
„Visst sa du, att du måste ha bevis, 
om du ska tro på Gud?“

Var så god! Här har du 
fyra enkla Gudsbevis!

> Smarttelefon logik
> Profetia och uppfyllelse
> Gudsbevis - en person
> Konkret svar på bön

Gratis erbjudande: Bibel|40 videofilmer på YouTube|böcker|och mycket mer!

Gudsbevis
för fundersamma 

människor i Norrland



Tycker du att det låter vettigt, om man
skulle säga till dig, att smarttelefonerna
med alla sina appar har kommit till av
sig själva utan att någon människa upp-
funnit, designat och producerat dem?!

Eller, föreställ dig att ett boktryckeri av
någon anledning skulle sprängas i luf-
ten. Skulle du då kunna tänka dig att fle-
ra volymers lexikon skulle komma till
stånd av sig själv?

Vetenskapsmän har kunnat påvisa att
den genetiska koden i våra kroppar är
tusentals gånger mer komplicerad än ett
lexikon eller en smarttelefon! Och sam-
tidigt förväntas vi tro att livet har upp-
stått genom en gigantisk galaktisk ex-
plosion? Tvärtom är det ju klart bevisat
att explosioner medför död och förstö-
relse!

Eller - finns sanningen i bibeln?

[Romarbrevet 1:20]: »Ända från värl-
dens skapelse syns och uppfattas hans

osynliga egenskaper, hans eviga makt
och gudomliga natur, genom de verk han
har skapat. Därför är de utan ursäkt.« 

Tänk efter! Ögonen, som är så komplice-
rade, skulle komma till bara av en
slump? Likaså hjärnan med alla nervtrå-
dar till alla kroppens organ, fortplant-
ningsorganen, ja ... allt skulle ha kommit
till, från ingenting? Bara av ren slump?
Det kan inte jag fatta!

Titta på den vackra solnedgången, titta
på stjärnhimlen! Din egen logik säger
att det måste finnas en skapare till allt
detta och att han är mer intelligent än
vi! Endast den som har betydligt större
möjligheter än vi, kan ha skapat allt det-
ta! En allsmäktig Gud!

Hur kommer det sig att vi kan se skapel-
sen men inte skaparen? Logiken säger
att Gud inte kan vara en del av sin egen
skapelse. Gud måste ha helt andra möj-
ligheter! En gång byggde jag en motor-
cykel från grunden. Du kan inte hitta
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1. Gudsbevis:

smarttelefon logik



byggaren till motorcykeln genom att
analysera bensintanken eller motorol-
jan! Jag är tillverkad på ett helt annat
sätt än en motorcykel. Logiken säger att
Gud har helt andra möjligheter än det
skapade. Bibeln säger:

»Gud är Ande«

Gud är Ande och det är detta som är an-
norlunda med Gud i jämförelse med det
som är skapat. Men Gud är en person,
intelligent, kreativ, allsmäktig, älskar
harmoni, osv.! Detta och mycket mer kan
man förstå när man ser på det som är
skapat. Precis som man kan se en kon-
stnärs »hand« i det han gjort, har den
osynlige Guden uppenbarat sig själv och
sin kraft i det som han har skapat!

Eftersom Gud har skapat materia, är han
inte själv gjord av materia. Eftersom han
har skapat allt synligt, så är han inte
själv synlig. Gud måste helt enkelt vara
osynlig! Men att det finns en Gud, därom
råder inga tvivel! Det kan man påstå när

man tänker efter och logiskt iakttar det
skapade.

