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I denna bok vill jag, med bibeln som grund, ifrågasätta några läror 
och praxis som har stor spridning i dagens kristna rörelser.

Den som känner bibeln inte bara i meter, utan också i centimeter 
och millimeter, kan konstatera att det finns motsägelser med bi-
beln på följande teman:

1. Guds lag och evangelium

2. Dop med den Helige Ande och tungotal

3. Gudomligt helande och Guds övriga avsikter

4. Att bedja i Jesus namn

5. Barndop

6. Herrens heliga dag

Och mycket mer.

Dessa är inte oviktiga sidoteman, utan helt centrala och nödvän-
diga för frälsningen! Ingen kristen kan tillåta sig att ligga en enda 
millimeter fel här!

Om ett pussel har 1000 bitar kan man helt enkelt inte med våld 
trycka ihop två bitar och hävda att dessa visar hela bilden. Men 
precis så gör många predikanter. Här ska jag bara ge ett litet ex-
empel:

Man tar en vers i evangelierna som säger att Jesus helade alla. 
Sedan tar man en annan bibelvers där det står att Jesus är den-
samme igår, idag och i all evighet. Därefter sätter man ihop de 
båda verserna och då blir bilden så här: Jesus helar alla också idag 
här och nu!

Men vänta lite! Är det verkligen så?

FörordFörord
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Bibeln har också många andra pusselbitar på temat sjukdom och 
helande. Varför ignorerar man dessa?! Exempelvis blev den store 
profeten Elisa sjuk och dog i sin sjukdom. Kan du se det goda i 
detta? Vänta, du kommer att häpna! Eller: Paulus lämnade en av 
sina medarbetare som blev sjuk kvar i staden. Hur går det ihop? 
Mirjam blev sjuk för att lära sig en läxa, och en pojke dog i en 
sjukdom eftersom Gud hade funnit något gott i honom... Hur ska 
man förstå detta? Jag ska förklara det lite senare! Men ett är i alla 
fall redan tydligt: När man tar hänsyn till dessa och många andra 
pusselbitar och fogar samman dem på rätt sätt, kommer en helt 
annan bild fram med många andra perspektiv och möjligheter än 
de som ofta förkunnas idag!

Du kommer att bli förvånad över att bibeln i många ämnen lär nå-
got helt annat än vad kristenheten idag förkunnar! Rent generellt 
handlar detta om brist på bibelkunskap och bibelförståelse. Detta 
är inte bara ett tomt påstående. Det finns vissa undersökningar 
som visar att bibelläsning och bibelkunskap i dagens kristna ge-
neration är extremt bristfällig. Många predikanter har öppet be-
rättat för mig att de inte läser bibeln. Istället läser de bara böck-
er eller ser filmer om andra ”stora predikanter”. Du kommer att 
inse att många välkända predikanter lär och praktiserar ting som 
bibeln helt motsäger! Målet med denna bok är att avslöja dessa 
misstag och visa dig sanningen i bibeln.

Innan min teologiska skolning till bibellärare, utbildade jag mig till 
metallarbetare. En liten biografi om mitt liv och min historia finner 
du i slutet av denna bok. Men tillbaka till metallarbetartemat: I 
arbetet med metall var det millimeter som gällde! Om måttet 2981 
stod på ritningen, då betydde det 2 meter, 98 centimeter och 1 
millimeter. Då kunde jag inte avrunda mätningen och leverara en 
bit som var 3 meter lång! Men precis så behandlar många pre-
dikanter idag olika bibliska ämnen. De använder ”meter-teologi” 
och det som vid en första anblick låter riktigt, kan vid ett närmare 
studium, se helt annorlunda ut! 
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För mer än 30 år sedan svarade jag ja på Guds kallelse till tjänst 
för honom. Sedan dess har jag arbetat som evangelist, bibellä-
rare, författare och missionsledare i olika samfund, också i den 
karismatiska rörelsen. Jag har mycket bra kontakter med den-
na rörelse genom min familj. Min farbror var ledare för en av de 
största karismatiska bibelskolorna i Europa under många år. Jag 
har hundratals vänner i dessa kretsar. Jag skriver den här boken 
för mina medarbetare, vänner och släktingar som ligger mig nära 
om hjärtat.

Jag har samlat erfarenheter under min tid i tjänst i många försam-
lingar som medhjälpare, scoutledare, ungdomsledare, pastor, 
evangelist och församlingsgrundare. Jag har varit på konferenser 
och stora evenemang och TV sändningar och fick som talare ock-
så många tillfällen att titta bakom kulisserna. När jag började mis-
sionera bland de kriminella motorcykelklubbarna, trodde jag att 
det var detta jag skulle göra för resten av mitt liv, men Gud hade 
andra planer. Han kallade mig till Tjeckien och Slovakien. Där un-
dervisade jag under 10 år församlingar från alla olika samfund om 
evangelisation och genomförde gatuevangelisation tillsammans 
med dem. Jag tänker med tacksamhet tillbaka på denna under-
bara tid.

Samtidigt kallade Gud mig till Skandinavien där jag samlade er-
farenheter under 20 års tid.

Vad jag egentligen vill säga med allt detta, är att den här boken 
inte skrevs av en amatör.

Varför denna bok kom till

Bland alla goda erfarenheter som jag upplevt under alla år, har 
jag även upplevt saker och hört läror förkunnas, som helt enkelt 
inte stämmer överens med bibeln. Gång på gång har jag suttit 
och samtalat med pastorer och teologer om olika ämnen. På så 
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sätt har det blivit helt klart för mig att det i karismatisk teologi 
och praxis finns ett brett spektrum av bibliska missförstånd som 
uttryckligen motsäger vad bibeln lär. Dessa kan klart och tydligt 
beläggas med bibeln. En del saker som idag undervisas och prak-
tiseras och anses som självklara, är vid närmare jämförelse med 
bibeln både falska och vilseledande.

Jag har under alla år offentligt hållit tyst på vissa punkter. Som en 
ung och oerfaren predikant, kände jag mig osäker och var rädd 
att jag skulle motarbeta Gud och hans Ande. Därför accepterade 
jag allting som jag upplevde. Senare har jag undersökt dessa olika 
ämnen i bibeln för att förstå vad bibeln lär. Missförstå mig inte. 
Jag anklagar inte någon. Jag vill bara säga att jag som skriver det 
här inte är en nybörjare. Genom Guds ledning och nåd läste jag 
bibeln mycket under min studietid. Därför har jag läst hela bibeln 
mer än 20 gånger och många av breven mer än hundra gånger. 

Vid den 5:e och 6:e genomläsningen, lade jag märke till att bibel-
läsning är som ett pussel. Jag hittade bibelverser som knöt ihop 
olika ämnen med varandra. En del verser gav vissa teologiska åsik-
ter ett helt nytt ljus! Vissa verser vände totalt upp-och-ner på ti-
digare tolkningar. Jag har under alla dessa år inte fått klartecken 
att tala om detta. Men nu har Gud gett mig grönt ljus. Efter att i 
många år ha debatterat dessa ämnen med teologer, upplever jag 
att nu är tiden inne att ärligt berätta för er hur jag ser på dessa sa-
ker. Saker som idag undervisas och praktiseras kan jag inte längre 
ta del i, eftersom de varken går att förena med min kunskap eller 
mitt samvete. När du läser om detta, kommer du att se och förstå 
varför.

Under mer än 30 års tid har jag samtalat med pastorer, evangelis-
ter och ledare om dessa ämnen. I alla ämnen som jag tar upp här, 
har många försäkrat mig att de aldrig hört denna information och 
utläggning av bibeln! Somliga blev helt förskräckta när de insåg 
att de förkunnat ett falskt evangelium! Eller att de fört människor 
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vilse vad gäller helande, och sedan bara lämnat dem med besvi-
kelse! Det är inte få utan många falska ”evangelier ” och ”läror” i 
omlopp, som motsäger evangeliet och bibeln.

Jag har glatt mig desto mer när många predikanter berättat för 
mig att de haft liknande tankar som jag! De hade också märkt att 
det var saker som inte stämde, och var tacksamma att jag kunde 
formulera det som de själva redan anat! Detta har uppmuntrat 
mig att nu skriva denna bok.

Jag vill personligen ge denna bok till alla de människor, i olika län-
der, som jag har samarbetat med tidigare, och till alla som jag tror 
skulle ha glädje av den.

Grundpriniciper för textförståelse

Redan när vi var små lärde min far oss grundprinciperna för att 
förstå bibeln. Följande punkter ska beaktas:

• Tolkningen av en vers får inte motsäga andra uttalanden i 
 bibeln. Grundpricip: Bibeln motsäger inte sig själv.

•  Ytterligare en grundprincip: Skriften förklarar sig själv.

• Uttalanden i Nya testamentet måste förstås med Gamla testa-
mentet som bakgrund.

•  Ibland är det betydelsefullt för förståelsen av en text att beak-
ta vem författaren och mottagaren av skriften är. (I fallet med 
tungotal är detta mycket viktigt, som du senare kommer att se!)

• Det omedelbara textsammanhanget av en vers måste beaktas.

• Det större textsammanhanget av bibeln i stort måste beaktas.

• Verser får inte tas ur sitt sammanhang, utan måste ses i sitt 
sammanhang.
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• Man får inte läsa in något i en text som inte står där, utan man 
måste bemöda sig att förstå vad författaren ville säga på den 
tiden.

En sak till.

Du kommer att förvånas över hur utbredda många åsikter är, som 
kan motbevisas med klara bibeltexter och därför måste avfärdas 
som felaktiga! Många utbredda läror ställs på huvudet av tydliga 
uttalanden i bibeln!

Jag måste, innan vi går vidare, påpeka att denna bok inte är utgi-
ven av någon etablerad kyrka. Den uttrycker min personliga syn 
på de ämnen jag presenterar.

Men samtidigt är jag inte ensam med dessa åsikter. I alla etable-
rade kyrkor finns det många människor som genom bibelläsning 
kommit fram till samma förståelse. Många teologer har uttryckt 
stor tacksamhet för mina studier! En ledare för en stor karisma-
tisk bibelskola bad mig t.ex. om en skriftlig version av mitt första 
tema i denna bok: ”Lagen och evangeliet”. Han hade aldrig hört 
eller läst något om sambandet mellan dessa. Samtidigt förstod 
han genast att här fanns det saker som var mycket intressanta 
och viktiga! Han hade redan fått mina utläggningar om ämnet 
”helande”. Han hade själv upptäckt vid många helandemöten att 
det var något som inte stämde. Genom att läsa detta gick det upp 
ett ljus för honom!

Jag hoppas att dessa studier ska välsigna även dig och leda dig 
djupare in i den bibliska sanningen. Jag hoppas och ber att det 
leder till en grundlig reformation. Men även om bara en enda lä-
sare förstår en enda sak av det jag nu skriver, har detta arbete 
lönat sig.
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Tradition eller Reformation?

Känner du verkligen en förpliktelse gentemot Gud och hans san-
ning, eller följer du bara din kyrkas tradition och teologi? Det som 
din kyrka lär, skulle kunna vara rätt, men det skulle även kunna 
vara obibliskt. Alla kyrkor med läror som motsäger varandra kan 
inte ha rätt. Bibeln varnar för att det i den sista tiden kommer vill-
oläror och avfall! Det är inte förståndigt att naivt och okritiskt tro 
på allt som den allmän-kristliga rörelsen hävdar! 

Beträffande varje teologisk punkt finns det i princip bara en san-
ning.

“en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kal-
lelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far…” (Ef. 
4:4 - 6)

Ett av den sista tidens problem är att kärleken till sanningen ska 
kallna.

“Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, 
eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kun-
de bli frälsta.” (2 Tess. 2:10) 

Har du den rätta inställningen?

“Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet 
med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se 
om det stämde.” (Apg. 17:11)

När Martin Luther inledde reformationen, fanns det en vitt ut-
bredd och felaktig inställning i den katolska kyrkan. Människor 
värderade den kyrkliga traditionen högre, än det som stod i den 
Heliga Skriften. Även om man klart förstod att bibeln sade något 
helt annat, höll man fast vid traditionen. Detta är totalt avfall och 
förhärdelse.
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Luther hade en annan inställning. Han hade en reformatorisk in-
ställning. ”Re” betyder ”tillbaka” eller ”åter”. Reformationen 
handlade om att återgå till principen om att doktrinerna ska stäm-
ma överens med bibeln och Kristus liv. Luther protesterade mot 
läran och den praxis som inte stämde överens med bibeln. Men 
vad gör många ”lutheraner” idag? De har fastnat på Luthers kun-
skapsnivå och hans katekes samt har upphört att gå vidare med 
ett djupare studium av bibeln. De har slutat reformera och protes-
tera! Det finns dock fortfarande mycket mer i bibeln att lära och 
att ”reformera” i våra liv. Luther hade bara börjat! Luther hade 
förstått sanningen i ”meter”, men det fanns fortfarande betydel-
sefulla centimeter- och millimeter-förståelser att upptäcka. Men 
efter Luthers död, stannade man på Luthers nivå och vägrade 
inse betydelsen av ytterligare reformation. Man räknar sig som 
”reformatorisk protestant” och lutheran, men har samtidigt en 
typisk katolsk attityd! Även om man har vissa åsikter som skiljer 
sig från de katolska, så har man ändå samma inställning! Man hål-
ler helt enkelt fast vid den tradition som man är uppvuxen med.

De som har denna felaktiga inställning, finns i alla kyrkor och för-
samlingar. Jag har träffat människor i alla kyrkor som helt enkelt 
håller fast vid sin tradition och vägrar att studera bibeln och föra 
reformationen vidare. De har i realiteten en ”katolsk” inställ-
ning även om de är medlemmar i en annan kyrka. Jag har träf-
fat människor i protestantiska kyrkor som är stolta över att de 
inte tillhör den katolska kyrkan. De blev tämligen chockade när 
de plötsligt blev varse att de pga sin inställning var ”typiska ka-
toliker” eftersom de höll fast vid läror som uppenbart stred mot 
bibeln. Sådana människor finns i alla etablerade kyrkor!

Jag hävdar inte att alla människor som tillhör den katolska kyrkan 
har denna inställning. Även Luther tillhörde den katolska kyrkan, 
och var till och med munk! Men han förstod att vi är förpliktade 
enbart till Gud och till biblens sanningar och studerade, proteste-
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rade och reformerade! Bara den som har en sådan inställning är 
en reformatorisk protestant. Sådana människor finns i alla kyrkor. 
Frågan är bara hur länge de blir accepterade där. Luther blev räk-
nad som fiende och kastades ut på grund av sin reformation. 

Hur är det idag? Idag blir de utkastade som erkänner att barndo-
pet är fel och som låter sig döpas med det bibliska dopet. Här 
ser du en punkt där kyrkan vill kväva reformationen. Många andra 
kyrkor gör precis likadant. Om du inte visar lojalitet mot traditio-
nen, blir du en fiende och kastas ut. En av de äldste i min pingst-
församling i Sverige sade så här till mig efter att ha läst vad jag 
skrivit om Andedopet: ”Det är ditt stora ego som inbillar dig att 
du vet bättre än pionjärerna i pingströrelsen. Rätta dig efter vår 
lära annars får du gå.” Jag bad honom att utifrån bibeln visa var 
jag hade fel. Han kunde inte ge mig något argument från bibeln 
och kastade ut mig. Så går det till idag i många kyrkor. Men refor-
mationen går vidare! Jag är spänd på pingstkyrkans reaktion, när 
de inser felet i sin teologi, och på grund av detta inser det felakti-
ga i deras lära om den Helige Ande och tungotalet. Tradition eller 
reformation? Det temat behandlar jag i den andra delen av boken. 
Men låt oss börja med ett annat tema.
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1. Villolära: ”De 10 buden är avskaffade.”

Ett exempel: Föreställ dig att en av dina vänner säger: ”Vet du 
vad? Vi är inte förlovade längre.” Vad betyder det? Man skulle kun-
na tro att förhållandet hade kraschat och att de nu skulle gå skilda 
vägar. Men så tillägger han: ”Vi gifte oss.”

Då utbrister du: ”Ja, men hur i all världen? Hur menar du?” Men så 
klarnar det plötsligt. Det är ju förstås så att förlovningen upphör i 
och med bröllopet! De är inte längre förlovade. Men inte i betydel-
sen att allt är slut. Nej, raka motsatsen! Avsikten med förlovningen 
uppfylldes i och med det äktenskapliga förbundet! Nu finns något 
bättre, något djupare! Det är precis så vi måste förstå ”lagen”. La-
gen uppfylldes i och med korset, men det betyder inte att den av-
skaffades för att den var oviktig eller dålig. Nej, istället ingår den 
i det nya förbundet där den utvidgas och fördjupas! Det är precis 
denna sanning som så många missförstår och därför går vilse!

I vida kretsar av kristenheten är det ett fullt accepterat faktum att 
Guds lag är avskaffad.

Om vi utgår från detta, måste den första frågan lyda så här: Vilken 
av alla lagar i bibeln har avskaffats? Det finns naturlagar, Andens 
lag, syndens lag, frihetens lag, trons lag, de 10 buden och den mo-
saiska lagen. Vilka av dessa är avskaffade?

Jag har inte träffat någon predikant som kunnat förklara för mig 
vad dessa lagar betyder eller hur de hör ihop. Ingen hade t.ex. 
lagt märke till att Gud skiljer på de 10 buden och den mosaiska 
lagen i Gamla testamentet. 

lagen, evangelIum och nådlagen, evangelIum och nåd

Studium nr 1:
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Här väntar dig ett studium som är helt okänt i samtliga teologis-
ka seminarier! Detta är avgörande för att förstå det sanna biblis-
ka evangeliet! Följande punkter skulle varje predikant känna till i 
 detalj.

Låt oss titta närmare på detta i bibeln:

Gud skiljer mellan de 10 buden och den mosaiska lagen.

De 10 budorden skrevs på oförgänglig sten med Guds eget finger. 
Mose skulle lägga dem inuti förbundsarken.

“I arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig.” (2 Mos. 
25:16; 5 Mos. 10:2)

Den mosaiska lagen skrevs för hand av Mose på Guds befallning 
på förgänglig papyrus och denna lag skulle Mose lägga på utsidan 
av förbundsarken!

“Ta denna lagbok och lägg den vid sidan av Herren er Guds för-
bundsark.” (5 Mos. 31:26)

Den mosaiska lagen skulle läggas vid sidan av arken eftersom 
delar av den senare skulle tas bort genom Jesus.

Flera bud i den mosaiska lagen var förebilder på Jesus verk, och 
skulle uppfyllas och därefter tas bort genom det han fullbordade 
på korset. Men inte de 10 buden! Genom hans fullbordade verk på 
korset och utgjutandet av den Helige Ande, skulle de läggas i våra 
hjärtan! Gud förutsade detta genom Hesekiel:

”Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter 
mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hes. 36:27)

”Detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels 
hus, säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva 
den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt 
folk.” (Jer. 31:33)
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Gång på gång har jag hört argumentet om denna text att denna 
profetia endast relaterar till Israels folk. Det stämmer inte. I He-
bréerbrevet står det att detta är resultatet av det nya förbundet 
som trädde i kraft genom Jesus blod (Hebr. 8:6; 10:10).

