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och tidens slut
Jesus tillfrågades för 2000 år sedan

»… vad blir tecknet
för din återkomst och
för tidens slut?« [Matt. 24:3]
Jesus gav dem olika tecken:
[Luk. 21:11]
■ Hungersnöd [Matt. 24:8]
■ Tsunamier/Översvämningar
[Luk. 21:25]
■ Jordbävningar [Luk. 21:11]
■ Krig [Matt. 24:6]
■ Laglöshet ökar [Matt. 24:12]
■ Rådlöshet [Luk. 21:25]
■ och mer
■ Pest/pandemi

»Men allt detta är bara början på födslovåndorna.« [Matt. 24:8]
När det är dags för barnet att födas
kommer värkarna med allt kortare intervaller och blir allteftersom starkare
och starkare. Jesus förutsade alltså att
dessa tecken skulle hända med allt kortare mellanrum och bli svårare och svårare. En bättre liknelse än denna kunde
Jesus inte ha valt för det som just nu i
vår tid händer framför våra ögon. En vetenskapsman uttalade sig i svensk TV
om vulkanutbrott. Han visade på att vulkanutbrott alltid har förekommit genom

Jesus sade att dessa händelser tyvärr
skulle förekomma i alla tider, i större
eller mindre grad. Men mot tidens slut
skulle allt detta komma över världen
liksom födslovärkarna hos en gravid
kvinna.
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världshistorien, ibland större
och ibland mindre, men att det
i denna tid registrerats en stor
mängd utbrott i världen. En
tidning skrev att det alltid
funnits tornados i Amerika
men att dessa under senare
år kommit tidigare i säsongen, varit kraftigare och mer
långvariga. Orter i Tjeckien förstördes
av en tornado. När hörde man någonsin
om tornados i Tjeckien?! Till och med i
Sverige har det förekommit tornados.
Tänk på alla skogsbränder! Titta på alla
översvämningarna! Uttrycket »århundradets högsta vattenstånd« användes
tidigare eftersom sådana översvämningar är ovanliga och kanske händer en
gång vart hundrade år. Men nu har vi sådana vartannat år. Dresden stod under
vatten, delar av Tjeckien, New Orleans,
Västtyskland i år och till och med Sverige. Vi har sett reportage om fruktansvärda tsunamier och förödelsen de orsakat
i Filipinerna och i Fukushima i Japan.
När jag var liten hade jag inte ens hört
om tsunamier. Sjukdomar och epidemier
har alltid funnits, men idag finns många
millioner sjukdomar registrerade, trots
alla framsteg inom medicin. Är vi friskare? Håller vi på att förgifta planeten? Vi
har förorenad luft, förorenat vatten och
förorenad mark. Tänk på alla smittsamma
sjukdomar som vi upplevt under senare

Idag finns det
30.000 sjukdomar
år: svininfluensan, galna kosjukan, fågelinfluensan och nu senast flera vågor
med Corona.
Om du tittar på forskarnas statistik inser du att Jesus, för 2000 år sedan, använde en perfekt liknelse – födslovärkarna. Allt detta händer med allt tätare
intervaller och blir allt kraftigare.
Jesus förutsade en världsvid förföljelse
av kristna i den sista tiden, och det sade
han i en tid då det inte ens fanns en
enda kyrka!
»Då skall man utlämna er till att plågas
och dödas, och alla folk skall hata er för
mitt namns skull.« [Matt. 24:9]
I alla länder i dag diskrimineras kristna,
och i många länder förföljs och till och
med dödas de. Jesus förutsade och varnade för falska profeter som skulle vilseleda
och skapa förvirring i den sista tiden.
»Många falska profeter skall framträda
och bedra många.« [Matt. 24:11]
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Och se bara vad som hände i valet mellan Trump och Biden i Amerika. 1000tals falska fanatiska profeter förutsade
en seger för Trump. Allt vad Jesus förutsagt, går idag i uppfyllelse inför våra
ögon. Nyheter om avfälligheten i kyrkorna, och berättelser om hur de utvecklas i
felaktig och oönskad riktning, florerar
överallt i medierna idag. Jesus förutsåg
denna utveckling redan innan kristendomen fanns!
Det mest häpnadsväckande kommer här.
Jesus sa:
»Många kommer att uppträda i mitt
namn och säga: Jag är Messias, och de
skall bedra många.« [Matt. 24:5]
I våra öron låter ju det alldeles galet.
Men vet du att det idag finns mer än
1000 människor i världen som t.o.m. med
förfalskade pass säger att de är Jesus
Kristus?! De grundar sekter och förleder
människor. Det handlar om pengar,
makt, sexuellt utnyttjande o.s.v. Vansinningheterna känner inte längre några

gränser och Jesus varnade för detta.
Den som bara tittar på kaoset i världen
och i kyrkorna tänker säkert: »Det kan
inte finnas någon Gud! Allt det där med
religion är bara vansinnigheter och
struntprat.« Men den som känner till
Jesus förutsägelser, han ser Gud och
sanningen allt klarare just i allt detta
vansinniga. Han förstår, mitt i detta virrvarr, att Jesus hade rätt. Det som Jesus
sade stämmer:
»Himmel och jord skall förgå, men mina
ord skall aldrig förgå.« [Luk. 21:33]
Men utan bibeln och förutsägelserna i
Guds Ord är man hopplöst förlorad i
detta virrvarr och kaos! Den viktigaste
förutsägelsen uppfylls precis framför
dina ögon!
»Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet
komma.« [Matt. 24:14]
Jesus budskap har just nått dig!
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>> ingen människa kan
förutsäga framtiden
Natochefen och alla politiker och generaler sade nu efter krisen i Afganistan
att utvecklingen där inte var förutsägbar
– detta trots sateliter, spionage och experter. Hur kan då Jesus förutsäga saker
som nu, 2000 år senare, händer framför
våra ögon?
Gud är allvetande! Genom profeten
Jesaja säger Gud dessa logiska och provokativa ord till alla politiker och religiösa människor:
»Lägg fram er sak, säger Herren, anför
era bevis, säger Jakobs konung. Må de
stiga fram och förklara för oss allt som
sker. Förklara det förflutna, så att vi kan
begrunda det och förstå det som har
skett. Eller tala om för oss vad som skall
hända, berätta vad som skall ske härnäst, så att vi förstår att ni är gudar. Gör
något, gott eller ont, så att vi alla kan se
och skåda. Nej, ni är ingenting, det ni gör
är mindre än intet. Avskyvärd är den
som väljer er.« [Jes. 41:21-24]