Titta på det skapade och lyssna på ho-
nom som talar till dig! »Himlarna vitt-
nar om Guds härlighet, himlavalvet för-
kunnar hans händers verk ... utan tal och
utan ord, utan att man hör deras röst.
Deras budskap når ut över hela jorden,
deras ord till världens ände.« [Ps. 19:1-5]

Känner du till sången? »Men utan ord,
ger bilden mig ett budskap, det finns en
Gud, det finns
en Gud! Ty allt
det sköna, det
mitt öga ser, en
större tro, på
Gud mig ger!« 
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Bibliska förutsägelser har uppfyllts hela
tiden så att man alltid visste vilken tid
det var på världsklockan. Jesus sa: »På
kvällen säger ni: Det blir vackert väder,
för himlen är röd... Himlens utseende
förstår ni att tyda, men tidernas
tecken kan ni inte tyda?« [Matteus 16: 2]

Du kan bara läsa tidens tecken om du
känner till dem! Känner du tecknen för
världens närmaste ände? Här är två av
dem: Se vad Jesus sade för 2000 år se-
dan: [Upp. 18:23]: »... Dina köpmän var
jordens stormän, för alla folk blev för-
ledda genom din farmakeia«.

Hur kunde Jesus veta det för ca 2000 år
sedan? Då fanns det ingen farmakolo-
gisk industri! DET ÄR ETT UNDER!

Ordet »förledda« betyder inte att medi-
cin är dåligt för alla, men Uppenbarelse-
boken 18 handlar om att vi låter oss 
förledda av världslig konsumtion så att
vi ignorerar Gud – till vår egen nackdel.

Vi vet vilken roll industrin och pengar
spelar, framför allt den farmakologiska
industrin. Ett annat exempel: Sverige är
en föregångare i att avskaffa kontanter. I
världen finns det idag mer än 50 000
människor som kallas Cyborgs. De har
ett inplanterat »chip« och med detta be-
talar de varor, startar bilar, testar säker-
hetssystem, osv.

Jesus förutsade detta för 2000 år sedan:
[Upp. 13:16-17]: »Och det tvingar alla –
små och stora, rika och fattiga, fria och
slavar – att ta emot ett märke på högra
handen eller pannan, så att ingen kan
köpa eller sälja utom den som har 
märket, ...«

DET ÄR ETT UNDER!

Dessa påståenden i bibelns sista bok har
ännu djupare betydelse än vad som
ovan har nämnts. Men först till det en-
kla: På detta sätt bevisar Gud att bibeln
är den »allvetande Gudens« ord. Genom

2. Gudsbevis:

Guds profetiska ord
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detta väcker Gud både förundran och
tilltro till hans Ord.

Det finns massor av sådana exempel i
bibeln och i världshistorien! Till och
med de fyra världsrikena var genom 
bibelns profet Daniel förutsagda långt
innan de blev till. Om du vill fördjupa dig
i det här, kan du anmäla dig gratis till en
bibelkurs.

�Film på Youtube: Kornelius Novak – 

De 4 förutsagda världsrikena

De bibliska förutsägelserna och deras
tydliga uppfyllelse bevisar, att endast
bibeln är en uppenbarelse av den alls-
mäktige och allvetande Guden. Bara bi-
beln, ingen annan religiös bok, har
gudsbevis som dessa.

Bibeln är en samling av mycket gamla
skrifter. Men pga av sina förutsägelser,
så är den mer aktuell än din dagstidning.
Gud har förutsett hela världshistorien
och kunde dessutom förutsäga helt kon-

kreta saker. När det förutsagda upp-
fylls, bevisar detta att bibeln, Guds ord,
är sant och trovärdigt.

Vi skickar dig gärna boken »Gudsbevi-

set« helt gratis, så att du kan få ytterli-
gare information om detta ämne:

�Film på Youtube: Kornelius 

Novak – Gudsbeviset

I slutet av denna broschyr kan du helt
gratis beställa en bibel!
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När man känner till uppfyllelsen av pro-
fetiorna, kan man gå ytterligare ett steg
framåt. Med mer än 330 förutsägelser
har Gud hundratals år i förväg, förutsagt
sitt eget människoblivande här på jor-
den, genom olika profeter och i olika tid-
sepoker.

I princip kunde Gud genom sitt allvetan-
de se framtiden i en »panoramabild” 
innan han skapade världen. Han kunde
även förutse sitt eget liv på jorden. Det
är som om han byggt ett pussel med 330
bitar. Han uppenbarade dessa pussel-
bitar för profeterna, som skrev ned allt
så att vi kan läsa det idag. Vi vill visa dig
två av dessa pusselbitar. De enklaste och
de som är lättast att förstå.

