste efterföljare skulle förneka och lämna honom...
Mot denna bakgrund är denna förutsägelse från Jesus att det skulle komma en tid när många skulle påstå sig vara Kristus fullständigt
obegriplig! Det är ett under att Jesus skulle kunna förutse en sådan
”felutveckling!”
Också när man betraktar anspråket vi sett här är det omöjligt. Föreställ dig att jag skulle säga: ”Det kommer att komma en tid när otaliga
människor skulle säga att de är Kornelius Novak.” Men hallå! Något
sådant kan endast någon med storhetsvansinne säga, eller?
Är Jesus någon med storhetsvansinne eller är han vansinnigt stor?
Till frågan vem Jesus verkligen är återkommer vi. Men här och nu vill
jag först göra dig bekant med gudsbevisets princip.
Gudsbevisets princip
Vi har här ett genialt under (!), som består av olika delar:
• För det första har vi en detaljerad och konkret förutsägelse från Jesus om framtiden - inte en förutsägelse som man kan tolka både
si och så, utan en förutsägelse som helt enkelt är förståelig.
• För det andra har vi den konkreta händelsen som var och en kan
låta övertyga sig om. Vi konfronteras alltså här med kategorin
”allvetenhet.”
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Försiktigt nu! I det här fallet blir vi ännu inte konfronterade med kategorin ”allsmäktighet” ty här är det inte Gud som uppfyller denna
förutsägelse. Gud vill ju inte ha denna falska Kristusfigur utan i det här
fallet förutser Jesus en konkret religiös felutveckling och varnar för
den. Till ämnet allsmäktighet återkommer vi senare.
Jag har valt detta enkla exempel bland många andra, för att du inte
behöver ha några förkunskaper om just det. Det här är ett enkelt exempel, genom vilket jag först kommer att visa principen om gudsbeviset, innan vi fördjupar oss. Denna typ av gudsbevis uppfyller alla de
ställda kriterierna:
• Vi kommer att konfronteras med kategorin ”allvetenhet.” Det är
inte möjligt för oss människor att förutsäga framtida händelser
• Det är ett under som varje människa i hela världen kan uppleva
och förstå
• Det är ett under som är fullständigt ofarligt för läsaren och den
viktigaste punkten
• Detta sorts under lämnar oss inte i våra illusioner och spekulationer om Gud utan för oss direkt med våra frågor till Jesus och
Guds ord, där vi kan hitta den riktiga informationen.
En sak är säker: Skulle jag ta min information bara från TV-apparaten
då hade jag fått veta om de 1000 falska kristusfigurerna, jag hade blivit
förvånad över detta vansinne och den naivitet som finns hos dem som
blir förförda, men jag hade inte upplevt undret. Därför är informationen i Bibeln viktig! Och här kommer vi till en intressant upptäckt:

Bibeln är gammal men den är aktuellare än din dagstidning!

I vår tid går konkreta förutsägelser i Bibeln i uppfyllelse och för morgondagen finns ytterligare konkreta händelser tillkännagivna. Många
tänker: ”Biblen är gammal och därför har den ingenting att säga oss
idag...” Så kan man låta lura sig! Solen är också gammal men värmer
ändå, eller? Vi behöver den varje dag! Solen är ”superaktuell” och precis så är det också med Bibeln!
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Kapitel 2

Gudsbeviset och Bibeln

N

är vi alltså fastställt att vi inte kan skilja gudsbeviset från Bibeln,
då skulle jag vilja fördjupa denna punkt för dig, så att du ser
gudsbeviset tydligare. Ty Gud har bevisat sig logiskt begriplig
och vetenskapligt möjlig att finna! Därför behöver du några få fakta i din
kunskapsbas och då kan du känna igen det väldiga undret i världshistorien och du känner igen gudsbeviset i en global dimension. Jag skulle
vilja ge dig denna information helt kort, det tar inte lång tid. Bibeln har
en unik historia i sin tillblivelse och där blir gudsbeviset tydligt skönjbart.
Baserat på ett enkelt exempel ur Bibeln och den politiska världshistorien vill jag visa dig hur de bibliska skrifterna har uppstått, och varför
de sedan sammanställts till ett samlingsverk, samt hur vi exakt kan
veta att Bibeln är ”Guds levande ord.”
Vi tar den bibliska författaren Jeremia. Denne man levde cirka 600
år f.Kr. Han gick en dag in i den dåvarande huvudstaden, ställde sig
där han kunde nå de flesta människorna och började predika. Han
påstod att Gud hade uppenbarat sig och gett honom ett budskap
till nationen: Jeremia förkunnade: ”Så säger Herren Sebaot, Israels
Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna
plats.” Jer. 7:3
De olika budskap som Jeremia förkunnade kan du läsa i skrifterna i
Jeremia.
Vilken var reaktionen? Ingen trodde på honom, att Gud hade sänt
honom. De uppfattade Jeremia som provocerande och oförskämd
och slog honom och kastade honom i fängelse och kände sig sedan
bättre (Jeremia 20:1-2). Nu kommer den berättigade frågan: Om ingen vid
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den tiden trodde på att Gud uppenbarat sig för Jeremia varför ska då
vi idag tro att Gud verkligen uppenbarat sig för Jeremia?
Nu kommer vi till den avgörande poängen. Jeremia hade inte bara
fått ett budskap för människorna i sin tid - det var första delen av hans
budskap - utan han hade också fått en andra del, en förkunnelse om
framtida händelser som t.ex. deportationen av folket till Babylon. Alltså världshistoriska händelser!
”Hela detta land skall läggas i ruiner och bli öde, och dessa folk skall
tjäna den babyloniske kungen i sjuttio år.” Jer. 25:11
Vi lever tusentals år senare och kan titta tillbaka på världshistorien.
Vad har det blivit av Jeremias profetia om framtiden?
Vad blev det av förutsägelsen? Det blev precis så som Jeremia hade
förutsagt. Israels folk besegrades av babylonierna och deporterades
och mycket mer, precis som Jeremia hade förkunnat. Här handlar det
om världshistoriska händelser, med globala fakta, som är belagda utanför bibliska källor!
Detta faktum konfronterar oss med allvetenheten i förutsägelsen
och allmakten i uppfyllelsen av förutsägelsen, ty bara den allvetande
kan förutsäga framtida skeenden och bara den allsmäktige kan sörja
för att de också inträffar. Nu ser vi också att Gud handlar i världshistorien!
Så säger Herren: ”Tänk på det som förut var, för länge sedan. Jag är
Gud, ingen annan finns. Gud är jag, och ingen är min like. Jag berättar
i förväg vad som skall ske, förutsäger det som ännu inte hänt. Jag säger: Mina planer står fast, allt jag vill, det gör jag.” Jes. 46:9,10
Gud uppfordrar oss här att kontrollera världshistorien baserad på
hans förutsägelser! Den som gör det kommer att se gudsbeviset!
Jag visar dig bara helt enkelt hur en av de intelligentaste människorna vid den här tiden kände igen gudsbeviset och du kommer att se, att
du kommer att inse vad han fattade på samma sätt. En ung man som
hette Daniel deporterades tillsammans med alla de andra och levde
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som slav i Babylon, precis som Jeremia hade förkunnat. Han behövde
inte knacka sten, utan då han var en intelligent man arbetade han på
kontoret. Han var ett av den tidens största ljushuvuden och upplevde
också gudsbeviset på samma sätt som du kan uppleva det idag. Gud
hade vid denna tidpunkt sagt till Jeremia att han skulle skriva ner budskapet (Jer. 36:2). Och så kom Daniel en dag att få skriften i sin hand och
han läste den (Dan. 9:2).
Och vad kunde han fastställa? Precis samma sak som varje annan
individ i hela världen i alla generationer och nationer har kunnat fastställa! Även du! Allt, som Jeremia förutsagt hade verkligen blivit så
- han levde ju som deporterad slav! När han kom till detta förundrade
sig Daniel, som du säkert också gör, när du ser att förutsägelsen som
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Jesus gjorde efter 2000 år även gått i uppfyllelse och att idag finns
mer än 1000 människor som påstår sig vara Kristus! Det är väl i princip
samma sak. Genom att förutsägelsen uppfylls förundrar man sig, helt
oavsett vad den gällde. Daniel undrade, eftersom han visste att detta
mänskligt sett inte var möjligt! Här bryter man igenom den mänskliga
begränsningen! Även om man inte själv kan omfatta det med ord, så
vet man att man här har att göra med allvetenhet och allmakt - med
Gud. Vad var den logiska slutsatsen som Daniel drog? ”Så har då Jeremia sagt sanningen för 70 år sedan! Gud hade verkligen uppenbarat
sig och sänt honom! Hans budskap om omvändelse var verkligen Guds
ord! Och vi har hånat, slagit och spärrat in och fortsatt synda som förut! Det är vår egen skuld, att vi hamnat i denna nationella katastrof!”
Daniel var inte bara förundrad utan chockad! Det gick upp ett ljus för
honom och vad gjorde han? Sjuttio år efter Jeremias förkunnelse gick
Daniel ner på knä och reagerade på detta budskap från förr, därför att
det genom gudsbeviset blivit trovärdigt och kunde tas på allvar.
Det gamla budskapet blev genom gudsbeviset, genom förutsägelse och uppfyllelse plötsligt högaktuellt!
Plötsligt blev Daniel medveten om sin skuld och folkets, vände sig
bedjande till Gud och gjorde bot för den! Och här sker något viktigt!
Genom gudsbeviset blir vi varse att Bibeln i dubbelt hänseende är
högaktuell!
a. Inledningsvis därför att inför våra ögon och i vår tid går profetior i
uppfyllelse
b. och sedan därför att vi genom att så på en gång ta till oss förutsägelser, så vi inser att Bibelns budskap i själva verket är Guds ord
som ska tas på allvar!
Plötsligt blir innehållet, utsagorna, informationen i dessa gamla budskap superaktuella! Daniel har 70 år efter att han hade hört Jeremias
budskap uppriktigt sökt bot för sig och sitt folk. Han såg nu klart vad
som var Guds vilja och hur gudlöst de hade levat.
I prcincip ser vi hur det förnuftiga och logiska tänkandet hos en normal människa reagerar. Först inser man: ”Den bibliska profetian har
uppfyllts in i detalj. Man begriper att det handlar om globala politiska
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dimensioner. Logiken säger en sak: ”Det är inte möjligt för människor,
alltså finns det allvetande och allmakt bakom.” Då kommer nästa logisksteg i resonemanget, att budskapen i Bibeln därigenom får auktoritet. Informationen blir genom gudsbeviset trovärdig och man tar den
på allvar och reagerar på den. Så har Daniel upplevt det och så kan varje
förnuftig människa uppleva det. En annan reaktion vore ”oförnuftig.”
Naturligtvis skjuter vårt skeptiska förnuft in några invändningar där
emellan. ”Kanske har Bibelns profetior tolkats in i ett senare skede?”
Jag kommer tillbaka till de arkeologiska bevis som säger att så inte är
fallet. Men först några viktiga fakta:
Här berättar jag inte om ett par tillfälligheter utan den Heliga Skrift
består av sammanlagt 31.176 verser varav 6.408 verser har direkt anknytning till gudsbevis.
Vi talar om tusentals förutsägelser och deras konkreta uppfyllelser! Förutsägelserna går in i livets och samhällets alla områden och
går i uppfyllelse: politik, samhälle, religion, natur... Och de har gått i
uppfyllelse i alla tider, så att det alltid har funnits aktuella gudsbevis
- och fortfarande finns de än idag!
Historien tar dock inte slut här. Vi har nu sett hur Daniel kom fram till
den övertygelsen att Gud hade uppenbarat sig för Jeremia, och vi har
sett att också vi kan komma nå den övertygelsen fastän ingen till en
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början trodde på vad Jeremia sagt. Precis som med Daniel kan varje
modern människa idag få den kunskapen när hon kan tänka logiskt
och förnuftigt och har denna informationen, ty att bara vara ”modern” räcker inte. Alltmedan Jeremias skrifter innehåller ”gudsbevis”
är de inkluderade i samlingsverket ”Bibeln”, Guds ord.
Nu ska vi betrakta hur och varför Daniels skrifter också på samma
sätt tagits upp i samlingsbandet Bibeln. Du kommer att känna igen
”den röda tråden” i gudsbevisen i de bibliska skrifterna.
Daniel reagerade alltså från hjärtat på budskapet som Jeremia gav
och läste noggrant igenom allt som Jeremia hade skrivit ner. En del av
informationen fick Daniel att spärra upp ögonen. Där stod det att fångenskapen för de deporterade skulle vara begränsade i tid. Till 70 år.
”Hela detta land skall läggas i ruiner och bli öde, och dessa folk skall
tjäna den babyloniske kungen i sjuttio år.” Jer. 25:11
”...under hans första regeringsår, uppmärksammade jag, Daniel, i
skrifterna hur många år Jerusalem skulle ligga i ruiner enligt Herrens
ord till profeten Jeremia: sjuttio år.” Dan. 9:2
Daniel såg på kalendern och fastställde att de 70 åren snart var till
ända. Vad gjorde han då? Han reagerade bara logiskt. Han bad Gud
att också uppfylla denna förutsägelse. Här ser vi, hur Gud väcker en
människas tro och hur Gud tar med en människa in i ett liv i harmoni med Gud och hans ord och plan. Förutsägelsen att fångenskapen
efter 70 år skulle avslutas blev plötsligt trovärdig för Daniel. Varför?
Därför att han såg att alla andra förutsägelser på samma sätt, in i detalj, hade gått i uppfyllelse. På dessa grundvalar blev den 70 år gamla
uppmaningen superaktuell och även de ännu återstående förutsägelserna blev trovärdiga. När vi då fastslår att ytterligare förutsägelser
för framtiden kvarstår, då kan vi utan problem utgå från att de också kommer att inträffa på samma sätt, som alla de andra som redan
skett. Du ser alltså att det är fullständigt förnuftigt att tro på den Heliga Skrift och dess innehåll.
Förundrar du dig då över att det är ett historiskt faktum att Israels
fångenskap slutade efter 70 år, som Jeremia förutsagt och som Daniel
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hade väntat sig? Ingen som litar på Guds ord kommer att bli besviken. Daniel upplevde den exakta uppfyllelsen av även denna Guds förkunnelse och det intressanta är där: Du kan låta dig övertygas om det
idag, att det faktiskt är så! Alla i hela världen kan övertyga sig om det.
Hur kommer det sig då att Daniels skrifter upptagits som Guds ord i
samlingsbandet Bibeln, precis som Jeremias skrifter? Helt enkelt därför att efter Daniels bön och bot uppenbarade sig Gud. Som Jeremia
fick nu Daniel uppenbarelser från Gud, budskap till människorna i sin
tid, OCH Gud gav på samma sätt Daniel meddelanden, förutsägelser
och profetior för framtiden. Och när vi väl kommit hit så har vi att göra
med de kraftfullaste politiska förutsägelerna som vi finner i Bibeln. Daniel förutsade de närmaste 4 världsrikena (Daniel 2).

Daniel beskriver dessa världsriken med karaktäristiska kännetecken
och egenheter, som är absolut klara och tydliga. Det gäller till exempel de förhärskande materialen för de dåtida epokernas krigsteknik.
”Det fjärde riket skall vara starkt som järn: liksom järnet krossar och
slår sönder allt skall det riket krossa och bryta sönder alla de andra.”
Dan. 2:40

Det romerska riket var ”järnriket”, det vet alla som någon gång läst
Asterix. Precis som Gud kunde förutsäga det genom Daniel kom det
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babyloniska riket, det medopersiska riket, det grekiska och det romerska riket. Deras uppgång och deras nederlag blev i tur och ordning
förutsagda med många konkreta detaljer. Bara den allvetande Guden
kan känna till politiska händelser hundratals år i förväg och bara den
allsmäktige Guden kan se till att de också inträffar. Det är omöjligt för
människor, särskilt i en värld som ständigt ändrar sig. Just det faktum
att alla förutsägelser som Daniel gjort gått i uppfyllelse knyter oss i
sin tur direkt till Daniels budskap, Guds budskap. Vi blir inte kvar med
våra frågor, vi måste inte leva med illusioner och spekulationer, utan
vi förs på detta sätt av Gud direkt till Gud och hans ord. Har inte Gud
gjort detta helt genialt?
Frågan var förut: Hur ska vi idag tro att Gud uppenbarat sig för Jeremia och sedan för Daniel? Helt enkelt så här! Vi konfronteras här med
allvetande och allmakt eftersom budskapet som Jeremia och Daniel
gett faktiskt i detalj gått i uppfyllelse. Den logiska orsaken och som
man kan dra slutsatser från och som ledde Daniel till övertygelse,
att Gud verkligen hade uppenbarat sig, är samma grund som vi kan
använda själva för att komma till tro.
Eftersom Jeremias förutsägelse konkret har inträffat, vet miljoner
människor i alla generationer intill denna dag som idag är, att Gud uppenbarat sig för Jeremia. Daniels skrift togs också in i samlingsverket
på samma sätt, då gudsbeviset även där inte kan förbises. I förbindelsen mellan Jeremias skrifter och Daniels känner du nu också igen den
röda tråden i gudsbeviset. Bibeln berättar inte bara ”gamla historier”
eller ”världshistoria” utan genom förutsägande och uppfyllande kan
vi känna igen gudsbevisen. Det rör sig från förutsägelse till uppfyllelse och till ytterligare förutsägelser och uppfyllelser genom världens
hela tidsålder - och till och med längre bort.
Vid detta ställe har jag ofta hört en helt oförnuftig invändning.
Många sade helt ovetande att det inte kan vara något bevis, för det
är en förutsägelse som gjordes i Bibeln och också beskrivits som uppfylld i Bibeln. ”Det är inte trovärdigt!” menar man. Men så är det ju
inte. När Jeremias förutsägelse gjordes fanns det ingen Bibel. När Daniels nya uppenbarelser kom fanns det inte heller någon Bibel. Dessa
händelser ägde rum och blev nedtecknade helt oberoende av varandra, utan att någon ens tänkte på att det kunde finnas en Bibel (utom
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Gud). Först flera hundra år senare har man slutligen sammanställt
dessa skrifter till Bibeln, just för att man i det verkliga livet faktiskt
upplevde att förutsägelserna går i uppfyllelse. Så att också du kan
se, att det finns ett samband mellan Jeremias skrifter och Daniels.
Och hur hänger dessa båda skrifter samman? Genom förutsägelser
och uppfyllelser, som faktiskt inträffat i världshistorien. Därför för
man samman de båda skrifterna och precis på samma sätt har man
sammanfört andra skrifter i Bibeln. Jag skulle vilja illustrera det med
ett exempel - Föreställ dig att ett gäng kriminalare undersöker ett
kriminalfall i Stockholm. De samlar bevis, de samlar spår, de frågar ut
vittnen och av allt detta sammanställer de en akt. Plötsligt meddelar
kriminallaboratoriet att de säkrade DNA-spåren tydligt kan länkas till
andra fall som skett ett par årtionden tidigare i Östersund och Kiruna.
Vad händer då? Man plockar fram akterna ur skåpet, eftersom man
har tydliga DNA-bevis på att dessa fall hänger samman. Så kommer
gamla och nya akter att samlas till en ”samlingsakt.” Det är på samma
sätt med Bibeln. Ingen skulle inför rätten påstå: ”De genetiska bevisen i den enskilda akten är inte relevanta eftersom allt nu finns i en
samlad akt!” Det vore fullständigt absurt.
Man måste känna till bevisen i akten och även ha kännedom om
samlingsakten, och då skulle man inte uttrycka sig så naivt. Så är det
också med Bibeln. Vi måste känna till historien bakom hur den uppstått, de ”genetiska” bevisen genom förutsägelser och uppfyllelser.
Bibeln blev en samlingsakt eftersom det i var och en av dessa skrifter
går att känna igen gudsbeviset.
Och dessutom: det finns faktiskt tillräckligt med arkeologiska och
utombibliska belägg som stödjer Bibelns trovärdighet, som jag kommer att visa dig med ett annat historiskt exempel alldeles strax. Skulle
det t ex bara stå i Bibeln att de fyra världsrikena skulle uppstå och man
inte hade några utombibliska bevis på att dessa fyra världsriken existerat då vore det hela problematiskt men det är inte fallet. Det finns
en hel massa utombibliska belägg för dessa fyra världsriken. Denna
kritiska invändning är alltså helt absurd. Bli nu medveten om detta:
innan de bibliska skrifterna sammanställdes till Bibeln var de ”utombibliska skrifter” - det fanns ju ingen Bibel. Bara för att ”genetiska”
gudsbevis lätt kan anas här, har de isolerats ut bland alla andra utombibliska belägg till en bibel.
20