allra första början ända till slutet!
Är detta bara ett tomt antagande?
Studera det för dig själv! Jämför bibelns
förutsägelser om t.ex. världshistorien så
kan du slå fast att Gud, genom profeten
Daniel, förutsade de fyra stora världsrikena i ordningsföljd! Global världspolitik förutsägs i bibeln! Bibeln är mer
aktuell än din dagstidning!

>> vem är jesus?
Den allvetande Guden hade genom sina
profeter meddelat att han själv skulle
komma hit till världen. Med 330 profetior hade Gud genom profeterna, under
Gamla testamentets tid, förutsagt sitt
människoblivande, till och med platsen
där han skulle födas! 500 år innan Jesus
blev född i Betlehem, profeterade Mika:
»Men från dig, Betlehem i Efrata, så
obetydlig bland Judas släkter, skall jag
låta en härskare över Israel komma, en

Här utmanar Gud alla politiker och religioner och visar på deras begränsningar.
Ingen av dem kan se in i framtiden. De är
inte »gudomliga«! De är värdelösa nollor i jämförelse med den allvetande Guden, som förutsett och förutsagt allt från
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som leder sin härkomst från forntiden,
från det längesedan förflutna. ... Han
skall träda fram som herde med Herrens
kraft i Herrens, sin Guds, höga namn, ...
nu då han blir ärad över hela jorden.«
[Mika 5:2-4]
Gud förutsade hela Jesus liv och verk,
hans död, uppståndelse, himmelsfärd,
andeutgjutelsen och nådatiden ända
fram till hans återkomst, dvs. tidens slut.
700 år innan Jesus blev pinad och dödad
för våra synder på korset, profeterade
Jesaja:
»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. 53:5-6]
Långt innan Jesus kom till jorden fanns
dessa förutsägelser eller profetior samlade i Toran, eller som vi kallar det Gamla testamentet.

>> och allt som de i
detalj förutsade har
hänt nu under 2000 år
Paulus förföljde den första generationen
kristna. Paulus var en religiös fanatiker,
innan han lärde känna sanningen i
bibeln och förstod att Jesus verkligen
var Gud. Se här vad han skrev när han
förstod hela sammanhanget:
»Gud var i Kristus« [2 Kor. 5:19]
Påstod Jesus själv att han var Gud? Följande samtal hölls mellan Jesus och
hans lärjungar:
»Herre, visa oss Fadern så räcker det för
oss.« Jesus svarade: »Så länge har jag
varit hos er, och du har inte lärt känna
mig, Filippus. Den som har sett mig har
sett Fadern.« [Joh.14:8-9]
Föreställ dig någon som knackar på din
dörr och säger: »Hej, om du har sett
mig har du sett Gud Fadern!« Vad skulle
du göra? Ringa psykiatern eller kanske
polisen?
Antingen var Jesus en vansinnig villolärare, eller så talade han sanning. Det
finns ingenting däremellan!
En typisk svensk skulle med humor
säga: »Okej, du påstår att du är Gud.
Samtidigt varnar du för falska lärare,
falska profeter och dessutom säger du
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Gudsbeviset
att falska kristussar ska komma. Kan du
nu vara snäll och tala om för mig varför
jag ska tro på just dig och inte på alla de
andra?«
Den som ställer den frågan är nära målet. Jesus säger detta:
»Jag säger det till er nu innan det sker,
för att ni när det skett ska tro att Jag Är.«
[Joh. 13:19]
I princip säger Jesus så här: »Jag förstår
mycket väl att ni tvivlar på mig när ni
tänker kritiskt och logiskt och lyssnar på
politiker och religiösa som står i alla
hörn och påstår att de har sanningen.
De kommer med ihåliga löften och tigger om din röst och ditt medlemsskap!
Men jag bevisar för er att jag är den Allvetande som kom till världen, genom att
helt enkelt förutsäga saker och ting. När
dessa sedan inträffar har ni bevis på
att jag verkligen är den jag säger mig
vara!«
Ser du logiken här? Jesus säger inte:
»Jag är Gud, du måste bara tro mig.« Vi
tror inte på Jesus för att vi har en kristen
bakgrund, eller känner oss förpliktade
mot en viss kyrklig tradition. Nej, vi tror
på Jesus på grund av alla fantastiska
gudsbevis som finns och alla uppfyllda
profetior. Det är dessa som leder både
ateister och människor från olika nationer och religioner till tro på Jesus!