Jesus födelse förutsas 500 år (!) tidigare
genom profeten Mika: »Men du Betle-
hem Efrata som är så liten bland Juda
tusenden, från dig ska det åt mig komma
en som ska härska över Israel. Hans 
ursprung är före tiden, från evighetens
dagar.« [Mika 5:2-4]

Orsaken till varför Jesus behövde lida
och dö på korset, förutsas genom profe-
ten Jesaja 700 år (!) innan det skedde:
»Han blev genomborrad för våra brott,
slagen för våra synder. Straffen blev lagt
på honom för att vi skulle få frid, och ge-
nom hans sår är vi helade. Vi gick alla
vilse som får, var och en gick sin egen
väg. Men allt vårt skuld lade HERREN på
honom.« [Jesaja 53:5-6]

Fynden av Qumran rullarna bevisar att
dessa skrifter till 100% och redan hun-
dratals år tidigare förutsade Jesus liv här
på jorden. Därmed är bedrägeri och ma-
nipulation uteslutet!

Hela Jesus liv, död och uppståndelse är
förutsagt, och blev nedskrivet hundra-
tals år innan Jesus levde! Det är ett un-
der! 

3. Gudsbevis:

en person
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När Jesus sedan kom till jorden, lade
han ihop den ena pusselbiten efter den
andra och uppfyllde därmed den ena 
förutsägelsen efter den andra. Detta är 
i sig själv helt unikt i världshistorien. 
Jesus liv har inte bara förutsagts och se-
dan i detalj uppfyllts, som ett Gudsbevis.
Han förutsade också själv det som skulle
ske i framtiden, medan han gick här på
jorden, saker som vi sedan har sett gå i
uppfyllelse.

Om du skulle fråga: »Jesus, du varnade
oss för falska profeter, för saker som
skulle gå fel i kyrkorna, för falska Kris-
tusgestalter, osv.... men bevisa då varför
vi skall tro på dig?!« Jesus har ett intres-
sant svar på denna fråga: [Johannes
13:19]: »Jag säger det till er nu innan det
sker, för att ni när det skett skall tro att
Jag Är.«

Jesus sade inte: »Du måste bara tro!«
Han visste att många förförelser skulle
komma. Jesus visste att vi skulle vara
skeptiska. Han till och med uppmanar
oss att vara försiktiga och kritiska! Men
egentligen är det enkelt! Jesus ger oss
Gudsbevis som övertygar! Han förutsä-
ger saker och vi kan se tillbaka och frå-
ga, vad som blivit av dessa förutsägelser.
Och vad ser vi då? Att det som Jesus fö-
rutsagt har uppfyllts. Vad gäller hans
egen död, uppståndelse, utgjutandet av
den Helige Anden, templets förstöring,

en världsvid utbredning av Guds ord,
även långt innan det fanns kristna. Vad
Jesus hade förutsagt om ändens tid, 
vilka våndor som skulle komma, krig,
tsunamis, farsoter, hungersnöd, falska
Kristusgestalter, laglöshet, förföljelse av
kristna, osv. Skulle Jesus kunnat använt
ett mer passande ord än »våndor,«
knappast. Dessa saker ökar i intensitet
och utbredning. Cyborg har vi redan
nämnt, förförelse genom den farmakolo-
giska industrin, osv. Dvs allt som Jesus
sagt har gått i uppfyllelse.

Vem är Jesus?

När Jesus togs till fånga flydde alla lär-
jungarna för sina liv. Petrus förnekade
Jesus. De gömde sig och låste in sig, ef-
tersom de var rädda för att själva bli av-
rättade. Allt detta är klart och tydligt
skildrat.

När Jesus uppstod från de döda, och de
första lärjungarna fick höra om det, var
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det ingen av dem som trodde på vad nå-
gon annan hade sett. Detta är helt förs-
tåeligt.