Vi har sett att Bibeln består av 66 skrifter skrivna av cirka 40 författare under en tidsrymd på 1600 år. Principen som jag har förklarat i
fråga om Jeremia och Daniel kan man spåra genom alla dessa 66 skrifter. Gud har uppenbarat sig gång på gång för dem som genom denna
uppenbarelse blivit Guds profeter och bibliska profeter. Den går som
en röd tråd genom historien. Under alla generationer har bibliska förutsägelser gått i uppfyllelse intill idag och även hädanefter. Så kan var
och en låta övertyga sig om att dessa skrifter är Guds ord. Därför blev
dessa skrifter sammanställda i denna form. Har inte Gud gjort detta
genialt?
Jag skulle vid denna tidpunkt vilja visa ett intressant exempel från
världshistorien där du kan se hur bibliska profetior gått i uppfyllelse
i den politiska världen. Det följande exemplet är enklare och inte så
omfångsrikt som de fyra världsrikena och därför har jag valt det. Om
denna händelse kan du läsa i flera historieböcker och kanske intresserar dig historia mer eller mindre, men när du ser att denna historiska
händelse förutsagts i detalj då får du stora ögon.
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Kapitel 3

Gud profeterar
om Tyrus

T

yrus var en blomstrande fenisisk handelsstad vid medelhavskusten. Den omnämns i historiska texter redan 2000 f.Kr. Staden
bestod av två delar, den större fanns vid kusten och en stadsdel på en ö cirka en kilometer mittemot hamnen, Skepp förde varor
från alla medelhavsländerna till Tyrus. De dyrbara handelsvarorna omnämns nämligen i Bibeln (Hes. 27). Metallproduktionen genomlevde en
uppgång och till och med kung Salomon lät hämta emaljtekniker från
Tyrus till sitt land (1Kon. 7:13,14). Tyvärr blev det så att denna uppgång steg
invånarna i landet åt huvudet!
”Så säger Herren Gud: Tyros, du sade: ‚Min skönhet är fulländad‘.”

Hes. 27:3

”Jag är en gud. Jag sitter på en gudatron mitt i havet.” Hes. 28:2
Denna arrogans har i alla tider varit ett väldigt problem liksom även
idag. Många handelsvägar mot Tyrus förde genom Israel. Därför kal�lade man också Israel ”folkens port.” Efter att fiender hade trängt in
i Israel hade Tyrus bara hån över för Guds folk och tänkte därför själviskt bara på att berika sig själv.
”Folkens port är uppbruten, den har tillfallit mig. Jag skall bli rik, nu
när den är förödd.” Hes. 26:2
På grund av egen hybris, hånet mot Guds folk och försöket att sätta
sig över Gud lät Gud år 587/586 f. Kr genom profeten Hesekiel domen
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falla över staden. Att Hesekiels skrifter författades före dessa profetior är bevisat genom fynd av skrifter och vetenskapligt helt oomstritt.
Tyrus ska förstöras av många folk, inte bara genom ett: ”…skall jag
göra upp med dig, Tyros. Jag skall låta många folk välla in över dig,
liksom havet väller fram med sina vågor. De skall förstöra Tyros murar
och riva ner dess torn.” Hes. 26:3,4
Av Tyrus kommer det bara att återstå en naken klippa, på vilken fiskarna kommer att torka sina nät: ”Jag skall sopa bort jorden och göra
staden till en naken klippa. Den blir till en torkplats för nät ute i havet.” Hes. 26:4,5
Den babyloniska kungen Nebukadnessar kommer ( som den förste)
att sänka Tyrus: ”Jag skall låta kungen av Babylonien, Nebukadnessar,
konungarnas konung, anfalla Tyros från norr. Med hästar och stridsvagnar och vagnskämpar skall han komma och med den väldiga här
han bådat upp.” Hes. 26:7
Stadens avfall kommer att kastas i havet: ”De skall röva dina rikedomar och roffa åt sig av dina handelsvaror. De skall riva ner dina murar
och rasera dina praktfulla hus. Din sten, ditt virke, din jord skall de
kasta i havet.” Hes. 26:12
Det är förvånande med vilken precision Gud förutsade dessa händelser, som bara står att läsa i den Heliga Skriften. Om det konkreta
inträffandet kan man läsa i olika uppslagsböcker och historieböcker.
Uppfyllelsen
År 585 f. Kr, alltså redan ett år efter profetian kom faktiskt Nebukadnessar med en stor babylonisk här och belägrade Tyrus i 13 år fram till
573 f. Kr. och intog slutligen också kustdelen. År 539 f.Kr. erövrade sedan Kyros, grundaren och kungen i det persiska riket det babyloniska
riket. Därmed kom Tyrus 538 f. Kr. under persiskt herravälde. De båda
första profetiorna hade därmed blivit uppfyllda, men de andra fanns
ännu kvar. Det gick mycket tid men Gud skulle behålla rätten. Hela 252
år efter domslutets tillkännagivande - år 334 f. Kr. - drog makedoniern
Alexander den store till Persien och besegrade på vägen mot Egypten
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den ena staden efter den andra. Bara den tungt säkrade, och intill den
stunden ointagliga, staden Tyrus ville inte ge med sig.
Då beslöt sig Alexander den store för genomförandet av en plan
som söker sin like i historien. Han lät förstöra kuststaden Tyrus och
med stenresterna byggde han en 60 meter bred damm i riktning mot
ön. När alla kuststadens stenar och balkar förbrukats tog han också
jorden i staden. Tyrus blev bokstavligen - som förutsagts av profetior
sänkt i havet - och allt var förutsagt! Den nästan en kilometer långa
dammen blev säkrad genom skyddssköldar, så kallade sköldpaddor.
Efter färdigställandet rullade Alexander den store in med skyddande
torn som var 20 våningar höga. Det är de högsta belägringstorn som
någonsin satts in och sträckte sig 50 meter över stadsmuren. För befästningen fanns inte en chans när dessa torn efter sju månaders belägring kom rullande över dammen, Så blev då den sista delen av Tyrus
besegrad och därmed bokstavligen, som förutsagts, nedsänkt med
rot och krona i havet. Alexander den store hade säkert inte avsikten
att uppfylla bibliska profetior. Ändå blev han ca 250 år efter förkunnelsen fullbordaren av Guds dom.
Jag vet exakt hur jag tänkte när jag blev medveten om detta faktum. Var och en som begriper detta ”förundrar sig”. Man upplever en
väldig ”ökning i medvetande” - Gud är där! Han är verksam! Historien,
livet, allt får plötsligt en ny dimension. Det är plötsligt inget problem
alls att tro på Gud. När allt detta blir tydligt så ser man det alltsammans i ett nytt ljus. Inget att undra över att Jesus säger: ”Jag är världens ljus!” Hos Jesus och Guds ord handlar det om fakta som måste
upplysa våra hjärnor.
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Kapitel 4

Guds hållning

gentemot gudsbeviset

D

et är inte så att många vid läsning av Bibeln funnit gudsbeviset
eller tolkat in det, utan Gud själv använder gudsbeviset gång
på gång och säger också helt tydligt att förutsägelse och uppfyllelse är sättet på vilket han bevisar sig som den ende Guden. Gud
låter till exempel Jesaja uttrycka det så här:
”Det som förut var är förbi, nu förkunnar jag något nytt. Innan det
ännu spirat kungör jag det för er.” Jes. 42:9
”Alla folk har samlats, folkslagen möts. Vem bland dem kunde förutsäga detta eller förkunna vad som förut skett? Låt dem kalla sina
vittnen, så att de får rätt och de som lyssnar blir övertygade.” Jes. 43:9
”Jag berättar i förväg vad som skall ske, förutsäger det som ännu inte
hänt. Jag säger: Mina planer står fast, allt jag vill, det gör jag.” Jes. 46:10
Gud använder inte ordet gudsbevis, men just här blir det så, och det
skriver jag om. Gud bevisar sig å ena sidan genom förutsägelse och
uppfyllelse och ser detta logiska och begripliga sammanhang självt
som bevis för sig själv. Gud kallar samman all nationer för att låta dem
övertygas av dessa sammanhang. Han uppfordrar alla religioner att
göra detsamma, vilket de självfallet inte kan. Genom detta sammanhang av förutsägelse och uppfyllelse bevisar sig Gud för var och en
som kan tänka klart.
Därför förvånas jag gång på gång när jag hör många ”teologiska kolleger” säga: ”Det finns inget gudsbevis.” Ja, läser de inte Bibeln? Har
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de inte sett de viktigaste sammanhangen? Och sannerligen! Jag har
studerat teologi i fem år och har sedan X år varit på resa i alla kristna
kretsar i Europa och kan försäkra dig att i många teologiska inriktningar och i många kyrkor undervisas om allt möjligt och omöjligt, men
inte Bibeln och därför är dessa sammanhang obekanta för många.
Därför är det inte heller något under att många ”teologer” och ”kristna” inte kan tro på Gud och hans ord, utan använder bara traditioner
eller svävar i ”religiösa illusioner”! Och många som av vilken orsak
som helst tror på Bibeln, vet inte att Gud bevisar sig i sitt ord eller hur
Gud gör detta och med vilken trovärdighet. Det är som när man inte
ser skogen för alla träden. Man håller gudsbeviset i form av Bibeln i
sin hand och påstår att det inte finns något Gudsbevis. Men Gud själv
säger att han har ett bevis för sin existens och att han har gett det. Det
finns förnuftiga, logiska och vetenskapligt påvisbara grunder varför
Paulus och Petrus har rätt i sina utsagor.
”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.” 2 Tim. 3: 16
”Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er
som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan
går upp i era hjärtan.” 2 Pet. 1:1
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Kapitel 5

Gudsbeviset personifierat

F

rågan är dock: Hur kommer det sig att otaliga människor är övertygade om att Jesus Kristus är den sanne Guden? Helt enkelt:
Jesus Kristus är den igenkännbara medelpunkten i gudsbeviset.
Jag ska visa dig sammanhangen. Vi hade fastställt att Gud uppenbarat
sig för några människor och
• för det första gett dem ett budskap för deras egen tid och
• för det andra gett en förutsägelse om framtiden
Förekomsterna av dessa förutsägelser har alltid bekräftats för dessa
människor genom ”Guds profeter.” Nu tar vi ett steg till.
Dessa profeter fick också en tredje kategori av budskap och denna
är extremt intressant. Gud gav profeterna hela tiden ”pusselbitsbudskap.” Därmed menar jag följande: Med ett pussel blir en bild uppdelad i idel små pusselbitar. Ingen av dessa enskilda bitar räcker till för
att man ska känna till hela bilden. Man måste först lägga alla bitar på
rätt plats för att kunna se hela bilden. Precis sådan pusselbitsbudskap
har Gud gett till de profeter som uppträdde hundratals år före Jesus.
Jag har redan nämnt att Bibeln består av 66 skrifter. Viktigt är nu
vetskapen att 39 av dessa skrivits före Jesus tid och 27 skrifter direkt
efter Jesus. Författarna till de 39 skrifterna fick alltså från Gud:
• för det första ett budskap för sin tid
• för det andra förutsägelse om framtiden och
• för det tredje pusselbitsbudskap
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Profeterna förstod det första budskapet till människorna i sin tid
utan problem: ”Omvänd er och förbättra era liv!” De förstod också
förkunnelsen för framtiden. Men de förstod inte pusseldelsbudskapen. Eftersom de inte visste att de olika ”pusselbitarna” skulle hamna tillsammans, att de redan fanns och genom ytterligare pusselbitar
som Gud senare skulle lägga till så kunde de inte känna igen ”bilden.”
Inte ens profeter vet allt. I Bibeln ser vi hela tiden att profeter inte
hade i sig de färdigheter som krävdes för att utföra den profetiska
tjänsten. De kunde bara se vissa saker, när Gud uppenbarade dem. Vid
sidan av dessa så kunde de anstränga sig som de ville; de kom ändå
inte alls närmare någon lösning.
Vad var Guds avsikt med detta och vad är ändamålet? Gud hade planerat att komma till denna världen i Jesus Kristus skepnad och det av olika
skäl som jag strax ska visa er. Att detta var nödvändigt visste han redan
innan han skapade världen och människorna, till och med mer efteråt.
Detta extremt viktiga uppdrag måste förberedas och genomföras väl
och även så att det för oss moderna människor framstår som genomförbart, bevisbart och trovärdigt. Därför sammanlänkade Gud detta
uppdrag med gudsbeviset. Gud kungjorde flera enskilda delar av detta
uppdrag i förväg. Mer än 330 förutsägelser gav Gud i form av pusselbitar som relaterade till hans mänskliga uppenbarelse och tillblivelse
och hans uppdrag. Han fördelade dem tämligen planlöst genom profeterna som därmed kom att göra dessa pusselbitsbudskap kända.
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Innan Gud genom Jesus kom in i världen uppfylldes flera förutsägelser som gudsbevis, som vi sett genom Jeremia, Daniel och Tyrus.
När Jesus då kom till världen blev detta gudsbevis personligt. Jesus
har i sitt liv och sin verksamhet uppfyllt alla dessa pusselbitsbudskap
och fogat samman dem till en bild. Den som känner till de heliga 39
skrifterna från före Jesu tid, kommer inte utan förvåning att se hur
Jesus sammansvetsar dessa pusselbitar till en hel bild. Det måste man
uppleva. Profeten Johannes upplevde det. Han var den sista profeten direkt före Jesus och hade fått ett uppdrag från Gud att uppmana
människor till omvändelse. De ångerfulla syndarna skulle låta döpa sig
i vatten och därmed visa att de insett sin skuld och ville be om rening
och förlåtelse från Gud. Vad Johannes däremot inte visste var hur Gud
skulle förlåta människor. Johannes hade bara sitt uppdrag, men ingen
aning om hur Gud skulle leda det hela vidare. Då kom Jesus och vill
även han låta döpa sig av Johannes, Det förstod Johannes inte. Han
fick inte ihop sitt uppdrag och Jesus till en början. Men Jesus gav honom en hänvisning:
”Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas
av honom. Men Johannes ville hindra honom och sade: ”Det är jag som
behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig.” Jesus svarade: ”Låt
det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Då
lät han det ske.” Mt. 3,13-15
Johannes förstod som sagt inte alls. Men ändå döpte han Jesus. Sedan tänkte Johannes efter. Han pusslade. Han frågade förmodligen
Gud i bön hur han skulle få ihop det. Då gick det upp ett ljus. Johannes
erinrade sig en pusselbit som Jesaja hade kungjort 700 år tidigare.
”Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.”
Jesaja 53,5–7
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Då förstod han Guds lamm, som skulle ta bort världens synder.
”Där är Guds lamm som tar bort världens synd.” Joh. 1: 29
Vad är det för ljus som går upp för Johannes? Hur har han fått ihop
dessa båda pusselbitar? Jag ska förklara med ett exempel. Tänk dig att
du har smutsigt matporslin och rent vatten. När du är klar med disken
är porslinet rent och vattnet smutsigt. När du nu tar en ren svamp och
doppar den i vatten suger den upp det smutsiga vattnet - och precis
det har Jesus symboliskt gjort här. Den av synden smutsade människan lät sig döpas av Johannes. Hon sökte förlåtelse för sina synder, Men
vattnet kan inte förlåta synder. Inte heller döparen Johannes kunde
förlåta synder. Varför kommer då Jesus och låter döpa sig? Han behöver ju ingen förlåtelse. Han är utan skuld och synd. Detta är lösningen:
Jesus gick i vattnet, där människor bekände sina synder och bad om
rening och symboliskt lät rena sig med vatten och som en ren svamp
har Jesus sugit upp syndasmutsen och tagit på sig världens synder och
börjat sin väg mot korset. Där dog Jesus som ställföreträdare för oss
syndare.
Därför sa Jesus: ”Låt det ske så att Guds rättfärdighet fullbordas.”
Petrus skriver efter att Jesu verk fulländats på korset: ”Kristus själv
dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes
levande i anden.” 1 Petr. 3:18
Paulus skrev sedan om ”rättfärdighet genom tro” Rom. 1:16,17 Och
Martin Luther insåg precis i detta faktum reformationens tyngdpunkt.
Genom Jesus på korset blev Guds rättfärdighet fullkomnad. Jesus tog
på sig straffet, som vi förtjänade så att vi skulle få det vi inte förtjänade. Genom Jesus får vi förlåtelse och står rättfärdiggjorda inför Gud,
när vi tror på Jesus. Tänk dig att du har en skuld på en miljard kronor
i en bank. Katastrof! Tänk dig också att en man skulle betala in 2 miljarder på ditt konto. Tillräckligt mycket för att röja undan din skuld
och tillräckligt för att börja ett nytt liv. Det skulle vara orätt av banken
om de skulle utkräva en endaste krona till från dig eller hur? Precis på
samma sätt är det här. Jesus har uppfyllt rättfärdigheten. Oss är allt
förlåtet! Vi kan inte förtjäna Guds kärlek och det eviga livet, utan det
är en gåva.
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”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.” Ef. 2:8.9
Men försiktigt nu: det betyder inte att vi får leva vidare i synden. Det
finns en himmelsvid skillnad mellan ”tro” och ” få kännedom om.”
Äkta tro för oss vidare in i ett harmoniskt förhållande till Gud. Det är
målet med ”rättfärdiggörelse” genom tro. Titta här vad Petrus skriver: ”Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud.”
1Petr. 3:18