Ser du logiken? Jesus använde precis
denna logik. Vid ett tillfälle kom de religiösa till honom och krävde ett tecken.
Se här vad Jesus svarade dem:
»På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är röd... Himlens utseende kan ni tyda men inte tecknen för tiderna.« [Matt. 16:2-3]
De hade kunnat se och förstå tecknen för
deras tid, på samma sätt som vi kan se
och förstå tecknen idag! Gud hade genom profeterna förutsagt att Jesus skulle
komma. Hela hans liv från födelsen till
korsfästelsen samt uppståndelsen var
förutsagt. Om de religiösa då verkligen
hade känt till den Heliga Skriften, hade
de inte behövt något »extra tecken«. Då
hade de sett uppfyllelsen av profetiorna i
Jesus liv. Allt hände framför ögonen på
dem. Men eftersom de inte kände till
Skriften tillräckligt väl, utan bara följde
och betonade den religiösa traditionen,
förstod de inte »tidens tecken« och därför kände de inte igen Jesus, utan förkastade och korsfäste honom!
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Vi har samma dilemma idag. De bibliska
profeternas och Jesus förutsägelser går
i uppfyllelse inför våra ögon och folk
märker det inte ens, eftersom de inte
känner till bibelns heliga skrifter! Du
kan vid åsynen av kaoset i världen börja
tvivla på att det finns en Gud. Men den
som kan sin bibel ser just i detta kaos,
att Gud hade rätt! Han ser att Guds Ord
är sant och trovärdigt och vet att Guds
syften kommer att uppnås vid tidens
slut.
Målet för födslovärkarna hos en gravid
kvinna är ju inte död, utan nytt liv! Visste du att målet med »födslovåndorna« i
den sista tiden, är en ny värld som Gud
har berett för var och en som tror på
hans Ord och som väntar på Jesus återkomst. Redan 700 år före Kristus förkunnade Gud genom profeten Jesaja 65:17:
»Se, jag skapar nya himlar och en ny
jord, och man ska inte mer minnas det
förgångna eller tänka på det.«
I Uppenbarelseboken har Gud gett oss
underbara detaljer om sitt eviga rike.
Låter du bibeln stå där i bokhyllan och
samla damm? Om du inte har en bibel,
skickar vi gärna en till dig helt gratis –
en officiellt erkänd bibel på modern lättläst svenska!
Många tänker: »Vad ska jag med en
bibel till? Även om det är en modern
översättning är det ju en gammal bok.«

Ja, den är gammal! Men solen är också
gammal, och den har inte kallnat! Vi behöver den livsnödvändiga värmen och
ljuset varje dag! Så är det också med
Guds Ord och Jesus. Jesus sade så här i
samband med sitt tal om den sista tiden:
»Himmel och jord skall förgå, men mina
ord skall aldrig förgå.« [Luk. 21:33]
En annan, denna gång en positiv förutsägelse för den sista tiden är denna:
»Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet
komma.« [Matt. 24:14]
Detta sade Jesus efter att han vid flera
tillfällen sagt att han snart skulle lida
och dö. Tänk efter! Ingen av oss hade
satsat en enda krona på »Jesusaktien«,
och ännu mindre om vi visste att Jesus
snart skulle dö! Men Jesus uppstod!
Den siste tvivlaren bland Jesus lärljungar, utbrast följande när Jesus uppstått
från de döda:
»Min Herre och min Gud!« [Joh. 20:28]
Det kan också du inse idag genom de
uppfyllda profetiorna!
Nu, 2000 år senare, håller du detta traktat i din hand och får evangeliet, det glada budskapet! Just nu får du uppleva
uppfyllelsen av förutsägelsen! Evangeliet har gått ut till hela världen och just
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nu kommer det till dig! Visa inte bort Jesus! Om du gör det, avvisar du allt som är
gott – för evigt. Det här handlar inte om
religion eller kyrklig tradition! Det här
handlar om ditt liv i harmoni med Gud!

>> varför det verkligen
är logiskt att jesus ska
komma tillbaka igen:
Det är enkel logik. Den som i bibeln ser,
att Jesus första ankomst hände precis i
överensstämmelse med alla 330 profetior som skrivits om honom, för honom
är det helt logiskt att alla profetior som
talar om Jesus återkomst också kommer
att gå i uppfyllelse.
»Och om jag nu går bort och bereder
plats för er, så ska jag komma tillbaka
och hämta er till mig, för att ni ska vara
där jag är.« [Joh. 14:3]

»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. Ty 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, och 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.« [1 Tess. 4:15-17]

>> är jesus trovärdig
när han säger att
han kommer tillbaka?
Ett exempel: Om jag skulle säga att jag
har ett budskap till dig från Gud, är det
klart att du skulle tvivla på det. Om jag
istället skulle säga så här: »Jag kan bevisa att Gud, den Allsmäktige har
sänt mig. Jag kan förutsäga resultaten i den kommande världskuppen i fotboll. Om det sedan blir
precis som jag förutsagt, kan du tro
att det verkligen är Gud som hade
gett mig budskapet.« Först skulle
du tycka att jag var helt galen. Men
vad skulle hända om alla matcherna slutade precis som jag förutsagt
- ända till halvfinalen? Vad skulle
du då göra? Du skulle satsa alla
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dina pengar på mina tips
om finalen. Det faktum att
alla matcherna slutade
som förutsagt, väckte tron
hos dig och försäkrade dig
att också finalen skulle
sluta enligt förutsägelsen!
Precis samma logik används i de bibliska uppenbarelserna och profetiorna!
De väcker och bekräftar tron på Guds
Ord genom profetiorna och deras uppfyllelse. Människor runt om i hela världen är så övertygade om detta att de riskerar sina liv för evangeliet. Vi har idag
en världsvid förföljelse av kristna som
Jesus förutsade! I många länder straffas
man med döden om man äger en bibel.
Och du låter din samla damm?!
Kära vän: Halvfinalen har redan avslutats! Tecknen på tidens slut har inträffat! Jesus återkomst står för dörren!
»Det sker när Herren Jesus uppenbarar
sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem
som inte vill veta av Gud och dem som
inte lyder vår Herre Jesu evangelium.
De ska straffas med evigt fördärv, skilda
från Herrens ansikte och hans härlighet
och makt, när han kommer på den dagen
för att förhärligas i sina heliga och väcka
förundran hos alla dem som tror.«
[2 Tess. 1:7-10]