Vad var det som hände, så att lärjungar-
na med dödsångest, helt plötsligt kunde
förvandlas till orädda bekännare av Je-
sus uppståndelse? En del fick pga. detta
lida martyrdöden. Man ger ju inte sitt liv
för en lögn?! Varifrån fick den längst le-
vande aposteln, ca 60 år efter Jesus upp-
ståndelse, kraften att vittna från ön där
han satt fängslad, om inte från Jesus
själv?

När den uppståndne Jesus uppenbarade
sig för sina lärjungar, som av rädsla
hade låst in sig, då bekände den siste
tvivlaren, Tomas, och sa: »Min Herre och
min Gud!« [Johannes 20, 28] Den gången
tillrättavisade Jesus dem inte. Han hade
redan under sin livstid sagt: [Joh 14:8]:
»Den som har sett mig har sett Fadern.«

Känner du till profetian som skrivits 700
år tidigare? [Jesaja 9:5]: »För ett barn
blir oss fött, en son blir oss given. På

hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är: Under,
Rådgivare, Mäktig Gud, Evig
Far, Fridsfurste.«

Sonen kommer att heta Mäk-
tig Gud Evig Far! Vem är Jesus
egentligen?

Ljuset gick upp för lärjungar-
na och då kunde de säga: »Min Herre
och min Gud!« Paulus skrev senare:
»Gud var i Kristus och försonade värl-
den med sig själv.« [2Kor 5:19] 

Att Gud tog människogestalt är inte be-
skrivet endast i nya testamentet. Johan-
nes sade: »Ingen har sett Gud!« [Joh
1:18]

Vi kan inte se Gud som en Ande-varelse!
Men i paradiset kom Gud i människoge-
stalt för att träffa de första människorna.
Gud var i Kristus, när han skapade värl-
den, när han mötte Abraham i människo-
gestalt, och när han levde här på jorden!

Profetiorna om Jesus, och uppfyllelsen
av dessa i Jesus liv, och de andra förutsä-
gelserna bevisar  att det var Gud som var
i Jesus när han gick här på jorden! Jesus
är Gudsbeviset personifierat.

Tro på Jesus Kristus!

�Film på Youtube: Kornelius Novak –

Guds uppenbarelse – En Gud, eller

tre gudar?



Den som förstår att Jesus verkligen är
Gud, att han blev korsfäst, var död, och
uppstod igen från de döda, han har ver-
kligen orsak att vara fylld med glädje!
För det finns en orsak till Jesus lidande,
död och uppståndelse! Jesus dog för
våra synder, så att vi inte straffas för
våra synder, det straff som vi egentligen
förtjänar! Endast genom Jesus kan vi få
förlåtelse för våra synder och börja ett
nytt evigt liv i harmoni med Gud! På
grund av uppståndelsen från de döda, är
detta ett bekräftat faktum! Redan nu
kan vi i tro jubla i djupet av våra hjärtan.
Vilken underbar lycka och glädje! [Jo-
hannes 16:20-24]

Men »fullkomlig glädje,« säger Jesus,
kan vi först uppleva när vi verkligen
uppleva konkreta bönesvar. 

Bönesvar är Gudsbevis!

O, vad vi gladde oss, när vi upplevde föl-
jande bönesvar: En onsdagskväll bad jag
förtvivlat om en lösning för värmesyste-
met i vårt kapell i Åsele. Vi hade inte
pengar att köpa ett nytt värmesystem
och vintern var i antågande. Följande
dag deltog vi i en sopplunch i Lycksele
och väntade på att börja en andakt.
Plötsligt satte sig en främmande man
framför mig och började prata om olika
värmesystem! Jag tittade förstummat på
honom! För att göra en lång historia
kort, sade han: »Guds Ande lade på mitt
hjärta att komma hit idag för att finan-
siera ett värmesystem.«

Kära ateist, förklara för mig hur detta,
enligt ditt sätt att tänka, skulle kunna 

4. Gudsbevis:

underbara 
bönhörelser
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inträffa? Det är inget annat än ett klart
och tydligt bönesvar! Ett under!