Gud bjuder in oss att leva i harmoni med honom och inte bara med
”teologiskt kunnande!”
Jesus dop var det första som Jesus gjorde offentligt och hans död
var det sista som Jesus i all offentlighet genomförde. Detta är ramen
till pusslet. Det är det allra viktigaste. Johannes begrep vad vi kan begripa med svampen som exempel på vad offerlammet är. Därför ropade han: ”Se Guds lamm som tar bort världens synder!”
Genom detta exempel kan du se hur Jesus lägger till den ena pusselbiten efter den andra. Jesus uppfyllde den ena förutsägelsen efter den andra. Det finns knappast något mer spännande än att se
allt detta och förstå och begripa. Jesus uppfyllde den ena av de 330
förutsägelerna efter den andra. Vi ska titta på ett par att dessa pusselbitar.
Profeten Mika förkunnade t.ex. 500 år innan det hände att den evige konungen skulle komma till världen i Betlehem.
”Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter,
skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna.” Mika 5:2
Jesus kom till världen i Betlehem som det förutsagts 500 år tidigare.
Jesaja fick en pusselbit över denna ”ovanlige son.”
”Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans
axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig
fader, Fredsfurste.” Jesaja 9,6
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Jesaja förkunnade den enighet som denne övernaturlige son hade
med den evige Fadern och som inte kan separera dem. Jesus levde
precis så.
”Jag och Fadern är ett.” Joh. 10,30
Jesaja förkunnade 700 år innan det skedde varför Jesus skulle lida
och dö. Han fick också en uppenbarelse från Gud och såg Jesus på
korset och han fick ett budskap om vad som händer där i uppenbarelsen för att ingen i världshistorien ska behöva spekulera om vad som
hände på korset.
”Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.”
Jesaja 53, 5–7

Och som Gud kungjort det, så hände det också!
Många detaljer ur Psaltaren 22 uppfylldes vid korset när Jesus dog.
Slå bara upp din Bibel och jämför Ps. 22 med det som hände på korset. Och därtill detta: genom händelserna på korset uppfylldes mer än
30 profetior. Den som inser detta, begriper att här är det inte tillfälligheter utan Gud som är verksam. Från födelsen till döden och uppståndelsen är Jesus ankomst, hans liv och hans död och uppståndelse
förutsagd.
Gud gav dock inte denna information i en kronologisk följd, utan
helt blandad, som pusselbitar, när man tömmer ut dem ur asken, så
att ingen före Jesus inträdande förstod vad som verkligen skulle bli.
Inte ens den ”störste profeten Johannes” förstod mer än han skulle.
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Orsaken till Jesus lidande och död uppenbarade Gud 700 år tidigare,
hur födelsen skulle gå till 500 år före. Varför har Gud gjort så? Ganska
enkelt - så att manipulation ska vara omöjlig.
De dåtida kännarna av profetiska skrifter förstod väl, att något gigantiskt skulle ske och de levde också med en extremt stegrad förväntan på uppfyllelsen av denna förutsägelse, men de visste inte vare sig
när eller hur det skulle ske. Ingen la ihop pusselbitarna. Hur passar det
att en konung kommer till världen i en obetydlig liten håla. Och om det
är en evig konung varför behövs då lidande och död? Hur kan han dö
när han lever för evigt?
Kännarna av de heliga skrifterna märkte bara så mycket: Det kommer att hända något enormt viktigt. Det som avgör världshistorien.
Det kommer att komma en ”Messias”, en räddare, en ”Gud med
oss...” men de förstod inte sammanhanget. Men pass på nu: Gud ville inte heller att de skulle förstå mer för att manipulation skulle vara
omöjlig och genom att han själv vill foga samman pusselbitarna i Jesus
Kristus, så att var och en tydligt skulle se uppfyllelsen av alla dessa
förutsägelser i Jesus Kristus.
En gång försökte jag mig på ett pussel. Efter att ha lagt bitarna än här
än där tappade jag tålamodet. Snart så kom jag på mig själv med att
försöka pressa in en pusselbit där den inte passade. Det är naturligtvis
inte själva vitsen med hela grejen. Då gav jag upp! Men hur smart är
det - i detta stadium - att gå vidare? Pusselbitar sammantryckta med
våld, även om bilden på framsidan och baksidan egentligen inte hör
ihop? Precis detta har en del personer vid tiden för Jesus gjort. Många
sluga människor började tolka pusselbitar och sätta samman dem
med våld, där de inte passade, fastän de med all tydlighet stod i motsägelse till andra bibliska utsagor. Så härskade bland befolkningen
visserligen den stegrade förväntningen på den förkunnade Messias,
men genom falska tolkningar väntade de sig en politisk befriare. En
som skulle kämpa mot den romerska ockupationen och besegra den.
Och då de höll fast vid sin ”spekulation och tolkning” var de blinda för
vad Jesus uträttade. De hade satt samman en färdig bild med våld och
Jesus passade inte in i deras religiösa pusselbild och de vände på Jesus både hit och dit och fick honom inte att passa in. Jesus överförde
dem en och en. Gång på gång måste de erkänna att Jesus hade rätt.
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Men därigenom kom deras självbild att vackla. Deras världsbild! Deras
Gudsbild! Allt var annorlunda än de tänkt sig. De hade kunnat inse att
de både framifrån och bakifrån hade tagit miste i sin religiositet, men
det handlade nu om deras makt. Det här var deras anseende och deras
position. Dessa var de inte beredda att ge upp. På så vis kom de att
stegra sig i sina religiösa vanföreställningar allt mer och mer. Eftersom
de verkligen inte kände till och förstod skrifterna, kom de att tolka
Jesus fullständigt felaktigt. De krävde alltfler tecken från Jesus men
just då, när de såg dem, blev de rasande. Många under blev inte möjliga att förena med deras gudsföreställning, sålunda måste de komma
från Satan. Tråkigt!
Och allt detta bara för att de tryckt samman de bibliska pusselbitarna med våld, så att det skulle passa deras egna anspråk på makt
Det ligger för en del ännu idag. De plockar ut ur Biblen det som passar
dem själva; det andra bryr de sig inte om. I motorcykelkretsar, som jag
finns med i sedan många år, så känner de flesta bara en bibelvers, den
där Jesus gör vatten till vin. Den citerar de gärna när de vill skåla med
varandra och dricka sig stupfulla.
Många känner också till stället där Jesus säger att man ska vända
den andra kinden till när man blir slagen. Det är extremer naturligtvis. Men sättet att använda sig av Bibeln på detta sätt är vida utbrett.
Många plockar ut åt sig det som ger sköna känslor, det som ger dem
rätt och så drar de ut utsagor ur sitt sammanhang, trycker samma flera pusselbitar med våld och gör sig sin ”egen bild.” Vid Jesu tid var
denna farliga praxis vida utbredd. Då blir det inte svårt att förstå att
Jesus inte längre utförde några tecken och under inför dem, för när
man inte känner till den heliga skrift så är tecken och under förgäves
och till och med farliga. Man upplever kanske ett under men tolkar det
helt fel, Jesus gjorde dem upprepade gånger uppmärksamma på att
deras avgörande fel bestod i, att de inte kände till de heliga skrifterna.
Och därför kunde de inte se ”tidens tecken” och bedöma dem.
”Jesus svarade: ”Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller
vet något om Guds makt.” Mt. 22:29
”…och på morgonen: I dag blir det oväder, himlen är röd och dyster.
Himlens utseende kan ni tyda men inte tecknen för tiderna.” Mt. 16:3
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Det som Jesus sa här, kan vi låta övertyga oss om idag. ”Guds Kraft
blir förnimbar i världshistorien, när vi känner skrifterna. Förutsägelser
går i uppfyllelse. Allvetande och allmakt utan slut! Man kunde alltid
bedöma ”tidens tecken” när man kände till de heliga skrifterna, så
även idag.
Men alla var inte förblindade vid den här tiden. När Jesus började
verka offentligt kunde var och en som kände till de heliga skrifterna
tydligt se att Jesus sammanlänkade en ”pusselbit” med den andra så
att en komplett bild uppstod. Från sin födelse till sin död och uppståndelse uppfyllde Jesus den ena förutsägelsen efter den andra. Det är så
fascinerande att man helt enkelt bara står där med uppspärrade ögon
när man ser sammanhangen. Många vet det inte och läser berättelserna om Jesus lite uttråkande, som gamla historier, Därtill kommer det
faktum att många inte beaktar de 39 skrifter som finns från tiden före
Jesus, utan på sin höjd de 27 skrifter som finns efter Jesus, det Nya testamentet. Men notera följande när man läser evangelierna: Hur ofta
säger Jesus: ”Idag har skriftens ord fullbordats inför era ögon…?” Jesus uppfyllde de ord som finns i Gamla Testamentet. Jesus pusslade!
Börja med Matteus evangelium. Redan i det första kapitlet ser du det
igen och igen: ”Det skedde och därmed blev det uppfyllt om vilket det
stod skrivet.” Här uppfylls det ena ordet efter det andra.
När Jesus började uppfylla denna förutsägelse var det en väldig utmaning för alla betraktare, och särskilt för den som var nära samman
med Jesus. Redan nu måste Johannes Döparen tänka efter och det
går inte så bra utan kännedom om de heliga skrifterna. Också Jesus
lärjungar måste hela tiden tänka om. Alla levde med sina föreställningar och tolkningar om Gud och världen. Men Jesus uppenbarade för
dem sanningen om Gud, vilket då i sin tur utmanade dem att se något nytt när det gällde att korrigera sina föreställningar och sina liv.
Jesus väckte människors intresse genom tecken och under, men han
hänvisade alltid till de befintliga 39 skrifterna och bara på grundval av
dem uppstod de ytterligare 27. Där kunde han förklara Guds ord för
människorna. Jesus tog människorna vid denna tid in i en väldig ”tänka-nytt-process.” Och de 12 lärjungarna upplevde detta som starkast.
Hela tiden fick de tänka nytt på livets alla områden: Även de hade
befrielseförväntningar knutna till Messias och såg sig snart befriade
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från romarna genom Jesus och sittande bredvid honom på tronen.
Men Jesus tog hela tiden ner dem från de luftslott som de hade byggt
genom det han sa. De måste förstå vad Gud verkligen menade, något
mycket mera väldigt och härligt. Och till detta efteråt - något ännu
mer!
Bara detta faktum, att Jesus uppfyllde alla pusselbitarna är en enstaka händelse i världshistorien. Ingen människa, som grundat en religion, var förutsagd i sin levnadshistoria, När min mor var gravid med
mig, visste mina föräldrar inte ens om det skulle bli en pojke eller en
flicka. Och Jesus och hans liv, verk och död förutsades konkret i detaljer i århundraden i förväg.
Därtill har vi delvis att göra med en förutsägelse som vid sin uppfyllelse spränger gränser för människans förmåga. Det förutsades tecken och under och att uppfylla det var inte möjligt för någon människa.
Men Jesus genomförde allt detta som förkunnats
Sedan fanns förutsägelsen som ingen människa kunde uppfylla helt
oavsett hur mycket du ger henne. Nämligen lidandet och döden. Vem
vill uppfylla en sådan förutsägelse? Ingen! Men Jesus uppfyllde också denna förutsägelse på korset. Hans lidande och död på korset var
ingen olycka; det var ingen tillfällighet. Utan här ligger nu världshistoriens centrum. Precis här låg det avgörande etappmålet för Gud med
världen och oss människor. Bara här kan vi inse hur mycket Gud verkligen älskar oss. Bara här kan vi få förlåtelse för vår skuld och vända
åter till Gud för att leva i harmoni med honom.
För mig handlar det - på ytan - i denna bok om gudsbeviset och frågan är då: Hur kan vi tro att Jesus verkligen är Gud? Detta måste förklaras först.
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Kapitel 6

Jesus: Gud eller
heltokig psykopat?