Här står det att Gud ska döma dem som
inte har lytt evangeliet. Det låter mycket
hårt. Men det går inte på något annat
vis. Gud kräver verkligen lydnad för sitt
Ord och sin lag. Synden förstör relationer och dödar! Varje synd, för världen
ett steg närmare slutet! Konstigt: Alla
klagar på den sociala distanseringen
p.g.a. Corona pandemin, men synden leder till ännu mycket större social distansering! Synden förstör relationer och
därmed liv. Om någon ljuger om dig eller
du blir bestulen eller om din partner är
otrogen mot dig – hur skulle du reagera?
Det förstör relationen! Synden förstör
och tenderar att döda!
Föreställ dig en brottsling som tar gisslan och hotar att skjuta. Skulle polisen
snällt föreslå att han skulle lägga ner
sitt vapen? Skulle detta formuleras som
en invit, eller som något man kan förhandla om? Nej! Polisen skulle med
statens myndighet kräva att gisslan
överlämnas. Så är det också med syndaren och synden. Jesus befaller avstånds-
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tagande och omvändelse från synd!
Paulus skriver på uppdrag av Jesus:
»Gud har länge haft överseende med
okunnighetens tider, men nu befaller
han alla människor överallt att omvända
sig« [Apg. 17:30]
Gud tillåter ingen synd i ditt liv eftersom
synd förstör ditt liv och andras! Du kan
välja att lyda Guds kallelse, att vända
om – eller inte. Tänk efter: Vad mer kan
Gud göra?! Han bevisar sig vara logisk
och trovärdig genom profetior och deras
uppfyllelse! Och inte nog med det! Gud
själv, kom hit till denna värld i Jesus
Kristus för att föra oss tillbaka i harmoni
med sig själv! Men inte nog med det:
Gud var i Kristus och dog på korset för
våra synder, så att vi inte behöver få det
vi förtjänar! Så mycket älskar Gud oss!
Gud är villig att ta emot dig när du lyder
hans kallelse att vända om. Gud är villig
att förlåta dig! Det bevisade han på korset! Varför skulle Jesus dö på korset för
dina synder och sedan, när du vänder
om till honom, straffa dig för alla dina
synder? Nej! Han vill inte straffa dig,
han vill ta emot dig, rena och befria dig
från all synd! Guds mål för dig är att du
ska leva i harmoni med honom precis
som Jesus gjorde. Ett fullödigt liv i frihet
och välsignelse väntar dig.
»Jag har kommit för att de ska ha liv, och
liv i överflöd.« [Joh. 10:10]

Evangeliet, Guds goda nyheter till dig,
låter inte så här: »Bättra dig! Ta Jesus
som exempel! Sedan kan du komma till
mig och då kanske du kan förtjäna himlen, om dina goda gärningar räcker till!«
Detta är inte bibelns budskap!
Evangeliet ställer inte frågan: »Vill du
ha förlåtelse för dina synder och få evigt
liv?« Det vill djävulen också! Men han
vill inte ändra sig! Han vill inte vara helig och fullkomlig! Men just det är Guds
vilja för oss människor!
»Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.« [Matt. 5:48]
»Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han
som har kallat er är helig.« [1 Petr. 1:15]
Många påstår felaktigt att Gud, eftersom
han är nådig, inte är så noga med synden. Gud säger motsatsen i sitt Ord:
»Hos er har det nämligen nästlat sig in
vissa personer vars dom för länge sedan
är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de
förvränger vår Guds nåd till försvar för
omoral och förnekar vår ende Härskare
och Herre, Jesus Kristus.« [Jud. 4]
»Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss
att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt,
rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som
nu är, medan vi väntar på det saliga hop-
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pet: att vår store Gud och Frälsare Jesus
Kristus 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 uppfyllt av iver att göra
goda gärningar.« [Tit. 2:11-14]

»Ni har hört att det är sagt till
fäderna: Du skall inte mörda och Den
som mördar är skyldig inför domstolen.
Jag säger er: ... den som säger »dåre« är
skyldig och döms till det brinnande Gehenna.« [Matt. 5:21-22]

>> guds äkta evangelium

»Ni har hört att det är sagt: Du skall inte
begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Den
som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i
sitt hjärta.« [Matt. 5:27-28]

enligt bibeln
Jesus avskaffade aldrig de tio budorden!
»Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte
kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav,
inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.« [Matt. 5:17-18]
Det är något vi måste förstå: Jesus evangelium fordrar till och med en högre
standard än vad Guds 10 bud gör! Jesus
säger:

Ser du, att Jesus inte avskaffat lagen,
men i stället upphöjer, skärper och fördjupar han den?! Evangeliet fordrar mer
än lagen! Men hur ska vi förstå detta?
Paulus säger ju i Romarbrevet att ingen
kan hålla lagen. Hur kan då Jesus fordra
ännu mer?!
Bara om du kommer fram till detta, kan
du förstå det äkta evangeliet! Jesus
fordrar mer i evangeliet men samtidigt
ger han oss mer! Se här vad Petrus skriver, p.g.a. det han själv upplevt:
»Hans gudomliga makt har skänkt oss
allt vi behöver för liv och gudsfruktan
genom kunskapen om honom som har
kallat oss med sin härlighet och godhet.
Genom dessa har han gett oss sina stora
och dyrbara löften, för att vi genom dem
ska få del av gudomlig natur, sedan ni
kommit undan det fördärv som på grund
av begäret finns i världen.« [2 Petr. 1:3-4]
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Vi ska få del av gudomlig natur! Guds
gudomliga makt har skänkt oss allt vi
behöver för att kunna leva ett liv som
behagar honom. Har du kommit undan
det fördärv som på grund av begäret
finns i världen? Har du fått del av gudomlig natur?
Om Jesus skulle kräva att vi blev en
björn eller en varg, så vore det förstås
omöjligt! Vi kan ju inte förändra våra gener! Men du kan sannerligen få gudomliga gener!
Guds gener är hans helighet. Helighet
kan ingen människa uppnå genom egen
ansträngning. Du kan inte pressa vatten
ur en torr svamp, lika lite som du kan
åstadkomma helighet i dig själv. Du kan
följa dina kyrkliga traditioner hur noggrant som helst, men det kan inte ersätta gudomlig natur i dig! Vi behöver ett
nytt hjärta!
»Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en
ny ande komma in i er. Jag ska ta bort
stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min Ande komma
in i er och göra så att ni vandrar efter
mina stadgar, och håller mina lagar och
följa dem.« [Hes. 36:26-27]
Ingen människa kan »avla« sig själv!
Bara när du fått Guds Helige Ande blir du
född på nytt och ett Guds barn. Det handlar inte om en adoption i rättslig mening,
utan om en andlig pånyttfödelse!