Ett annat exempel:

Tidpunkten för att inviga kapellet kom
allt närmare och vi hade inga stolar eller
kyrkbänkar. Vi bad och bad, men inget
tycktes hända. En dag hade Gud lagt på
mitt hjärta att jag skulle be en broder i
Lycksele om förbön. Efter gudstjänsten
frågade jag honom om han var villig att
be med oss om kyrkbänkar. Han sade ja.
Och så bad vi tillsammans. Guds Ande
kom då över mig och jag bad: »Jesus,
min Herre, nu beställer jag kyrkbänkar
ifrån den Himmelska katalogen!« Min
trosbroder tittade på mig förvånat,
skrattade och sade: »Jaså? Jag kan bara
beställa ifrån Amazon!« Ett par dagar
senare ringde denne trosbroder till mig

och var euforisk! Han hade just fått
kyrkbänkar som en gåva! Är det inte un-
derbart! Jag skulle kunna fortsätta att
berätta om liknande bönesvar.

Vi hade i våra hjärtan att börja med 
bibelundervisning i Åsele. Vi behövde
då en byggnad, där människor, som kom
långt ifrån skulle kunna bo, och förres-
ten du själv är inbjuden att komma!

När ett gammalt hotell i Åsele blev till
salu bad vi mycket om detta. En dag lade
Gud detta på mitt hjärta: »Anordna en
missionsdag i Bad Liebenzell (Tyskland).
Där skall du få pengarna så du kan köpa
hotellet.« Jag lydde och faktiskt hände
precis detta! På missionsdagen kom ett
gift par till mig och berättade vad Gud
hade sagt till dem, nämligen att de skul-
le köpa hotellet åt oss.
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Hur kan man förklara detta?

När Gud lade på våra hjärtan att vi skul-
le göra traktat för Norrland, bad jag: »Je-
sus, du vet, att min hustru nu är gravid
och under dessa omständigheter skulle
en husbil vara bra att ha. Kanske har du
en annan plan, men ske din vilja.« Sam-
tidigt tänkte jag inom mig: Om vi skulle
få en husbil, skulle det vara beviset på
att vi verkligen skall göra dessa traktat.
Jag berättade inte detta för någon, föru-
tom till Jesus, förstås!

Följande dag kom beskedet från Tysk-
land – en trosbroder ville ge oss en hus-
bil. Han hade bett om detta och sagt till
Jesus: »Jag spenderar gärna de här pen-
garna, men de 10,000 Euros som jag har,
räcker inte för att köpa en bra husbil!«
Plötsligt ringde det på dörren och en

man gav honom 5,000 Euros! Jesus hade
lagt på den mannens hjärta att donera
dessa till honom! Halleluja! Prisad vare
Jesus vår Herre! Jag säger dig min vän:
Jag lever i den där fullkomliga glädjen
som Jesus har lovat att ge oss. Jag är
frälst och får med ofta sådana här un-
derbara upplevelser!

Behöver jag mer bevis på att 

Jesus är Gud?
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För det första: Endast genom Jesus kan
vi se vem och hur Gud är, eftersom Gud
har uppenbarat sig för oss människor i
Jesus.

För det andra: Endast genom Jesus kan
vi begripa, vad normen för en sann män-
niska är. Detta är orsaken till att Gud
blev människa!

För det tredje: Endast genom Jesus kan
man se och studera hur man som sann
människa kan leva i harmoni med den
ende sanne Guden, och erfara hur at-
traktivt detta liv är.

För det fjärde: Endast genom Jesus rena
och heliga liv, kan vi förstå hur fallna
och syndiga vi människor är. Jesus för-
kroppsligade Guds förebild när det gäl-
ler moral och Jesus uppfyllde alla Guds
bud i kärlek! Endast med hjälp av Jesus
kan vi, trots att vi är fördärvade och för-
lorade, förstå vår belägenhet och söka
förlåtelse och frälsning hos honom. Ge-
nom hans ställföreträdande död kan vi
få förlåtelse för våra synder och pga.
»Kristus i oss« genom Guds Ande, får vi
kraft att leva ett heligt liv. Endast om
Kristus är i dig, kan han göra dig till en
kristen.