Fylld med Guds Ande säger Johannes: 

”Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud 
är inte tunga.” (1 Joh. 5:3)

Hur kan man med dessa bibeltexter som grund hävda att de 10 
buden har avskaffats?! Guds nåd får absolut inte förstås som att 
Gud inte längre är så noga med synden!

”Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom 
för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de för-
vränger vår Guds nåd till försvar för omoral …” (Judas 4)

“Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två 
eller tre vittnar mot honom. 29 Hur mycket strängare straff tror 
ni då inte den förtjänar som trampar på Guds Son, föraktar det 
förbundsblod som har helgat honom, och som kränker nådens 
Ande?” (Hebr. 10:28-29)

Men Guds nåd har ett mål:

”Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den 
(Guds nåd) fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsli-
ga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt 
i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet: att 
vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlig-
het. 14 Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglös-
het och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra 
goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt 
eftertryck. Låt ingen se ner på dig.” (Titus 2:11-15)

Ser du hur felaktig läran är, att Guds 10 bud är avskaffade?!
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Vad säger Jesus?

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeter-
na. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag 
säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bok-
stav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Därför 
ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär männ-
iskorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem 
och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket.” (Matt. 5:17-19)

Jesus förmanar dig: ”Tro inte på dem som hävdar att de 10 buden 
är avskaffade!” 

Vem tror du på?

Jag vill säga det med enkla ord: Jesus har i kärlek, liv, vishet, ord 
och gärning fullkomligt uppfyllt Guds 10 bud och genom detta är 
han den normgivande och fullkomliga förebilden för alla Guds 
barn, så att även vi ska leva i harmoni med Gud.

”Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans 
bud. Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast 
vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i ho-
nom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek 
verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. 6 Den som sä-
ger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” 
(1 Joh. 2: 4–6)

Nyligen sade någon till mig, vilket jag har hört många gånger tidi-
gare: ”Men det är ju lagiskt!?”

Låt mig kort förklara skillnaden för dig mellan en lagisk människa 
och en Andefylld kristen:

Den lagiska människan menar att det räcker med att noggrant 
hålla de 10 buden och genomföra ritualerna i den mosaiska lagen 
för att bli frälst. Detta är lagiskhet i judiskt tänkande och frälser 
inte någon. 
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En människa som tror på gärningslära, menar att man genom att 
göra goda gärningar kan förtjäna sin frälsning. Även detta är en 
felaktig väg.

En omvänd, troende och andefylld kristen håller inte Guds 10 bud 
för att han vill förtjäna sin frälsning, utan därför att han vet att 
han endast blir frälst genom tron på Jesus. Han har förstått det 
hemska och farliga med synd och lagbrott, och har omvänt sig 
till Gud! Nu älskar han Gud och hans bud och håller dem, inte av 
fruktan för att gå förlorad, och inte heller av plikt för att förtjäna 
sin frälsning. Han älskar Gud, det goda och det rätta!

Ser du skillnaden?

Varje uppriktig bibelläsare måste fråga sig själv hur lagen kan vara 
avskaffad när ”laglösheten” är tecknet på den sista tiden?

2. Laglöshet är tecknet på den sista tiden

”eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de 
flesta.” (Matt. 24:12)

”Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara 
han som håller tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse trä-
da fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och 
förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är 
ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens 
tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem 
som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till san-
ningen så att de kunde bli frälsta.” (2 Tess. 2:7–10)

Jesus har ingenting att göra med den karismatiska scenen som 
anser att Guds bud är avskaffade. 

”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i him-
melriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska 
säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat 
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med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort 
många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem 
sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa.” 
(Matt. 7:21–23)

Märker du att det är just i de kretsar där man predikar högst om 
avskaffandet av Guds bud som man pratar mest om mirakel? Ob-
servera detta! 

Många kristna har bara en ytlig förståelse av bibeln i ”meter”. 
Dessa citerar ofta följande text från Paulus:

“Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, 
som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men An-

den ger liv.” (2 Kor. 3:6)  

De förstår versen så, att man inte längre behöver ta bibeln eller 
Guds lag så noggrant. Men hur passar denna felaktiga tolkning 
ihop med vad Jesus säger här?

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeter-
na. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag 
säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bok-
stav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Därför 
ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär männ-
iskorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och 
lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket.” (Matt. 5:17)

Jesus ord här motbevisar den falska tolkningen att vi inte längre 
måste ta bibeln så noggrant. Vad Paulus menar med det ska jag 
visa dig senare.

Jesus varnade för karismatisk villfarelse i den sista tiden. Han ville 
inte ha någonting med den att göra (Matt. 7:23). Dessa människor 
tror att Jesus är herre, de tror på en andlig värld, de tror på teck-
en och under och praktiserar andliga gåvor, men Jesus vill aldrig 
någonsin ha med dessa att göra! Orsaken är ”laglöshet”.



19

Det låter kanske hårt, men den som hävdar att Guds lag har av-
skaffats, han har inte rätt förstått vad bibeln säger om lag och 
evangelium. En öppen människa ser rent logiskt, att idén om att 
lagen skulle vara avskaffad, är rent nonsens!

Föreställ dig ett land där förbrytare är dömda eftersom de brutit 
mot lagen. När dessa sedan ber om nåd säger man till dem: ”Sta-
ten är nådig, ni ska inte straffas, och eftersom ni nu är benådade 
gäller inte längre lagen för er. Ni kan bryta den när ni behagar. 
Fortsätt att stjäla! Ljuga! Lev i otukt och sälj droger! Bedra an-
dra!...” Detta vore ju vansinnigt! Det skulle leda landet till kaos! 
Just detta vansinne står många predikanter och predikar!

En av mina vänner var i en av Skandinaviens största församling-
ar. Predikanten predikade villoläran att de 10 buden avskaffades 
genom Jesus. Efter gudstjänsten frågade min gode vän, talaren 
lite närmare om just det där. Då förklarade predikanten: ”Jag är 
fri från lagen! Om du vill kan vi gå till bordellen tillsammans!” I 
Tyskland går man ett steg längre. Där har en karismatisk rörelse 
upplöst äktenskapet och alla har fri sex, för nu gäller endast kär-
lekens lag!

Vi är mitt uppe i avfallet som Jesus varnade för!

Vi ska i följande studium noggrant bekanta oss med temat ”lag”, 
”evangelium” och ”nåd”. Jag vill ännu en gång visa att detta inte 
är något oviktigt sidotema utan helt avgörande för vår frälsning!

Jag kommer att ta ett steg i taget för att du ska förstå samman-
hanget med lagen i det Gamla testamentet. Först då kommer du 
att förstå betydelsen av lagen i Jesus frälsningsverk och målet 
med evangeliet!

Hjärtligt välkommen till ett spännande bibelstudium på temat: 
Guds kärlek, lag, straff, dom, nåd och helgelse.
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3. Guds kärlek

Alla kyrkor vet att Gud är kärlek.

”Gud är kärlek.” (1 Joh. 4:8)

Men vad det betyder, där går meningarna isär. Jag kommer strax 
till saken. Den som har läst igenom bibeln vet att det centrala i 
Guds kärlek inte är en blind illusion eller en rosaskimrande känsla. 
Guds kärlek har ingen erotisk karaktär. Guds kärlek betyder heller 
inte att Gud är tolerant. Guds kärlek har en moralisk karaktär. 

Hjärtesaken i Guds kärlek är Guds moral

Detta bevisar den oskiljaktiga enheten mellan Guds kärlek och 
hans lag.

“När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds 
barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans 
bud är inte tunga” (1Joh. 5:2-3)

Här säger Johannes att om vi älskar Gud och håller hans bud kom-
mer vi också att älska varandra med gudomlig kärlek. Det är alltså 
uppenbart att det inte finns någon kärlek till vår nästa, när vi stjäl, 
ljuger eller till och med dödar honom. Även Paulus definierar kär-
leksbudet tydligt:

Definition av kärleksbudet: ”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 an-
dra bud sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som 
dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken 
lagens uppfyllelse.” (Rom. 13:8-10)

Kärleksbudet kan inte stå för sig självt. Den som lever i kärleken 
kommer också att hålla alla de 10 buden, som Paulus definierar. 
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Vi ser alltså tydligt att Guds kärlek inte kan separeras från Guds 
moral.

Hjärtesaken i Guds kärlek är Guds moral

I mångas öron låter detta ”negativt”. Vi känner till uttrycket ”mo-
raltant”. Men låt mig förklara det för dig.

Definition av moral: 

Moral är en positiv förpliktelse i Gud och i oss till det goda, rätta 
och sanna.

Gud vet vad som är gott, rätt och sant och hans heliga moral för-
pliktigar. Dessutom vill Gud allas och hela universums bästa!

Vad skulle hända om Guds kärlek vore utan moral?

• Hur kunde Gud vara god om han nu och då gjorde det onda?

• Hur kunde Gud vara rättvis om han gång efter gång handlade 
orättvist?

• Hur kunde Gud vara trovärdig om han av och till talade osan-
ning?

Utan denna Guds moraliska kärlek, vore Gud inte bättre än en 
syndare. Vi är och förblir syndare utan denna gudomligt moralis-
ka kärlek i oss.

Hur känner man igen ett Guds barn?

“Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans 
bud. Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid 
hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men 
hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen 
nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli 
i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” (1 Joh. 2:3-6)
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Vad säger Skriften?

• Hur känner vi igen ett sant Guds barn?

• Hur förstår vi när människor talar lögn eller lever i en religiös 
illusion?

• Har du lärt känna Jesus?

• Skulle Johannes acceptera dig som ett Guds barn, enligt tex-
ten ovan?

4. Guds lag i paradiset

Kanske har du någon gång undrat över varför inte Gud gav de 10 
buden till människan redan i paradiset? Var det likgiltigt för Gud 
hur människorna levde? Skulle människan utveckla sin egen etik? 
Är det rätt av Gud att ändra sina värderingar med tiden? Är det 
Guds vilja att olika kulturer och samhällen ska ha olika värderingar?

Nej! Orsaken till att de 10 buden inte gavs i paradiset är att Gud 
själv, personligen, var närvarande. Gud är lagen personifierad! 
Gud hade, genom Jesus, skapat människorna så att de skulle 
orientera sig till honom.

“allt är skapat genom honom och till honom.” (Kol. 1:15)

Lägg märke till formuleringen. Allting var skapat genom honom 
och till honom! Människan var skapad till Guds avbild och behöv-
de Gud för att vara människa! Människan skulle i allting orientera 
sig till Jesus!

När vår första son kom till världen gav vi honom inte en bok med 
regler för vårt hem. Det är helt normalt att barn orienterar sig till 
sina föräldrar. Det är ”normalt”. Det är ”normen”! På samma sätt 
kunde människan i allt orientera sig till Gud, som är måttstocken 
för allting! I frågor om identitet, etik, prioriteringar, beteenden, 
förhållningssätt, osv. skulle människan i allt vara fullkomligt helig, 
som Gud!
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Moral är Guds kärleks hjärtesak. Gud själv är lagen. Jesus är lagen 
personifierad och demonstrerad! Människan skulle orientera sig 
till honom för att vara lika fullkomlig som Jesus!

Men människan lät sig förföras av Satan. Människan lät sig intalas 
att hon kunde vara som Gud. Adam ville inte vara ond, han ville 
vara som Gud! Och hurdan är Gud? Gud är kärlek! Han är rättvis 
och god! Så ville Adam vara. Faktum är att som Guds avbild var 
Adam redan lik Gud! Det var precis det Gud ville! Men Satan över-
talade Adam att han kunde bli som Gud, fast utan Gud! Han skulle 
kunna vara ”fri” och självständig och vara sin egen herre! Och just 
här ligger förförelsen: Utan Gud som förebild - vad finns det då för 
måttstock för kärlek, rättvisa, identitet och etik?

Ett annat ord för Satan, är ”diabolos”. Det betyder ”förvirrare”. 
Förförd av Satan, blev Guds avbild en snedvriden bild. Den gu-
domliga identiteten och de heliga värderingarna blev förvirrade 
och förvrängda och förstörde den heliga fullkomligheten. Männ-
iskorna blev fallna, ynkliga syndare. Hela världen är totalt förvir-
rad när det gäller rätt och orätt! Detta kommer sig av att man inte 
längre orienterar sig till Gud, utan lever efter Satans bud.

I satanistiska rörelser gäller bara ett bud; ”Gör som du vill”. Om 
alla gör som de vill, då gör ingen det som Gud vill och därför ser 
världen ut som den gör idag. Guds vilja är att hans heliga väsen 
ska förverkligas i våra liv. Satans mål är vi förverkligar oss själva, 
utan Gud.

Vad betyder ordet synd? Bibeln ger oss definitionen:

“Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott 
mot lagen” (1 Joh. 3:4)

Vi kan se ”heliga” ut på utsidan. Men hur ser vi ut på insidan?

“Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni ful-
la av hyckleri och laglöshet.” (Matt. 23:28) 
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Utan en levande relation med Gud, som själv är lagen, är människ-
an full av laglöshet. Från Adams tid till dess att Guds dom kom ge-
nom syndafloden, härskade anarki, synd och laglöshet som hela 
tiden blev värre och värre.

Jag har frågat mig själv, varför Gud inte genast straffade dem med 
döden, direkt efter att de hade syndat mot honom i paradiset? 
Gud hade ju sagt:

”Och Herren Gud gav mannen denna befallning: “Du kan äta fritt 
av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott 
och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden 
dö.” (1Mos 2:16-17)

Men Adam och Eva fick leva vidare! De blev mycket gamla! Utifrån 
det kan vi dra slutsatsen: Döden var inte tänkt som ett Guds straff. 
Nej, på grund av synden, begränsar Gud livet i denna värld efter-
som han är nådig och barmhärtig.

Det är enkel matematik: Synd plus evigt liv är lika med evig fasa! 
Föreställ dig att du skulle behöva leva för evigt i denna syndiga 
värld där du inte kan dö! Du skulle kunna kidnappas och torteras 
i ett, 100, 1000 år eller mer. Förstår du nu? Det är ren nåd att Gud, 
genom döden, begränsar lidande och ondska. Redan Kain, Adams 
son, dödade sin bror Abel. Förlusten och smärtan av detta vägde 
tungt på familjen. Men livet var trots allt värt att leva. Det fanns 
det som var intressant att upptäcka och uppleva! Gud lät de för-
sta människorna bli förhållandevis mycket gamla. Det måste tyda 
på, att livet var jämförelsevis lättare för dem än för t.ex. Mose. 
Han var, efter alla svårigheter och umbäranden, mätt på att leva 
redan när han var 120 år gammal. I Tyskland tar ungefär 10,000 
människor livet av sig varje år. För många är livet redan i unga år 
outhärdligt. Synden fräter sönder samhället. För många är döden 
den enda utvägen. Människor plågas av brist på identitet och per-
spektiv. De bär på hopplöshet, skuld och smärta. 

Synd och ett liv utan slut kommer aldrig att passa ihop.
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5. Varför förintade inte Gud Satan genast?

Så varför förintade inte Gud Satan, när han inför de andra änglar-
na började tänka och tala illa om Gud?

Varför utplånades inte Satan av en blixt när han senare öppet vå-
gade visa sitt uppror mot Gud?

Varför lät Gud Satan och de fallna änglarna bli kvar här på jorden, 
när Gud ändå visste att Satan skulle förföra även människorna?

Varför tilläts Satan ens komma inför Guds ansikte och varför tala-
de Gud vänligt med honom?!

Varför fick Satan plåga Job och hela världen?

Svaret är enkelt. Det handlar om två olika gudsbilder. Om Gud 
hade förintat Satan redan från början, då hade ju Gud visat att 
djävulens lögner var sanna! Då skulle alla änglar i all evighet tänka 
att Satan hade rätt! Då hade Gud varit hård och brutal och Satan 
skulle haft rätt! Alla änglar och människor skulle göra Guds vilja 
av rädsla och Gud skulle aldrig i all evighet bli fri från bilden av en 
brutal diktator!

Gud är allvetande. Han förutsåg redan innan världens grund var 
lagd, att Satan, andra änglar och vi människor skulle missbruka 
vår fria vilja till att göra det onda! Men det fanns inget alternativ 
för Gud eftersom hans mål är:

Evigt liv i perfekt harmoni med oss människor.

Men perfekt harmoni är bara möjlig med perfekta människor! Och 
vad är en perfekt människa? En som gör det goda och rätta, där-
för att han fungerar som en robot, eller en som frivilligt och av 
övertygelse gör det goda och rätta?

Svaret är klart. Den fria viljan är förutsättningen för sann kärlek. 
Gud är kärlek och vill bli känd och älskad för sin kärlek! Han vill att 
det ska ske frivilligt och av övertygelse!
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Kan en muskulös man tvinga en kvinna att gifta sig med honom? 
Bara genom att komma på tanken, bevisar han att han är en psy-
kopat! Det är likadant med Gud! Gud kan inte missbruka sin all-
makt och tvinga oss att leva i harmoni med honom. Gud är kärlek 
och vill bli känd och älskad för sin kärlek!

Gud förutsåg att änglar och människor skulle vända sig bort ifrån 
honom, missförstå och göra uppror mot hans kärlek. Gud har inte 
agerat planlöst i världshistorien. Nej, han skapade världen för att 
lösa syndens problem!

• Alla änglar och människor skulle steg för steg se vart en liten 
synd, olydnad mot Guds bud, med alla dess konsekvenser, 
skulle leda.

• Alla änglar och människor skulle tydligt se Satans sanna karak-
tär och skuld.

• Alla änglar och människor skulle se hurdan Gud i sin kärlek, 
verkligen är!

Från berättelsen om Job, skulle världen lära att han var en männ-
iska som levde gudfruktigt och föredömligt. Men Satan anklaga-
de honom och sade att han levde så, enbart av egoistiska motiv. 
Satan hävdade att Job skulle förbanna Gud rakt i ansiktet, om Gud 
drog bort sina välsignelser från honom! Jag har sett människor 
som gjort precis detta när de hamnat i en kris. Men inte Job och 
de sant heliga. De älskar Gud inte av egoistiska motiv utan därför 
att Gud är kärlek och värd att älska! De älskar Gud för Guds egen 
skull och inte för de välsignelser han ger. 

Den skuldtyngda världhistorien, är testet som skiljer agnarna 
från vetet. Vårt liv här visar om vi passar att leva i Guds eviga 
rike eller inte.

Om en man älskar en kvinna, upptäcker han en helt ny värdedi-
mension i henne. Om han fick välja mellan kvinnan och resten av 



27

världen, skulle han bestämma sig för kvinnan, eftersom han vet 
att han inte kunde vara lycklig utan henne. Begrunda vad det be-
tyder att Gud älskar dig.

Tänk också på vad det innebär att lära känna Guds kärlek och äls-
ka honom tillbaka! Den som verkligen har förstått Guds kärlek i 
Jesus, älskar Gud för Guds skull och inte för de välsignelser som 
han ger.