Jesus sade inte: »Ansträng er ännu
mer!« Utan:
»Det som är fött av köttet är kött, och det
som är fött av Anden är ande. Var inte
förvånad över att jag sade att ni måste
födas på nytt.« [Joh 3:6-7]
Bibeln betonar extra att det nya livet
inte kommer till stånd genom egen viljekraft, utan:
»Men åt dem som tog emot honom gav
han rätten att bli Guds barn, åt alla som
tror på hans namn, som har blivit födda
inte av blod, inte av kroppens vilja, inte
av någon mans vilja, utan av Gud.« [Joh.
1:12-13]
Jesus använder några begrepp som vi
måste förstå rätt. Han talar om omvändelse, dop i den Helige Ande och pånyttfödelse. Det handlar egentligen om en
och samma händelse, bara sett ur lite
olika perspektiv.
Omvändelse är det som du måste göra:
»Omvänd er och tro på evangeliet«
[Mark. 1:15]
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Dopet med Helig Ande är det som Gud
sedan gör, när du lyder Jesus, och i tro
vänder dig bort från alla synder och tror
på honom;
»… ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren
Jesu Kristi namn och genom vår Guds
Ande.« [1 Kor. 6:11]
Pånyttfödelsen är det som sedan händer i den processen:
»Ni har renat era själar genom att lyda
sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av
hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt,
inte ur en förgänglig sådd utan ur en
oförgänglig, Guds levande och bestående ord.« [1 Petr. 1:22-23]
Genom den naturliga födseln, får du en
relation med dina naturliga föräldrar. Genom pånyttfödelsen, blir du levande genom Guds Ande och får en relation med
Gud som din Fader. Du blir ett Guds barn!
»Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss:
att vi får kallas Guds barn! Och det är vi
också.« [1 Joh. 3:1]
»Anden själv vittnar tillsammans med
vår ande om att vi är Guds barn.« [Rom.
8:16]
Genom dopet med den Helige Ande blir
du också medlem i Kristus världsvida
kropp!

»I en och samme Ande är vi alla döpta
för att höra till en och samma kropp,
vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.« [1 Kor.
12:13]
Bibeln säger inte att någon speciell kyrka är den enda rätta! Biblen känner bara
medlemskapet i Jesus världsvida kropp,
genom en äkta omvändelse, dopet med
Helig Ande och pånyttfödelse.

>> äkta gudsfruktan
Den som tror så som biblen säger, han
älskar Gud och är gudfruktig! Vad betyder det att frukta Gud? Det handlar inte
om att vara rädd för Gud, utan:
»Att frukta Herren är att hata det onda.«
[Ords. 8:13]
Den som har en sann gudsfruktan avskyr
synden! Den som verkligen älskar Gud,
han älskar också Guds lag!
»Detta är kärleken till Gud: att vi håller
hans bud.« [1 Joh. 5:3]
Vad är ändamålet med evangelium och
utgjutandet av den Helige Ande?
»Jag ska låta min Ande komma in i er
och göra så att ni vandrar efter mina
stadgar, och håller mina lagar och följa
dem.« [Hes. 36:27]
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tio bud. Allt
detta uppfyllde
Kristus när han dog på korset! Eftersom
Vem får komma till Guds nya värld?
Jesus är vårt offer, Lammet som tar bort
»Här visar sig de heligas uthållighet: de världens synd, har han betalat priset för
håller fast vid Guds bud och tron på Je- våra synder. Han tog straffet, som vi förtjänar, i vårt ställe. Därför behöver vi inte
sus.« [Upp. 14:12]
längre följa dessa offerföreskrifter. Om
Vem kämpar Satan mot i den sista ti- vi har Guds Helige Ande i våra hjärtan,
den?
behöver vi inte heller praktisera omskä»I sitt raseri mot kvinnan gick draken relsen, som är en symbol på den Helige
bort för att strida mot hennes övriga Andens omskärelse av hjärtat. Och nu
barn, dem som lyder Guds bud och hål- när den Helige Anden är utgjuten i våra
ler fast vid Jesu vittnesbörd.« [Upp. hjärtan, älskar vi Gud och hans bud
helhjärtat!
12:17]

>> Jesus dog på korset

»Genom att laglösheten tilltar kommer
kärleken att kallna hos de flesta. Men
den som håller ut till slutet skall bli räddad.« [Matt. 24:12]
Om och om igen nämner bibeln att laglösheten är ett tecken på den sista tiden.
Bibeln säger inte, som en del felaktigt
menar, att Guds lag är avskaffad. Den
som tror så, vet inte skillnaden mellan
Guds 10 bud och ceremoniallagen. Det
som är avskaffat är delar av ceremoniallagen, men inte de tio buden! I ceremo-