För det femte: Endast genom Jesus kan
Gud föra oss till sitt mål: Gud har be-
stämt att den troende skall förvandlas
till en avbild av Kristus!

»Dem som han i förväg har känt som
sina har han också förutbestemt till att
formas efter hans Sons bilde...« [Romar-
brevet 8:29]

5. Varför behöver 
varje människa Jesus?
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Vilken ära! Vilken nåd! Jag, en förtap-
pad syndare erhåller Guds nåd och blir
en ny människa! Jag får med varje tanke
och varje beslut bli mer och mer lik Kris-
tus.

»... och alla vi som med obeslöjat ansik-
te ser Herrens härlighet som i en spegel,
vi förvandlas till en och samma bild, från
herlighet till herlighet. Det sker genom
Herren Anden.« [2 Kor 3:18]

Guds ord är klart:

»Gud har tålamod med er, eftersom han
inte vill att någon ska gå förlorad utan
att alla ska få tid att omvända sig.« [2
Petrusbrevet 3:9]

Alla har möjligheten att omvända sig!
Du också! Gud önskar det verkligen!

»Gud har länge haft överseende med
okunnighetens tider, men nu befaller

han alla människor överallt allt omvän-
da sig.« [Apostlagärningarna 17:30]

Från Guds kärleks-perspektiv, får du
därför en inbjudan! Men från syndens
perspektiv, kan Gud inte säga: »Jag har
ett förslag till er, kanske vore det bättre
om ni slutade upp med att synda...«

Nej, Gud påbjuder omvändelse! Varje
synd har potential att föra med sig elän-
de! Varje synd förstör relationer! Varje
synd för oss närmare döden! Guds evan-
gelium manar oss istället till lydnad, att
vi vänder oss bort från synden. Varje
människa är inbjuden och uppmanad 
att lyda Gud i tro.

Logiken säger ju: Tro på och lyd honom,
som har skapat dig. Bara han kan också
veta, hur ditt liv kan bli lyckligt! Förtrös-
ta på honom, som av kärlek gav sitt liv
för dig, och på att han bara har goda 
planer för dig!
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Den som är olydig mot Gud, har en gro-
grund för synd! En tro, som inte leder till
lydnad för Gud och hans ord, är ingen
äkta biblisk tro. Nåd, som inte leder till
inre och yttre helighet, är inte bibelns
frälsande nåd.

»Guds nåd har uppenbarats till fräls-
ning för alla människor. Den fostrar oss
att säga nej till ogudaktighet och världs-
liga begär och i stället leva anständigt,
rättfertig och gudfruktigt i den tid som
nu är. Medan vi väntar på det salliga
hoppet: att vår store Gud och Frälsare
Jesus Christus ska träda fram i härlighet.
Han har offrat sig för oss, för att friköpa
oss från all laglöshet och rena åt sig ett
eget folk, som är uppfylld av iver att göra
goda gärningar.« [Titus 2:11-14]

Guds profeter och Jesus själv
manar oss hela tiden till en
konsekvent omvändelse.

»Bär då sådan frukt som hör
till omvändelsen.« [Matt. 3:8]

»Tiden är inne och Guds rike
är nära. Omvänd er och tro på
evangeliet!« [Mk 1:15]

Guds rådslut utesluter ingen.
Till och med fariséerna och

de skriftlärda kunde genom en sann om-
vändelse blivit frälsta, men:

»Men fariseerna och de laglärda förkas-
tade Guds plan för dem och lät sig inte
döpas av honom.« [Lukas 7:30]

De hade kunnat bli frälsta, men istället
dödade de Jesus. Vad kommer du att be-
stämma dig för?

�Film på Youtube: Kornelius Novak –

Varför behöver vi Jesus?

�Film på Youtube: Kornelius Novak –

Vad betyder det att bli frälst och

hur kan man bli det?