Det handlar om ”Gudsbilden”! Vilken bild av Gud kommer för evigt 
att hänga i himlens tronsal och i alla himelska varelsers hjärtan?

6. Den sanna Gudsbilden på korset

Innan jordens grund lades, hade Gud förutsett att änglar och 
människor skulle vända sig bort ifrån honom, och på grund av 
sin synd gå förlorade för evigt. Det fanns bara ett sätt att rädda 
människan! Genom Jesus Kristus!

Gud var redo att bemöta Satans anklagelser och lögner med san-
ningen! Gud kom till världen som ett ”ljus som går upp” så som 
solen går upp vid horisonten och lyser upp mörkret och stiger hö-
gre och högre tills den mitt på dagen står som allra högst och 
strålar klart! Så blev Guds kärlek i Jesus liv hela tiden mer och mer 
uppenbar!

Johannes skriver:

”Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in 
i det sista.” (Joh. 13:1)

Det är tyvärr en dålig översättning. Det grekiska ordet för ”i det 
sista” är ”telos”. Vi använder ordet för ”television” eller teles-
kop”. Ordet betyder inte ”slut, ände, eller det sista...” utan det 
handlar om det ”yttersta”. Med ett teleskop kan vi se till den yt-
tersta galaxen! Jesus älskade sina lärljungar till det yttersta! Sedan 
förklarar Johannes vad han konkret menar med det. Han beskri-
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ver hur universums Skapare tog av sin mantel och band en linne-
duk om sig och böjde sig ner inför dem, som han visste snart skul-
le förråda, överge och förneka honom! Jesus tvättade de fötter 
som skulle hämta soldaterna och sedan springa iväg ifrån honom. 
Och inte nog med det! Jesus gick till korset för våra synder för 
att lida och dö, så att vi inte skulle få det som vi, på grund av vår 
synd, förtjänar! Sådan är Gud! Han älskade oss till det ”yttersta”. 
Där på korset blev Satan besegrad, för där blev hans lögner och 
falska anklagelser slutgiltigt utplånade och motbevisade! Korset 
visar för evigt hurdan Gud verkligen är!

Satan hade genom lögner och insinuationer dragit människan 
bort från Gud. Men korsets ”Gudsbild” avslöjar Satan som lög-
nare, samtidigt som Gud drar människan till sig med sanning och 
kärlek!

”Och när jag blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig.” 
(Joh. 12:32)

Lägg märke till att före korset hade ingen i universum en aning om 
Guds avsikt! Ingen ängel och inte ens Satan kunde ana den. När 
Jesus tillfångatogs härskade mörkret. Satan hade influerat Judas. 
Satan ville se Jesus lida och menade att när Jesus var död, skulle 
Satan ha vunnit segern! Men hur bestört och förfärad måste han 
inte ha blivit när han tvingades inse att han totalt gjort bort sig, 
ungefär som att göra sjävlmål i fobolls-finalen när det står oav-
gjort. Jesus död var den högsta uppenbarelsen av Guds kärlek! 
Jesus bad för sina mördare:

”Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” (Luk. 23:34) 

Här står Guds kärleks sol som allra högst och det är andlig mid-
sommar!

Här är Guds kärlek i sin yttersta fullkomlighet uppenbarad för 
evigt! Denna Guds kärlek väcker i varje troendes hjärta; kärlek till 
Gud, hans moral och sanning, hans Ord och hans lag!
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Där på korset blev Satan utkastad från Guds närvaro.

“Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste 
kastas ut.” (Joh. 12:31)

Från denna stund var hans tillträde till himlen förlorat. Han hade 
inte längre tillträde dit som han hade haft under Jobs liv. Spelet 
var över. Satan visste att hans tid var ute. Jesus gav Uppenbarel-
seboken till Johannes. Satan kan läsa och han vet att han måste 
lida sitt eviga straff i eldhavet tillsammans med alla de fallna äng-
larna och alla människor som blir kvar i sin synd och laglöshet. 
Denna dom kommer inte att medföra att änglar och människor 
säger att Gud är hård och brutal. Alla kommer att förstå och veta 
att var och en får sitt rättvisa straff. Alla kommer för evigt att veta 
att Gud är full av kärlek och godhet. De vet att han är full av rätt-
färdighet och sanning, och att han aldrig, aldrig någonsin gjort 
det minsta misstag!

Kan Satan beklaga sig? Gud hade skapat honom perfekt som den 
högsta av änglarna! Kan Adam beklaga sig? Gud hade skapat ho-
nom perfekt och satt honom i paradiset och ställt honom inför 
fullbordade fakta! Gud har aldrig gjort något fel! I Guds sista dom 
kommer allas knän att böja sig inför honom och varje tunga frivil-
ligt och av full övertygelse bekänna honom. I all evighet kommer 
korsets bild av Gud att stanna kvar i människors hjärtan!

I paradiset var Gud måttstocken för allting. Han var den till vilken 
allt och alla skulle orientera sig och så kommer det återigen att bli 
i himlen! Den som inte av hjärtat vill detta, kommer inte till himlen.

Vi har sett att Adam och alla människor efter honom har låtit sig 
förföras av Satan.

Låt oss gå vidare och tänka på lagen:
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7. De 10 buden - Guds självuppenbarelse

När Gud senare uppenbarade sig för Mose och gav honom de 10 
buden, sade han inte: Här får ni 10 regler, utan han sade:

“Jag är Herren din Gud.” (2 Mos. 20:2)

Ser du det personliga tilltalet? Gud ger inte bara 10 regler utan här 
presenterar han sig själv! Föreställ dig att jag står bakom en vägg 
gjord av papp så du inte kan se mig. Men genom 10 hål i väggen 
sticker jag ut mina 10 fingrar. Du skulle genast förstå att det var 
någon som stod där bakom väggen, eller hur?

Precis så måste vi se på de 10 buden! Gud sträcker i lagen sina 
båda händer emot oss eftersom han vill leva i harmoni med oss!

Gud själv är lagen! Gud är måttstocken för allting! 

Bibeln utmanar oss om och om igen att tänka abstrakt. Jesus 
 säger: Jag är världens ljus, jag är livets bröd, vinstocken, herden, 
dörren, vägen, sanning och livet… Paulus säger om Jesus, att han 
är: Rättfärdighet, vishet och helighet. Genom Jesaja säger Gud till 
oss:

”Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket” (Jes. 
49:8)

Vi måste förstå saker och ting personifierade! Precis så är det med 
lagen! Gud själv är lagen!

En människa som skelar med ögonen, ser inte en klar bild. Precis 
så är det med många kristna. De får inte ihop Guds kärlek och 
Guds lag, fastän det handlar om en och samma sak! De 10 buden 
är en självuppenbarelse av Gud och hans kärlek! I de 10 buden 
visar Gud hurdan han är och sträcker sina båda armar emot oss 
så att vi kan leva i harmoni med honom!
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8. Gud identifierar sig med sitt Ord

Jesus är lagen personifierad.

Johannes börjar sitt evangelium så här:

“I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var 
Gud.” (Joh. 1:1)

Guds Ord är Gud! Som en uppenbarelse av Gud, är Guds Ord inte 
”bara en uppenbarelse”, utan det är Gud. Det gäller även för Guds 
lag! Lagen är Guds uppenbarelse i Ord och är därför Gud! Gud är 
lagen och lagen är Gud! Gud är alltings måttstock!

Gud talar inte bara sitt Ord, eller låter sitt Ord skrivas, men också:

“Och Ordet blev kött” (Joh. 1:14)

Jesus är Guds Ord som blev människa och Guds lag som blev kött! 
Jesus förverkligade lagen, han personifierade lagen. Han levde la-
gen och uppfyllde den med liv, kärlek, vishet och goda gärningar. 
Jesus sade:

“Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profe-
terna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfyl-
la. Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte 
en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.” 
(Matt. 5:17-18)

Hur kan man tro på en villolärare som uttalar dessa ord: ”Lagen 
är avskaffad” när Jesus säger: ”Tro inte att jag har kommit för att 
upphäva lagen...!” Vem tror du på? Villoläraren eller Jesus?

Tänk efter:

Vad skulle vara speciellt med Jesus utan Gud lag?! Det speciella 
med Jesus är ju just att han oklanderligt levde Gus lag med kärlek, 
vishet och föredömliga gärningar! Det är denna heliga attraktivi-
tet som vi måste lära känna och eftersträva! Detta har många inte 
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alls förstått! Detta har många aldrig ens hört! Många ser i Jesus 
bara en ”mirakelgörare” och förväntar sig att Jesus ska förbättra 
omständigheterna i våra liv genom under! En sådan tro ”på Jesus 
namn” räcker inte för att bli frälst.

”Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till 
tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv an-
förtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte 
behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad 
som fanns i människan.” (Joh. 2:23-25)

Det är inte bara så enkelt, att alla som ”tror på Jesus namn blir 
frästa.”  Frågan är, vad man förknippar med sin tro på Jesus! Att 
tjäna sig själv i ”tron på Jesus namn” och mirakel i Jesus namn 
frälser inte (Matt. 7:23). Du kan tro på ”Jesus namn” och ”arbeta” 
i hans namn, men om du inte vänder om från synd och lagbrott 
och älskar Guds lag kommer du till slut att vakna ur din fruktans-
värda illusion och gå förlorad för evigt!

”Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans 
bud. Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid 
hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men 
hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen 
nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli 
i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” (1 Joh. 2:3-6)

Jesus kom för att förvandla oss till sin avbild! Det som Jesus gjor-
de för att åstadkomma detta var hans syndfria liv! Och vad är då 
synd? Hur definierar biblen synd?

”Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott 
mot lagen.” (1 Joh. 3:4)

Synd betyder också att ”missa målet”. Gud mål med oss är att vi 
ska bli lika Kristus. Den som lever i synd missar detta mål. Den 
som uppfyller lagen så som Jesus gjorde, har nått målet. Den 
som hävdar att lagen är avskaffad, missar inte bara målet utan 
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går i helt fel riktning.

Bibeln lär klart att Jesus aldrig syndade. Han bröt aldrig ett enda 
av Guds bud. Tvärtom uppfyllde han lagen! Hans mål är att vi ska 
leva precis som han!

För Johannes är det glasklart: Den som älskar Gud, älskar hans 
lag! Den som säger att han älskar Gud och inte håller hans lag, 
han är en lögnare och har inte lärt känna Jesus. 

Ta dessa ord på allvar! Idag lever många i en villfarelse! De har 
inte lärt känna Jesus! De visar det genom att säga att Guds lag 
är avskaffad och genom att inte älska Guds lag! Detta eftersom 
Jesus är de 10 budorden förkroppsligade! Jesus är de 10 buden 
personifierade! Jesus har uppfyllt de 10 buden! Den som avfärdar 
de 10 buden, han avfärdar i verkligheten Jesus och lever i religiös 
villfarelse.

9. Gud tar varje synd personligt

Föreställ dig att jag står där bakom kartongväggen med mina fing-
rar utstickande ur 10 hål och så kommer du och bryter mitt lillfing-
er. Skulle du då kunna säga: ”Det är väl inte så farligt? Jag bröt ju 
bara ett lillfinger.” Nej! Du har nu ett jätteproblem med Kornelius 
själv!

Då förstår du också den här meningen:

”Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyl-
dig till allt.” (Jak. 2:10) 

När jag först läste det här, tänkte jag: Det är ju orättvist! Jag har 
ju inte dödat någon! Hur kan jag ha brutit mot hela lagen?! Men 
jag tänkte fel. Vi tänker ”grekiskt”. Det hebreiska sättet att tänka 
är annorlunda. Vi måste se lagen personifierad! Den är Guds själv-
uppenbarelse! Den som bryter ett bud, han har ett problem med 
Gud själv! 
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David hade förstått det. När David bekände sin synd sade han:

”Mot dig, just mot dig, har jag syndat och gjort det som är ont i 
dina ögon.” (Ps. 51:6)

Slutsats: Gud är lagen personifierad och tar varje synd personligt!

Många människor identifierar sig med sina ägodelar. Många mo-
torcyklister har byggt sina motorcyklar och gjort dem unika. De 
har förverkligat sig själva i sina motorcyklar! Gå nu till ett klubb-
hus med en hammare och börja slå på en av deras maskiner! Du 
kommer snabbt att märka vem den tillhör. Du skulle lika gärna 
kunna angripit ägaren! Han tar dina slag personligt! Han identifie-
rar sig med sin motorcykel. Om du skulle titta in i barnvagnen och 
säga om min son: ”Vad ful han är!” Jag skulle ta det personligt! 
Jag identifierar mig med min son! Så är det med Gud. Gud tar hela 
världens skuld personligt, eftersom han skapade allt och förverk-
ligade sig själv i sin skapelse. Han identifierar sig med den och äls-
kar den! Man måste förstå detta: Gud tar varje synd personligt! 
Varje brott mot lagen och varje synd är ett ”brott” mot Gud själv!

Nu förstår du också varför Jesus säger att helvetets eld väntar 
den som kallar någon för idiot.

”Den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Ge-
henna.” (Matt. 5:22) 

Genom att göra det, förolämpar du Gud själv!

På domens dag kommer alla att förstå det.

”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har 
ni gjort för mig… Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, 
det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt 
straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt. 25:45-46)

Det gäller både det goda och det onda. Gud tar varje synd per-
sonligt, men också varje god handling! Min syster är fruktansvärt 
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rädd för hundar. Men eftersom hon älskar mig, köper hon alltid 
med sig läckerbitar till min hund när hon kommer för att hälsa på. 
Hon vet att det gör mig riktigt glad eftersom jag älskar min hund. 
Jag uppskattar henne mycket för detta. Så är det också med Gud! 
Han gläder sig, när vi gör gott mot andra, eftersom han tar det 
personligt!

Slutsats: Gud tar varje synd och brott mot lagen personligt. 
 Därför är också han den ende som kan förlåta synd!

Låt oss gå vidare med ämnet brott och straff.

10. Varför finns det straff?

Det är en viktig fråga. Varför finns det överhuvudtaget straff? Det 
är inte så att Gud väntar på att någon ska synda så att han äntli-
gen har anledning att straffa honom! Gud är inte sådan!

“Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag gläder mig inte åt den 
ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om 
från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! 
Ni vill väl inte dö…” (Hes. 33:11)

Gud har inget intresse av att straffa, och ett rättvist land har inte 
heller något intresse av att straffa människor. Så varför har då alla 
länder straff – och även Gud?

Detta ämne borde undervisas grundligt i alla skolor och i alla för-
samlingar!

Tyvärr är det så att syndare inte känner till det viktiga med lagen. 
De är egoister och skyr inga medel för att tillfredsställa sin girig-
het. De har begär till sin nästas ägodelar och skulle vara redo att 
ljuga, stjäla och till och med döda för att få det de vill ha.

Därför behöver staten stifta lagar. De består av två delar. För det 
första: ”Du skall inte” och för det andra: Straffet som du får om 
du ändå gör det.
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Ett land har relativt lindriga straff för relativt små brott. För stör-
re brott finns det hårdare straff och för grova brott straffas man 
med de allra hårdaste straffen.

Straff har en dubbel funktion:

För det första: Genom straffet ska syndaren bli avskräckt från att 
begå brottet.

För det andra: Straffet ska få syndaren att begrunda lagen. Synd-
aren ska fråga sig själv: ”Eftersom nu straffet för brottet är så 
strängt, vad är det som är så viktigt med lagen så att jag måste 
lyda den? Varför är det så illa att bryta den?

Ett exempel: Ett mord får det värsta straffet. Det ska först och 
främst avskräcka människor från att mörda och sedan ska de stäl-
la sig frågan: ”Eftersom nu mord får ett så hårt straff, vad säger 
det om värdet på en människas liv? Varför är det så fruktansvärt 
att döda en människa? Hur påverkar det den jag mördar, familjen, 
samhället och mej själv?”

Man kan diskutera om straffen i vårt samhälle verkligen är tillräck-
ligt avskräckande. Jag har intrycket att knappast någon tänker på 
hur förhärdat vårt samhälle har blivit. Att förhärdelsen har ökat är 
ett faktum för Gud!

Vilket straff ges i vårt samhälle för äktenskapsbrott? Inget. Det 
finns till och med agenturer som annonserar i dagstidningarna 
och vill hjälpa folk att begå äktenskapsbrott! Vad säger Gud?

För äktenskapsbrott gäller dödsstraff.

“Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, 
ska den som begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru straf-
fas med döden, både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryter-
skan.” (3 Mos. 20:10)

Då säger man: ”Gud är hård och brutal!”
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Den som tänker så, bevisar för Gud, att han själv är brutalt för-
härdad i sin synd. Han borde reflektera över lagen: ”Varför är det 
så viktigt med trohet i ett äktenskap? Varför är det fel att svika 
sin partner? Hur påverkar det partnern, barnen, familjen och sam-
hället?” Tänk på hur många liv som förstörts just på grund av äk-
tenskapsbrott! Hur många mord och självmord! Gud instiftade ett 
sådant straff, inte för att han är hård och brutal och tycker om att 
straffa, men för att vi har fallit i synd och han vill väcka oss! Han vill 
få oss att låta bli äktenskapsbrott och istället hålla äktenskapet 
heligt! 

Jesus sade: 

“Den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Ge-
henna.” (Matt. 5:22) 

Är Jesus hård och brutal? Den som tycker det, visar att han själv är 
hård och brutal! Dina vänner kanske anser det som helt ”normalt” 
att prata så om andra. Men Gud kommer aldrig att anpassa sig till 
vår norm! Gud är helig! Och vad är det Gud vill?

“Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara he-
liga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är 
helig.” (1 Petr. 1:15-16)

Eftersom Gud hotar med helvetets eld för ett skymfords skull, 
borde vi stanna upp och tänka efter varför det är så fruktans-
värt! Tänk på alla människor som idag behöver psykiatrisk vård 
på grund av ord som har skadat dem! ”Du är ju ingenting! Du kan 
ingenting! Det blir aldrig någonting av dig!” Hur många människor 
har inte begått självmord eller mördat någon just på grund av 
ord? Jag läste om ett fall där en tonåring sköt ihjäl sina klasskam-
rater eftersom de mobbade honom. Jag har som själasörjare träf-
fat otaliga människor som berättat för mig hur de ligger vakna 
på nätterna med hatiska fantasier efter att de blivit förolämpade 
eller mobbade! 
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Är Gud hård och brutal? Eller är vi det, när vi inte förstår allvaret i 
denna allvarliga synd?

Den som anser Guds straff vara hårt, han visar Gud att han själv 
är en förhärdad syndare som är blind för betydelsen av lagen.

Det finns en skillnad mellan Guds straffsystem och vårt här i väst-
världen. I våra länder avskräcker inte straffen särskilt mycket. För-
brytare begår till och med brott avsiktigt, för att få ha det varmt 
och skönt i ”lyxfängelserna”. Det finns människor som tar risken 
att ertappas, eftersom brottet ger dem ”en vinning” och straffet 
ändå är relativt lindrigt! Så är det inte med Guds straffsystem! Gud 
vet hur fruktanvärd en enda synd är och Gud vill förhindra varje 
synd! Därför gäller dödsstraff för varje lagbrott! 