N

ågon gång sa en av Jesus lärjungar till Jesus: ”Herre, visa oss
Fadern, det är nog för oss. Jesus svarade: ”Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos?
Den som har sett mig har sett Fadern.” Joh. 14:8,9
Vad skulle du göra om någon skulle stå framför din dörr och påstå
att du ser Gud när du ser honom? Hämta polisen eller pepparspray? Sådana människor är farliga. Den som påstår att han är Gud är antingen
en som har fel eller så har han rätt. Detta gör beslutet för oss ganska
så lätt. För ett är säkert, Jesus är antingen den som han påstår sig
vara eller så är han en heltokig psykopat. Antingen har han rätt eller så
är han den största felaren och förföraren som världen någonsin haft.
Däremellan finns ingenting.
En kritiskt tänkande människa skulle säga: Bra, jag har fattat att du
Jesus påstår att du är Gud, men vad är beviset? Det kan väl vem som
helst komma och säga, men bevisa det! Med just detta har Jesus inget
problem, för det är det minsta han kan göra och måste göra när han
tydligt varnat oss alla för att tro på alla religioner och kyrkliga utvecklingar och att följa dem okritiskt. Jesus varnade för falska profeter, för
irrlärare och irrlära; han varnade till och med för felutveckling i kyrkan,
innan det ens fanns en kyrka. Då måste han å andra sidan leverera ett
klart bevis för att vi ska kunna skilja lögnen från sanningen. Titta en
gång till vad Jesus i princip säger. Inser de hur han i princip använder
sig av gudsbeviset för att bevisa sig själv?
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”Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett,
skall tro att jag är den jag är.” Joh. 13:19
Jesus bevisar att han är den han menar sig vara, genom att han gör
precis det som Gud alltid redan gjort. Jesus bevisar sig som Gud alltid
har bevisat sig, genom förutsägelser och uppfyllelser. Idag skulle Jesus kanske säga så här:
Jag har den fullaste förståelse för att ni måste tvivla på mitt anspråk
att vara Gud, om ni är förnuftiga. För i varje hörn står man och påstår
sig ha sanningen. Men jag ska bevisa, att jag verkligen är det. Vi gör så
här: Jag gör precis det, varmed jag genom hela historien bevisat min
gudomlighet. Jag förutsäger saker och om de inträffar då kan ni tro
att jag är den jag är. Den allvetande och den allsmäktige. Ty bara en
sådan kan förutsäga saker och därtill se till att det också sker så.
Det är det sätt varpå Jesus bevisar sig. Och vi har fortfarande de fördelaktiga perspektiven. Vi kan se tillbaka på 2000 år och pröva vad som
blivit av de förutsägelser som Jesus gjorde. Matteus 24. Där förutsäger han flera saker, som t.ex. förstörelsen av templet, vilket var helt
otänkbart vid denna tidpunkt. Templet blev dock bevisligen förstört år
70 e. Kr. som Jesus hade förkunnat. Jesus har också här talat om den
världsvida förföljelsen av de kristna, innan det ens fanns några kristna.
Han har också tillkännagett hur utbredningen av hans budskap skulle
ske till alla nationer innan det fanns en enda kristen och se dig nu om!
Han har också förutsagt en fatal felutveckling i kristendomen, innan det ens fanns någon kristen och kan du se det? Jesus har som ett
tecken för den nära förestående änden för vår värld förkunnat om att
vi ska se otaliga falska ”Kristusar.” Han sa det vid en tidpunkt då det
inte fanns en enda kristen och idag finns det enligt en tysk TV kanal
(Spiegel TV) cirka 1000 sådana falska personer.
Något sådant var helt otänkbart för några århundraden sedan. Religiösa förförare har det alltid funnits, men att vara så krass att man
påstår sig vara Jesus, det är ju ändå vansinne. Ändå mera omöjligt att
föreställa sig var det på Jesus tid. Jesus lät för samma tidsepok förkunna en ”smärtfylld” ökning av naturkatastrofer, sjukdomar, epidemier
och krig osv.
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”Alt dette er början av födslovärkarna.” Mt. 24,8
Och det där med ”födslovärkarna” är egentligen det mest förvånande med Jesus förutsägelser i detta kapitel. Vid den här tiden fanns igen
statistik eller tabeller. Men Jesus använde sig här av ett exempel som
knappast kunde ha varit mer träffande. Den smärta som en födande
kvinna upplever kommer med allt kortare mellanrum och allt häftigare. Det är den poäng som det hela handlar om och precis det kan du
se över hela världen om du följer nyheterna. Århundradets översvämningar och floder kommer med allt kortare mellanrum, virvelstormarna i USA blir allt starkare och breder ut sig till även andra årstider då
det vanligtvis inte kommer sådana stormar. Till och med i Sverige har
vi upplevt virvelstormar. Översvämning i Dresden, Mississippi, Fukushima och även hos oss i Sverige, fler och fler epidemier, fastän vi har
mer mediciner än någonsin förut. AIDS, mul- och klövsjuka, BSE och
i många delar av världen har den svarta pesten brutit ut igen, som
ryckte undan en tredjedel av jordens befolkning på medeltiden. Ebola
härjar igen! Med hjälp av katastroftabeller kan man se att kurvan stigit brant de senaste åren. En ökning på flera hundra procent! Jesus
hade inte kunna välja ett tydligare exempel än ”möda, smärta.” Jesus
förutspådde även en världsvid människohandel vid ändens tid. I detta avsnitt blir ”handelsvaror” listade och bland många andra nämns
människor (Upp. 18:13). Och vad händer inför våra ögon? Vi har en svart
man som amerikansk president och tänker väl att slavhandel tillhör
det förgångna, men idag lever fler förslavade människor än någonsin
förut. 30.000.000 människor! Det är 30 miljoner. Och människohandeln florerar. Hur många blir sexuellt utnyttjade, hur många arbetar
hopträngda i fabriker som gör billiga kläder som vi sedan köper? I
många länder blir hela byar och småstäder kidnappade och förslavade. För några veckor sedan blev ett tyskt par gripna för försäljning av
barn. De erbjöd en av mina bekanta, som var på semesterresa i Thailand, att köpa ett barn. Där på gatan!
Jesus har förutsagt allt detta. Om de otaliga krigsskådeplatserna behöver jag inte alls skriva, för det vet vi alla och det är alla bara förutsägelser för vilka jag inte behöver tillhandahålla någon ytterligare bakgrundsinformation. Dessa är enstaka saker som var och en kan se och
förstå om man bara känner till Bibeln och nyheterna. Sedan finns det
också förutsägelser, som du behöver mer kunskaper om bakgrunden
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för, men det som hitintills sagts räcker för att känna igen själva principen. I alla tider har förutsägelser som Jesus gjort fått sin fullbordan så
att alla generationer av människor kan låta övertyga sig om att Jesus
verkligen är den som han påstår sig vara. Han bevisar det. Jesus är det
centrala gudsbeviset eftersom han är sann Gud själv.
Hur kommer det sig då att otaliga i hela världen tror att Jesus är
sann Gud? Mycket enkelt! Vi ser genom gudsbeviset att Bibelns budskap är sant. Sedan ser vi att Gud själv förkunnar sin ankomst, förbereder den och genomför den. Jesus har bevisat sig genom uppfyllelse
av profetior och genom tecken och under och han bevisar sig genom
förnyade profetior och uppfyllelser - och då är det inget att undra över
att den siste tvivlaren i kretsen av lärjungar till sist måste tillstå: ”Min
Herre och min Gud!” Joh. 20:28
Jesus har inte redan från början sagt vem han är, därför att ingen
skulle ha trott honom och man hade genast låtit döda honom på grund
av hädelse av Gud. Han ville då och vill ännu idag att vi människor ska
komma fram till denna övertygelse själva. I början tänkte många att
han var en fin karl; sedan insåg många hans gigantiska läropotential.
Inte bara var det han lärde revolutionärt, utan det var också sättet.
Jag var på ett föredrag som en rektor som skulle presentera sin doktorsavhandling höll. Hon hade arbetat fram att Jesus redan då hade
undervisat efter de bästa pedagogiska principer, som man känner till
idag och att vi idag till och med kan lära av Jesus. Den modernaste
psykologin vet att Jesus hade en människokännedom som inte går att
toppa. Det sätt som Jesus umgicks med människor på ställer all pedagogisk kunskap i skugga. Dessa framträdande färdigheter upplevde
människorna vid denna tid. Då upplevde de att Jesus kunde se in i deras hjärtan, att han kunde förutsäga framtiden och därför måste vara
en profet. Den moraliska renheten och hans tal om Guds rike fick massorna att se den kommande konungen i honom. Han måste vara den
utlovade Messias och det var han ju också, som han själv sa, men Jesus
var tvungen att rätta till deras föreställning om Messias, för han hade
inte kommit för att befria människorna från romarna. Så gick det hela
tiden. Människorna såg mer och mer ”potential” i Jesus, men många
tolkade den fortfarande fel. De höll fast vid sina föreställningar. Jesus hade varit tvungen att tillrättavisa sina lärjungar många gånger,
men när Jesus hade uppstått från de döda och den siste tvivlaren be41

kände: ”Min Herre och min Gud”, då behövde inte Jesus rätta honom
längre. Jesus hade redan tidigare sagt det till dem. Vid den tidpunkten
hade lärjungarna redan alltför stor respekt för Jesus, för att de skulle
håna honom för detta uttalande, men de menade att de måste förstå
det på något annat sätt. Det gick inte in i deras huvuden vid denna
tid, det som vi idag säkert vet: Att Jesus uppenbarat Gud för oss! Att
Gud var i Kristus (2 Kor. 5:19), att Jesus är sann gud (1 Joh. 5:20). Gud Fadern
uppenbarade sig genom sin ”son” i världen, som han hade sagt.
”Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans
axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig
fader, Fredsfurste.” Jes. 9:6
Genom Jesaja sa Gud 700 år tidigare redan, att denna Son heter Evig
Fader. Gud uppenbarade sig i historien gång på gång och på många
sätt, för att vi skulle förstå olika aspekter av honom. Gud är skaparen,
kungen, herre över härskarorna, domare. Centralt viktigt för oss är
det faktum att han vill vara vår far och att vi får leva med honom genom Jesus och som Jesus. Genom Jesus får vi vara ett med Gud, som
Jesus var ett med Gud.
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Kapitel 7

Jungfrufödelsen och
uppståndelsen

M

ånga moderna människor har problem med att tro på jungfrufödelsen och uppståndelsen. Men baserat på gudsbeviset
är det fullständigt förnuftigt att tro på detta. 700 år innan
det hände gav Gud denna förklaring i form av en ”pusselbit.”
”Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El,
‚Gud med oss‘.” Jes. 7:14
Varför beslöt sig Gud att komma genom en jungfru och varför denna
kurragömmalek med namnet ”Immanuel”? Varför säger inte Gud bara
helt enkelt att han kommer att heta Jesus? Det här svaret är egentligen ganska enkelt. Gud måste förbereda människorna på sin ankomst.
För det andra måste han utesluta manipulationer och illusioner. Om
Gud hade kungjort: Den evige konungen kommer genom en naturlig
födsel till världen och kommer att heta Jesus, vad hade då varit följden? Dessa skrifter blev ju fördelade och lästa överallt genom alla generationer. Alla, som genom Gudsbeviset begriper att man verkligen
kan ta Gud på allvar här, skulle ha kallat sin son Jesus. Helst alla sina
söner! För var och en tänker väl: ”Min son är något alldeles särskilt...”
Det ser jag hos alla som skjutsar sina barn i vagn genom bygden. Det
är ju bra att det är så. Varje barn är något speciellt, men inte i denna
kategorin. Gud måste nödvändigtvis undvika alla illusioner, för annars
var allt i fara. Föreställ dig vad som kunde hända: ”Min son är Messias!” ”Nej! Min!” Strider och mord och dråp! Därtill förutsåg Gud att
några pusselbitar runt Messias skulle missförstås nationellt. De stolta
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fäderna hade då allesammans låtit alla sina ”Jesusriddare” få umgås
med svärdet och detta med fatala följder. Det finns många andra viktiga och djupsinniga orsaker till varför Jesus mottogs genom den helige
Ande och inte avlades på mänskligt maner.
Viktig är betydelsen av namnet ”Immanuel” som betyder ”Gud med
oss.” Här förkunnade Gud om sig själv. Inte på en scen, inte på en onåbar konferens utan med ”Gud med oss” Namn i Bibeln har betydelser.
Jesus hade också kunnat heta Sverker och han hade då ändå varit ”Immanuel.” När det hade kommit så här långt gav ängeln Josef denna
information:
”…Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty
han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Mt. 1:20,21
Namnet Jesus betyder i första hand att Jesus räddar oss från våra
synder och de eviga konsekvenserna. Varför nämner jag egentligen
jungfrufödelsen? Mycket enkelt! För mig handlar det om frågan:
Hur kan vi tro på de ”otroliga” berättelserna i Bibeln? Och jungfrufödelsen eller Jesus uppståndelse från de döda är berättelser om många
inte vill tro på. Saken är den: Den som bara hör att Jesus är född av en
jungfru, att han gjort tecken och under, att han uppstått från de döda
- ja en sådan person har förmodligen sina egna skäl till att inte tro.
Varför ska man tro på något sådant? Något sådant har aldrig hänt. Då
säger kanske pastorn: ”Man måste bara tro!” Toppen. Då tänker de
flesta att tro helt enkelt inte har något med verkligheten att göra. Den
som tror något ska inte inbilla sig att han vet! Men det blir annorlunda
när vi förstår Gudsbevisen för där har vi förnuftiga grunder att anta att
dessa ”otroliga” saker verkligen har skett.
Jesus sa helt öppet, att uppståndelsen från de döda inte är trovärdig
för en förnuftig människa. I en liknelse säger Jesus:
”Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga
sig ens om någon står upp från de döda.” Luk. 16:31
Vid denna tidpunkt visste Jesus helt klart att han skulle dö och uppstå från de döda. För det första var det förkunnat i skrifterna och för
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det andra hade han sagt det gång på gång till sina lärjungar för att
kunna förbereda dem. Men det är ändå intressant att Jesus vet hur
extremt viktig uppståndelsen är men samtidigt så erkänner han att
detta inte är trovärdigt!? Vad är nu detta? Försiktigt! Jesus säger också
under vilka omständigheter uppståndelsen inte är trovärdig: ”Lyssnar
de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om
någon står upp från de döda.”
Om vi inte känner till profeterna. Om vi inte känner till de 39 heliga
skrifterna från före Jesus tid, då blir det svårt att tro på uppståndelsen. Därför att då känner man inte till Gudsbeviset. Därför att man inte
erkänner Guds allmakt! Då blir det svårt att tro på vare sig jungfrufödelsen eller uppståndelsen.
Men omvänt säger Jesus, att uppståndelsen är trovärdig, om man
känner till Moses och profeterna. Hur ska vi förstå det? Jesus talar här
om sammanhangen i Gudsbeviset. Jesus vet hur våra huvuden arbetar. Därför vet han följande: Den förnuftiga människan kan utan problem begripa att de bibliska profetiorna går i uppfyllelse och ser sig
därför konfronterad med allmakt, allvetande och Gud själv. Genom
detta Gudsbevis blir Bibelns budskap trovärdigt. Och logiken säger då:
Om det är bevisat att globala händelser blivit förutsagda och gått i
fullbordan, som de fyra världsrikena, var är då problemet med jungfrufödelsen? Var är då problemet med uppståndelsen? Skulle den
som skapat himmel och jord, skulle den allsmäktige ha problem med
att gå på vattnet? Alla berättelser i Bibeln blir med Gudsbeviset som
grund inte bara möjliga utan trovärdiga. Allting är möjligt för Gud.
Det säger i detta fall logiken. Om Gud lät de fyra världsrikena komma
fram och gå under, var är då problemet med jungfrufödelsen och uppståndelsen från de döda?
En av mina älsklingspusselbitar vad gäller Jesus vidare liv efter döden gav Gud 700 år före dessa händelser genom Jesaja, efter uppenbarelsen om varför Jesus skulle lida och dö.
”Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades
för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var
och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom.” Jes. 53:5
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”Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till
ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja
skall förverkligas genom honom. När hans elände är över skall han se
ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld.” Jes. 53:10-12
”Offerlammet” skulle dö och lida för våra synder som ställföreträdare. Men för läsare framgår det tydligt att lammets liv skulle fortsätta trots döden. ”Men Herren tog sig an den han sargat botade den
som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv
... och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. När hans elände
är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt.” Jesus död och
uppståndelse blev alltså konkret förutsagda och har också utspelat
sig precis så.
Vad ska då kunna vara trovärdigt utan detta Gudsbevis? Ett under
kanske? Människor krävde dåförtiden ett tecken från Jesus för att
kunna tro på honom, man vad skulle han komma med? Frågan är dock:
Hur ska man tolka tecknet om man ser det? Faktum är att ett sådant
under som ett helande utan bibelkunskap inte förmedlar någon konkret information. Vem har utfört undret? Var det Gud eller Allah eller
Buddha eller till och med Satan? Även om man erkänner ett sådant
under, skulle det följa många spekulationer och illusioner: ”Gud har
helat mig, eftersom jag är en särskilt god människa…” Bara undret
skulle föra oss in i spekulationer och illusioner. Även om någon skulle
återuppstå från de döda. Bara så där apropå: Jesus uppstod senare
från de döda och nu? Vad hjälper det oss om vi inte förstår varför han
dog och uppstod. Då har vi ingen nytta av undret. Det vet Gud och
det måste vi också sist och slutligen begripa.
Hur många över hela världen går i kyrkan eller har ett kors som
smycke, men vad nyttar det om man inte förstår vad som hände där
vid korset? Om man inte förstår, att detta skeende är det centrala i världshistorien? Och om man inte förstår att Jesus uppstått och
verkligen lever. Då rör sig världen vidare och varje människa rör sig
bara runt sig själv och Jesus blir en tillsats eller en sidofigur i deras
liv. Men Jesus är ju Gud! Han är universums centrum och livets centrum. Allt är skapat genom honom och för honom och han vill leva i
harmoni med dig. Och för att du ska kunna tro på detta så har Gud
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valt dessa geniala metoder. Genom Gudsbeviset, genom profetior
och uppfyllelser bevisar sig Gud inte bara logiskt utan på ett vetenskapligt begripligt sätt. Han kopplar oss därmed också till den information som vi behöver.
Titta vad Jesus gjorde direkt efter uppståndelsen.
”Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var
hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag,
hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så
att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: ”Detta är alltså
vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje
dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i
hans namn för alla folk...” Lukas 24,44-48
Jesus gav lärjungarna direkt efter uppståndelden en kurs i det som
hörde samman med ”Gudsbeviset.” Han visade dem förutsägelser
och uppfyllelser, speciellt det som var knutet till hans död och uppståndelse. Jesus la de sista avgörande pusselbitarna för att foga ihop
en komplett bild. På detta sätt kunde han också hjälpa de förvirrade
lärjungarna att förstå skrifterna. De måste få upplysning kring denna
punkt, de måste låta övertyga sig. Och när de förstod sa Jesus: ”Ni
är mina vittnen om detta.” Inte vittnen på en show av uppståndelse,
utan vittnen om gudsbeviset.
Av en sådan show skulle vi inte ha någon behållning idag. Men från
förutsägelserna och uppfyllelsen kan vi låta övertyga oss när vi studerar Bibeln och detta bevis räcker helt och fullt för att övertyga en
förnuftig människa, om hon verkligen är intresserad av sanningen.
Skulle den allsmäktige som skapat himmel och jord, och som alltsedan dess åter igen bevisat sig allsmäktig och som handlat hela världshistorien igenom, ha problem med att uppväcka Jesus från de döda,
när han förutsagt det hundratals år innan det skedde?
Det är dock det minsta som man kan förvänta sig av Gud, eller hur?
Bara så där apropå, så finns det flera miljoner moderna, förnuftiga,
bildade människor som kommit till en levande tro på Jesus på detta
sätt. Just för de bildade finns det inga problem att tro på jungfrufödel47

sen eller uppståndelsen, när de lärt känna gudsbevisets sammanhang.
Det är inte de dumma som kommer till tro, utan de som är i stånd att
använda sitt huvud. De naivas ”jag tror på allt som pastorn säger”- tid
är sedan länge förbi. Det finns fler lärare, doktorer och professorer
som känner igen dessa sammanhang och tror på Gud! Leonid Groschnik var en av de ledande vetenskapsmännen för mikrobiologi i världen, en överrygad ateist och kommunist. Idag leder han bibelklubben
på Moskvas universitet. Professor Maxwell som är specialist på världshistoria och professor Werner Gitt undervisar om gudsbeviset över
hela världen. Jag frågar dig med ett...: Menar du att sådana människor
har kommit till tro för att de lämnat kvar sina hjärnor i kyrkogarderoben? Eller för att de fått förnuftig information? Guds ord är logiskt och
förnuftigt när man känner igen Guds allmakt i profetiorna och hur de
uppfyllts. Det förstod lärjungarna genom Jesus undervisning och det
kan en bildad vetenskapsman begripa också idag och Gud vare tack även du och jag.
Senare, när lärjungarna förkunnade evangeliet om Jesus Kristus och
Guds rike, då visade de på dessa sammanhang av gudomling förutsägelse och uppfyllelse åter igen:
”Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida.” Apg. 3:18
”Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick
33har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som
det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag.” Apg.
13:32,33a