�Film på Youtube: Kornelius Novak –

Helgelse – omvandling i Kristi bild
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Kornelius, som presenterar ämnena, 
har flera teologiska utbildningar i evan-
geliska och protestantiska ämnen, med
diplom som pastor och som föreläsare
för teologisk utbildning i teologiska
högskolor. Dessutom har han under 30
år samarbetat med kristna i olika kyrkor
och samfund och har således en mycket
bred erfarenhet. Han har missionerat
bland kriminella motorcykelklubbar, i
fängelser, arbetat med människor »på
gatan« i olika sammanhang. Allt detta
har lett till att Kornelius kan presentera
komplicerade teologiska frågor på ett
enkelt, åskådligt och lättförståeligt sätt.

Citat:

»Jag har lärt mig vad de olika trossam-
funden säger. Men, när jag föreläser, är
jag bara intresserad av vad Gud säger i
bibeln. Jag håller mig enbart till Guds
uppenbarade sanning och inte till de oli-

ka samfundens traditioner. Allt som jag
föreläser om i mina videofilmer styrker
jag med citat från bibeln. Målet är inte
att få dig att bli medlem i någon organi-
sation, utan att du skall få ett personligt
förhållande till den viktigaste personen
i hela universum – Jesus Kristus! Om du
älskar »sanningen« kommer du att upp-
leva äkta, sann glädje när du lyssnar till
föredragen.«

�Gudsbeviset

�Bibelns profetior om Corona – 

du kommer att bli förvånad!

�Smarttelefon-logiken – 

gudsbevis för skapelsen

�De bibliska gudsbevisen – 

profetior och deras uppfyllelse

�Gudsbeviset i personen – 

Jesus Kristus

YouTube filmer 

med följande innehåll:
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�Bönesvar som klart visar 

på Guds ingripande

�Varför behöver vi Jesus?

�Det mäktigaste undret 

genom alla tider!

�Gud älskar dig!

�Finns det en Gud i bibeln – 

eller tre?

�Felet med »Jehova« och varför 

vi vittnar om Jesus!

�Vem eller vad är den Helige

Ande?

�Vad är livets mål och mening?

�Guds förutsägelser och 

förutbestämmelser

�Varför låter inte Gud blixten 

förgöra terroristerna meddet-

samma? Hur kan Gud vara 

rättvis? Varför lät han någon 

som Breivik ens bli till?!

�Vad är egentligen synd – vad 

är problemet och lösningen?

�Serie: Guds kärlek, lag, straff,

dom och nåd.

�Vad innebär »helgelse« och 

hur går den till?

�Är Guds lag avskaffad?

�Karismatiska irrläror

�Hur mycket är mitt liv värt?

�Hur kan jag finna en stabil 

identitet?  
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�Vad är tro och hur får man en

sann tro?

�Tillsammans  med Gud genom

krisen

�Hur ser en sann kristen ut?

�Serie: Biblisk bön och bönesvar

�En kristuslik karaktär – 

Andens frukt

�Kristuslika gärningar – 

Andens nådegåvor

�Serie: Guds helande och 

övriga avsikter

�Totalt besviken på kristna – 

vad gör man?

�Guds enda världsvida kristna 

församling

�Kärleksbudet ibland trossyskon

�Serie: Bibeln kontra kristna 

irrläror

�Reformation idag

�Sekteristiska drag i de etablera-

de kyrkorna, maktmissbruk, 

kontroll, påtryckningar, feghet

och »lojalitet« i Norden

�Illusionen om den kommande 

väckelsen och den enda sanna

vägen dit

�Små församlingar på alla platser

– den bibliska modellen för 

framtiden

�Erbjudande till församlingarna

och de kristna i Norrland

�Missionsarbete i Norrland – 

är du med?

�Guds ledning, underverk och 

bönesvar – Hur Himlahägn i 

Åsele började

�Personliga erfarenheter med Gud

– Kornelius Novak berättar
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Gudsbeviset�I denna bok
visar jag sambandet mellan bi-
belns profetior och uppfyllelse.
En klassiker, som redan har
hjälp många människor att tro
på Gud och förstå bibeln!