Ett exempel: Föreställ dig att myndigheterna i ditt land stiftar en 
lag där den som skräpar ner i naturen ska straffas med döden. 
Folk skulle protestera högljutt! Men varför? Det skulle ju resultera 
i att folk slutade att skräpa ner i naturen! Det finns soptunnor och 
återvinningscentraler överallt! Varför då denna högljudda pro-
test? Det är ju bara att sluta kasta skräp i naturen! Myndigheterna 
måste vara väldigt angelägna att förhindra att man kastar skräp 
i naturen. Det är alltså anledningen till det hårda straffet. Staten 
tycker inte om att straffa. Den är inte hård och brutal. Den vill bara 
konsekvent få ett slut på nedskräpningen i naturen! Detsamma 
gäller för Guds straff. Gud vet hur fruktansvärd en enda synd är 
och vill absolut förhindra den! Detta är oerhört viktigt!

Straffen och övriga bud i den mosaiska lagen har till avsikt att 
helt förhindra synd!

Många har svårt att begripa detta, eftersom de inte ser det avsky-
värda med synden! Man behöver insikt från Gud genom den heli-
ge Ande för att rätt förstå synd (Joh 16:8). Utan rätt förståelse av 
synden, finns ingen konsekvent och uppriktig omvändelse. Och 
utan omvändelse, finns ingen frälsning.
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Det finns fler bud i den mosaiska lagen som berör detta: Offerri-
tualerna

11. Lagen om offer

Att Gud inte tycker om de gudlösas död, bevisar han med det 
ställföreträdande offret. Om en människa av misstag begick en 
synd, visste han att han förtjänade straffet! Detta faktum var all-
mänt accepterat i samhället! 

Gud visade i den mosaiska lagen att för särskilda synder behövdes 
särskilda offer. Ett exempel:

“Om en ledare syndar genom att han av misstag bryter mot något 
av Herren sin Guds bud och gör sådant som inte får göras och han 
därigenom drar på sig skuld, eller om han av någon får veta vilken 
synd han har begått, ska han som sitt offer föra fram en bock, ett 
felfritt djur av hankön. Han ska lägga sin hand på bockens huvud 
och sedan slakta den inför Herrens ansikte på samma plats som 
man slaktar brännoffret. Det är ett syndoffer.” (3 Mos. 4:22-24)

Syndaren måste förlita sig på offret! ”Han ska lägga sin hand på 
bockens huvud.” Detta är betydelsefullt! Symboliskt uttryckte 
detta att skulden överfördes på offerdjuret. Därefter slaktades 
det oskyldiga djuret i syndarens ställe. 

Även denna lag skulle bidra till att samvete och moral upprätt-
hölls och att syndaren skulle bestämma sig för att inte synda igen!

Redan Abraham fick uppleva vad Guds ställföreträdande innebar. 
När han lyfte kniven för att offra sin son, stoppade Gud honom 
och visade honom det ställföreträdande offerdjuret.

Vid uttåget ur Egypten gick dödsängeln förbi de hus där blodet 
från ett lamm hade strukits på dörrposterna. Dessutom skulle 
man äta köttet från offerlammet. Det var en symbol på Jesus, som 
senare blev vårt påskalamm. Han gav sitt blod, i vårt ställe och på 
grund av det ska vi ta emot Jesus i våra liv.
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Offren hade som mål, liksom Jesus korsdöd, att människor skulle 
få förlåtelse, men också att de skulle komma till besinning, upp-
höra att synda, ta Guds lag på allvar och lyda den!

Det fanns ett tredje bud i den mosaiska lagen:

12. Omskärelsen

Gud krävde att alla nyfödda barn av manligt kön skulle omskäras. 
Detta gällde även för hedningar som ville bli upptagna bland Guds 
folk. Jag frågade mig själv i många år vad detta kunde betyda?! 
Svaret finns i bibeln!

”I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan 
med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och 
begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväck-
ta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte 
honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och 
er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med 
Kristus.” (Kol. 2:11-13)

Denna lag, liksom de båda andra lagarna (straff, offer) var ”skugg-
bilder” på Kristus.

”Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva 
verkligheten är Kristus” (Kol. 2:17)

Paulus beskriver för oss vad omskärelsen symboliserar. Den gam-
la syndiga människan ska ”omskäras” d.v.s. dödas, och Kristus 
ska bli vårt liv.

Paulus säger i Romarbrevet:

”hjärtats omskärelse sker genom Anden” (Rom. 2:29)

Omskärelsen av köttet i det gamla förbundet var en yttre sym-
bol på vad den Helige Ande skulle göra i våra hjärtan i det nya 
förbundet!
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Omskärelsen var också en symbol på att vi ska avhålla oss från 
synd och bli befriade!

Paulus säger i Korintherbrevet: 

”Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. 
Vad som betyder något är att man håller Guds bud.” (1Kor. 7:19)

Paulus gör en tydlig skillnad mellan den mosaiska lagen och de 10 
budorden! 

Dessa 3 bud i den mosaiska lagen uppfyllde Jesus på korset. 

• Skuldbrevet naglades fast på korset

• Jesus är vårt påskalamm

• Den Helige Ande har ”omskurit” våra hjärtan

På korset uppfyllde Jesus dessa 3 bud i den mosaiska lagen och 
i och med det gjorde han dem ogiltiga. Men däremot inte de 10 
buden! Avsikten med avskaffandet av dessa 3 mosaiska bud, är 
att vi inte längre lever i synd och laglöshet, utan att vi av hjärtat 
håller de 10 buden, som Jesus gjorde!

Matt. 5:17; Hes 36:27; Jer. 31:33; 1 Joh. 2:2-6; 1 Joh. 5:3 

13. Vad betyder det att vara ”under lagen”?

De 10 buden som Guds självuppenbarelse, å ena sidan, och de tre 
delarna i den mosaiska lagen, å andra sidan, medförde att judarna 
absolut inte ville synda! Det kan man lätt förstå. Synd betydde 
dödsstraff.

På det sättet var judarna ”under lagen”. Det betyder: De ville inte 
synda eftersom de fruktade straffet!

Detta är definitionen på en människa som är under lagen:
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En människa som är ”under lagen” vill inte begå vissa synder, 
eftersom hon är rädd för straffet eller de negativa konsekvenser 
som hennes synd medför.

Om straffet inte hade funnits, skulle hon begå synden! Det visar 
att hon är en syndare som älskar synden och inte har förstått be-
tydelsen av lagen! Hon saknar insikt och är blind för Guds heliga 
moral, och undviker synden på grund av påföljden!

Redan det faktum att hon avstår från vissa synder är bättre än om 
hon skulle begå dem. Men Gud ser till hjärtat! En sådan människa 
kan utifrån verka föredömlig, men i sitt hjärta är hon full av synd.

”Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och 
all möjlig orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni rätt-
färdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och 
laglöshet.” (Matt. 23:27-28)

Hela hennes religiositet äger rum på ”utsidan”, men det sker ing-
en förändring på insidan. En sådan människa är ”under syndens 
lag”.

Paulus säger: 

”Innan tron kom hölls vi instängda och bevakade under lagen 
tills tron skulle uppenbaras” (Gal. 3:23)

”för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få sö-
ners rätt.” (Gal. 4:5)

”Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen.” (Gal. 5:18)

Detta betyder inte att de 10 budorden är avskaffade! Paulus säger: 

”Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen 
utan under nåden. Hur är det då? Ska vi synda, eftersom vi inte 
står under lagen utan under nåden? Verkligen inte!“ (Rom. 
6:14-15)
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Under lagen älskade vi synden men förträngde den av rädsla för 
straff. Men: Under nåden älskar vi Gud och hans lag och att hålla 
den är lätt för oss! 

”Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud 
är inte tunga” (1 Joh. 5: 3)

Det är en villfarelse när folk menar att ”under nåden” betyder att 
Guds 10 bud är avskaffade! Dessa vilseförda människor känner 
inte till meningen av vad ”under lagen” eller ”under nåden” bety-
der. Men klart och tydligt är, att de missförstått bibeln! 

”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 off-
rat 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 gärning-
ar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. 
Låt ingen se ner på dig.” (Tit. 2:11-15) 

Paulus säger klart, att vi inte blir frälsta genom ”laggärningar”. 

”Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom 
laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också 
vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom 
tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar 
blir ingen människa rättfärdig.” (Gal. 2:16)

Detta betyder inte, att de 10 buden är avskaffade! ”Laggärning-
ar” är de rituella handlingar som beskrivs i Mose lag (straff, of-
ferritualer, omskärelse). Jesus har uppfyllt allt detta! Målet är, 
att vi älskar Gud och hans bud och inte förblir ”under lagen”. Må-
let är att vi ”under nåden,” lever ut Guds lag av hela vårt hjärta!  
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De flesta missuppfattar detta! De vet ingenting om alla dessa 
sammanhang och tolkar felaktigt, att vara ”under nåden” bety-
der att de 10 buden är avskaffade. När man prövar att hänvisa till 
de 10 buden citerar de Paulus felaktigt: 

”Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga 
genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden ge-
nom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus 
beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna…” (Gal 5:4)

Paulus avskaffade aldrig de 10 buden! Problemet här är, att de 
kristna ville låta omskära sig och gå tillbaka till ritualerna i Mose 
lag! Därmed bevisade de, att de inte hade förstått, att de inte 
trodde, eller att de hade kommit bort från... att Jesus är uppfyl-
lelsen av offren och omskärelsen! 

14. Vad är ”syndens lag”?

Syndens lag kan liknas vid gravitationslagen. Allting dras nedåt. 
Vi kan samla all vår kraft och hoppa högt, men vi landar där nere 
igen! Så är det också med våra anstängningar att förbättra eller 
förändra oss själva! Försök så får du se, att syndens lag är verk-
sam, precis som tyngdkraften. Paulus beskriver detta tillstånd:

”Vi vet att lagen (10 buden) är andlig. Men själv är jag kötts-
lig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som 
jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör 
jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen 
(10 buden) är god. Men då är det inte längre jag som gör det, 
utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i 
mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmå-
gan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det 
onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, 
då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. 
Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda: att 
det onda finns hos mig. I min inre människa gläder jag mig över 



45

Guds lag (10 buden) men i mina lemmar ser jag en annan lag 
(syndens lag) som kämpar mot lagen (10 buden) i mitt sinne och 
gör mig till fånge under syndens lag i min kropp.” (Rom. 7:14-21)

När vi alltså lever med ”syndens lag” i oss och är ”under lagen”, 
då är det med oss som med en gryta full med vatten som står på 
en het platta. Vattnet kokar och genererar ett tryck. Försök nu att 
med all din kraft trycka ner locket på grytan så att ingen vattenån-
ga slipper ut!

Vi är liksom i en gryta i vilken synden kokar och syndens makt och 
begär genereras.

Locket är lagen, som består av två delar, lag och straff. Syndens 
lag i oss genererar trycket och lagen undertrycker synden!

Men det blir mer fel än rätt. Många klarar av att hålla en fin fasad i 
det offentliga livet, men inuti är de fulla av synd, som ”kokar” och 
när de inte känner sig observerade, lever de ut sin synd. Åtminsto-
ne i sin fantasi! Så många ”kristna” söker sex på internet, eller är 
fulla av begär efter världsliga ting. Detta är avgudadyrkan. 

“Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, 
alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. 
Låt ingen bedra er med tomma ord.” (Ef. 5:5-6)

Den som undertrycker synden, på grund av att han fruktar Guds 
straff eller konsekvenserna för familjen, församlingen eller sam-
hället, han är ”under lagen” och bevisar att ”syndens lag” gene-
rerar trycket inom honom!

Vad tror du skulle hända om myndigheterna sade så här: ”Ni får 
en vecka på er att göra precis vad ni vill utan att ni behöver frukta 
något straff.” Våld och kaos skulle leda till landets undergång. Vi 
såg vad som hände i Rwanda eller i Jugoslavien när syndens gryta 
exploderade och staten inte längre kunde få på locket. Hundratu-
sentals människor massakrerades på bara några timmar.
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Det bevisar vilken enorm potential, synden har i människan! Och 
det är bara ”locket” med de hotande staffen som kan kontrollera 
den!

15. Vad är ”Andens lag”?

”Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens 
och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen (ritualer), svag 
som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud ge-
nom att  sända sin egen Son som syndoffer,  till det yttre  lik en 
syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle 
lagens rättfärdiga krav (10 buden) uppfyllas i oss som inte lever 
efter köttet utan efter Anden.” (Rom. 8:2-4)

Lagens rättfärdiga krav uppfylls i oss när vi lever i Anden! 

Det finns en annan lag, aerodynamiken. Ett flygplan kan övervin-
na tyngdkraften. Om jag befinner mig i ett flygplan kan jag flyga 
utan egen ansträngning! Det är flygplanets kraft som övervinner 
tyngdkraften! Det är aerodynamikens lag som övervinner tyngd-
kraftens lag. Jag måste bara stanna kvar i flygplanet!

Så är det med Andens lag. Den som förblir ”i Kristus”, liksom 
man förblir i flygplanet, kommer att uppleva att Guds Ande över-
vinner syndens lag!

”Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens 
och dödens lag … Så skulle lagens rättfärdiga krav (10 budor-
den) uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter An-
den.” (Rom. 8:2, 4)

”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt 
av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni 
det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om 
någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig 
kan ni ingenting göra.” (Joh. 15:4-5)
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Är du i Kristus? Är det ditt liv? Den som förblir i honom, upplever 
verkligheten som Johannes beskriver:

”Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans 
bud. Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast 
vid hans bud, han är  en  lögnare och  sanningen finns  inte  i  ho-
nom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek 
verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger 
sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” 
(1.Joh. 2:3-6)

Utan en biblisk tro på Jesus är det omöjligt att ”förbli i honom” 
och hålla lagen (de 10 buden), eftersom ”syndens lag” (tyngdkraf-
ten, trycket i den kokande grytan) finns i oss och vi är under lagen 
(locket på grytan). Men Jesus renar oss på insidan och genom An-
dens lag förblir vi i Kristus och han i oss, (flygplan, aerodynamik) 
och då håller vi de 10 buden av kärlek, precis som Jesus gjorde!

Men precis lika sant är det: Om jag är uppe bland molnen och in-
billar mig att jag kan flyga, öppnar flygplansdörren, hoppar ut och 
sträcker ut mina armar, vad händer? Jag störtar! Jag måste ”förbli 
i flygplanet”. Endast ”i flygplanet” kan jag övervinna tyngdkraf-
ten och flyga. Tyngdkraftens lag är fortfarande verksam! Syndens 
lag också! Men Andens lag övervinner syndens lag inom mig!

”Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott 
mot lagen. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort 
synderna. Det finns ingen synd i honom. Den som förblir i honom 
syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner ho-
nom inte. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta 
är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som ägnar sig åt synd 
(den som bryter mot de 10 buden) är av djävulen, för djävulen 
har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenba-
rats för att göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av 
Gud ägnar sig inte åt synd (brott mot lagen), för Guds säd för-
blir i honom.” (1 Joh. 3:4-9)
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”När vi älskar Gud och håller hans bud (10 buden), då vet vi att vi 
älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud 
(10 buden). Och hans bud är inte tunga, för allt som är fött av 
Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat 
världen: vår tro.” (1 Joh 5:2-4)

Det är vår tro. Är det din tro också? 

Det är inte min egen ansträngning, eller min egen kraft, utan den 
Helige Ande som åstadkommer det heliga livet! Hemligheten till 
ett heligt kristenliv är att ”förbli i Kristus”! Men den som låter sig 
lockas bort därifrån av världen, Satan eller andra människor, eller 
en fel ”nåd” kommer att falla djupt i synd!

Jesus säger att vi bär mycket frukt om vi förblir i honom och han i 
oss. Det här är Andens frukt:

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlig-
het, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen 
inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med 
dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då 
också följa Anden.” (Gal. 5:22)

Det kristna livet är inte en förbättringsprocess där vi med egen 
ansträngning försöker att producera den ena efter den andra av 
Andens frukter. Nej, om vi förblir i Kristus, då är frukten där fullt 
ut! Det är en frukt med alla ”vitaminer”. I Kristus finns seger över 
varje synd!

Men om jag efter 30 år som kristen bara för ett ögonblick inte för-
blir i Kristus, då kan jag begå samma synder som före min omvän-
delse! Det finns bara två alternativ. Antingen är du i Kristus och 
han i dig - eller inte. Mänskligheten delas inte upp i ”före Kristus” 
och ”efter Kristus”, utan i Kristus och inte i Kristus!

Är du i Kristus och han i dig?
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Johannes gav oss tydliga kriterier för att känna igen en sann kristen: 

”Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans 
bud. Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid 
hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men 
hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen 
nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli 
i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” (1 Joh. 2:3-6)

Paulus har ett test. Klarar du det?

”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)

Är du ”under syndens lag” eller ”under Andens lag”?

Andens lag betyder inte att de 10 buden är mindre viktiga, utan 
att vi genom Anden, när vi är i Kristus, uppfyller de 10 buden, 
precis som Jesus!

Det finns ytterligare en lag i detta sammanhang.

16. Frihetens lag

Jakob talar om frihetens lag.

”Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir 
kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig göra-
re, han blir salig i det han gör.” (Jak. 1:25)

Det betyder inte att vi är fria att bryta lagen, utan att vi blir be-
friade från vår oförmåga att hålla lagen, när vi blir kvar i Kristus!

Förklaring: Som syndare var vi syndens slavar och även om vi ville 
hålla lagen var vi inte ”fria” att göra det utan måste erkänna att 
vi var syndens slavar. Vi var ”under lagen” och ”syndens lag” be-
härskade oss.
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Men nu är vi, genom Jesus, fria från syndens lag så att vi kan hål-
la Guds lag! Vi är inte fria att synda, men Andens lag har befriat 
oss från syndens lag! Vi är inte längre ”under lagen” (kom ihåg 
definitionen), utan vi älskar Gud, Jesus och Guds lag! Nu är vi be-
friade till att hålla Guds lag!

”Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud 
är inte tunga” (1 Joh. 5:3)

En förvandling sker genom tron på Jesus! Utan Jesus var det inte 
möjligt att hålla lagen! Nu, I Kristus, är det inte tungt att hålla Gud 
bud! Vi älskar Guds bud! Är det din erfarenhet? 

Vi håller Guds lag frivilligt och av övertygelse på samma sätt som 
vi av övertygelse håller trafiklagarna. Vi vet att tryggt och säkert 
resande bara är möjligt om alla håller trafiklagarna! Hur vansinnigt 
vore det inte om polisen, när han stoppade en trafiksyndare, först 
förmanade honom, och sedan när han bad om nåd svarade: ”Du 
är benådad. Från och med nu behöver du inte lyda trafiklagarna. 
Du kan köra som du vill!” Det vore ju rent vansinne! Precis detta 
vansinne predikar många förkunnare idag!

17. Vad är ”Laggärningar”

”Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom 
laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också 
vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom 
tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar 
blir ingen människa rättfärdig.” (Gal. 2:16)

Vissa menar nu att vi inte ens ska försöka hålla de 10 buden, ef-
tersom vi genom det bevisar att vi fallit från nåden. Men när vi 
förstår det hela rätt, ser vi att det motsatta gäller!” 