”…och vad jag talar om är ingenting annat än vad profeterna och
Mose har förutsagt att Messias måste lida och att han som den förste
som uppstod från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och
för hedningarna.” Apg. 26:22
Detta ”ljus” lyser starkt när det genomlyses av logiken i gudsbeviset
och ännu starkare när vi ber Gud att han med sin Helige Ande ska låta
oss se alla dessa saker än tydligare. Paulus hade genom Gudsbeviset
starka argument när han bevisade för människor att Jesus är Kristus.
Också han begagnade sig i dessa sammanhang av gudsbeviset.
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”…ty han vederlade judarna energiskt, och med stöd av skrifterna
bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias.” Apg. 18:28
Lärjungarna och apostlarna hade förstått gudsbeviset och de förkunnade det på grundval av Guds ord och Jesus evangelium.
Vi behöver ingen uppståndelseshow. Egentligen behöver vi inte fler
under för att tro. Gudsbeviset i Bibeln är helt enkelt upplysande. Vad
vi behöver är en Bibel. Och eventuellt ett förnuftigt bibelstudium av
det slag som Jesus gav sina lärjungar efter uppståndelsen.
Jag vill komma fram till ett sorts mellanfacit. De 66 skrifterna i Bibeln är på grund av profetior och uppfyllelser bevisligen den allvetande och allsmäktige Gudens ord. Jesus är gudsbeviset personifierat.
Först och främst uppfyllde han de 330 speciella förutsägelserna som
hade att göra med hans människoblivande och Guds uppgift här i världen, och för det andra går alla hans förutsägelser fram till idag i uppfyllelse i detalj. För det tredje påstod han själv att han var Gud och han
bevisade detta.
”Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett,
skall tro att jag är den jag är” Joh. 13,19
Om vi ser dessa sammanhang då finns det inga problem att tro på
de ”övernaturliga tingen” i Bibeln eller Jesus verksamhet, tvärtom blir
Bibelns budskap genom dessa gudsbevis helt trovärdiga. Jag skulle
öppet vilja säga: På grund av Gudsbeviset är det för mig fullständigt
förnuftigt och logiskt att Jesus gick på vatten. Jag ser först att Guds
förutsägelser i historien har gått i uppfyllelse, därigenom känner jag
igen Guds allvetande och allmakt - och jag känner igen Bibelns trovärdighet. När jag tydligt ser att den allvetande och allsmäktige Guden är
verksam, och jag har denna goda grund att tro på Bibelns information,
då blir allt som står att läsa i Bibeln om övernaturliga ting fullt trovärdigt för mig.
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Kapitel 8

Frågor

G

ång på gång ställs jag på grund av dessa fakta inför några skeptiska frågor, som jag kort vill gå in på här innan jag går in på
de verkligt viktiga frågorna som handlar om livets mening och
Guds plan med denna värld.
1. Kan det handla om manipulation av bibliska profetior som har
införts i efterhand på bedrägligt sätt?
Svar: Precis så tänkte jag i början. Det vore ju tänkbart. Men då hjälper ju skriftfynden och de arkeologiska utgrävningarna. Man har till
t.ex. vid Qumran hittat en stor mängd gamla och välbehållna skriftrullar. Däribland fann man också en rulle från profeten Jesaja, som
jag redan citerat som en av ”pusselbitarna.” De undersöktes noggrant
av experter från hela världen och efter det stod det klart att Jesajarullarna i Qumran skrivits minst 200 år före Jesus. Då studerade man
texten och kunde fastställa hur det förhåller sig med det fall som gäller dagens Bibel. Jesajas skrift som vi idag har i Bibeln är identisk med
de återfunna skrifterna, som skrevs hundratals år före Jesus. Jesaja
levde 700 år före Jesus. Han skrev upp detta budskap och det blev
sedan kopierat och utbrett vida omkring. Detta återfunna manuskript
är sannolikt inte det som skrevs av Jesaja personligen, utan en avskrift
av originalet. Men det gör inget. Den springande punkten är ju om de
förutsägelser som fanns gällande Jesus kunde ha blivit inmanipulerade eller inte. Undersökningarna visar att detta inte är fallet. Därmed är
manipulation utesluten och det på vetenskaplig basis. Det är därmed
bevisat att de bibliska förutsägelserna i själva verket funnits långt innan de inträffade. Och det är också bevisat, att de bibliska skrifterna är
oförändrade. Då står vi inför den andra frågan:
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2. Blev Bibeln omskriven av Vatikanen?
Svar: Vatikanen har inte skrivit om Bibeln, utan man har förbjudit
människor att läsa Bibeln. Och varför då? Det är ganska enkelt. Var och
en kunde då ha sett att Mariatillbedjan inte är biblisk och att avlaten
är raka motsatsen mot Guds evangelium osv. Människor har blivit bedragna och man har ljugit för dem och tagit deras pengar och deras
liv. Men Bibeln har inte förändrats.
Man kan i samband med detta inte förbise följande historiska fakta:
Martin Luther var katolsk munk och bibelexpert. Han var ett språkgeni. Han studerade Bibeln, han översatte Bibeln och just därför protesterade han ju i all offentlighet. Nej, vi kan lita på att den Bibel som vi
har idag är identisk med grundtexten. Det bevisar ju också de skriftfynd man funnit som t.ex. de nämnda fynden i Qumran och andra.
3. Hur är det med Nostradamus?
Svar: Nostradamus var en pestläkare och hobbyastronom. Han betraktade stjärnor - och (!): Han kände till Bibeln. Bibelns profetior väckte hans uppmärksamhet, som hos varje annan bibelläsare och han såg
att bibliska profetior går i uppfyllelse. Det gjorde honom nyfiken.
Så här långt är allt ok. Hade han bara studerat Bibelns innehåll och
hållit sig till det, då hade han inte gjort de fel han senare gjorde. Han
menar tragiskt nog, att han kunde kombinera profetiorna med de
iakttagelser av stjärnor som han gjorde. Detta var ett avgörande fel,
därför att Bibeln förbjuder det uttryckligen. Därtill blandade Nostradamus in många spekulationer i sin bibelkunskap. Om alltså en förutsägelse gjord av Nostradamus skulle få sin uppfyllelse så är det bara
däför att han knyckte så många från Bibeln. Men det har inte hänt och
vi kan utgå från att det inte heller kommer att hända, eftersom Nostradamus ryckte de bibliska förutsägelserna ur sitt sammanhang. Han
har inte förstått Bibeln och har återgett bibliska bilder och symboler
med egna spekulationer. Men idag är ämnet uppblåst på det sättet
och många vill försöka göra pengar på det och ingen ser heller igenom
det hela längre. Jag har t.ex. i ett ”reportage” om Nostradamus sett
något på det här sättet löjeväckande: Man visade en bild som Nostra51

damus ska ha målat. På den kan man se en ”präst, pastor” som vänder
sig bort från en kvinna. Reportrarna säger sedan faktiskt ungefär så
här: ”Vi ser här hur Nostradamus förutsäger problem mellan kyrkan
och kvinnorna och hur han skildrat det bildmässigt...” Med all respekt:
det är en lögn. Denna kvinnodebatt fanns redan århundraden före
Nostradamus, sedan Paulus, ja faktiskt till och med före honom.
Vad Nostradamus tecknade var ett urgammalt problem känt över
hela världen. Hur kan då reportrar göra så, som om det vid tiden för
Nostradamus inte fanns någon kvinnodebatt i kyrkan och att den skulle komma in först i framtiden? Dock är det så att den som inte ser
genom allt kan låta sig fascineras och förföras. Det är inte mycket bevänt med detta hos Nostradamus. Han smyckade sig med främmande
fjädrar och många hoppar idag på det här tåget och försöker göra sig
pengar på det.
4. Hur är det med alla andra religioner?
Svar: Det finns idag otaliga religioner och religiösa skrifter. Men det
är ändå så att ingen av dessa skrifter innehåller gudsbevisets genetiska fingeravtryck på samma sätt som de bibliska skrifterna. Därför blev
de inte heller upptagna i Bibeln. Tillbaka till kriminalfallet i Sverige. Vi
föreställer oss att flera akter från hela Sverige läggs samman till en
samlingsakt då man funnit DNA spår på alla dessa gärningsorter. Tänk
dig nu att andra polisstationer i Sverige, Indien, Afrika och hela världen
skulle säga; ”Vi har också här kriminalakter, en hel mängd faktiskt! Vi
vill att de alla på samma sätt ska tas med i den där samlingsakten!” Ja
men det går ju inte. Bara de som har samma DNA kan ställas samman.
Det verkar ju logiskt. Om man skulle finna samma DNA på en brottsplats i Indien, ja då är saken klar och om inte då måste fallen behandlas
åtskilda, eller? Vad skulle vi tänka om poliserna som på grund av detta
skulle säga att vi är intoleranta och fanatiska och anklaga oss för att
syssla med diskriminering. Det vore ganska galet. Man kan inte lasta
en förbrytare för alla brott i världen, bara för att man gjort en samlingsakt gällande honom. Precis så är det med Bibeln. Det har inget
med fanatism och intolerans eller diskriminering att göra, om vi bara
erkänner Bibeln som Guds samlingsakt, utan det handlar om fakta. Då
kan all världens ”poliser” bli hur uppröra som helst.
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5. Skillnaden mellan religion och Guds uppenbarelser
Svar: Jag ska förklara för dig först och främst på ett enkelt sätt hur
religioner i princip uppstår och vad som är skillnaden mellan Guds ord
och den äkta tron på Gud. En religion uppstår så: där finns en människa utan Gud. Denna människa börjar tänka på vem Gud kan vara?

Baserat på sina ideer, spekulationer och tolkningar kommer hon
fram till åsikter som hon kan företräda. Ur detta kan hon utveckla läror som hon han sprida vidare. Det utvecklas ritualer, gudstjänster och
traditioner och med tiden kan här uppstå en världsreligion.
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När vi ser de väldiga, otroligt ståtliga templen samt de religiösas
uppriktighet, då kommer vi inte låta bli att förvånas och tänker: ”Här
måste säkert sanningen om Gud stå att finna!” Men försiktigt nu! Förnuftet säger oss att vi inte bara kan stanna vid ytan. Vi måste gå till
religionens början, om vi vill komma närmare sanningen. Och vad kan
vi då faststlå? Där är en människa utan Gud, som inbillade sig hur Gud
kunde vara. Vad lär vi av det? Vi kommer aldrig att föras till Gud genom religioner, utan alltid till människor utan Gud med deras spekulationer.

Filosoferna har i detta fall fullständigt rätt när de säger att religioner
uppstår så, att människor projicerar sina tankar och meningar om Gud
mot himlen. Varje religion uppstår på så sätt och det finns otaliga religioner, eftersom det finns otaliga människor.
När vi ser på tillkomsten av de bibliska skrifterna har vi att göra med
motsatsen. Det börjar inte med människor som tecknar ner sina spekulationer om Gud, utan med Gud själv. Denna allvetande och allsmäktige Gud har uppenbarat sig för cirka 40 författare i Bibeln allt
eftersom. Genom denna uppenbarelse från Gud hände det första: Författarna blev tillrättavisade. Många av dem var nämligen religiösa
människor och de levde med illusioner om Gud.
Detta ämne rör sig igenom hela Bibeln. Paulus t.ex. var en religiös fanatiker och om inte Jesus hade uppenbarat sig för honom och grundligt rättat honom, så hade Paulus aldrig blivit aposteln Paulus. Även
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Abraham är en viktig person i Bibeln och en Guds profet. Innan dess
var han en avgudadyrkare (Jos. 24:2) och om inte Gud hade uppenbarat
sig hade inte Abraham låtit sig korrigeras. Då hade han aldrig kunnat
bli den Guds profet som han blev och som han ännu idag är.

Den kritiska frågan kommer nu. Allt väl så långt, men nu kan var och
en komma och säga: ”Jag var religiös, jag hade illusioner om Gud men
nu har Gud uppenbarat sig och nu har jag sanningen. Det kan alla påstå. Vad finns det för bevis för att detta stämmer?” Viktig fråga! Bra
fråga! Här är svaret: Helt riktigt! Varje människa kan komma och påstå
det och tyvärr gör också tusentals just detta. Därför är det så viktigt
att beakta Gudsbevisen. I motsats till alla andra mer eller mindre kända människor, som menar att de har en uppenbarelse från Gud, står
de 40 författarna till de bibliska skrifterna där oöverträffade. Ingen
religion i världen har dessa Gudsbevis! Alldeles oavsett hur uppriktiga
eller fanatiska de än uppträder. Sammalunda gäller hur stora de än
är, hur intressanta de är, ingen religion i världen har dessa Gudsbevis!
När människor skilde sig från Gud har Gud, som en röd tråd, hållit
fast vid sitt mål med denna världen. Han har uppenbarat sig igen och
igen och hans uppenbarelser går med profetior och uppfyllelser som
en röd tråd genom hela världshistorien. Andra människor snickrade
ihop sina föreställningar om Gud. Därför finns det miljoner religioner,
men det finns bara denna enda röda tråd från världens begynnelse till
världens ände, som bevisas genom förutsägelser och uppfyllelser. Om
vi skulle framställa religioner och Guds handlande på ett blankt pap55

persark, då måste vi rita många svarta punkter för alla religioner och
som jag ser det ett par svarta cirklar för den största bland dem som
dragit till sig ”stora kretsar”, men bland alla punkterna har vi en röd
tråd från världshistoriens början till dess slut och därtill förutsägelser
och uppfyllelser. Så är det!
6. Bristen på trovärdighet och förnuft hos många religioner
Som jag redan nämnt kan man stanna vid ytan av många stora religioner och fråga sig: ”Vem vet? Kanske står sanningen om Gud att
finna där?” Dock måste vi tillbaka till religionernas ursprung och kan
då fastställa att religionen inte är pålitlig. Jag skulle vilja ta ett exempel för att visa på detta. Det finns några religioner som faktiskt hävdar
Bibeln och håller den högt. De påstår att Bibeln är Guds ord men de
tillfogar att det kommit en ”ny uppenbarelse”, så att säga en gren av
uppenbarelser efter Bibeln eller ”en fortsättning” eller ska det vara
”en fördjupande förklaring.” Ofta påstår de dessutom att denna uppenbarelse getts av en ”ängel.” Det gör intryck på många i världen.
Hur ska man handskas med det? Nu är ju den här saken inte så svår
om man känner till Bibeln och Gudsbevisen. Jag har talat med några
anhängare till sådana religioner och samtalet gick oftast i princip på
samma sätt. Jag frågade: ”Är det så att ni ser Bibeln som Guds ord,
åtminstone som ”förelöpande uppenbarelse” till er ”nya uppenbarelse?” Svaret är ”Ja” En sa till och med till mig att hon läste Bibeln varje
dag. Jag frågade då: ”Är vi överens om att Gud är allvetande?” Svaret
är ”Ja!” Bra. Då slår vi upp med varandra Galaterbrevet 1:6-8 och jag
läser dessa ord från Aposteln Paulus:
”Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat
er genom sin nåd, för ett annat evangelium - fast det inte finns något
annat; det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker
förvränga evangeliet om Kristus. Men om någon, vore det så jag själv
eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än
det jag har förkunnat för er - förbannelse över honom!” Gal. 1:6-8
Sedan säger jag till dem: ”Ni vill att Bibeln ska ses som en ”förelöpare” till er uppenbarelse, den som er grundare eller profet ska ha fått
från en ängel. Men hur logiskt och förnuftigt är det? Gud är allvetande!
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Han kan se framtiden. Han visste alltså, att det efter Bibeln skulle komma att finnas en ytterligare uppenbarelse som skulle ges genom en
ängel. Hur kommer det sig då att han i Bibeln med all tydlighet varnar
för att tro på en ytterligare uppenbarelse genom änglar? Gud vet att
det kommer att finnas en ytterligare uppenbarelse och sedan varnar
han oss för den och för att tro på den. Det är fullständigt oförnuftigt
och opålitligt.
Om jag gör det som ni fordrar, nämligen läser Bibeln och tar den på
allvar så måste jag ta Paulus ord på allvar och ta avstånd från den ”nya
uppenbarelsen” som getts genom en ängel.
Ingen av mina samtalspartner kunde ge mig ett svar på detta! De
stirrade förfärat på mig då det blev klart för dem att här finns ett väldigt problem.
Om vi jämför innehållet i Biblen och innehållet i den ”nya uppenbarelsen”, då kan vi fastställa attdet också innehållsmässigt finns enorma och oförenliga motsägelser. Gud och Jesus och Guds lag eller hans
rättfärdighet och nåd blir fullständigt förvrängda och förvirrade.
Bibeln varnar inte bara för nya budskap genom ”änglar” utan Guds
ord säger: ”Satan förställer sig som en ljusets ängel.” (2Kor. 11:14) Ljuset
skiner upp! Det ”förefaller” som om det i dessa religioner finns ett
”ljus från Gud” och det är så som Satan för oss bakom ljuset och in i
mörkret.
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Del II
Vad är meningen och
målet med livet?
&
Varför tillåter Gud
allt lidande om han
är kärleken?

J

ag ska nu gå in på frågorna som blir resultatet när vi har förstått
Gudsbeviset och tänker vidare.

• Om Gud verkligen är allvetande, har han inte då kunnat förutse
det kaos som skulle uppstå i denna värld?
• Och om han är allsmäktig, varför har han inte skapat denna värld
så att fred och rättvisa råder?
• Om Gud är allsmäktig varför slänger han inte ut en blixt på särskilt
usla syndare och förbrytare?
• Om Gud vill att vi ska leva för evigt, varför måste vi dö?
• Vad är det för mening med livet när vi lider och dör här?
Jag skulle vilja svara med Bibeln som grund och just därför vill jag ta
dig med in i ett intressant perspektiv. Hitintills har vi haft ett perspektiv från utkikstornet i vår nutida tillvaro mot det förgångna. Vi kan titta
tillbaka och fastställa att alla bibliska förutsägelser inträffar. Men nu
ska vi se på tiden före världshistorien. Vi ska nu se hur Gud tänkt sig
innan han skapade världen. Vi kommer att se vad Gud förutsett och
hur han reagerat på det. Vi kommer att se vad Guds mål med denna
värld är och hur den plan ser ut genom vilken han ska uppnå sitt mål.
Du kommer att förvånas! Och om du frågar dig varifrån och hur jag ska
kunna veta vad Gud tänkt sig med världens skapelse, då kan jag med
ett leende säga att det har han uppenbarat i Bibeln. Vi ska bara ta oss
fram steg för steg, från punkt till punkt och så allt klarare se vad Guds
plan med denna världen är.
Men först följande: För att kunna förstå Guds planer och tankar måste vi förstå Gud.
Hitintills har jag bara visat på att Gud är allvetande och allsmäktig.
Om detta vore allt, så kunde Gud utan tvivel ingripa i denna värld och
vända allt kaos till lugn och ordning. Men här kommer den springande
punkten: Gud är också kärlek!
”Gud är kärlek” 1Joh 4,8
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Kapitel 1

Gud är kärlek

V

arför ingriper inte Gud och återställer lugn, ordning och fred i
världen genom sin allmakt? Ett exempel: När en man förälskar
sig i en kvinna kan han inte, baserat på sin kroppliga överlägsenhet, tvinga henne till giftermål. På det sättet skulle han inte bevisa
sin kärlek utan hur sjuk han är. Där ser vi att äkta kärlek sätter gränser. Gud är kärlek och därför finns det en gräns för hans allmakt. Just
för att Gud är kärlek kan han inte tvinga oss att leva i harmoni med
honom.
Men hur ska vi förstå Guds kärlek? När jag var tonåring tänkte jag att
Gud kanske var blind för jag hade hört att man blir blind av kärlek. Där
kommer dottern i huset och svärmar: ”Han är så söt!” och föräldrarna
får en kris. Sitter Gud blind av kärlek i sin rosaröda himmel och är blind
för allt ont i världen? Nej!
Svävar Gud i gränslös tolerans för allt och är allt rätt för honom? Betyder Guds kärlek så mycket som likgiltighet? Nej!
Guds kärlek består inte heller av erotiska tendenser. Jag sa en gång
till en kvinna att Jesus älskar henne. Hon frågade: ”Vill han ha sex med
mig?” Många läsare kommer att skaka på huvudet, men jag kan försäkra dig att många människor jämför kärlek och erotik, vilket är tragiskt. Det handlar här om Guds kärlek och inte om erotiska känslor.
Du kommer förmodligen att förvånas, när jag säger vad Guds hjärtas
mitt eller nav är, men låt mig förklara. Navet i Guds kärlek är Guds moral. Bli nu inte förskräckt! Moral uppfattas idag tyvärr mest negativt.
Man känner igen ”moralpredikant.” Men vad är moral egentligen?
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Moral är i Gud ett positivt förpliktande
till det goda och det rätta.