Mer än under�Här berät-
tar olika människor hur Guds
ord och Guds under har förän-
drat deras liv. Själv arbetade jag
som »utkastare« på diskotek
och blev mirakulöst räddad av
Gud i samband med en knivat-
tack. Kriminella motorcyklister
berättar, en främlingslegionär,
en konstnär, drogmissbrukare …
De flesta av dessa skulle inte
längre vara i livet om inte Jesus
fanns. De skulle för länge sedan
vara döda genom våld, droger,
sjukdom eller självmord! Men
idag gläder de sig åt ett nytt liv i
harmoni med Gud! Dessa berät-

telser är exempel på vad Gud
kan göra även i ditt liv. Boken
heter: »Mer än under« eftersom
det behövs mer än bara under-
verk för att förstå Gud. Dessu-
tom finner du i den det viktigas-
te som bibeln lär om hur du kan
finna harmoni och frid med
Gud.

Ho Ho är du vaken?�Un-
der många års tid har det profe-
terats om väckelse, tecken och
under, men det vi ser överallt är
församlingar som sakta dör ut
och att många kristna lämnar
sin tro. Nu är det verkligen tid
att vakna! Denna bok har po-
tential att verkligen väcka dig –
att leda dig till en sann väckel-
se! Det ser annorlunda ut än det
som de flesta predikanter idag
basunerar ut!
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Personliga besök:
Du är hjärtligt välkommen att besöka
oss. Vi har ett litet hotell i Åsele, där du
kan bo utan kostnad ett par dygn och få
tillfälle att samtala om alla dina frågor
och angelägenheter. Vi erbjuder också
kurser i olika ämnen. Om du är intresse-
rad –  anmäl dig bara. Alla samtal, kur-
ser eller besök här är gratis och helt
utan förpliktelser och med diskretion.
Du är hjärtligt välkommen.

Om du önskar att vi skall besöka dig
hemma, låt oss veta så kanske även det
kan ordnas.

Hoppa av ekorrhjulet –

Börja ett nytt liv
Vi renoverar det gamla posthuset och
när det är klart kommer vi att erbjuda
människor en »Nystart« i livet. Den som
helt enkelt behöver »time-out« – en

paus – för att kunna hoppa av ekorrhju-
let. Den som behöver stöd i en svår tid.
Ännu är inte behandlingshemmet färdi-
grenoverat. Det finns fortfarande mycket
att göra. Vi behöver era böner!

Bibelskola
I september börjar det nya bibelskoleå-
ret. Om du är intresserad – anmäl dig! Vi
har grundlig och bibelbaserad undervis-
ning och du blir klart visad vad bibeln
säger om olika ämnen. Vi känner till de
olika kristna åsikterna, men det är ingen
nyhet för någon, att många tolkningar/
åsikter spridda över världen inte stäm-
mer överens med bibeln. Därför läser vi i
år igenom hela bibeln med målet att lära
känna Gud och hans ord bättre – bli mer
kristuslika – leva i harmoni med Gud –
helgelse – bön – mission. 



Detta traktat »4 logiska gudsbevis«
håller just nu på att delas ut i Norrland.
Om du har intresse att hjälpa till med
detta, anmäl dig gärna. Kanske du kan
dela ut dessa traktat till en hel by eller
till och med en hel kommun?

Gratis böcker och Bibeln
På youtube hittar du många intressanta
tema som ger dig svar på dina frågor 
angående Gud och livet! Bibelserie –
Kornelius Novak

Gudstjänst: lördagar kl. 15:30.
Ungdomsträff lördagskvällar.
Bönestund tisdagar kl. 18:00
Vi träffas i Himlahägns kapell i Åsele

Vi firar så ofta vi kan! Midsommar, jul
och mycket mer. Du är hjärtligt välkom-
men till alla fester och sammankomster.

Aktuell information finns på: 

Himlahägn.se
072 70 100 67 

Light in the North - Bible and Mission Center Åsele

Kristus församling i Norrland | Himlahägn