För judarna betydde ”laggärningar” allt det som hörde ihop med 
offer-ritualerna - inte hållandet av de 10 buden!
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Här är problemet: Många människor på den tiden menade att 
det var helt okej att synda eftersom offrandet av ett djur inte var 
svårt! De menade att man blev rättfärdig genom laggärningarna 
(offren). När Paulus förkunnade Jesus för dem, förstod de att Je-
sus är offerlammet. Men sedan lät de sig övertalas av de religiösa 
judarna och började att igen följa offerföreskrifterna. Därför argu-
menterar Paulus så här: Om ni återinför djuroffren, har ni ju inte 
alls förstått värdet av Jesus ställföreträdande offer! Om ni läg-
ger tron på Jesus åt sidan och återigen förtröstar på djuroffren, 
då har ni fallit från nåden! Han betonar det ytterligare: ”Genom 
laggärningar (offren) blir ingen människa frälst!”

Men det betyder inte att de 10 buden är avskaffade!

Denna sorts religiositet är vitt utbredd i kyrkorna. En gång pratade 
jag med presidenten för en kriminell motorcykelklubb. Han berät-
tade för mig att hans kompanjon gick i kyrkan varje söndag. Han 
sade: ”Han behöver verkligen bikta sig.” Han intygade att han själv 
också går i kyrkan ofta. De går i kyrkan eftersom de har dåligt sam-
vete. Där tar de emot ord av förlåtelse, men de ändrar sig inte, 
utan blir bara mer förhärdade. Precis så hade den judiska religio-
nen urartat på Jesus tid. Den religiösa eliten i templet i Jerusalem 
hade följande inställning: ”Hoppas nu att riktigt många människor 
syndar den här veckan så att vi får sälja så många offerdjur som 
möjligt.” Jesus reagerade och agerade med kraft emot allt detta:

”På tempelplatsen såg han dem som sålde oxar, får och duvor 
och dem som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska 
av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får 
och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord, och 
till duvförsäljarna sade han: ”Ta bort det härifrån! Gör inte min 
Fars hus till en marknadsplats!” (Joh. 2:14-16)

De var fullständigt förhärdade i sina synder och förstod inte läng-
re Guds offersystem. De menade att det bara var att komma med 
ett offer och sedan var allt bra!” 
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“Laggärningarna” är offerritualerna och Paulus säger tydligt att 
dessa offerritualer var en skugga av Jesus. De pekade fram emot 
Jesus offer.

Vi läser i Hebréerbrevet att alla offerritualer och allt blod från of-
ferdjuren inte kan rena oss från våra synder. Det kan bara Jesus 
blod! Dessa offerritualer avskaffades på korset, eftersom Jesus 
blev vårt offerlamm!

Men så som offerritualerna skulle främja hållandet av de 10 bu-
den, så ska också Jesus verk på korset, främja att vi håller de 10 
buden! 

Judarna på den tiden hade svårt att begripa att Gud faktiskt hade 
kommit även för hedningarna. De menade att hedningarna också 
måste offra och omskäras precis som Gud påbjudit judarna i den 
mosaiska lagen, men istället var det judarna som behövde förstå 
att offren och omskärelsen bara var en skugga av Jesus (Kol. 2:17).

Viktigt: ”Laggärningar” är inte hållandet av de 10 buden, utan of-
ferritualerna. Dessa skulle främja hållandet av de 10 buden! Jesus 
avskaffade laggärningarna, men därmed inte de 10 buden. De ska 
levas ut i våra liv genom Kristus verk i oss!

18. Är Kristus lagens slut?

Många förkunnare hänvisar till Romarbrevet 10:4 och menar att 
de 10 buden genom Jesus verk är avskaffade och inte längre gäl-
ler. Låt oss titta lite närmare på detta.

”Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en 
som tror.”  (Rom. 10:4)

För det första: Det grekiska ordet ”telos” betyder inte ”avskaf-
fad” eller ”upplöst” i betydelsen att något har ”upphört” att gäl-
la. Jesus har heller inte uppfyllt lagen i den bemärkelsen att vi inte 
längre måste hålla den. Nej, verbet som kommer från ”telos”, är 
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”teleo” och betyder att föra något till fullkomlighet, att göra det 
yttersta för att maximalt ”fördjupa” eller ”uppfylla” något.

Det grekiska ordet handlar om att göra något maximalt, till det 
”yttersta”. Ordet ”tele” finns också i många moderna ord och har 
även då samma betydelse. Med ett teleskop kan man se mycket 
långt, ända till världsalltets yttersta! Med en telefon kan man nå 
människor ända till världens yttersta gräns. 

Paulus säger i textsammanhanget, fritt översatt: ”Fariseerna har 
en normlös religion. Det är bara Jesus som uppfyllde Guds lag till 
det yttersta. Därför är han den enda förebilden för hur vi ska leva 
ett rättfärdigt liv.’’

Johnnes använder samma grekiska ord och ämne:

”Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in 
i det sista.” (Joh. 13:1)

Det betyder att Jesus älskade lärjungarna till det yttersta! I min 
grekiska språknyckel förklaras denna vers med uttrycket: ”till det 
djupaste”. Jesus visar här hur djup hans kärlek är. Johannes in-
leder det 13:e kapitlet med dessa ord och använder sedan fott-
vagningen för att förklara vad han menar. Här ser vi hur vår Her-
re och Gud, honom som alla änglar och alla människor av hjärtat 
skulle tjäna, ödmjukar sig djupt och tvättar sina lärjungars fötter! 
Något sådant hade världen inte sett tidigare! Var kan man se nå-
got sådant? Vilken kung har någonsin gjort något sådant? Vilken 
politiker eller superstar? Här böjer universums skapare knä inför 
människor som han visste snart skulle förråda, förneka och över-
ge honom! Han gick ännu längre! I sin kärlek gick han till det yt-
tersta i lidandet och döden på korset! Och vad säger han till oss 
medan han gör detta?

”Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort 
mot er.” (Joh. 13:15)
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Detta gäller den här situationen och även hela Jesus liv! Hans liv 
är i sin yttersta fullkomlighet den normgivande förebilden och 
exemplet för oss! Det är så vi ska leva!

Det är temat i Romarbrevet 10:4. Där står med andra ord: Fariséer-
nas sätt att hålla lagen är motbjudande, begränsat och inskränkt. 
Jesus uppfyllde lagen fullkomligt, till det yttersta. På grund av 
detta är han förebilden för dem som är Guds barn, hur de ska leva 
ett rättfärdigt liv. Det är det Jesus pratar om: 

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeter-
na. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag 
säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en 
bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Där-
för ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär 
människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller 
dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag sä-
ger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och 
fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.” (Matt. 5:17-20)

I ordet ”telos” finns samma dynamik som i texten som säger att 
Jesus lärde lydnad och genom det blev fullkomlig.

”Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidan-
de. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig fräls-
ning för alla som lyder honom,” (Hebr. 5:8-9)

Det handlar inte om att Jesus var olydig och måste lära lydnad 
som vi, eftersom Jesus var utan synd i hela sitt liv. Han var alltid 
och i allt lydig mot Gud. Det krävdes en fördjupad lydnad av Jesus 
på grund av motsättningar, fientlighet, förräderi, tortyr och död. 
Detta gjorde det svårare för Jesus att älska, lyda och tjäna, men 
mitt i allt detta fördjupade han sin lydnad till det yttersta! Så blev 
hans fullkomlighet tydligare och mer uppenbar! Runt omkring Je-
sus blev det allt mörkare, och därför lyste ljuset av hans fullkom-
lighet allt klarare! Den svåraste stunden i Jesus liv, blev höjdpunk-
ten av den gudomliga uppenbarelsen! Jesus bad för sina mördare:
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”Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” (Luk. 23:34)

Jesus kom som ett ljus som skulle ”stråla fram” i denna värld. Lik-
som solen går upp ur mörkret och stiger högre och högre tills den 
når sin höjdpunkt, så lyste Guds kärleks ljus i sin fullhet på korset! 

I sin kärlek gav Jesus sitt yttersta!

Textsammanhangen handlar inte om att de 10 buden är avskaffa-
de, utan om att Jesus helt och fullt uppfyllde dessa och därför är 
han exemplet som vi ska följa!

Det är ganska lätt att prisa Gud i en gudstjänst, men att som Pau-
lus, prisa Gud i fängelset efter att ha torterats, är något helt an-
nat! Det är ganska enkelt att älska sina bröder. Det är något helt 
annat att be om förlåtelse för sina mördare, som Stefanus gjorde.

Fastän de religiösa judarna hade en iver för Gud, var deras sätt att 
tolka och leva lagen meningslös i Guds ögon. Problemet var att 
fariséerna genom ”laggärningar”, dvs. ritualer, yttre gärningar, 
osv. försökte se rättfärdiga ut även om de var fulla av laglöshet 
på insidan. Detta gäller i många kyrkor också idag, både i de tradi-
tionella och de moderna karismatiska. Människor tar emot orden 
om förlåtelse, de talar och sjunger om kärlek och nåd, bara för att 
lätta sina samveten. Men de strävar inte efter att fullkomligt och 
heligt efterlikna Kristus. De känner sig goda nog även om de på 
insidan är fulla av synd och laglöshet. Paulus säger i Romarbrevet 
10 att en sådan rättfärdighet inte är värd någonting. Jesus är Guds 
måttstock för ett rättfärdigt liv. Jesus uppfyllde Guds lag fullkom-
ligt och av hjärtat. Därför är Jesus förebilden på hur vi ska leva.

19. Vad betyder det att leva ”under nåden”?

Att leva ”under nåden” betyder inte att de 10 buden är avskaffa-
de. Guds nåd är ingen täckmantel för ett liv i synd, eller en gratis-
biljett för synd.
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Bibeln varnar för denna irrlära, som är mycket utbredd idag:

”Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår ge-
mensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och 
mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har 
överlämnats åt de heliga. 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 omo-
ral” (Jud. 3-4)

Den som står en millimeter fel här, han står fel helt och hållet!

”För om vi fortsätter att synda (brott mot lagen) med vett och 
vilja  efter  att ha  fått  kunskap om sanningen, då finns det  inte 
längre något offer för synderna, utan bara en fruktansvärd vän-
tan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndar-
na. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om 
två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror 
ni då inte den förtjänar som trampar på Guds Son, föraktar det 
förbundsblod som har helgat honom, och som kränker nådens 
Ande?”  (Hebr. 10:26-29)

Hur kränker man nådens Ande? 

Vem förtjänar ett mycket strängare straff? 

Kan du se hur vilse stora delar av kristenheten är idag? 

Bibeln säger klart vilket mål Guds äkta nåd har:

”Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den 
(Guds nåd) fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsli-
ga 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 
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gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt ef-
tertryck. Låt ingen se ner på dig.” (Tit. 2:11-15)

Ser du att nådens mål är att befria oss från laglösheten? Ser du att 
nådens mål är att vi växer i ren fullkomlighet, och blir som Jesus? 
Här säger Paulus att den gudomliga nåden fostrar oss att hålla la-
gen och göra goda gärningar. Den som inte ser skillnaden mellan 
en lagisk människa med gärnings-rättfärdighet och en äkta kris-
ten, han går fel!

Vi kommer under Guds nåd, när vår tro på Jesus leder till att vi 
vänder om från all synd och laglöshet och vill leva i harmoni med 
Gud, precis som Jesus! Vi måste förstå och eftersträva det attrak-
tiva i Jesus heliga fullkomlighet! Endast den fullkomliga attraktiva 
kärleken, Jesus heliga liv och hans heliga, fullkomliga död, väcker 
önskan i oss att leva lika heligt som han! Den som förstår det att-
raktiva i Jesus helighet, han älskar Guds lag!

Endast denna Guds yttersta och fullkomliga kärlek i Jesus liv och 
död på korset, kan väcka kärleken till Gud i oss!

”Vi älskar därför att han först har älskat oss.” (1 Joh. 4:19)

Bara den som tror på att Jesus dog för våra synder i vårt ställe, 
så att vi inte skulle få det straff som vi förtjänar, och bara den 
som vänder om från sina synder och vill leva lika heligt som Jesus, 
kommer ”under nåden”.

Det är helt enkelt inte sant att Gud är nådig mot alla människor. 
Gud förkunnar ingen nåd till de förhärdade och gudlösa!

”När den ogudaktige får nåd lär han sig inte rättfärdighet. I det 
land där rätt skulle råda handlar han orätt, han ser inte Her-
rens höghet.” (Jes. 26:10)

”Därför väntar Herren på att få visa er nåd, därför är han upp-
höjd för att visa er barmhärtighet, för Herren är en domens 
Gud.” (Jes. 30:18)



58

Utan omvändelse från Satan, synd och laglöshet - till Gud, hans 
lag och helighet, finns ingen nåd!

I Amerika hände följande: En mördare som dömts till döden skulle 
avrättas. Många människor hade samlats för att protestera mot 
hans avrättning. Den dödsdömde hade i fängelset, börjat skriva 
barnböcker och genom detta blivit känd. Många ville därför att 
han skulle benådas. En reporter frågade guvernören varför han 
inte gav honom nåd? Guvernören gav ett tankeväckande svar. 
Han sade: ”Jag vill benåda honom! Men han tillåter mig inte att 
göra det!” Hur kunde detta komma sig? Ganska enkelt. Den döm-
de erkände inte sin skuld. Han förnekade inte att han mördat 4 
personer, men han lade skulden på staten och andra människor. 
Förstår du nu? Den som inte inser sin skuld och som inte erkänner 
landets lagar, kan inte benådas!

Som student i teologi fick jag göra praktik i ett fängelse. Staten 
har inte som mål att straffa människor så hårt och så länge som 
möjligt. Nej, istället vill man snabbt som möjligt och på bästa sätt 
integrera förbrytaren i samhället igen. Därför finns möjligheten 
att benåda. Precis så är det med Gud. Gud vill föra oss människor 
tillbaka till den himmelska gemenskapen. Förutsättningen är 
dock att vi omvänder oss från all synd och laglöshet och av hjär-
tat vill hålla Guds lag!

Innan man benådar en människa prövar man om hon har förstått 
något! Psykologer, sociologer och andra experter arbetar med 
den dömda personen för att finna ut om man kan ta ansvar för 
en benådning eller en tidigare frigivning. Detta är en fråga bland 
många, som ställs till fången:

”Vad tycker du om nivån på ditt straff”?

Om fången säger: ”Jag tycker att mitt straff är alldeles för hårt”, 
så är han i princip inte mogen för en benådning. Det är nämligen 
så här: Ett straff i ett land står i förhållande till lagen. Det finns 
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relativt ringa straff för små förbrytelser och hårda straff för svåra 
förbrytelser. Ingen stat tycker om att straffa! Straffet ska ju avhål-
la människor från att begå brott. Det är så lag och straff ska fung-
era! En människa ska resonera så här: Eftersom straffet för mord 
är så hårt, så att man inte ska döda någon, hur värdefullt är då ett 
människoliv? Hur fruktansvärt är ett mord för den som mördats, 
för familjen o.s.v.? Lagen är viktig och ska leda till eftertanke! 

Om en förbrytare säger: ”Straffet för mordet som jag begick är 
för hårt”, så visar han med det att han inte förstått värdet av en 
människas liv! Han är en potentiell återfallsförbrytare. Han är för-
härdad och en fara för samhället. En sådan kan inte benådas.

Nu frågar jag dig: Anser du att Guds straff är för hårda? Vilken sig-
nal ger du Gud med det? Ganska enkelt: Att du är förhärdad och 
alltså inte kan benådas. Du visar med det att du inte inser syndens 
ondska.

Vissa säger: Men Jesus benådade ju äktenskapsbryterskan och där-
med visade han, att han inte är så noga när det gäller äktenskaps-
brott! Precis här ligger hela missförståndet. Jesus avskaffade inte 
straffet för äktenskapsbrott. Han bekräftade det när han sade:

”Den av er som är utan synd kan kasta den första stenen på hen-
ne.” (Joh 8:7)

Straffet stadfästes!

Men samtidigt ser vi Jesus kärlek, vishet och rättfärdighet. Han 
visste att de religiösa som hade släpat dit kvinnan inte var ett 
dugg bättre än hon. Ja, kvinnan hade brutit mot lagen, men Jesus 
lät anklagarna förstå deras egen skuld! Männen omkring henne 
förstod att de själva, på insidan, var fulla av laglöshet! Det kan 
till och med ha varit så att en eller flera av dem också velat begå 
äktenskapsbrott med kvinnan! Jag säger detta för att öppna dina 
ögon för den inre dimensionen. Och överbevisade av sina samvet-
en, gick de sin väg.
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Jesus hade kunnat säga: ”Kom tillbaka! Jag är utan synd! Jag 
har rätt att kasta den första stenen!” Men Jesus kom inte för att 
döma utan för att rädda oss.

Varför kunde Jesus låta kvinnan gå utan att hon fick det rättvisa 
straff som lagen krävde? Svar: Därför att Jesus tog hennes straff 
på sig själv! Jesus har inte avskaffat straffet utan han har tagit 
världens synder på sig och låtit sig torteras och korsfästas så att 
vi inte får det straff som vi förtjänar! Detta är evangelium! Kvinnan 
fick gå därifrån ostraffad, eftersom Jesus tog hennes straff på sig!

Gud kommer aldrig någonsin att avskriva sina krav på ett heligt 
liv! De religiösa ville med den där händelsen sätta Jesus på prov 
för att se om han skulle försvaga eller upphöja lagen! De frukta-
de att Jesus skulle försvaga lagen! Men Jesus till och med höjde 
kraven!

Det faktum att han åt med syndare och var nådig mot människor 
gjorde dem misstänksamma! Tog inte Jesus Guds lag och synden 
så allvarligt längre? Jovisst! Det gjorde han! Jesus försvagade inte 
lagen. Nej, han tog vårt straff på sig själv och betalade med sitt 
blod! Så här sade han till kvinnan:

”Gå, och synda nu inte mer” (Joh. 8:11)

Så vad är synd? Svar: Lagöverträdelse! Jesus säger här: Jag låter 
dig gå, men håll lagen i fortsättningen!

Villkorlig dom

När en brottsling blir benådad, får han inte bara gå fri. Han får en 
”övervakare”. Han måste acceptera en tids övervakning. Om han 
under denna tid återigen bryter mot lagen, avslutas nådatiden 
och han måste avtjäna resten av sitt straff.

Så är det också med Gud.
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”För om vi fortsätter att synda (brott mot lagen) med vett och 
vilja  efter  att ha  fått  kunskap om sanningen, då finns det  inte 
längre något offer för synderna, utan bara en fruktansvärd vän-
tan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndar-
na. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om 
två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror 
ni då inte den förtjänar som trampar på Guds Son, föraktar det 
förbundsblod som har helgat honom, och som kränker nådens 
Ande?”  (Hebr. 10:26-29)

Finns det då en enda millimeters spelrum för synd och laglöshet?