Gud vet att han är förpliktigad till det goda och det rätta och det på
ett positivt sätt.
Gud vill det bästa för alla, för hela universum! Bara för att Gud har
moral är Gud god. Hur skulle Gud kunna vara rättfärdig om han av och
till skulle vara orättfärdig? Hur skulle han kunna vara god om han av
och till skulle bli ond? Vad skulle det bli av Guds kärkek och detta förpliktigande till det goda om det rätta skulle saknas? Vi ser ju tydligt att
Guds moral är den avgörande faktorn i hans kärlek och karaktär och
därmed i hans planläggning.
Gud vet vad det goda och det rätta är för att han är allvetande, och
just för att han har moral vet han med sig att han är förpliktigad till
det goda och det rätta.
Med ordet ”kärlek” tänker vi kanske i romantisk riktning och när vi
hör ordet ”moral” är det måhända ganska tillnyktrande. Men var inte
rädd, Gud är en kännande Gud. Guds kärlek är full av känslor. Gud känner t.ex. glädje i att göra gott för andra. Har du någon gång upplevt
hur man gläder sig när man kan bereda glädje för andra? Det är känslor som Gud i sin kärlek känner. Gud gläder sig med den renaste kärlek att göra gott för andra! Och med samma glädje gläder Gud sig när
vi i kärlek gör något för andra. Vi föreställer oss Gud sträng när vi hör
att han är en moralisk Gud, men när vi förstår Guds kärlek och moral
rätt så ser vi att för det allra första så är Gud full av glädje, därför att
han är god och alltid gör det goda och det rätta och i enlighet med det
känner sig så. Gud har all orsak att glädja sig. Men eftersom vi handlar
själviskt mot Gud och hans bud, har Gud gång på gång anledning att
vara vred - eftersom Gud är kärlek. Jag älskar mina hundar. Men betyder det att jag alltid är glad över dem. En gång kom jag efter ett föredrag till min bil och hamnade i kris. Min hund hade bitit sönder hela
inredningen och min bil var två år gammal. Hur skulle du känna dig?
Jag har nämnt att Gud i sin kärlek inte kan tvinga oss att leva i harmoni med honom. Å andra sidan ser vi i Bibeln och världshistorien tyd64

ligt att Gud igen och igen ingripit på ett undervisande sätt. Hur ska vi
underordna oss det? Ett exempel: Föreställ dig att du är med din familj
på banken. Plötsligt stormar det in bankrånare och hotar att skjuta
alla. Polisen omringar byggnaden och uppfordrar bankrånarna att ge
upp, men det tänker de inte göra. De skjuter de bankanställda och får
sedan syn på dig och din familj.
Vad skulle du hoppas på? Vad är prickskyttarnas uppgift? Du skulle
hoppas att poliserna gör sitt jobb. De måste skjuta. Frågan är bara: Om
polisen skjuter, vem är ond och vem är god? När du läser Bibeln uppmärksamt så ser du att Gud alltid gör det goda och det rätta. Också när
han agerar domare. Allt som Gud gör, gör han med de bästa avsikter
också när han dömer. Det är emellertid så att när Gud agerar domare
då gör han det inte för att tvinga människor att göra det goda och det
rätta, utan för att begränsa det onda och för att uppnå sitt mål med
världen. Man kan inte leva i harmoni med Gud av rädsla för Gud. Gud
gör allt han kan för att vi ska känna till hans kärlek och godhet. Han
ropar på oss syndare att vända om. Han uppfordrar oss att lämna det
onda och falska och göra det goda och rätta. Gud bjuder in oss att leva
i harmoni med honom. Gud har ingen glädje av att straffa de gudlösa.
”Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses
död. Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva. Vänd
om! Vänd er bort från era onda gärningar. Israeliter, ni vill väl inte
dö?” Hes. 33:11
Gud vädjar till vårt förstånd och vår ära. Han väcker vårt samvete
och ger oss all information som vi behöver för att lära känna hans kärlek. I Jesus dog han till och med för oss syndare för att vi inte skulle
få den dom och det straff som vi förtjänar, och för att vi ska bekänna
hans kärlek till oss och frivilligt och av övertygelse vilja leva i harmoni
med honom.

Guds mål med kärleken: Livet i perfekt harmoni

Guds kärlek är relationsrelaterad. I vårt samhälle blir kärleken ofta
förväxlad med egoistiska begär. Många söker i förhållanden bara att
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tillfredsställa sina egna brister eller stilla sin hunger. Men sann kärlek
vill det goda och rätta för den andra. Sann kärlek fröjdar sig att göra
gott för den älskade. Eftersom Gud är kärlek vill han det bästa för alla
och han vill uppleva det tillsammans med oss och glädja sig över det.
Guds mål är livet i perfekt harmoni med oss människor och med hela
universum. Gud vill glädja sig tillsammans med oss i ett fulländat liv i
frid och glädje och i harmoni och rättfärdighet. Gud är kärlek! När vi
förstår Gud, då förstår vi vår särart och kan ta till oss den och älska.
När vi förstår hur värdefulla människor är för Jesus, så mycket att han
dog för oss på korset, då kan vi fyllda av Guds kärlek också älska våra
medmänniskor. Det är möjligt att leva i harmoni med Gud och med sig
själv samt med sina medmänniskor. Gud följer detta mål och vi ska nu
se hur Gud ska nå detta mål.
Den perfekta människan
Innan Gud skapade världen stod det klart för honom att perfekt harmoni är bara möjlig med perfekta människor. Men vad är den perfekta
människan? Pröva det själv: är det en som gör det goda och det rätta
för att hon ”fungerar heligt” som en robot? Eller en som gör det goda
och det rätta för att hon gör det frivilligt och av övertygelse? Gud visste att människan bara kunde vara kapabel till kärlek och vara perfekt
om det skedde frivilligt och av övertygelse. Gud visste också att det
inte fanns något alternativ till intelligens, moral, samvete och fri vilja.
Utan allt detta skulle vi inte leva, utan på sin höjd fungera. Utan fri vilja
vore inte vi människor förmögna till kärlek.
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Kapitel 2

Gud och det onda

G

ud är faktiskt allvetande. Innan Gud skapade himmel och jord
och oss människor förutsåg han tyvärr att vi skulle missbruka
vår fria vilja för att göra det onda istället för det goda. Gud förutsåg också, att vi skulle låta oss förföras av Satan. Gud har inte skapat
det onda. Satan var en ängel med hög rang, som blev skapad perfekt
som vi människor, alltså med fri vilja och som skulle orientera sig mot
Gud som vi. Men han ville mer och upphöjde sig själv. Han strödde
tvivel mot Gud hos de andra änglarna och förde allt flera in bakom sig.
Gud hade kunnat förinta honom, men då hade han aldrig mer blivit fri
från bilden av sig själv som en brutal diktator för all evighet. Då hade
alla himmelska väsen tjänat honom, men snarare med den inställning
som människorna i Nordkorea har, av plikt och rädsla, men aldrig av
frivillig övertygelse eller kärlek. Tror du verkligen att nordkoreanerna
av hjärtat menar det jubel som de framför till sin diktator, när han ställer upp dem på rad? Gud är ingen diktator, utan kärlek. Gud vill att vi
ska förstå hur god han är och att vi frivilligt och av övertygelse ska vilja
leva med honom, som barn till en kärleksfull far.
Gud såg innan han skapade världen att Satan också skulle förföra
oss människor så att vi skulle göra mer av det dåliga, falska och onda.
En synd skulle leda till nästa. Gud förutsåg att det skulle komma fram
en världsvid ond cirkel, på grund av synd, ur det paradisiska livet i kärlek, harmoni, fred och rättfärdighet. När Gud såg det hade han flera
möjligheter.
Den första: Gud hade möjlighet att avbryta allt och inte alls skapa
några människor.
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Det andra: Gud hade möjlighet att skapa människor som perfekta
robotar. Det skulle dock betyda utan moral, utan samvete, utan intelligens men också utan fri vilja. En robot som fungerade heligt och
alltid gjorde det goda och det rätta. Föreställ dig att Gud skulle göra
ett återkallande, som många bilproducenter gör, när ett fel upptäcks.
Föreställ dig också att Gud skulle säga: ”Hej där, ni människor! Ni ser
att genom att missbruka den fria viljan och genom att ignorera mina
bud och ert samvete så finns absolut livsfara för er på jorden. Därför
återkallar jag er, för att bygga om er till heliga robotar. Därför måste
jag avlägsna er intelligens och den fria viljan. Moral och samvete blir
överflödiga. Ni kommer efter ingreppet att fungera perfekt! ”Skulle
du komma först? Säkert inte! Vi skulle alla gömma oss och Gud vet att
livet som viljelösa robotar inte är värt att leva. Livet skulle inte vara
”liv” längre. Också kärlek vore uteslutet. Det var alltså inte något äkta
alternativ för Gud
Gud har under tiden påbörjat en återkallelsehandling. Hans profeter, apostlar, evangelister och predikanter har sedan tusentals år gjort
människor uppmärksamma på Gud och kallat oss tillbaka till honom.
Gud kom till och med - i Jesus Kristus - till denna världen för att återkalla oss. Han vädjar till vår heder, han vädjar till vårt förstånd. Han
förklarar för oss vad som är riktigt och vad som är falskt, vad som är
gott och vad som är ont och han uppmanar oss till omvändelse. Han
bjuder in oss att ”komma hem.” Han dog till och med för våra synder,
för att vi skulle se hur viktig Gud är, så att vi skulle förstå hans kärlek
och förlåtelse och få en ny chans. Vad mer kan Gud göra?
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Kapitel 3

Guds lag och Satans lag

G

uds mål är det perfekta livet i harmoni gemensamt med oss
människor. Gud hade skapat allt perfekt. I paradiset var det
perfekt. I paradiset fanns det inte etiska bud som: ”Du ska inte
ljuga” eller ”du ska inte stjäla.” Det betydde dock inte att var och en
kunde göra vad han ville utan alla skulle orientera sig mot Gud, som
barn mot sina föräldrar. Vi är som människor skapade för att leva i harmoni med Gud och inte bara med ”traditioner och lagar.” När jag är
på besök i ett hem så gör jag inte vad jag vill utan orienterar mig mot
husets herre. Ingen värd har satt tryckta husregler i hand på mig, utan
det är fullständigt normalt att orientera sig mot husets herre. Om han
tar av sig skorna vid dörren så gör jag det också. Det är ju normalt! Det
är ”normen” Så borde det också vara med Gud och oss. Som ett barn
mot sina föräldrar och gästen mot värden, borde vi orientera oss mot
Gud i alla frågor i livet. Satan däremot har en annan lag. Den som praktiserar satansdyrkan har bara ett bud: ”Gör vad du vill” Kanske hade
du väntat dig något brutalt eller perverst men tänk nu efter. Om var
och en gör som han vill, det är denna värld som den är! Brutal, orättvis och pervers! Det är fullständigt likgiltigt för Satan hur du lever
bara det inte är i harmoni med Gud.
Senare, när vi människor hade låtit oss förföras av Satan och ingen
mer visste vad som var sant eller falskt, har Gud gett oss människor de
tio buden, men inte heller de är helt enkelt bara tio regler. De börjar
med ett personligt anslag: ”Jag är Herren din Gud!” 2Mos. 20:1-17
Gud uppenbarar sig här. Föreställ dig att jag skulle gömma mig bakom en vägg av papp och skulle sticka ut mina fingrar genom tio hål.
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Du skulle då genast förstå att det finns någon bakom väggen. Precis
så måste vi se de tio buden.
De tio buden är en uppenbarelse av Guds kärlek och hans vilja till
det goda och en inbjudan till oss. Gud sträcker här ut båda sina händer, eftersom han vill leva med oss i harmoni. Varje människa vet, att
vi skulle ha en himmel på jorden, om alla höll dessa tio bud och levde
i harmoni med Gud.
Men Gud såg före världen grund lades, att de flesta inte skulle vilja
det och att jordklotet snart skulle bli ett ond cirkel. Gud förutsåg att
Satan skulle komma att stärka sitt väsen alltmer i världen utan att de
flesta människor skulle märka det. De flesta människor anser sig inte
vara särskilt dåliga utan normala. Vi förskräcks bara när något särskilt
hemskt händer. Av det kan man känna igen och förstå grodprincipen.
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Kapitel 4

Grodprincipen

O

m du lägger en groda i kallt vatten så mår den som en prins.
Om du kastar den i hett vatten hoppar den förfärat ut därifrån.
Om du däremot sätter den i kallt vatten och sedan hettar upp
grytan så anpassar sig grodan till den stigande temperaturen tills den
är kokt. Precis samma sak ser du i alla samhällen. Människor reagerar
som grodan på särskilt hemska händelser, men samtidigt märker de
inte hur mycket dåligt de redan har vant sig vid, och hur de anpassat
sig till den stigande temperaturen hos synden.
Ständigt finns det människor som gör särskilt förfärliga saker, som
t.ex. Anders Breivik, och då frågar andra chockerat: ”Varför låter inte
Gud en blixt från himlen träffa honom, om han är rättvis?” Man kan
inte fatta det, att en allvetande och allsmäktig Gud kan tillåta något
sådant. Om Gud inte ingriper är då följden att vi människor framställer
Gud som orättvis, eller tyder vi det som en fingervisning om att det
inte finns någon Gud. Det finns dock andra perspektiv för att förstå
detta fenomen.
Föreställ dig att Gud skulle gå in på vårt förslag. Då börjar det med
en blixt på Hitler, går vidare till Stalin och Mao och vidare... bin Laden
... Breivik. Tänk dig att alla människor skulle stå på en rad, den bästa
till vänster och den värsta till höger och var och en av dem på sin rätta plats och Gud skulle låta en blixt träffa den ena efter den andra. I
början skulle vi kanske klappa händerna som bifall, men sen skulle vi
märka att blixten kommer allt närmare. Har du aldrig ljugit? Har du
ännu inte stulit något? Var ska Gud upphöra med blixten, om han är
absolut rättvis?
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Du tänker kanske: Jag förstår poängen, men det finns väl trots allt
en enorm skillnad mellan den verkligt hemska syndaren och den ”normala människan”‘? Låt oss då titta lite närmare. I Tjeckien uppdagades det år 2012 en landsomfattande alkoholskandal. Förbrytare hade
smugglat in förfalskad alkohol på marknaden och resultatet blev 30
döda, många blinda och många med förstörda inre organ. Många sade
då att man skulle hänga dessa förbrytare! När jag genomförde en del
projekt i Tjeckien och gick för att handla blev jag inte så lite förvånad.
Staten reagerade och tog all alkohol från hyllorna då det fanns fara för
liv. Överallt fanns det tomma hyllor. Jag kunde inte fatta det. Här såg
man grodprincipen tydligt. Där dog 30 människor av ”dålig” alkohol
och staten rensade hyllorna och folken ropade att man skulle hänga
förbrytarna. Men varje år dör tusentals i följderna av ”bra alkohol”
och då fyller man alltid på i hyllorna!
Att skåla in det nya året är ”normalt” för oss. Hur många trafikoffer
finns det på grund av alkohol och liknande olyckor? Hur många våldsbrott? Känner du igen grodprincipen? Vi studsar förskräckta med grodan eftersom 30 människor är döda, men samtidigt har vi vant oss
vid de tusentals döda. Tror du att Gud bedömer och dömer som vi?
Förbrytarna som förfalskat alkoholen ska man bestraffa. Vad ska Gud
göra med dem som producerar ”bra alkohol” och erbjuder det till
andra? Vad ska Gud göra med dem som uppmanar andra att dricka
genom uttryck som: ”Ja men du vekling, drick med oss!” Hur många
existenser har inte blivit förstörda på det eller liknande sätt, men det
är normalt för oss. Jag har levt i denna ”normalitet” i många år. Jag
har arbetat som utkastare på diskotek och vet vad jag talar om.
Ett annat exempel. En grabb blev bortförd och dödad i Tyskland.
Många vid stamgästbord i Tyskland krävde återigen införandet av
dödsstraff. När man fann gärningsmannen var intresset stort för
vad som hade förmått honom att begå detta avskyvärda brott. Han
förde till protokollet att han alltid blivit trakassaderad av sin chef.
Vreden och smärtan kokade inom honom allt starkare. En dag fick
han ytterligare en gång utstå kränkning och sökte en ventil när han
åkte mot hemmet. Då såg han grabben, förde bort honom och slog
ihjäl honom. Vem är skyldig? Naturligtvis gärningsmannen. Men hur
är det med chefen? Ja det är ju normalt, eller? Vi har vant oss vid att
vi grälar på varandra, ger oss på ... Alla försöker förbättra sig själva
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och inte sällan genom att förminska andra. Men allt det är nomalt
för oss!
Gud anpassar sig inte till denna ”normalitet.” Vi är hårdkokta syndare. Vi accepterar ”normaliteter” som Gud aldrig ser som normala.
Hela Norge var i chock efter att Anders Breivik hade dödat alla dessa
människor. Det stod klart för var och en att denna man måste vara
fullständigt abnormal. Men ännu en chockvåg gick genom landet, eftersom han förklarats normal av experter. Hur var det möjligt? Om
Breivik är normal är alla vi andra galna? Hur kommer man fram till tanken att denna massmördare kan vara normal?
I sådana fall blir gärningsmannen undersökt av psykologer och experter. Man ”plockar isär honom” och hans livsområden i skilda delar
och betraktar dem för att finna ”skadorna.” Det som förvånar är att
när man betraktar Breivik i detalj, blir han ansedd ”normal” om man tar
varje del för sig. Så reportrar hittade Anders Breiviks far. Denne sade
att han inte kunde säga någonting eftersom han aldrig känt pojken.
Intressant! Där hade alltså en man en härlig natt med en kvinna och sedan var han borta. Är det normalt eller? Kvinnan hade redan under graviditeten problem och kände sig nere men det var också normalt! Det
går så för många. Breivik växte upp utan en fars kärlek, utan förebild
för identitet eller värde, men också det är normalt! Så växer tusentals
upp idag eller? Barndomen är alltså fullständigt normal, eller inte?
Genom undersökningar vill man ta reda på om Breivik var ”som han
skulle” vad avsåg mentalitet och psyke. Man frågade honom om han
upplevde ånger medan han dödade. Man blev förvånad för Breivik sa
att han hade stark ånger! Gång på gång hörde han när han la an en
stämma som sa till honom att han skulle sluta och han slutade igen
och igen. Man blev förbluffad när man hörde att han upphörde att
döda gång på gång!! Och ungdomarna på ön kunde bekräfta att Breivik upphörde igen och igen. Ja, men hur kunde han då fortsätta? Breivik angav att det fanns en avgörande faktor som spelade in när han
hela tiden kunde gå vidare med dödandet. Han sade att han i sitt inre
kunde slå över till datorn. Han hade övat dödandet i åratal på sin dator
och nu kunde han slå över till den. Det var en avgörande faktor för att
kunna skjuta ner människor. Och vad ser experterna? Breivik är men73