>> är vi lagiska?
Många människor kan inte skilja på en
äkta kristen och en lagisk kristen. En lagisk kristen håller de tio buden, för att
förtjäna sin frälsning! Detta är fel! En
andedöpt kristen, däremot, håller samma bud, eftersom han är frälst genom
sin tro på Jesus. Därför älskar han Guds
bud, helighet och strävar efter den äkta
och attraktiva fullkomligheten som Jesus har! Ser du skillnaden? Endast män-
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niskor med denna kvalitet, står under
Guds nåd och får komma till Guds nya
värld. Så här skriver Paulus:
»Var inte skyldiga någon något, utom i
detta att älska varandra. Den som älskar
sin nästa har uppfyllt lagen. Buden: Du
ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska
inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska
inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du ska älska din
nästa som dig själv.« [Rom. 13:8-9]
»Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss
att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt,
rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som
nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus
Kristus 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 uppfyllt av iver att göra
goda gärningar.« [Tit. 2:11-14]

villfarelsen att de 10 budorden har avskaffats! Jesus sa:
»Detta folk ärar mig med sina läppar,
men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är menigslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till
människors stadgar.« [Mark. 7:6-8]
Den karismatiska rörelsen har ingenting
med Jesus att göra, om de påstår att
Guds lag är avskaffad!
»Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till
mig kommer in i himmelriket, utan bara
de som gör min himmelske Faders vilja.
På den dagen ska många säga till mig:
’Herre, Herre! Vi har ju profeterat i ditt
namn och drivit ut onda andar i ditt namn
och gjort många under i ditt namn.’ Men
då ska jag säga dem sanningen: ’Jag
har aldrig känt er! Försvinn härifrån, ni
laglösa!« [Matt. 7:21-23]

»Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds
bud och tron på Jesus.« [Upp.
14:12]
I detta avseende lever många i
ett religiöst bedrägeri! Detta gäller speciellt i de etablerade samfunden och i den karismatiska rörelsen! Överallt hör man
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Många lever i en karismatisk illusion,
för den som avvisar Guds lag, avvisar
faktiskt Gud!
Idag finns det många flyktingar som vill
byta land för att få ett bättre liv. Ofta blir
de antagna i gästländerna trots att de
avvisar kulturen i det nya landet. Detta
är inte fallet med Gud. Till Guds rike
kommer bara den som tror på Jesus, älskar Gud och hans bud samt håller dem
av kärlek!
»Här visar sig de heligas uthållighet:
de håller fast vid Guds bud och tron på
Jesus.« [Upp. 14:12]
Det sanna bibliska evangeliet enligt Jesus, erbjuder dig förlåtelse och evigt liv,
samtidigt som det utmanar dig! Lämna
ditt liv i synd! Lämna de världsliga normerna! Lämna din lojalitet mot en kyrka! Se här vad de första lärjungarna
hade att säga till den religiösa eliten:
»Man måste lyda Gud mer än människor.« [Apg. 5:29]
Evangeliet kräver av dig att du lever ett
heligt liv liksom Jesus, samtidigt som det
erbjuder dig allt du behöver för det [2
Petr. 1:3-4]! Vill du detta? Ser du det som
ett privilegium? Du kallas att nå den
högsta nivån – att förvandlas och bli lik
Jesus!
»Ty dem han i förväg har utvalt har han
också bestämt till att formas efter hans

Sons bild, så att denne skulle vara den
förstfödde bland många bröder.« [Rom.
8:29]
»Mina kära, nu är vi Guds barn, men det
har ännu inte blivit uppenbart vad vi
kommer att bli. Vi vet dock att när han
uppenbarar sig kommer vi att bli lika
honom, ty då får vi se honom sådan han
är. Var och en som har detta hopp till
honom renar sig själv liksom han är
ren« [1 Joh. 3:2-3]
Den som är född på nytt har bara detta
som mål: Självförverkligandet upphör,
och istället får man uppleva hur Jesus
förverkligas i ens liv genom Jesus Ande.
Det finns inget härligare än när Jesus får
utveckla sitt väsen, d.v.s. Andens frukt i
våra liv.
»Men Andens frukt däremot är kärlek,
glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trofasthet, mildhet och självbehärskning.« [Gal. 5:22-23]
Den som har vänt om på riktigt, är döpt i
Anden och har blivit född på nytt, han
får kraft av den Helige Ande att motstå
synden. Den som klart har insett sina
egna synder och vill upphöra med dem,
får bekänna dem inför Gud och be om
förlåtelse. Den som tror att Jesus på korset tog vår synd på sig som vår ställföreträdare, och som inser värdet av Jesus
offer, honom renar Gud genom den Helige Anden. Sedan kan man genom den
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Helige Andens renhet, frihet och helighet lämna dessa synder. Det är det enda
sättet att bli fri från varje synd som binder oss. Paulus listar några synder och
säger sedan:
»Sådana har några av er varit. Men ni
har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni
har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu
Kristi namn och i vår Guds Ande.« [1 Kor.
6:11]
Observera: Det betyder inte att man aldrig kommer att synda igen, eller att man
inte behöver förändras mer. Friheten
från synd betyder inte att man inte kan
synda mer, utan att man, om man är
Andefylld, kan avstå från synden. Men vi
måste vara vaksamma. Satan kommer
att satsa allt för att få oss på fall. Vi måste lära oss vad det betyder att »förbli i
Kristus«, så att Jesus, genom sin Helige
Ande, får verka självbehärskning och
ståndaktighet i oss. Det går inte med
egen ansträngning. Det är endast Kristus
i dig som kan göra dig Kristuslik! Det
handlar om att Jesus är Herre och så förblir i ditt liv!
När en pånyttfödd kristen ändå faller i
synd, får han den Helige Andens hjälp
och tröst, men absolut inte på det här viset: »Äsch, det där var ju inte så farligt
...« Nej, varje synd är farlig! Därför vill
Guds Ande så snabbt som möjligt leda
oss till ånger och bättring och till fortsatt