Jesus säger, att den Helige Ande är vår ”Hjälpare”. Ordet för 
”hjälpare” är ”paraklet”. Det är ett juridiskt begrepp! Det betyder 
juridiskt bistånd! Den Helige Ande hjälper oss när Satan beskyller 
oss för att ha syndat. Guds Ande visar på värdet av Jesus blod så 
att vi med uppriktig ånger (2 Kor. 7:10) söker förlåtelse och blir 
förklarade oskyldiga inför Gud!

Men Guds Ande hjälper oss att vara ståndaktiga och lär oss att 
”förbli i Kristus”. Kom ihåg Andens lag. Vi kan leva ett segerrikt 
liv, när vi ”förblir i Kristus” och ståndaktigt står emot synden och 
alltså håller lagen precis som Jesus!

Du ser här villoläran i att de 10 buden skulle vara avskaffade och 
att Gud i sin nåd, inte skulle vara så noga med de 10 buden. Nej, 
nåden befriar oss från laglöshet! Gud renar åt sig ett folk som är 
ivrigt att göra goda gärningar!

Det handlar inte om att med ”rättfärdiga gärningar”, ”gärnings-
lära” eller ”lagiskhet” förtjäna frälsningen. ”Trons lag” innebär 
att var och en, som av hjärtat omvänt sig till Jesus, älskar Gud och 
hans lag och vill leva lika heligt och fullkomligt som Jesus gjorde. 
Det är ”trons lag” när en sann kristen lever i ”Andens lag”. Om 
din tro inte producerar kärlek till Gud och hans lag, och om din 
tro inte resulterar i en inre och yttre helighet, så är det inte en 
biblisk frälsande tro.
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Den som läser bibeln, kommer utan tvekan fram till att Jesus inte 
avskaffade de 10 buden! Jesus kräver till och med mer än lagen! 
Nu blir det spännande! 

20. Jesus och evangeliet fördjupar lagens krav

Jesus kräver helig fullkomlighet.

”Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig.” 
(Matt. 5:48)

Bibelns evangelium ställer mycket höga krav på oss människor! 
Varför? Jesus vill förvandla oss och lyfta oss till en ny dimension! 
Vi skall:

• Födas på nytt (Joh. 3:7)

• Få del av gudomlig natur (2 Petr. 1:4)

• Kraften som uppväckte Jesus från de döda skall vara verksam i 
oss (Ef. 1:19)

Jesus höjer lagens krav

Låt oss studera några av Jesus uttalanden i Matteusevangeliet.

Vi har sett att Jesus klart säger att vi inte ska tro dem som påstår 
att han kom för att avskaffa lagen (Matt. 5:17…). Tvärtom kräver 
Jesus en rättfärdighet, som ”vida överstiger” fariseernas rättfär-
dighet. I slutet av sitt tal säger han: ”Var alltså fullkomliga, så som 
er himmelske Far är fullkomlig.” (Matt. 5:48) 

Petrus förstod. Han säger: 

“Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i 
förr, när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är he-
lig ska också ni vara heliga i allt ni gör.” (1 Petr. 1:14-15)
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Jesus kom inte för att avskaffa lagen utan för att med sitt liv, sin 
kärlek och vishet, i ord och gärning, uppfylla den. Och på samma 
sätt som Jesus uppfyllde lagen, ska vi uppfylla den! Jesus är lagen 
förverkligad, lagen personifierad. Jesus är normen som vi ska leva 
efter! Jesus är den andre Adam. Om Adam hade förblivit i harmoni 
med Gud, då hade han levt precis lika heligt som Jesus! Hela värl-
den kunde ha levt så! Men Adam syndade, och alla efter honom! 
Jesus kom till jorden för att visa oss hur en ”normal” människa 
lever i harmoni med Gud och gjorde detta möjligt även för oss! 

Jesus levde ett fullkomligt, heligt liv och kräver av sina efterföl-
jare en fullkomlighet och rättfärdighet, som ”vida överstiger” de 
religiösas på den tiden. 

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profe-
terna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfyl-
la. Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte 
en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. 
Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och 
lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som hål-
ler dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag 
säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlär-
das och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.” (Matt. 
5:17-20)

Den som slutar läsa här kanske tänker: ”Nåväl, vi är rättfärdiggjor-
da genom Jesus blod och det är ju den bättre rättfärdigheten.” 
Det stämmer att vi blir rättfärdiga genom Jesus blod. Men: Rätt-
färdigheten ska visa sig i umgänget med våra medmänniskor. 
”Uppfylla” betyder: ”håller dem och lär ut dem”! Lägg märke till 
sammanhanget. I direkt anslutning till dessa ord konkretiserar Je-
sus vad han menar med den ”bättre rättfärdigheten”.

”Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda, 
och Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: 
Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och 
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den som säger ’idiot till sin broder är skyldig inför Rådet, och den 
som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehen-
na.” (Matt. 5:21-22)

”Ni har hört att det är sagt: Du ska 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)

”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta 
det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går för-
lorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra 
hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån 
dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än 
att hela din kropp hamnar i Gehenna.” (Matt. 5:29-30)

”Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag 
säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på hö-
gra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon 
vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få man-
tel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil 
med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från 
den som vill låna av dig.” (Matt. 5:38-42)

”Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din 
fiende. Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som för-
följer er. Då är ni er himmelske Fars barn, för han låter sin sol gå 
upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och 
orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni 
för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar 
på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hed-
ningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far 
är fullkomlig.” (Matt. 5:43-48)

Vad innebär då ”rättfärdighet”? Jesus kräver ju att vår rättfärdig-
het ska ”gå långt över” fariseernas. Vissa tror att rättfärdighet 
betyder att vi ska behandla alla människor lika. Men det stämmer 
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inte. Rättfärdighet är ett relationsbegrepp. Rättfärdighet kan 
bara finnas i ett förhållande. Att jag behandlar min fru annorlunda 
än jag behandlar alla andra kvinnor gör mig inte orättfärdig! Du 
behandlar din vän annorlunda än du behandlar en polis vid en tra-
fikkontroll, eller hur? Du behandlar dina barn annorlunda än din 
arbetsgivare, eller hur? Rättfärdighet handlar om att vi behandlar 
vår ”nästa” på rätt sätt. Ser du hur Jesus höjer lagens krav och 
kräver en fullkomlig rättfärdighet i sina barns liv? Jesus kom inte 
för att avskaffa lagen. Nej, han höjde lagens krav! Textavsnittet 
slutar med orden: ”Var alltså fullkomliga, så som er himmelske 
Far är fullkomlig”. Det är detta Jesus menar med ”rättfärdighet”. 

Denna förkunnelse har tre mål:

1.  Att avslöja syndaren. Utan lag finns ingen kännedom om synd. 
Men den skrivna lagen är inte tillräckligt ”djup”. En stolt människa 
kan säga: ”Jag har inte dödat någon. Jag har inte begått äkten-
skapsbrott så jag är ingen syndare!” Men Jesus fullkomliga före-
bild och de höjda kraven i evangeliet avslöjar alla människor som 
syndare! Johannes döparen var ett enastående exempel på helig-
het. Han erkände hur överlägsen i helighet Jesus var, samtidigt 
som han bekände sin egen ovärdighet.

”Jag behöver döpas av dig – och du kommer till mig!” (Mt. 3:14)

2.  Syndaren måste erkänna det riktiga i de krav som Jesus ställer 
för ett heligt liv. Han förstår att Gud inte kan säga: ”Jag tillåter 
en synd per dag.” Det vore absurt. Gud måste kräva helighet! Det 
gäller att låta bli synden samt att göra det goda. 

3.  Syndaren måste förstå evangeliets höga krav på ett heligt liv, 
för bara då blir han medveten om sitt behov av förlåtelse och inre 
förvandling. Detta kan endast ske genom Jesus och genom tron 
på det sanna evangeliet. Syndaren måste komma fram till insik-
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ten och ta till sig, att han inte kan bli frälst i egen kraft! Endast då 
förstår han varför han behöver Jesus förlåtelse och förvandling!

Från vår synvinkel som ”syndare” inser vi genom Jesus och evang-
eliet det omöjliga i dessa krav! Människor som känner till bibeln 
lite grand kommer att invända: ”Men Paulus sade ju att han inte 
kunde hålla lagen! Hur kan då Jesus kräva ännu mer?!”

Här är en av evangeliets avgörande punkter! Predikanter i sam-
arbete med den Helige Ande ska föra syndarna till precis denna 
fråga! De måste få höra de ouppnåeliga krav som Jesus ställer! 
För först när vi kommer till denna insikt, förstår vi att vi är synd-
are och att Jesus måste utföra sitt förvandlande verk i oss, en 
förvandling som är omöjlig i vår egen kraft! Något övernaturligt 
måste hända i våra liv, något som förändrar oss, så att vi kan säga 
med Johannes:

”Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud 
är inte tunga.” (1 Joh. 5:3)

Jesus befriar oss inte från att hålla de 10 buden - han befriar oss 
från det omöjliga i att hålla dem!

21.  Hur förkunnade Jesus ”evangeliet”?

Vilket svar gav Jesus den unga, rika och inflytelserika mannen på 
frågan om hur han skulle få evigt liv? Ganska enkelt!

”…vill du gå in i livet, så håll buden” (Matt. 19:17)

Och inte nog med det, när den unga mannen påstod att han höll 
de 10 buden sade Jesus:

”Ett saknar du.” ”Vill du vara fullkomlig?” (Mark. 10:21, Matt. 
19:21)

Det är Jesus fråga! Det är evangeliets fråga: Vill du vara fullkom-
lig? Det är ingen negativ plikt, utan ett privilegium!
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Den unga mannen gick bedrövad sin väg. Han hade inte förstått 
Jesus heliga kärlek.

Den rika ynglingen hade böjt knä framför Jesus och kallat honom 
”gode Mästare”. Men han förstod inte den fullkomliga, attraktiva 
heligheten i Jesus. Han förstod inte det som Johannes döparen 
erkände; Jesus heliga överlägsenhet. Hans hälsningsord ”gode 
Mästare” var bara floskler. Jesus avvisade dem och svarade:

”Ingen är god utom Gud allena” (Matt. 19:17)

Jesus ville öppna hans ögon! Sökte denna man verkligen Guds 
heliga, moraliska fullkomlighet? I så fall skulle han ha kännt igen 
den i Jesus. Om den unge mannen hade kunnat göra en resa i ti-
den och blivit försatt i paradiset, skulle han ha stått framför den 
samme Jesus! Men han var blind för det heliga, attraktiva livet! 
Synden gör oss blinda för det attraktiva i heligheten!

Den unge mannen var redan en högt uppsatt person! En riktig 
karriärmänniska! Tänk efter: Varför kastade han sig på knä fram-
för Jesus inför ögonen på alla andra och ställde denna fråga? Vad 
ville han egentligen? Förmodligen tänkte han att Jesus skulle sva-
ra så här: ” Du frågar mig hur du ska få evigt liv? Du är ung! Du 
har redan gjort så mycket gott och kommit så långt! Om inte du 
skulle få evigt liv, vem skulle då få det?!” Han ville bli ”upphöjd” 
inför alla människor. Det är sanningen. Jag känner lukten av såda-
na människor. Vi hade en maktmänniska som församlingsledare. 
Redan som barn lade jag märke till den där sortens falskhet. Vi 
hade ett par flickor i min klass, som alltid målade vackra bilder på 
konstlektionerna, men de sade alltid: ”Usch, min bild är så ful!” 
De ville bara höra de andra säga: ”Men den är ju jättefin!” Detta 
gick mig på nerverna. Jag var där en gång när en av dem, som van-
ligt beklagade sig över sin fula bild. Jag tittade på den och sade: 
”Ja, den är verkligen ful!” Du skulle ha sett hennes reaktion! Hon 
skällde ut mig och var mycket upprörd! Det blev så tydligt att hon 
hade försökt göra sig själv ”liten”, för att andra skulle göra henne 
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”stor”. Den unga mannen framför Jesus gjorde precis likadant. 
Han sökte bara omgivningens erkännande för att bygga upp sin 
egen position!

Som det gick för honom går det tyvärr för många idag! De kom-
mer inför Jesus och vill ha evigt liv men de förstår varken Jesus 
helighet eller sin egen syndfullhet och de förstår inte det sanna 
evangeliet! De förstår inte att Jesus uppmaning att ge upp allt och 
följa honom för att bli lika fullkomliga som han, är ett privilegium!

Det stod nyligen i tidningen om dottern till en indisk biljonär som 
gav upp allting där hemma för att gifta sig med mannen som hon 
älskade! Krävde Jesus för mycket av den rika unga mannen? Ab-
solut inte! Det faktum att han gick därifrån bedrövad bevisar bara 
att han inte förstod Guds kärlek. Det är sant att äkta kärlek upp-
täcker en ny värdedimension i den man älskar. Hur mycket mer 
sant är inte detta när det gäller Jesus?! Den som förstår och älskar 
Jesus heliga kärlek och moral, vet vad äkta kärlek är. 

Många ser det eviga livet bara som ett liv utan slut i ett paradis. 
Men det är inte det viktigaste i det eviga livet! Det viktigaste i det 
eviga livet är heligheten! 

Föreställ dig att du kunde gå till apoteket och köpa ett piller som 
gjorde att du inte kunde dö. Du sväljer ett och just när du lämnar 
apoteket kommer en förbrytare och för bort dig till en källare där 
han låser in dig och låter dig torteras i ett helt år, i hundra år, eller 
i tusen år! Inser du vad det innebär? Här gäller enkel matematik: 
Evigt liv + synd = fasansfullt! Gud vill ge oss evigt liv, men vi mås-
te omvända oss från synden! Redan från början skapade Gud oss 
människor för evigheten! Problemet är att vi missbrukar vår fria 
vilja och inte vill leva i harmoni med Gud och hans Ord.

Den unga mannen frågade Jesus hur han kunde få det eviga li-
vet och menade med det ett liv utan slut i paradiset. Varje egoist 
skulle söka evigt liv i ett paradis om han visste att det verkligen 



69

fanns ett sådant! I moderna filmer söker pirater och andra förbry-
tare ”ett evigt liv”. Det finns superrika människor som pumpar ut 
miljoner på forskning för att kunna uppnå evigt liv! Föreställ dig 
att man kunde hitta en brunn med någon sorts vatten som gav 
evigt liv! Eller att medicinska forskare kunde framställa ett piller 
som gav evigt liv! Den som skulle gå på något sådant, vore helt 
vilseförd!

Det är ren nåd att Gud begränsar våra liv på den här jorden. An-
nars vore jorden redan ett evigt helvete på grund av synd, lidande 
och smärta. Döden sätter en gräns för lidandet och det onda. Fun-
dera på detta en stund, så blir du djupt tacksam till Gud att du inte 
behöver leva för evigt i en syndfull värld!

En uttalande som gäller den sista tiden:

”I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna 
den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.” 
(Upp. 9:6)

Det låter fasansfullt att i en syndig värld, inte kunna dö! Hur detta 
kommer att ske kan ingen säga. Om det blir så att medicin och 
teknik kommer att göra ytterligare framsteg, eller om det finns 
andra orsaker till detta dilemma, säger inte bibeln något om. Med 
det vi kan förstå är detta:

Fram tills idag har människan, förledd av Satan, försökt att fly 
från döden, istället för synden! Och precis här går skiljelinjen!

Ställ dig själv frågan: Vad fruktar du mest? Att dö idag eller att 
synda idag?

Vad är du mer rädd för? En synd, eller en evighet med syndens 
konsekvens?

Det måste gå upp för oss att det inte är de eviga konsekvenserna 
som vi ska frukta. Det som är värt att frukta är synd och lagöver-
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trädelse, som är så fruktansvärt att de som syndar förtjänar det 
eviga straffet! Ser du det avskyvärda och vedervärdiga i en enda 
synd? Bed innerligt till Gud om sann kunskap om synden! Utan 
den kan ingen människa bli frälst, för utan den vänder hon helt 
enkelt inte om!

Gud skapade universum och denna jord för att lösa syndens pro-
blem! Guds mål är att vi människor ska sluta att synda! Allt, ja allt 
från skapelsen till lagen, till Jesus och korset och andeutgjutel-
sen har som mål att människan, frivilligt och av övertygelse igen 
ska leva i harmoni med Gud, och förverkliga Guds kärlek, moral 
och lag, precis som Jesus gjorde!

Hela bibeln, hela världshistorien och alla Guds verk genom teck-
en, under och andegåvor har bara ett enda mål: Att vi lämnar synd 
och laglöshet och lever i harmoni med Gud, precis som Jesus!

Har du kommit dit?

Ordet ”omvändelse” kommer från ordroten ”metanoeo” som be-
tyder att ”tänka om”. Gud ger oss information i sitt Ord för att vi 
ska tänka efter, tänka om och frivilligt, av övertygelse vända oss 
bort från Satan, synd och laglöshet, till Gud och ett liv i helighet! 
Så många är rädda för Corona och vidtar alla möjliga försiktighets-
åtgärder på grund av detta! Den som är omvänd fruktar en enda 
synd mer än alla sjukdomar och vacciner och allt elände på jorden! 
Här visar det sig om du är omvänd eller inte!

Här ser man tydligt sann gudsfruktan:

”Att frukta (vörda) Herren är att hata det onda.” (Ords. 8:13)

Jesus kom inte i första hand för att rädda oss till ett evigt paradis, 
utan han kom för att förändra oss! Jesus bryr sig först och främst 
om vår ”kvalitet”! Det eviga livet börjar inte först i himlen, utan 
här! Genom omvändelse, den Helige Andes rening och pånyttfö-
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delse, får vi erfara Jesus uppståndelsekraft och genom beslutsam 
efterföljelse upplever vi en förvandling till Kristus avbild!

Den som i detta liv inte konsekvent vänder om från all synd och 
laglöshet och tar emot och börjar det ”eviga livet”, kommer ald-
rig att få det eviga livet i Guds nya värld!

Jag har gång på gång hört hur evangeliet formuleras som en in-
bjudan som man ska ”acceptera”, ungefär så här: ”Acceptera 
Jesus och ta emot förlåtelse och evigt liv!” Detta är inte Jesus 
evangelium! Gud erbjuder inte syndaren förlåtelse och evigt liv, 
om han inte vänder om från alla synder och ”uppfyller” Guds lag 
av kärlek, som Jesus gjorde! Det bibliska evangeliet kräver lydnad!

”Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, 
men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig.” 
(Apg. 17:30)

Föreställ dig att en bankrånare tar människor som gisslan. Kom-
mer inte polisen att omringa byggnaden med skarpskyttar och 
kräva att den kriminelle släpper dem? Precis på samma sätt kräver 
Gud av oss att vi konsekvent överger varje synd och lagöverträ-
delse. Den som gör det av rädsla, han är ”under lagen” och är inte 
omvänd. Bara den som insiktsfullt tänker om, älskar Guds kärlek 
och lag och vill lyda Gud av hjärtat, får den Helige Ande.

”Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett 
till dem som lyder honom.” (Apg. 5:32)

”Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda 
den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni befriade från syn-
den och slavar hos rättfärdigheten.” (Rom. 6:17)

Har du ett “amen” i ditt hjärta för detta? 
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22. Identifiering av Andens verk i Jesus död och uppståndelse

De första kristna visste något som också vi vet om vi är sanna 
kristna. Paulus säger:

 ”1 Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir 
större? 2 Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur 
skulle vi kunna fortsätta leva i den? 3 Eller vet ni inte att alla vi 
som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? 4 Vi är be-
gravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya 
livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns 
härlighet. 5 För om vi är förenade med honom i en död som 
hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. 6 Vi vet 
att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att 
syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är sla-
var under synden. 7 Den som är död är förklarad fri från synden. 
8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med 
honom. 9 Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig 
mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. 10 Hans död 
var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv 
för Gud. 11 Så ska också ni se på er själva: ni är döda från syn-
den och lever för Gud i Kristus Jesus.  12 Synden ska därför inte 
regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte 
era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, 
utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era 
kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. 14 Syn-
den ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan 
under nåden. (Nu kan du använda det du ha lärt dig hitills och 
förstå dessa definitioner rätt). 15 Hur är det då? Ska vi synda, 
eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen 
inte! 16 Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon 
och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni ly-
der: antingen synden, vilket leder till död, eller lydnaden vilket 
leder till rättfärdighet? 17 Men Gud vare tack! Ni var slavar un-
der synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som 
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ni blivit överlämnade åt. 18 Nu är ni befriade från synden och 
slavar hos rättfärdigheten – 19 jag använder en enkel bild för 
er mänskliga svaghets skull. Så som ni förr ställde era kroppar 
i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet, så ska ni nu 
ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. 20 När ni 
var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. 21 Men 
vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över, eftersom 
det slutar i döden. 22 Men nu när ni är befriade från synden 
och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt 
liv. 23 Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus 
Jesus, vår Herre.” (Rom. 6:1-20)

Lägg märke till v. 22–23! Evangeliet erbjuder inte ”förlåtelse och 
evigt liv” utan ”befrielse från synden, och slaveri (lydnad) hos 
Gud, …helgelse som frukt, och till slut evigt liv! 

Detta är bibelns evangelium! Inte bara hälften: Att Jesus dog för 
oss, vi står framför en tom grav och tror att Jesus lever, utan också: 
Att vi är korsfästa med Kristus, döpta och förenade i hans död och 
uppståndna till ett nytt liv tillsammans med honom! Paulus säger: 

”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan 
Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det le-
ver jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för 
mig. Jag förkastar inte Guds nåd.” (Gal. 2:19-20)

Det är Guds nåd! Vi är korsfästa med Kristus för att Jesus lever i 
oss! När har du hört detta evangelium i din församling eller på en 
modern konferens? 

Jesus sade:

”Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig” 
(Matt. 10:38)

”Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt 
kors och följa mig. Den som vill rädda (fortsätta) sitt liv (i synd) 
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ska mista det, men den som mister sitt (syndiga) liv för min skull 
ska vinna det (heliga Kristuslika livet).” (Matt. 16:24-25)

Dödsdömda förbrytare fick bära sitt kors på väg till avrättningen. 
Jesus kräver att vi ska ta på oss vårt kors. Det betyder att vi måste 
inse att vårt gamla liv i synd förtjänar det hårdaste straffet och 
måste ta slut!

Föreställ dig att Gud skulle erbjuda ett annat evangelium. Tänk 
om Gud skulle säga så här:

”På grund av er synd förtjänar ni att dö på ett kors. Här är mitt er-
bjudande till er: Den av er som inser att han förtjänar detta straff 
och fruktar synden mer än han fruktar döden, honom ger jag möj-
ligheten att nu ta på sig sitt kors och låta sig korsfästas för att 
uppnå ett heligt liv i himlen. Den som däremot lever sitt liv i synd 
kan gå och leva vidare.”

Vad skulle du göra? Vet du om att det i Filippinerna är hundra 
människor varje år som frivilligt låter sig korsfästas för sina syn-
ders skull! I vissa religioner är människor till och med beredda att 
offra människooffer! En av de stora världsreligionerna driver sina 
anhängare till självmord medan man säger till dem att om de dör 
tillsammans med otroende, har de en säker plats i paradiset. Det 
finns många som är redo att ge sina liv här för att få det utlovade 
livet i ”paradiset”!

Vad skulle du göra om Gud visade på den vägen till frälsning? I 
princip är det just det Jesus säger! Bara med den skillnaden att, 
för var och en som tar sitt kors på sig för att låta sig dödas, tar 
Jesus den personens kors och lider och dör i hans ställe!

Var och en som insiktsfullt och beslutsamt tar på sig sitt kors för 
att göra slut på sitt liv i synd, han kommer att få uppleva det som 
Abraham fick uppleva då han var beredd att på Guds befallning 
offra sin son. När han lyfte kniven, grep Gud in och visade honom 
ett ställföreträdande djur, en förebild på Jesus. Var och en som 
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tar på sig sitt kors för att på korset göra slut på sitt syndfulla liv, 
honom visar Gud vad som hände på korset! Vi är korsfästa med 
Kristus! Vi behöver inte lida och dö! Jesus led och dog för oss!

”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, 
för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre 
är slavar under synden. Den som är död är förklarad rättfärdig 
(fri från synden).” (Rom. 6:6)

Det är ett andligt faktum, att vi är korsfästa med Kristus. Du kan 
inte känna det, du måste tro det. Hur vet du att dina synder är för-
låtna på korset? Jo, det vet du när du tror på Guds Ord och Guds 
Ande ger dig den övertygelsen. Precis så får vi tro på Ordet att 
vår gamla syndiga människa har korsfästs med Kristus. Vi måste 
tro det och sedan gör Guds Ande sitt verk i oss och ger oss över-
tygelsen.

Känslorna kommer inte först! Man ska inte räkna med att först 
känna en sanning, innan man väljer att tro på den. Trons lag krä-
ver tro. Sedan förverkligar Anden den i dig. Detta är trons lag. Det 
är som en bil med en husvagn. Husvagnen följer bilen eftersom 
den är kopplad till bilen. Inte tvärtom. Detta är regeln! Detta är 
lagen! Om husvagnen är fastkopplad följer den med vart bilen än 
kör. Precis så är det med känslorna och Ordet. Känslorna följer 
alltid våra ”tankar”, vår ”tro” eller vår ”övertygelse”. 

Om jag tänker på något vackert, följer motsvarande känslor med. 
Om jag sedan tänker på något dåligt, förändras känslorna. Det 
gör stor skillnad om jag tror att Gud hatar mig eller om jag tror 
att han älskar mig. Det är en lag att våra känslor följer det vi tror. 
Likadant är det med andliga ting. Vi måste tro Guds Ord, även om 
vi inte ser några bevis eller känner någonting. Då kan Guds Ande 
verka trons övertygelse i oss!

Många menar, att kapitel 6 i Romarbrevet är väldigt svårt att för-
stå. Men evangeliet blir inte verksamt i oss på grund av vår intelli-
gens, utan genom Guds Ande! 
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”Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt 
detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.” 
(Matt. 11:25)

Tänk på Simeon. Genom Guds Andes uppenbarelse var det möjligt 
för honom att se FRÄLSNINGEN FÖR ALLA NATIONER i en liten 
baby! Andra, utbildade skriftlärda, präster, och ledare, ... upplev-
de Jesus som en vuxen, mogen, helig personlighet. De såg hans 
under och tecken men fattade ingenting och gick vilse! Vad är 
skillnaden? 

”I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfär-
dig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige 
Ande var över honom. Av den helige Ande hade han fått en up-
penbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens 
Smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrar-
na bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade 
enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och 
sade: ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har 
lovat för mina ögon har sett din frälsning som du har berett in-
för alla folk: ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och här-
lighet för ditt folk Israel.” (Lukas 2:25-32)

På samma sätt kan Gud öppna dina ögon för korsets och evange-
liets djupa insikt. 

Jesus sade att den som älskar sitt liv (i synd) kommer att förlora det. 
Men den som slutar leva ett syndigt liv, kommer att finna nytt liv!

Det gäller att förneka sig själv. Vad denna ”förnekelse” innebär, 
kan vi se med Petrus som exempel. Han låtsades att varken känna 
Jesus eller vilja ha något med honom att göra. Är du redo att inta 
samma hållning mot ditt gamla liv i synd?

Augustinus var en kyrkofader. Innan han omvände sig, var han 
ofta tillsammans med prostituerade. Efter sin omvändelse träffa-
de han på en av dem från den tiden och gick förbi henne. Hon 
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ropade efter honom: ”Augustinus! Det är jag!” Han gick vidare 
medan han sade: ”Men, det är inte längre jag.”

Den som inte tar sitt kors på sig och förnekar sig själv, kan inte 
vara en Jesus lärjunge, eftersom sann efterföljelse befriar oss från 
det gamla livet i synd, så att Jesus får förverkliga sig själv i oss.

Har du upplevt transformeringen som kommer av en fast tro på 
det sanna evangeliet? Transformeringen som Jesus kallar en ”ny 
födelse” och som Paulus kallar en ”ny skapelse”?

Först när jag accepterar de höga kraven och sedan inser att det 
inte är svårt för Kristus eller en sann kristen att hålla buden, för-
står jag att Jesus måste ge mig mer än vad jag kan åstadkomma 
själv för att uppfylla dessa höga krav!

Och precis så är det! En sann kristen kan säga:

”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 ni genom dem ska få del av gu-
domlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund 
av begäret finns i världen.” (2 Petr. 1:3-4)

Allt har skänkts oss! Vi får bli delaktiga av gudomlig natur!

Om Gud skulle kräva att jag skulle förändra min hudfärg, vore det 
ett omöjligt krav! Jag kan inte ändra mina gener! Precis så känns 
det när Jesus ställer de höga kraven om ett heligt liv.

Helighet är Guds genetik! Jag kan inte frambringa helighet av 
mig själv! Det vore lika omöjligt som att pressa vatten ur en torr 
svamp eller som att försöka ändra sin hudfärg.

Har du inom dig, erfarit den kraft med vilken Jesus uppväcktes 
från de döda?
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”Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni inser vad det är 
för hopp han har kallat er till och vilka härliga rikedomar som 
han låter de heliga få ärva, och hur otroligt stark hans kraft är 
för oss som tror. Det är samma mäktiga kraft som han lät verka 
i Kristus, när han uppväckte honom från de döda.” (Ef. 1:18-20)

När vi har upplevt sann omvändelse och genom den Helige Ande 
fått del av Jesus uppståndelsekraft, då blir vi delaktiga av gudom-
lig natur. Då är det inte längre svårt att hålla buden. Det blir helt 
naturligt!

”När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds 
barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans 
bud är inte tunga, för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och 
detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.” (1 Joh. 5:2)

”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men 
om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus 
Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och 
inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har 
lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: 
”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är 
en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som 
håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. 
Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är 
skyldig att själv leva så som han levde.” (1 Joh. 2: 1-6)

Vi gör till och med mer än håller buden!

”…vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans 
bud och gör det som gläder honom.” (1 Joh. 3:22)

Vad är förutsättningen för ett välsignat böneliv? 

Att Guds Ande lägger Guds bud i ditt hjärta!
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”Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar 
efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hes. 
36:27)

Den som lever i det nya förbundet i Jesus blod, lever i denna verk-
lighet (Hebr. 8:10, 10:16). Då är det inte längre omöjligt att hålla 
buden, utan helt naturligt eftersom du älskar Gud och hans bud! 
Det är det naturligaste i världen (1 Joh. 5:2-3).

23. Vi ska bli det vi redan är: Heliga

Guds Ord har ett enkelt budskap vad helighet beträffar. Bibeln 
skiljer mellan tre saker:

1)  Viljans heliga inställning

2)  Den heliga ställningen inför Gud

3)  Vårt heliga tillstånd

Vi ska titta lite mer noggrant på detta:

För det första: Vår viljas heliga inställning

Gud vill föra oss dithän att vi erkänner och eftersträvar hans att-
raktiva helighet. Därför uppenbarar han Jesus för oss och arbetar 
för att vi ska förstå det sanna evangeliet! Guds mål i den här fasen 
är, att vi får sann känndom om synden och konsekvent vänder om 
från alla synder och vill vara lika heliga som Jesus. Endast Jesus 
attraktiva och heliga liv och hans verk på korset, kan väcka avsky 
för synden i oss och föda en längtan efter helighet. 

I denna fas arbetar Gud med oss så att vi får en helig inställning.

Det handlar om vår ”övertygelse”. Frågan är vad vi tror. Tror jag 
att jag är god nog som jag är? Eller tror jag att jag med mina egna 
ansträngningar kan förbättra mig själv till en respektabel nivå? El-
ler att Gud i sin nåd inte längre är så noga med synden och att det 



80

nu bara handlar om att uppleva under och väckelse? Alla dessa 3 
övertygelser är fel. 

Jag måste komma till en punkt där jag bejakar Guds dom över 
mig och tar mitt kors på mig. Det måste komma dithän att jag 
inte bara söker förlåtelse för mina synder, utan frälsning från 
mig själv!

”Jag arma (eländiga) människa! Vem ska rädda mig från denna 
dödens kropp”? (dilemma: Jag vill leva efter Guds lag, men jag är 
under ”syndens lag,” tyngdlagen) ”Gud vare tack, genom Jesus 
Kristus, vår Herre!” (Rom. 7:24-25)

Söker du frälsning från dig själv? 

Frågan är: Har jag samma övertygelser om Gud, världen, mig själv, 
synd och helighet som Jesus har? Om vi har de rätta övertygel-
serna, då vill vi leva i harmoni med Gud och hans lag som Jesus 
gjorde. Då har vi endast denna enda önskan - att leva i harmoni 
med Guds vilja.

”Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, 
utan hans vilja som har sänt mig.” (Joh. 6:38)

Så här kan en omvänd kristen säga: ”Förut kände jag ovilja och 
illvilja mot Guds Ord och lag och ville leva enligt min egen vilja. 
Men jag har vänt om ifrån det, och nu vill jag istället göra hans vilja 
som har frälst mig!”

Om vi har denna inställning och tror på Jesus, vänder vi frivilligt 
och av övertygelse om från Satan, synd och laglöshet - till Gud, 
hans Ord och hans lag!

Med sann omvändelse äger ett avståndstagande från Satan och 
synden rum, och i stället finns en absolut vilja, önskan och strä-
van efter att leva så helt i harmoni med Gud som Jesus gjorde. 
Om detta inte är fallet, är det ingen omvändelse! En omvändelse 
utan en helig ”inställning” är ingen omvändelse.
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För det andra: Den heliga ställningen inför Gud.

Om syndaren har omvänt sig till en helig inställning, har han en 
helig ställning inför Gud genom Jesus blod.

”Och i kraft av den viljan är vi helgade, genom att Jesu Kristi 
kropp har offrats en gång för alla.” (Hebr. 10:10)

Detta uttalande handlar om vår ställning inför Gud. Vi kommer till 
Gud som ångerfulla syndare och genom Jesus blod blir vi renade, 
rättfärdiggjorda och helgade!

”Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förkla-
rats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” 
(1.Kor. 6:11)

Gud ser oss som heliga genom Jesus ”glasögon”. Det betyder 
dock inte att vi har nått målet.

För det tredje: Vårt heliga tillstånd

Paulus adresserar församligen i Korint som ”heliga”, men förma-
nar dem strängt eftersom de på flera punkter inte lever välbe-
hagligt inför Gud. Vi ser alltså: Det att Gud ser på oss som heliga, 
innebär inte att vårt tillstånd i alla livssituationer är heligt. Det 
betyder inte heller att Gud nu ser oss som heliga och att vi där-
för kan fortsätta att synda. EN OMVÄND MÄNNISKA VILL INTE 
SYNDA LÄNGRE! En omvänd människa vill vara lika fullkomlig som 
sin Fader i himlen! Guds Ande arbetar sedan i människan genom 
Ordet, genom omständigheter, genom maningar... I princip allt vi 
upplever, ska bidra till att vi blir mer och mer heliga!

”Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ 
och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus 
Kristus kommer.” (1 Tess. 5:23)

I denna process får vi praktiskt, på alla livets områden, vara det 
som vi i Guds ögon redan är: heliga.
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Jag kunde inte kalla mig metallarbetare innan jag avslutat lär-
lingsåren och klarat testet. Med Gud är det tvärtom: Vi är helga-
de genom Jesus blod, men sedan ska vi bli det som vi redan är: 
heliga!

Vi är rättfärdiggjorda genom Jesus blod, men nu ska vi också vara 
rättfärdiga i våra liv och behandla vår nästa rättfärdigt, så som 
Jesus gjorde!

Jag har i mitt liv påbörjat några saker som jag inte avslutat, men 
det händer inte Jesus!

”Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i 
er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.” (Fil. 1:6)

Den som genom Jesus har en helig ställning inför Gud och är helig 
i sin inställning, han kommer att uppnå fullkomlig helighet när Je-
sus kommer tillbaka.

”Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då 
får vi se honom sådan han är.” (1 Joh. 3:2)

Jag känner många människor som efter att de började att ”förbli 
i Kristus”, har blivit så förändrade att man inte kan känna igen 
dem. De har ett helt annat liv än tidigare. Där man tidigare såg ett 
gudlöst väsen och en egoistisk karaktär, finns nu Andens frukt, 
andra värderingar, andra prioriteringar, andra yrken, andra åsik-
ter, en helt annan utstrålning! Jämfört med hur de var förut, är 
deras framsteg fantastiska. Hur härligt är det inte att se Jesus i en 
annan människa!

Jag känner hårda syndare, perversa, drogberoende, kriminella... 
som idag lever ett föredömligt liv och genom Jesus och ”i Kristus” 
är de en välsignelse för sina familjer och sin omgivning! Det är en-
bart Jesus i dem som medför detta och gör det möjligt!

En sann kristen kommer inte ens på tanken att anta eller inbilla 
sig att han redan nått målet. En sann kristen tänker inte: Nu har 
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jag sakta blivit bättre än de andra, ”nu räcker det nog”. Nej, han 
jämför sig enbart med Jesus och gläder sig över att han får gå 
längre, högre och djupare! Jag jämför mig bara med mitt gamla 
”jag” och med Jesus och blir för varje dag mer tacksam till Gud. 
För idag står jag inte ut med mitt gamla ”jag”. Jag vill inte längre 
ha någonting att göra med Kornelius i synd. Jag är ärlig om jag 
säger: ”Mitt gamla jag skulle du inte ens vilja träffa!” Ärligt talat 
så möter jag hela tiden människor och frågar mig själv, hur de kan 
stå ut med sig själva?!

Sann frälsning frälser oss från oss själva och förverkligar Kristus 
i oss!

24. Gudfruktig sorg över det onda

Idag förkunnar många predikanter att den Helige Ande inte läng-
re manar till omvändelse från synd. Denna villolära är bara en lo-
gisk följd av alla andra villoläror. Det är ju klart att om man säger 
att lagen är avskaffad och att vi under nåden, är fria att synda, så 
blir ju följden att man påstår att den Helige Ande inte längre pekar 
på synden. Men Jesus säger om den Helige Ande: 

”Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och 
rättfärdighet och dom.” (Joh. 16:8)

Är det så som några predikanter påstår, att ”under nåden” är Gud 
inte så noggrann med synd? 