talt betraktat helt frisk. Också samvetet fungerar, Och vad ska man
göra med datorspelen? Är det bara ett spel? Det är helt normalt att
producera dem, sälja dem, spela dem ... helt normalt! Eller har vi med
tiden blivit hårdkokta och galna?
Ytterligare en vida utbredd åsikt gjorde Breiviks massmord möjliga,
nämligen föreställningen att ”tro är en privatsak.” Var och en tror vad
han vill, var och en knåpar ihop åt sig en tro och det är fullständigt
normalt. Breivik är därför helt normal. Också han har knåpat ihop en
tro åt sig. Om man skulle inse att tro inte är en privatsak utan att vad
människor tror påverkar alla andras liv, så skulle det finnas ett öppet
klimat för samtal. Då kunde man hjälpa folk som Breivik att skilja mellan rätt och fel. Men akta dig! Akta dig för att idag komma dit och säga
till någon att han har fel i det han tror. De flesta skulle ta en ”Breivik” i
försvar och säga till dig: ”Du kristna fanatiker, vad inbillar du dig? Tror
du att du känner till sanningen? Skäms! Låt Breivik vara i fred! Hans
sanning är bättre än din för han behåller den för sig själv och besvärar
inte någon annan!” Verkligen? Breivik har skadat hela Norge och hela
världen.
Var och en tror vad han vill och det är normalt. Vi som känner till
Gudsbeviset och tar Guds ord på allvar, vi är ju de ”onormala fantikerna.” Normalt är att var och en tror vad han vill och nåde dig om du tar
strid om det. Breivik är ett barn av den sortens politik. Utan hans ”tro”
hade han inte kunnat begå detta massmord. Breivik är ”normal.” Men
om Breivik är normal är vi alla då galna?
Om du undersöker Breivik så är han på alla punkter ”normal.” Där
finns det bara ett räknefel. Man tänkte: normal plus normal plus normal är lika med normal. Men man måste ju smärtsamt erkänna att
räkningen går lite annorlunda. Normal plus normal plus normal blir
massmördare. Hos Breivik åstadkom ett par ”normala” saker alltför
mycket tillsammans.
Många i Norge har genomlevt grodprincipen. Först blev de chockerade av massmordet. Sedan märkte några hur ”hårdkokta” de blivit
så småningom som samhälle. Man hade inom varje livsområde antagit
värderingar som i sanning inte är goda. Många tvingades inse att de
med sitt ställningstagande indirekt hade främjat Breivik och gjort ho74

nom möjlig - och Gud vare tack, en del har rättat in sina liv mot Gud
och hans normer.
Idag är dock allt normalt. Varje sexuell perversion är normal, allt som
har att göra med våld kan man se i TV och producenter och skådespelare överhopas av pengar, ära och utmärkelser för det. Var och en roffar åt sig i sin girighet så mycket han kan också på bekostnad av och till
skada för andra. Vi sitter med grodan i syndens gryta och anpassar oss
till den stigande temperaturen gång på gång. Gud ropar på oss: ”Ut
ur denna syndens gryta! Omvänd er!” I denna mening är Gud inte alls
tolerant. Vad skulle det betyda att Gud är tolerant? ”Du ska inte stjäla
men om du gör det, ta inte så mycket. Du ska inte mörda, men om det
måste vara så, var då inte så brutal. Du ska inte begå äktenskapsbrott
men för den som tycker att det är kul ska man inte låta sig avslöjas...”
Den som tänker efter märker vilket vansinne det är att påstå att Gud
är tolerant. Den som påstår att Gud är tolerant han påstår att Gud
låter sig småkokas med oss i syndens kokgryta och att han anpassar
sig till varje synd.
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Kapitel 5

Omvändelse av hjärtat

G

ud är inte tolerant utan han är kärlek. Det är en himmelsvid
skillnad. Gud är nådig. Han väntar på att vi ska bli insiktsfulla
och omvända oss till harmoni med hans kärlek och hans moral
och leva efter hans bud. Hur gott skulle det inte göra oss var och en
och hela samhället. Paulus skriver:
”Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse?
5Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till
vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist.” Rom. 2:4-5
Gud är långmodig och nådig. Han väntar på att människor ska erkänna hans kärlek och vända om av hjärtat. Här blir det dock också
tydligt att Gud inte sitter med oss i syndens kokgryta. Under den långa
väntetiden har Gud inte anpassat sig till våra synder. Gud måste inte
ändra sig utan vi.
Innan Gud skapade världen förutsåg han att världen skulle fyllas allt
mer med synd, lidande och elände. Gud förutsåg att vi människor skulle anpassa oss till varje form av synd, som grodan i kokgrytan. Om
synd, lidande och elände vore allt som Gud kunde förutse så hade han
inte skapat världen och oss människor. Men Gud förutsåg något annat och det gjorde honom lycklig. Gud förutsåg att otaliga människor
skulle begripa att ett liv utan Gud är meningslöst. Gud förutsåg att
otaliga människor i alla generationer, länder och samhällsskikt skulle
söka Gud med uppriktiga hjärtan och vilja omvända sig till honom.
Det gjorde Gud lycklig.
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Guds fråga var då: ”Kommer det att vara möjligt att leva med dessa
förlorade människor i harmoni igen? Vilsenheten är ju så stor!”
• Vi har förlorat det harmoniska förhållandet till Gud och därmed
det harmoniska förhållandet till oss själva och andra.
• Skilda från Gud har vi förlorat vetskapen om vem Gud är och hur
Gud är och lever förförda i religiositet eller ateism och materialism.
• Utan Gud har vi också förlorat en levande måttstock för vad som
är gott och riktigt och har anpassat oss till ”grodprincipen.”
• Så har vi förlorat vår oskuld och därmed det rena samvetet och
menar på ett felaktigt sätt att vi är goda nog inför Gud, för vi är
inte sämre än de andra och många är sämre än vi är.
• Vi har förlorat andens fullhet och frid och är otillfredställda
• Vi har förlorat det eviga livet...
Vi är absolut och totalt förlorade. Guds fråga var: ”Kommer det att
finnas en möjlighet att komma tillbaka till Gud ut ur en sådan omfattande vilsenhet?”
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Kapitel 6

Jesus är den
enda vägen

G

ud såg före världens skapelse i pricncip fyra problem som han
måste lösa för att förlorade människor skulle kunna leva i harmoni med honom:

• Vår skuld skiljer oss från Gud. Det är så också hos oss människor.
Om jag skulle stjäla från någon och han skulle komma på det så
är förhållandet stört eller till och med förstört.
• Skuld förtjänar straff. Om vi alla skulle få vad vi förtjänar så vore
ingen av oss mer där, för ”det finns ingen rättfärdig, ingen enda
bland er.” Rom. 3:10 Och Gud är inte den brutale som har sin lust i
att straffa människor (Hes. 33:11).
• Gud förutsåg att Satan skulle bygga upp fler och fler religionsattrapper efter mottot: ”Tro vad du vill!” Paulus säger till oss
tydligt att bakom religioner står demoner som förför människor
(1Kor. 10:20) medan de själva anser att de tjänar Gud. Gud förutsåg
att människor som vill komma tillbaka till Gud inte kommer att
veta vem Gud är och hur Gud verkligen är och hur ett liv i harmoni med Gud ser ut. Och därigenom kommer de två första punkterna att förstärkas, för att människor till och med gör de mest
galna och perversa saker ”för att komma tillbaka till Gud.” Otaliga människor blev offrade till avgudar och idag blir tusentals bestialiskt mördade eftersom många fanatiker menar att detta är
Guds vilja. Många spränger sig i luften i människosamlingar för
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att man sagt åt dem att ”detta är den enda vägen till paradiset”
Vilket vansinne!
• Det fjärde problemet: Även om människor finner vägen till den
riktige Guden så vet ingen mer vad ett liv i harmoni med Gud
verkligen är. Sann mänsklighet betyder inte att vara något bättre än genomsnittet av ett hårdkokt samhälle, utan vi behöver
Gud för att vara människor. Dock såg Gud att det inte ska finnas
någon människa mer på jorden som lever i harmoni med honom
och därmed kunna vara en förebild för andra när det gäller vad
ett liv i harmoni med Gud betyder.
Gud måste alltså före världens skapelse fundera över hur han skulle
tackla dessa fyra problem i framtiden för att lösa dem. Därmed förutsåg Gud att det bara finns en väg. Innan Gud skapade denna världen
var han klar över att han måste komma till denna världen i Jesus Kristus för att lösa dessa problem.
• Bara i Jesus kan han uppenbara för oss förlorade männsikor vem
Gud är och hur Gud verkligen är. Bara så kan han ogiltigförklara
och åsidosätta alla religiösa spekulationer och förförelser.
• Å andra sidan kan han bara i Jesus Kristus visa oss vad det innebär
att vara sann människa. Jesus levde inte ett ”normalt” liv i syndens kokgryta som alla andra, utan han levde heligt och visar oss
så samtidigt vad hårdkokthet egentligen är. Bara genom Jesus
kan vi se vad ett ”normalt” människoliv verkligen är, och vad det
betyder att leva i harmoni med Gud och att älska Gud, sig själv
och sin nästa.
• Bara genom Jesus kunde Gud lösa skuldproblemet. Jesus dog istället för oss på korset för att vi skulle inte få det vi förtjänar.
Jesus har lidit och betalat för dig.
• Bara för att vår skuld har lastats av på korset kan vi komma tillbaka till Gud om vi verkligen vill leva i harmoni med honom.
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Kapitel 7

Efter korset?

N

är Gud förutsåg att Jesus skulle bli den enda vägen för att
människor, än en gång, skulle kunna komma i harmoni med
Gud var hans stora fråga: ”Hur skulle det gå sedan om han i
Jesus skulle komma till denna värld för att uppenbara Gud och ett liv i
harmoni med Gud? Vad skulle ske om han skulle uppenbara sin ofattbara kärlek och dö för oss som ställföreträdare på korset? Skulle alla
människor förstå Gud och hans kärlek och bekänna sig till den? Skulle
alla människor frivilligt och av övertygelse vända om från synden till
ett harmoniskt liv med Gud? Skulle det äntligen finnas fred på jorden?
Skulle jorden bli en himmel?”
Himmel på jorden var möjligt redan i paradiset men Gud såg innan
han skapade världen att det inte skulle bli så. Det var i princip möjligt
också efter korset, men Gud förutsåg att det också efter den händelsen inte heller skulle finnas någon himmel på jorden.
Gud såg, full av glädje, att många människor skulle förstå Guds kärlek vid korset och sedan vända om till Gud. Gud såg otaliga människor
från alla folk och nationer komma. Men Gud såg också att inte alla
människor skulle omvända sig och för Jesus efterföljare skulle det inte
gå bättre än för den Jesus som de efterföljer. Är inte det märkligt? Om
du tar del i allt dåligt då har du skrattarna på din sida och får respekt.
Men om du inte är med, då blir du hånad. Gud förutsåg en världsvid
förföljelse av de kristna och gjorde det innan det ens fanns några kristna i världen. Sedan dess har många miljoner människor under historiens gång dödats för sin tro på Jesus. Gud förutsåg allt det.
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Kapitel 8

Världens ände

I

nnan Gud skapade världen förutsåg han att denna värld tyvärr
långsamt men säkert går mot sin undergång, trots korset, trots
världsvid förkunnelse, trots reformation och väckelser. Gud förutsåg att otaliga människor skulle vända om till Gud, men den stora
massan kommer att driva allt framåt till att bli sämre och sämre och
världen kommer slutligen att gå under. Se till att bli medveten om detta: Gud såg världens ände komma, innan han ens hade börjat att skapa
den. Därför kunde han också förutsäga den
”Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna
försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt
som människan gjort där förgås.” 2 Pet. 3:10
Men världens ände är inte Guds mål. Många tänker att Gud sitter i
sin himmel och gillar att vi människor lider och har det eländigt och
går mot botten, och att han väntar på slutet som fotbollsfantasten
väntar på finalen i världsmästerskapet. Men det är inte så.
Om allt vore hopplöst när det gäller världens slut så hade Gud inte
skapat världen för det passar inte ihop med Guds kärlek och härlighet. När Gud såg att denna värld skulle gå under var hans fråga: Var
och hur kan jag leva i harmoni med dem som är omvända och som
vill leva i harmoni med mig? Svaret på detta var inte så svårt för Gud.
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Kapitel 9

Den andra världen

G

ud förutsåg innan den första världens grund var lagd att han
måste skapa en andra värld i vilken han skulle leva med dem
som hade omvänt sig till honom. Den viktiga frågan var nu:
Kommer det harmoniska livet med de räddade människorna att lyckas
eller blir det inget av det heller?
Gud förutsåg att han skulle nå sitt mål i den nya världen. Där kommer evig fred, ro och ordning samt kärlek, glädje och rättfärdighet
att härska. Det eviga livet i harmoni med Gud blir realitet i Guds nya
värld. Och det är inte heller förunderligt för där kommer det bara att
finnas människor som har sin glädje i att göra Guds vilja. Där kommer bara att vara människor som är där frivilligt och av övertygelse.
Där kommer bara att vara människor som känner till Gud och hans
bud redan här i denna värld och som lärt sig uppskatta dem. De har
haft den smärtsamma erfarenheten att ha levt ett liv i synd och de
har blivit helade från Satans förförelser. Där kommer endast att finnas
människor som älskar Gud av hela hjärtat och sin nästa som sig själv.
Människor som i Jesu nåd inte bara ser en täckmantel för sina hemliga
synder utan vet att värdera Guds nåd. I himlen kommer det inte att
finnas någon som kommit dit av en händelse eller av tvång, utan bara
sådana som genom sitt liv här på jorden bevisat att de vill in i himlen
och också hör hemma där. I himlen kommer det att vara människor
som man helt kort kan beskriva så här: ”Här behövs uthållighet hos
de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus.” Upp. 14:10
Guds nåd är ingen fingervisning på att Gud inte ser så strängt på
synden utan: ”Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla
människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna värl82

dens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som
nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår
store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har
offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss
rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är
gott.” Tit. 2:11-14
Den som verkligen tror på Jesus försöker inte förtjäna Guds kärlek
och nåd eller himlen. Vi gör inte goda gärningar för att bli räddade
utan för att vi blivit räddade av Jesus gör vi dem av tacksamhet. Också
tacksamhet är en positiv plikt för oss precis som moral. Om någon gör
något gott mot mig så är det en glädje för mig att också göra något
gott för honom, eller?
Dessutom rättar sig denna tacksamhet efter storleken eller värdet
på den hjälp eller gåva som vi har tagit emot. Ju större gåva, desto
större är glädjen och tacksamheten. Hur stor skulle inte då glädjen
och tacksamheten vara om vi verkligen skulle tro på det som Jesus har
fullbordat för oss på korset. Han har befriat oss från en meningslös tillvaro. Han har räddat oss från evig förtappelse och köpt oss det eviga
livet hos Gud genom sitt lidande och sin död. Hur tacksamma borde vi
inte vara om vi trodde på det? Äkta kristna gör allt som de gör av äkta
tro, äkta kärlek till Jesus och tacksamhet eftersom de blivit räddade
genom Jesus och inte för att bli räddade.
Gud förutsåg att den eviga himlen är en nåbar realitet och att han vill
befolka den med människor från hela världen eftersom de med glädje
har omvänt sig till Jesus Kristus. Och just därför att den förutbestämda härligheten var så mäktig beslöt Gud att göra en översiktsplan och
påbörja skapelsen av den första världen och oss människor.
Se till att du förstår detta - när Gud skapade oss människor så stod
det helt klart för honom att den andra världen var målet. Livets mening är inte att vi ska leva här så länge som möjligt och så gott som
möjligt, utan att vi genom tro på Jesus Kristus ska få tillträde till Guds
eviga värld. Guds rike är målet. Jag skulle vilja likna detta vid en flygplats. Vad är meningen och målet med en flygplats? Du kan äta och
dricka där, testa parfym och till och med vinna en bil. Vi är där medan
vi väntar på ett flyg och sedan lyfter vi. Målet ligger långt i fjärran. Vi
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vill till det andra landet. Precis så är det med livet i denna värld. Vi kan
äta och dricka och testa parfymer ... Men målet är Guds nya värld och
vi väntar på Jesus Kristus som kommer att hämta oss till Guds nya och
eviga värld. När Jesus kommer då lyfter vi. Det eviga riket himlen är
vårt mål.
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Kapitel 10

Varför döden när vi ska
leva för evigt?