helgelse. Att falla är mänskligt, att bli
liggande är djävulskt, att stå upp igen är
gudomligt!
»Om vi bekänner våra synder, är han
trofast och rättfärdig så att han förlåter
oss våra synder och renar oss från all
orättfärdighet.« [1 Joh. 1:9]
»Se till, bröder, att ingen av er är ond
och trolös i sitt hjärta och avfaller från
den levande Guden. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i
dag, så att ingen av er låter sig förledas
av synden och förhärdar sig. Ty vi har del
i Kristus om vi ända till slutet orubbligt
håller oss till samma grundval som i
början. Det heter: Om ni hör hans röst i
dag, förhärda inte era hjärtan...« [Heb.
3:12-14]
Ingen ska inbilla sig att han redan är
fullkomlig. Även här går man från meter
till centimeter och millimeter! Jag kan
med tacksamhet säga att jag med Guds
hjälp inte på länge begått många av
mina tidigare »stora« synder. Däremot
har jag genom ljus från den Helige Ande
förstått, att jag måste räkna vissa saker
som synd, som jag aldrig tidigare insåg
var synd! Gud vill förvandla hela vårt
liv! Det gäller vår identitet, våra värderingar, våra prioriteringar, vår motivering, varför vi gör eller inte gör vissa saker, vår sociala kompetens, vårt
uppförande, vår tjänstvillighet o.s.v. Och
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nu är jag ärlig med dig: Nu när jag i vardagens iver, omedvetet begår någon av
dessa relativt »små« synder, blir jag
mer frustrerad än jag blev tidigare av de
»stora« synderna. Det bara är så, eftersom jag älskar Jesus, eftersom jag fruktar Gud och hatar synden! Jag vet också
att dessa »små« synder var helt onödiga. Det kan ha varit en »skarp« ton när
vi pratade med varandra, eller att vi
kanske hade rätt i något, men istället för
att ödmjukt förmana den andre, blev jag
irriterad... Jesus fanns där för att hjälpa
mig! Men jag förbisåg honom och lyssnade tyvärr inte till honom. Observera!
Det handlar inte om att »aldrig vara tillräckligt god,« inte heller om den vanliga
»religiösa« åsikten: »Alla är vi och förblir syndare«. Nej, det handlar om att
genom fortsatt helgelse förvandlas från
härlighet till härlighet!
»Och alla vi som med obeslöjat ansikte
ser Herrens härlighet som i en spegel, vi
förvandlas till en och samma bild, från
härlighet till härlighet. Det sker genom
Herren, Anden.« [2 Kor. 3:18]
Satan anklagar oss och vill fördöma oss.
Han vill att vi ska ge upp och stanna kvar
i vår synd! Guds Ande däremot, vill hela
tiden påminna oss om Jesus död på korset, så att vi mer och mer kan fatta och
förstå hans verk och ännu mer inse värdet av hans offer. Men det fungerar bara,

genom att vända om och komma tillbaka
till ljuset.
Det är befriande att på nytt få uppleva
reningen genom Guds Ande! Det är upplyftande att känna ånger och sedan säga
nej till syndens smuts! En äkta ånger är
ingen »säck-och-aska-ritual« utan en
seger för glädjen och lyckan av att komma tillbaka till Gud.
Lika härligt är det att uppleva äkta försoning med andra! Det är en fröjd att glädja andra! Jag önskar dig detta nya liv i
den Helige Ande, i en personlig relation
med Jesus!
Jesus säger:
»Jag har kommit för att de ska ha liv, och
liv i överflöd.« [Joh. 10:10]
Detta, att ha »allt inkluderat i Jesus« behandlas i ett annat häfte, som vi gärna
helt gratis skickar till dig om du så önskar! Det är en fortsättning på detta traktat.
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>> gratis
böcker:
Jag vill nämna att jag hela mitt liv har
studerat bibeln och teologi. Min far är
pastor och bibelskollärare. Jag fick alltså
»hela programmet« redan som liten!
Senare studerade jag teologi i 3 år på ett
oficiellt evangeliskt teologiskt seminarium. Därefter studerade jag evangelisk
teologi vid ett amerikanskt universitet.
Jag kan lära mig något gott från alla,
men jag måste också ta avstånd från
åsikter som går emot det som bibeln säger. Som teolog har jag specialiserat mig
på olika teman bl.a. på de olika reformatoriska kyrkornas teologi; däribland
lutheranerna, metodisternas, pingstvännernas, adventisternas och andra kyrkors. Jag har ett välsignat samarbete
med alla dessa kyrkor i ett flertal av
Europas länder. Jag har gjort det till min
uppgift att i detalj lära känna varje enskild lära i de olika kyrkorna och jämföra
den med vad bibeln säger. Detta innebär
väldigt många samtal med teologer i
alla kyrkor och läsande av ett stort antal
böcker. För mig är bibeln den viktigaste

av alla böcker! Den som nöjer sig med
att förstå bibeln bara »mätt i meter,« för
honom är det då mycket i den som saknar betydelse, eller är mindre viktigt.
Men den som går djupare till centimeter
och millimeter, han inser att mycket av
det som undervisas och praktiseras idag,
inte alls överensstämmer med bibeln!
Biblen visar att det bara finns en sanning i varje ämne och tema!
»Sträva efter att med friden som band
bevara den andliga enheten: en enda
kropp och en enda ande, liksom ni en
gång kallades till ett och samma
hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas Fader, han som
står över allting, verkar genom allt och
finns i allt.« [Ef. 4:3-6]
Det är tyvärr så, att man på många platser ser en obiblisk »sammanslagning«,
på bekostnad av sanningen. I Norrland
är det vanligt att de sista 5 medlemmarna i en kyrka samlas med de sista 7 i en
annan kyrka och säger till varandra: Jag
respekterar dina åsikter, om du respek-
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terar mina. Så resonerar också många
präster och pastorer som enligt egen bekännelse, inte ens är troende! Däremot
finns det också i alla dessa kyrkor människor som söker den bibliska sanningen! Bland dessa känner jag mig hemma.
Reformationen måste fortsätta. Refor-

mationen måste gå vidare! Vill du vara
med?
Om du är intresserad av att hitta sanningen i varje ämne, och inte bara fortsätta
att följa din kyrkas traditioner, då kommer du att finna glädje i det som följer
nedan.

>> all inclusive in jesus

Läran om barndop
hävdar att ett barn
som inte är döpt
och som avlider
kastas i ett brinnande helvete. Om
barnet
istället
»döps«, får det ett
osynligt »sakrament«, och barnet föds på nytt och kommer i händelse av död, till himlen. Tänk
efter. Här framställs den kärleksfulle
Guden som en brutal psykopat! Föreställ dig att någon skulle påstå om dig
att du uppväcker bebisar för att sedan
stoppa in dem i en brinnande ugn! Denna
lära är absolut fruktansvärd! Gud framställs som helt sjuk och orättvis, eftersom några droppar vatten avgör om ett
barn kommer till himlen eller till helvetet. Kära läsare, denna lära och dopritual
förkunnar ett falskt evangelium, och i
sanning är det inget evangelium! Den
motsäger den bibliska Gudsbilden och
bibelns evangelium. Den sanne Guden

– eller värdelös
religiositet
I detta häfte behandlar jag saker som är
mycket vanligt förekommande inom
kristenheten, sådant som anses vara
sant och rätt, men som ändå faller under
Jesus dom:
»Detta folk ärar mig med sina läppar,
men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är menigslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till
människors stadgar.« [Mark. 7:6-8]
Tankegången i det jag skriver följer bibeln, så att du själv kan kontrollera allt.
Jag behandlar ämnen som: det sanna
evangeliet, dopet, falska karismatiska
läror, helande, lagen, samt frågan - »vilken kyrka är den rätta?«
Här vill jag som exempel ta upp ämnet
barndop:
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>> gratis böcker:
och hans glädjebudskap till oss människor, är något helt annat!
Det finns också en mycket intressant,
viktig och bortglömd undervisning som
Jesus gav oss efter sin uppståndelse. Vet
du varför Jesus visade sig för lärjungarna som en trädgårdsmästare, en fiskare,
och en vandrare? Varför visade han sig
förklädd? Vet du svaret? Det är evangeliets mål! Jesus vill bli förverkligad i oss
människor!
Paulus säger: »Nu lever inte längre jag,
utan Kristus lever i mig!“ Detta gäller
inte bara för Paulus, utan även för dig!
Paulus säger också: »Kristus i er, härlighetens hopp.«

Klarar du det bibliska testet för att avgöra om du är kristen eller inte? Känner du
till det bibliska testet?
»Pröva er själva om ni lever i tron,
granska er själva! Eller vet ni inte med
er att Jesus Kristus är i er? Om inte, så
består ni inte provet.« [2 Kor. 13:5]
Var ärlig mot dig själv! Klarar du testet?
Det är det som det här häftet handlar
om, och mycket mer!
Det handlar inte om en kyrklig organisation, eller tradition, utan om en relation med en person - Jesus! Och genom
honom ett liv där »allt är inkluderat«!
Du kan beställa detta häfte helt gratis!

dad av Gud i samband med en knivden
I
»
et
vis
be
guds
attack. Kriminella motorcyklister
bandet
na bok visar jag sam
mellan bibelns profetior
och uppfyllelse. En klassiker, som redan har hjälp
många människor att tro
på Gud och förstå bibeln!

mer än under » Här berättar
olika människor hur Guds Ord och
Guds under har förändrat deras liv.
Själv arbetade jag som »utkastare«
på diskotek och blev mirakulöst räd-

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,
eller
sjukdom
självmord! Men
idag gläder de sig
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>> youtube
Här hittar du många olika videor med
bibliska ämnen och aktuella teman.
Sök på »Kornelius Novak«. (Finns på
både svenska och tyska.)

>> gratis bibel
Jesus säger: »Himmel och jord
ska förgå, men mina ord ska aldrig
förgå.«
Här få du en komplett bibel gratis!

åt ett nytt liv i harmoni med Gud!
Dessa berättelser är exempel på vad
Gud kan göra även i ditt liv. Boken
heter: »Mer än under« eftersom det
behövs mer än bara underverk för
att förstå Gud. Dessutom finner du i
den det viktigaste som bibeln lär om
hur du kan finna harmoni och frid
med Gud.

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 potential att verkligen väcka
dig – att leda dig till en
sann väckelse! Det ser
ann
orlunda ut än det
ho ho är du vaken? » Under många års tid har det profeterats som de flesta predikanter idag
om väckelse, tecken och under, men basunerar ut!
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hjärtligt välkommen till
våra sammankomster i åsele

>> Lördagar | 17:00: Gudstjänst

>> Tisdagar | 18:00: Bönestund

Extra evenemang som konserter eller
fester. Information hittar du på vår hemsida Himlahägn.se samt på Facebook.

handlar om en relation med en Person,
nämligen Jesus!

Kanske finns det inte någon kristen församling nära dig? Vi hjälper gärna till
att starta en där du är. Jesus säger: »Där
två eller tre är församlade i mitt namn,
där är jag mitt ibland dem.« Det hänger
inte på hur många som kommer, inte
heller på om det finns ett kapell eller
inte. Det viktiga är att vi tar Jesus på orden – att han är mitt ibland oss för att
välsigna oss!
Guds rike har inget med en kyrklig organisation eller tradition att göra. Det

Vi stöttar församlingar och enskilda personer med mindre sammankomster på
din ort. Vi har redan erbjudit barnaktiviteter med hoppborg på flera orter i Norrland. Bibelbussen kan komma eller så
kan vi ordna ett tältmöte. Låt oss veta
om vi kan hjälpa till att göra Jesus känd
där du bor – för Jesus kommer snart!
Kontakt:

himlahägn.se
072 70 100 67
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