M

ånga ser i döden ett straff eller något som de inte ens kan
tänka på. Faktum är däremot att döden är en befrielse för
många lidande människor. Föreställ dig att en människa blir
bestialiskt torterad eller lider på annat sätt och inte kan dö. Helt omöjligt att föreställa sig! Denna värld skulle då bli ett helvete för var och
en om vi inte skulle kunna dö. Summan av synd plus evigt liv är ett
helvete.
Gränslös ondska och ändlöst lidande det kunde Gud i sin kärlek inte
tillåta. Av kärlek och omsorg har Gud tvingats begränsa en människas liv. Det betyder ändå inte att Gud ville sjukdom och andra hemska
dödsorsaker. Ännu idag, 40 år efter Vietnamkriget, kommer missbildade barn till världen för att man sprutade ut giftig gas. Vi människor
är ansvariga för eländet i världen. Vi lider under syndens konsekvenser
eftersom vi är producenter av eländet. Många kommer inte ens till
världen. Men ingen behöver säga att Gud gillar detta eller är skuld till
det. På grund av synden är livet och döendet för många människor ett
elände och döden en befrielse. Men med döden är det inte över.
Gud bjuder in oss i sitt eviga rike. Uppståndelsen från de döda och
det eviga livet kommer att vara en verklig upplevelse. I Guds nya värld
kommer det inte att finnas några syndare och därför inte heller någon
synd, utan bara människor som lever i harmoni med Gud. Till följd av
detta kommer det inte heller att finnas någon orättfärdighet, inget lidande, inga tårar och därför är döden inte nödvändig. Döden kommer
för alltid att vara besegrad. Vi kommer att leva i harmoni med Gud i all
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evighet och gå med en fulländad upplevelse till nästa. Det gemensamma livet kommer att präglas av rättfärdighet, lugn och ordning, frid,
glädje och äkta kärlek och tillfredsställelse - eftersom där bara finns
människor som lever i harmoni med Gud. Johannes fick en uppenbarelse om detta, hur det skulle komma att bli i himlen:
”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och
den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den
heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo
som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en
stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han
skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara
hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall
inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall
finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord
är trovärdiga och sanna.” Och han sade till mig: ”Det har skett. Jag är
A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur
källan med livets vatten. Den som segrar skall vinna allt detta, och jag
skall vara hans Gud och han skall vara min son. Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och
alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det
är den andra döden.” Upp. 21:1-8
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Kapitel 11

Det lönar sig att leva
och att lida

I

nnan Gud påbörjade skapelsen hade han förutsett hela världshistorien och bortom det i all evighet. Den stora och avgörande frågan var då: Lönar sig allt lidande under hela världens tid i jämförelse med den eviga härligheten? Gud förutsåg tusentals år fulla av synd,
lidande och död i denna värld. Därtill hans eget liv, lidande och död i
Jesus. Var det värt det?
Gud såg tydligt att det skulle löna sig, utan att för den skull vilja förringa lidandet i denna värld. Paulus genomgick för de gudomliga trosövertygelserna svåra tider och lidande. Men han visste att det lönar
sig att leva och att lida. Han skrev:
”Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den
härlighet som skall uppenbaras och bli vår.” Rom. 8:18
Paulus säger här inte att lidandet är ringa eller att man inte ska se
allt så begränsat. Nej! Ingen beskriver syndens elände och dess följder
tydligare i Bibeln. Men han vet, att härligheten i Guds evighet kommer
att vara så imponerande att det lönar sig att leva och lida för guds sak.
Se vad Gud förkunnar: ”Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord.
Det som varit skall man inte mer minnas, inte längre tänka på. Nej,
gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar.” Jes. 65:17,18
Minns du din födelse? Minns du hur värkarna satte in och det blev
tydligt för dig att nu kommer det att bli tämligen smärtsamt? Och du
skulle ha rätt! Som du skrek...! Vad? Minns du inte? Går det upp ett ljus
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för dig, vad jag menar? Precis så kommer det att vara när vi kommer till
Guds nya värld. Vi kommer inte att tänka mer på lidandet i denna världen, eftersom livet i Guds härlighet och ljus lägger allt som hänt tidigare i glömskans skugga. Nej, gläd er och jubla för evigt över det som jag
skapar. Detta skapande sker redan nu. När du begriper vad Jesus har
gjort för dig på korset då kan tron på det göra en ny människa av dig.
”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi,
något nytt har kommit.” 2Kor. 5:17
Det kan inte vara på annat sätt. Utan Gudsbevis och utan kunskap
om innehållet i Bibeln lever man med falska mål, värden, prioriteringar
och egoistiska motiv i denna värld, ett liv i fel riktning. Den som tror
på Jesus blir en ny människa. Han har bara Guds eviga mål för ögonen,
han lever efter sitt bättre vetande med Guds värden och prioriteringar och allt som han gör, det gör han av tacksamhet mot Jesus, som
räddat honom från evig förtappelse och förvärvat åt honom den eviga himlen. Den som tror på Jesus, den kommer att bli så förändrad i
grunden genom Guds ord och ande, att man med rätta kan tala om en
pånyttfödelse. (Joh. 3)
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Kapitel 12

Jesu andra ankomst och
den nya världen

B

ibeln har konkreta och ovedersägliga förutsägelser vad beträffar Jesus andra ankomst.

”Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar
här i livet då Herren kommer skall inte gå före de avlidna. 16Ty när
Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom
ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus
uppstå först, 17och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland
molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.” 1Tess. 4:15-17
När vi känner till Gudsbeviset är det fullständigt logiskt att Jesus ska
komma tillbaka och att han kommer att återuppväcka de döda. Som
jag nämnt, gick mer än 330 förutsägelser i uppfyllelse när Jesus kom
den första gången. När jag alltså ser att den första ankomsten konkret förutsagts och att allt har utspelat sig så, då säger mig min logik, att förutsägelserna om att han ska komma en andra gång också
kommer att uppfyllas. Det är på grund av Gudsbeviset fullständigt
logiskt och förnuftigt att tro på Jesus återkomst och det eviga livet i
Guds härlighet.
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Kapitel 13

Trons logik

T

ron på återkomsten och den nya världen är fullständigt underbyggd. Jag vill göra det tydligare med ett exempel. Föreställ dig
att jag skulle påstå att Gud hade gett mig ett budskap att ge till
dig. Du skulle antagligen inte tro på mig. Det skulle jag ha förståelse
för eftersom det springer galningar omkring överallt. Men jag skulle bevisa för dig att den allvetande och allsmäktige har skickat mig.
Hur? Ganska enkelt. Jag skulle ge dig alla resultat från den kommande
världmästerskapet i förväg. Du skulle förmodligen anse mig vansinnig
men om nu öppningsmatchen slutar precis så som jag har förutspått?
Vad händer om alla spel blir så som jag har rapporterat? In i semifinalen? Senast då skulle du sätta alla dina pengar på mitt tips för finalen.
Och varför? Eftersom du gång på gång har gjort erfarenheten att mina
spådomar uppfyllts konkret. Vad säger alltså ditt förnuft? Att det vore
förnuftigt att satsa pengar på mitt tips. Vad säger logiken dig? Om
alla resultat har fallit ut rätt så långt, så kommer också det sista att
stämma. Och precis så är med med de bibliska förutsägelserna och
uppfyllelserna - med en skillnad. Ett världmästerskap i fotboll kan man
manipulera men inte hela världshistorien. Vi har här att göra med globala förutsägelser, sådana som delvis gjorts hundratals eller tusentals
år innan de gick i uppfyllelse. Förutsägelser som går i uppfyllelse inför
våra ögon. Det finns fynd av skrifter och andra vetenskapliga rön som
inte lämnar oss i tvivelsmål om att skrifterna skrivits före händelserna,
delvis hundratals och tusentals år före, vilket vi helt enkelt kan se i de
falska ”Kristusarna.”
Och precis detta är den logiska förklaringen till varför miljoner
människor i alla generationer har hållit fast vid Bibelns uppenbarelser.
Det är logiken genom vilken vi kan veta att världens ände och Jesu
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återkomst kommer att ske exakt så som det har förkunnats. Det är
den logik som ger oss visshet om att Guds nya värld inte är en illusion
och chimär utan realitet. Vi ser helt enkelt att alla andra förutsägelser
har inträffat och det ger oss vissheten att också de som återstår kommer att gå i uppfyllelse.
Bara så där i förbifarten: Hela tiden uppträder ”profeter” som ger ett
datum för världens ände eller Jesus återkomst. Försiktigt där - för det
är oseriöst. Bibeln ger inget datum för detta och Jesus själv säger att
ingen vet när det ska hända. Man kan inte räkna ut det. Alltså låt ingen
förvirra dig om detta.
Du skulle utan tvekan sätta alla sparpengar på mitt tips inför finalen
och är det då förunderligt att otaliga människor satt sitt liv på spel för
Guds sak? Varifrån får människor denna övertygelse så att de är beredda att ge upp allt för att föra detta budskap till andra folk? Jesus var beredd att dö för denna härliga sanning. Nästan alla Jesus lärjungar blev
efteråt dödade för sin övertygelse. Varför är, ända tills idag, människor
till och med beredda att riskera sina liv och att dö som martyrer? Varför
tar människor nackdelarna med på köpet och hellre håller sig till Guds
ord och normer istället för att ”puttra där i syndens grytor?” Det är
logiskt och förnuftigt att tro på Guds ord, eftersom Gud bevisar sanningen och vi vet att det ligger ett härligt mål framför oss.
Var så säker! Semifinalen i världshistorien är uppnådd sedan länge.
Nästan alla förutsägelser för ändens tid är redan uppfyllda. Vi står inför finalen. Ingen av oss gillar att denna värld går under och inte heller
Gud, men vi gläder oss att Gud ska komma att uppnå sitt mål. Och
hur det kommer att gestalta sig står redan fast. Är du beredd på Jesus andra ankomst? Har du redan omvänt dig till Jesus Kristus? Har du
lämnat Satans spelregler för att leva i harmoni med Guds bud? Lever
du redan efter bästa vetskap och samvete i harmoni med Gud? Här
handlar det inte om lottomiljoner. Jesus sa att vi hellre skulle samla
oss skatter i himlen. I en liknelse beskriver Jesus himmelriket som en
skatt i en åker, som en man fann och sedan gömde.
”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man
hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt
han äger och köper åkern.” Mt. 13:44
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Han gömmer skatten och säljer allt han hade för att kunna köpa
åkern som skatten ligger i.
Är det dumt eller smart? Föreställ dig hans fru när han börjar sälja
hus och hem, därtill alla möbler och även skor. Alla skulle förklara honom rubbad. Samtidigt skulle det vara helt likgiltigt för mannen, om
hans saker skulle säljas med förlust, bara han får summan som behövs
för att förvärva åkern, inte en krona mer. Den kortsiktiga förlusten är
ingenting i jämförelse med skatten som han känner till. Vad är skillnaden mellan honom och hans fru? Ganska enkelt. Han vet något men
det gör inte hon. Det är poängen. Den som känner till Gudsbeviset
och som begriper att Bibeln är sann, han har upptäckt en skatt som
inte går att betala för med allt guld i världen. Jag säger dig ärligt: Det
jag skriver här, denna kunskap vill jag inte byta mot allt guld i världen.
När passagerarna på Titanic insåg att de faktiskt skulle sjunka sökte
de en plats i någon livbåt. Hellre i en räddningsbåt och räddad än att
drunkna på ett partyfartyg, eller? Just på grund av detta är det för
många inte alls en så stor uppoffring när de vänder världen ryggen
och går in i den föraktade och försmådda räddningsbåten i de bibeltrogna församlingarna. Hellre ett anspråkslöst liv i harmoni med Gud
än att gå under med resten av världen. Vi vet var Titanic slutade och vi
vet att den enkla räddningsbåten som en bibeltrogen församling utgör kommer att nå hamnen i Guds paradis. Och som en sidonot - som
dörrvakt på diskotek har jag haft party i åratal. Men den gläjde som jag
haft i ålderdomliga bönehus med trosssyskon, medan vi tackar Gud för
hans kärlek, har jag aldrig upplevt på diskoteken. Därför säger Johannes: ”Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar
världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen,
vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det
kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med
sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.” 1Joh. 2:15-17
Det låter ganska ensidigt och världsförnekande. I själva verket är det
ju så att jag bara riktigt kan glädja mig över livet och skapelsen sedan
jag lever med Gud. Äkta glädje i Gud påverkar och ger äkta glädje i
livet och kärlek till nästan samt en väldig förväntan på det eviga livet.
Denna glädje kommer att få sin fulla uppfyllelse när vi ser Jesus. Och
det kommer att hända snart.
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Kapitel 14

Bara Jesus kan rädda

G

ud förutsåg allt och han låter säga till hela världen: Förlåtelse
för synder, räddning, nystart och evigt liv finns det bara genom
Jesus Kristus. Därför sa Jesus otvetydigt: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6
Bara Jesus är Gudsbeviset personifierat. Bara Jesus är ställföreträdare för dina syndare. Bara Jesus uppenbarar för dig vem Gud är.
Bara Jesus visar dig vad en sann mänsklig tillvaro är. Bara i Jesus liv
kan du se hur ett liv i harmoni med Gud ser ut. Bara Jesus har makt
över liv och död och kan vid den första uppståndelsen för de troende
väcka upp dig eller vid sin återkomst rycka med dig till sitt nya rike. Du
behöver Jesus.
I skolan lärde vi oss liknelsen om ringen av G E. Lessing. En far har
tre söner men bara en värdefull ring. Vem ska ärva den? Alltså låter
han tillverka två kopior och ger en åt dem var. Tricket är: Alla tror att
de har den riktiga ringen och därmed är alla nöjda. Låter väl bra och
så blir människor förförda. Så kan vi då föreställa oss att vi inte har att
göra med smycken som ringar utan att det handlar om livbojar på ett
sjunknade skepp. Tänk dig nu att bara en är en äkta livboj de andra är
inte tillverkade av flytvänligt material. Är det då likgiltigt vilken boj du
får? Det kan bara vara en som räddar. Jesus!
”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor
under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.” Apg. 4:12
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Slutord

V

i har fastslagit i bokens första del att det i själva verket finns ett
Gudsbevis som är logiskt möjligt att förstå. Gud bevisar sitt allvetande genom konkreta förutsägelser och sin allmakt genom
att förutsägelser konkret inträffar. Här kommer mänskliga färdigheter
på skam och en mängd globala under uppenbarar sig, av vilka vart och
ett enskilt räcker till för att vara ett bevis för Gud.
Vi har också sett hur vår logik kan dra slutsatser. Genom introduktionen av bibliska förutsägelser förs vi till information och inhämtande av
kunskap i Bibeln som genom Gudsbeviset blir trovärdigt. Därför är det
bevisat vad Paulus skriver:
”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.” 2Tim. 3:16
Vetskapen om Guds allmakt och allvetande är viktig men räddar oss
inte. Gud lägger mycket vikt vid att vi ska förstå hans kärlek och hans
rättfärdighet och inte minst målet som han har med denna värld. Gud
vill leva i harmoni med dig i all evighet. Rädda dig kan därför bara tron
på Jesus Kristus. Du får komma till Jesus om du verkligen vill leva i
harmoni med honom.
Jesus sa: ”Den som vill komma till mig stöter jag inte bort.” Jesus
har inte sänt bort någon som kommit till honom med uppriktigt hjärta.
Du kommer inte att bli den förste! Kom till Jesus!
Denna jord är på vissa sätt en omväg i Guds harmoniska värld på
grund av synden. En mellanlandningsplats för att använda exemplet
med flygplatsen. Det fanns på grund av synden ingen annan väg för
Gud än denna väg och vägen förbi korset. Det finns på grund av våra
synder inte heller någon annan väg tillbaka till Gud och in i Guds nya
värld än vägen förbi Jesus och korset.
94

Gud ville aldrig synden och det onda. Inte heller var världens ände
det Gud ville! Vi syndar, inte han. Vi missbrukar vår perfekta värderingsförmåga för att göra det onda och det orätta. Men Gud har aldrig
gjort något fel eller handlat orätt. Se till att du förstår det. Guds plan
och mål når och räcker till för Gud utan att vara orätt på någon punkt.
Han har skapat oss perfekta så att vi frivilligt och av övertygelse kan
göra det goda och det rätta., Gud är inte skyldig, utan det är vi. Men
Gud vare tack så får vi, som den förlorade sonen, komma tillbaka till
den övergivna fadern.
Kanske har du inte vetat allt detta, men nu märker du att du sitter i
syndens gryta. Då har jag en mycket god nyhet för dig, för Paulus säger: ”En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu
ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig.” Apg. 17:30
Ta chansen!
Jesus ropar till oss: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och
tro på budskapet.” Mark 1:15
Du får lämna syndens gryta och komma till Jesus. Han vill förlåta
dig och ta dig till sig och göra en ny människa av dig. Se på Jesus och
följ efter honom. Gör Guds mål till ditt mål. Gör hans ord till dina ord!
Låt dig fyllas av Guds ande och bekänn Jesus Kristus tills dess att han
kommer!
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