”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda.” 
(1.Joh. 2:1)

”Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rätt-
färdig, liksom han är rättfärdig. Den som ägnar sig åt synd är av 
djävulen” (1 Joh. 3:7-8)

”Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två 
eller  tre  vittnar mot  honom.  Hur mycket  strängare  straff  tror 
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ni då inte den förtjänar som trampar på Guds Son, föraktar det 
förbundsblod som har helgat honom, och som kränker nådens 
Ande?” (Hebr. 10:28-29)

Hebréerbrevets författare använder det förstockade folket i ök-
nen som ett varnande exempel för församlingen. Han säger klart 
att den Helige Ande ”idag” manar så att ingen genom syndens 
bedrägeri blir kvar i den. Guds folk där i öknen överskred Guds 
tålamod och fick därför inte komma in i det förlovade landet!

”Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så 
att han avfaller från den levande Guden. Uppmuntra (förmana) 
varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ing-
en av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Vi är Kristi 
vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till 
slutet. Det heter: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era 
hjärtan som vid upproret.” (Hebr. 3:12-15)

Paulus lär oss att vi ska förmana varandra.

”Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska 
ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. 
Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så 
uppfyller ni Kristi lag.” (Gal. 6:1–2) 

Vissa församlingar lever i en religiös illusion och är ”under lagen”. 
Sådana församlingar är trångsynta, stränga, hårda och döda. De 
är människor som alltid strängt och dystert i gudstjänsten fram-
håller, att vi är eländiga syndare. Där förblir alla som de är, näm-
ligen eländiga syndare!!! Precis så som man uppmanas. Dessa 
människor kan inte leva ut glädjen i Herren och kärleken till lagen, 
utan är bara gravallvarliga. Det är inte avsikten! Nej, vi ska för-
vandlas från härlighet till härlighet!

”Ja, än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose 
(tema Guds lag). Men när någon omvänder sig till Herren tas 
slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är fri-
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het. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet 
som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlig-
het till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2 Kor. 3:18)

En människa som verkligen älskar Gud och av hjärtat strävar efter 
Guds helighet, hon är inte längre ”under lagen”. Hon har Guds 
kärlek inom sig! Denna sanna, heliga, moraliska kärlek är genom 
den Helige Ande utgjuten i hennes hjärta.

”Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande 
som han har gett oss” (Rom. 5:5).

Hon känner sig, på ett positivt sätt, förpliktad att hålla Guds lag 
och ”jagar” efter helighet.

”Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter 
mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hes. 36:27)

En sådan människa vill inte synda längre! Det är inte så att hon 
inte ”får”, eller är rädd att gå förlorad. Nej, hon vill inte synda 
mer! Hon vill leva i Jesus fullhet! Och hon får göra det! 

Om myndigheterna skulle säga: ”Ni får en vecka på er att göra 
precis som ni vill utan att frukta för något straff…” Vad skulle du 
göra?

Vad skulle Jesus göra?

Jesus skulle inte förändra någonting, eftersom han älskar Gud 
och älskar det goda, det som är rätt och sant! Det som världen 
skulle kalla ”normalt” intresserar honom inte. Han lever i harmoni 
med Guds lag.

Gudfruktig ånger kan gå åt två olika håll:

•  En kristen som faller tillbaka i sin gamla synd, eller

•  En som gör framsteg i helgelseprocessen och erkänner saker 
som synd, som han aldrig tidigare insåg var synd. 
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Han kommer att uppleva det som Paulus beskriver här:

”En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som 
leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.” (2 Kor. 7:10)

Känner du denna gudfruktiga ånger? Den som Gud leder från me-
ter till centimeter till millimeter i helgelse, han blir mer förtretad 
över ”småsaker” i vardagen, än över de relativt svåra synder som 
han begick tidigare, eftersom han nu älskar Gud mer och mer! Je-
sus sade:

”Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många syn-
der. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite 
förlåtet älskar lite.” (Luk. 7:47)

Vet du vad jag talar om? Om inte, så är frågan om du överhuvudta-
get har ångrat dig. Det kan inte vara på något annat sätt! Tidigare 
erkände jag bara ”svåra synder” som synd. Men den Helige Ande 
har fört mig från meter till centimeter till millimeter, inte bara i 
teologisk bibelförståelse, utan på alla områden i livet!

Gud vare tack att han ser vårt hjärtas längtan och Gud vare tack 
att vi lever under nåden och inte ”under lagen”. Vår skuld är be-
tald genom Jesus och i kärleken finns ingen fruktan. Men sorg 
finns i kärleken! Gud sörjer när vi ”under nåden” syndar! När vi 
med uppriktiga hjärtan lever inför Gud, då avspeglas den Helige 
Andes sorg i våra hjärtan och vi blir själva bedrövade. Det är den-
na gudfruktiga bedrövelse som för till ånger.

Om Guds Ande manar oss att be om förlåtelse, ska vi göra det. Om 
Guds Ande manar oss att gottgöra en orätt, då ska vi göra det!

Observera: Sann ånger är ett genombrott för glädje! Det stannar 
inte med bedrövelsen, utan äkta ånger leder till förnyad rening 
och frid med Gud.

Johannes skriver till församlingen:
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”…Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att 
vi  inte har  synd, bedrar vi oss  själva och  sanningen finns  inte  i 
oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig 
så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orätt-
färdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en 
lögnare och hans ord finns inte i oss.” (1 Joh. 1:7-9)

Jesus är trogen och rättfärdig när vi inte varit det. Vi måste ångra 
oss och på nytt erfara att Gud renar oss. I vårt renade samvete, 
avspeglas då Guds härlighet och glädje och med ett rent hjärta 
ser vi Gud!

”Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.” (Matt. 5:8)

Guds nåd betraktas av de oomvända som en ”fribiljett” för synd. 
Det är en satanisk villfarelse. Men en omvänd människa ser det 
annorlunda! Hon vill inte synda! Det är det Johannes skriver om!

”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda” 
(1.Joh. 2:1)

Synd är exakt definierad.

”Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott 
mot lagen” (1 Joh. 3:4)

Jag varnar här till slut ännu en gång med Jesus ord.

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeter-
na. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag 
säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en 
bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Där-
för ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär 
människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller 
dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag sä-
ger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och 
fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.” (Matt. 5:17-20)
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”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i him-
melriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska 
säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat 
med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort 
många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem 
sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa.” 
(Matt. 7:21-23)

”Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans 
bud. Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast 
vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i ho-
nom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek 
verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som 
säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han lev-
de.” (1 Joh. 2:3-6)

25. Förkunnelse av evangeliet och lagen

Vi ser det som vår uppgift att tillsammans med alla andra viktiga 
ämnen också klart och tydligt förkunna Guds lag, som jag just be-
skrivit, för bara då kan människor komma till kännedom om syn-
den.

”Genom lagen kommer kännedom om synden.” (Rom 3:20)

Gång efter gång har jag i karismatiska sammanhang hört troende 
bedja för att människor ska känna ”syndanöd”. AMEN! Det läng-
tar jag verkligen efter! Och hur mycket tror du inte att Gud längtar 
efter det?! Men hur ska de känna syndanöd om man inte förkun-
nar Guds lag och de ytterligare krav som evangeliet ställer för 
dem?!

Hur ska de känna syndanöd om de inte förstår Jesus fullkomliga 
helighet och inser att de, precis som Jesus, måste hålla Guds lag?
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En provocerande fråga: Vad är överhuvudtaget syndanöd om 
man påstår att lagen är avskaffad? Kan någon förklara det för 
mig? Det finns ingen syndanöd om man påstår att Guds lag är 
avskaffad! Det är fullkomligt nonsens! Fundera på det en stund!

Vi hör gång på gång att vi ska förkunna ”Jesus”. Förlåt mig om 
jag låter kritisk nu, men vad är det vi ska förkunna? Hans under-
verk? Fint! Men är det inte viktigare att förkunna det faktum, 
att Jesus höll och fullkomligt uppfyllde Guds lag av helig kärlek? 
Ska vi inte förkunna de krav som Jesus ställde på ett fullkomligt 
liv? Hur ska människor annars först kunna inse sin syndfullhet 
och sedan begripa vad pånyttfödelsen och den Helige Anden vill 
göra i deras liv?! Hur ska människor bryta igenom till ett sant liv i 
Anden, om de inte förstår och eftersträvar Jesus helighet?!

Och hur fel är det inte om man säger till omvända människor, att 
Gud har avskaffat lagen och att han ”under nåden” inte längre 
är så noga med synden?! Hur ska då syndanöden infinna sig? Hur 
kommer man vidare till en gudfruktig ånger (2 Kor. 7:10)? Hur ska 
människor göra framsteg i helgelsen?! Går det inte då upp ett 
ljus att detta är kontraproduktivt, oblibliskt och vilseledande?

Här har du grunderna till att det sedan årtionden inte har kunnat 
bli någon väckelse!

• Utan förkunnelse av lagen finns ingen syndanöd!

• Skillnaden mellan lagiskhet och ett heligt liv, måste igen under-
visas i församlingar och bibelskolor!

• Det behövs en grundlig biblisk undervisning om Guds kärlek, 
moral och lag.

• Det behövs en grundlig undervisning om Guds 10 bud och den 
mosaiska lagen.

• Människor måste återigen få höra det sanna evangeliet, som 
utmanar oss!
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• Människor måste igen få höra Guds kallelse och uppmaning till 
ett heligt liv!

• Människor måste få Jesus förkunnad, så att de åter förstår och 
eftersträvar hans helighet!

Kära syskon, Jesus själv visar oss att det är ett falskt evangelium 
som förkunnas i våra församlingar, bibelskolor och konferenser 
idag. Det behövs ett nytänkande i hela förkunnelsen på dessa bib-
liska grunder. Det är fel att predika: ”Gud gör under! Tro på nam-
net Jesus så blir du frälst!” (Joh. 2:23). Det är fel att predika: ”Ta 
emot Jesus! Genom honom får du förlåtelse för dina synder och 
ett evigt liv!”

Församlingar, medarbetare, predikanter, pastorer och bibellärare 
behöver alla en grundlig undervisning i vad evangeliet är, och en-
dast Gud kan ge oss vishet att förkunna de väsentliga detaljerna, 
så att människor inte blir ”lagiska”, och inte heller ”missbrukar 
nåden till att leva ett liv i utsvävningar”! Bara genom Kristus kan 
vi få förstånd och genom den Helige Ande få gåvan att rätt för-
kunna och undervisa evangeliet, så att människor återigen känner 
sann syndanöd, blir verkligt omvända och pånyttfödda, så att de 
älskar Gud och hans lag, utan att bli lagiska.

Detta kan bara den göra som älskar Gud, hans lag, hans evangeli-
um och Jesus.

Låt oss nu packa upp det andra stora ämnet. Det står i direkt sam-
band med det första.
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Pingstpionjärerna återupptäckte tungotalets gåva i bibeln. Den 
Helige Andes gåva som Paulus talar om i brevet till Korinterna, 
är viktig. Dessa pionjärer gjorde dock ett fel. De gjorde ingen 
skillnad på fenomenet i Korint och fenomenet på pingstdagen, 
även om skillnaden är uppenbar! Detta är ett klassiskt exempel 
på ”meterteologi”. Den som betraktar bibeltexten i centimeter 
och millimeter, kommer plötsligt att se att dessa pionjärer gjorde 
att tragiskt misstag. Detta har ännu idag inte korrigerats och har 
fatala följder! 

Jag ska visa dig redan i början på detta bibelstudium att bibeln, i 
Korinterbrevet och Apostlagärningarna, presenterar två helt oli-
ka fenomen, som inte får förväxlas.

Det som ytterligare försvårar saken är det faktum att den mo-
derna karismatiska rörelsen totalt ignorerar Jesus anvisning för 
tungotalets användning. Det har blivit helt normalt att alla, vid 
en sammankomst, samtidigt ber eller sjunger i tungor. Jesus för-
bjöd detta kategoriskt.

”Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sän-
der, och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tung-
omålstalaren vara tyst i församlingen” (1 Kor. 14:27)

”Om någon tror sig vara profet eller andlig, ska han inse att det 
jag skriver till er är Herrens bud.” (1 Kor. 14:37)

Låt oss nu i lugn och ro se vad bibeln säger om dessa båda feno-
men.

dopet med den helIge andedopet med den helIge ande

Studium nr 2:
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Två olika språkfenomen 

En jämförelse av dessa fenomen, som båda åstadkoms av Anden, 
kommer att visa dig att det som hände på pingstdagen och det vi 
läser om hos församlingen i Korint handlar om två helt olika feno-
men. Dessa får man inte blanda ihop eller ändra på.

1. Lukas beskriver i Apostlagärningarna att apostlarna på pingst-
dagen förkunnade Guds Ord och människor från olika nationer 
hörde Guds Ord på sitt eget modersmål. Vid detta tillfälle handla-
de det alltså om förkunnelse.

”Häpna och förundrade frågade de: ”Är de inte galiléer, alla de 
som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget moders-
mål? Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, 
Judéen och Kappadokien, i Pontus och Asien… ändå hör vi dem 
tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!” (Apg. 2:7-11)

I Korint var ”språket” som Anden gav, utformat som en bön. Det 
var alltså en kommunikation mellan Gud och de troende.

”För om jag ber med tungomål…” (1 Kor. 14:14)

2. På pingstdagen predikade apostlarna på sitt vanliga språk. Fe-
nomenet här var, att alla de tillresta förstod apostlarna på sitt 
eget modersmål.

I Korint handlar det i grunden om ett språk som inte finns i värl-
den och som man utan uttydning inte kan förstå. Därför kallas 
detta tungomål ofta för ”änglaspråk”.

”Därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda 
det.” (1 Kor. 14:13)

3. På pingstdagen handlade det om ett fenomen som understöd-
de mission för att nå de icke-troende på deras språk.



93

I Korint handlade det om ett fenomen som hörde hemma i för-
samlingen och uttryckligen inte skulle praktiseras inför icke-tro-
ende eller främlingar, eftersom dessa skulle kunna anse tungota-
lande kristna vara galna!

”Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål och 
det kommer in några som inte förstår eller inte tror, säger de då 
inte att ni är galna?” (1 Kor. 14:23)

Och åtminstone hit kan var och en inse att det måste handla om 
två helt olika saker! Paulus förbjöd tungotalet i församlingen i 
närvaro av icke-troende. Men på pingstdagen var det ett feno-
men speciellt för de icke-troende! Det kan inte handla om samma 
sak! Biblen utesluter detta kategoriskt!

4. Vid fenomenet i Korint, bär den ”bedjandes” förstånd ingen 
frukt. Det betyder att han inte vet vad han säger.

”För om jag ber med tungomål så ber min ande, men mitt för-
stånd bär ingen frukt.” (1 Kor. 14:13)

På pingstdagen bar apostlarnas förstånd mycket frukt och de för-
stod vad de sade.

”Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och 
talade till dem: ”Judiska män och Jerusalems alla invånare! Detta 
ska ni veta, lyssna till mina ord:” (Apg. 2:14)

5. På pingstdagen fungerade den helige Ande som översättare.

”Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande 
språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg. 2:4)

”Häpna och förundrade frågade de: ”Är de inte galiléer, alla de 
som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget moders-
mål? Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Ju-
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deen och Kappadokien, i Pontus och Asien… ändå hör vi dem tala 
på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!” (Apg. 2:7-11)

I Korint däremot ingav den helige Ande en människa något som 
behövde översättas.

”Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sän-
der, och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tung-
omålstalaren vara tyst i församlingen” (1 Kor. 14:27-28)

6.  I församlingen får två eller högst tre tala, en i sänder, så att 
ordning upprätthålls.

”… för Gud är inte oordningens Gud utan fridens.” (1 Kor. 14:33)

På pingstdagen däremot hörde tusentals människor Guds Ord 
samtidigt, på sitt eget språk, utan att oordning uppstod.

Det skulle egentligen räcka med detta.

Ser du att bibeln tydligt skiljer mellan två helt olika fenomen och 
att dessa inte får förväxlas? Det ena är för de icke-troende och 
det andra är för de troende. Det ena är något speciellt för de 
icke-troende och det andra är förbjudet för de icke-troende!

Somliga invänder då: Men Paulus säger ju att profeterande är 
för de icke-troende och att de genom detta blir avslöjade (1 Kor. 
14:24-25).

Alldeles riktigt! Men profeterande är inte detsamma som tungo-
tal! Tungotal är förbjudet i närvaro av icke-troende. Profeterande 
däremot är en form av profetia, som pekar på det som är dolt i 
människan. Det har jag själv upplevt innan jag kom till tro. Vid en 
evangelisation blev något lika klart för mig, som om det var Gud 
själv som stod vid mikrofonen! Det träffade mig direkt i min situa-
tion! Men tungotal är något helt annat.

Somliga svarar då: ”Men i vers 22 säger Paulus att ”språken”, eller 
”tungomålen”, är ett tecken för de icke-troende.”
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Tänk efter nu: Paulus skulle väl inte motsäga sig själv, allra minst i 
samma kapitel?! Här måste man bemöda sig att slå upp Jesaja och 
se vad som står där, eftersom Paulus citerar ur Jesajas bok. ”Språ-
ket” där var ett straff för Guds folk, eftersom de inte ville höra el-
ler förstå Guds vilja. Precis så använder Paulus bilden i detta sam-
manhang. Han säger med det, att tungotal vore som ett straff för 
de icke-troende, eftersom de inte förstår och därför kunde anse 
att de kristna var galna. Om de lämnade gudstjänsten utan att ha 
hört evangeliet, därför att de skräms bort av tungotalet, då är det 
de icke-troende som blir lidande! Vi kommer inte förbi den me-
ningen, att Paulus förbjuder tungotalet för de icke-troende.

”Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål och 
det kommer in några som inte förstår eller inte tror, säger de då 
inte att ni är galna?” (1 Kor. 14:23)

Vi har sett att Paulus och Lukas beskriver två olika fenomen. Det 
som dessa har gemensamt är att:

• Båda är den helige Andes verk.
• Båda har med ”språk” att göra.

Vid båda tillfällen använder grundtexten därför ordet ”glossalie”, 
som betyder både ”tunga” och ”språk”. Alla språk är ”glossalie”, 
hebreiska, arabiska, latin, osv. ”Glossalie” är inte ett begrepp för 
ett speciellt språk, eller bara för tungotal, utan är det sedvanliga 
ordet för ”språk” i allmänhet.

Eftersom det på pingstdagen handlade om ett språkfenomen, 
använde Lukas begreppet ”glossalie”, och eftersom fenomenet 
som Paulus beskrev handlade om ett språk, använde han också 
begreppet ”glossalie”. Men detta betyder inte att det handlar om 
samma sak!

Vi skiljer helt naturligt mellan två enskilda språk. Så är det också 
med de två språkfenomen som Anden ger. Bibeltexterna visar 
att dessa språk är olika och inte får förväxlas, blandas ihop eller 
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bytas ut. Men precis det gjorde de karismatiska pionjärerna och 
precis samma misstag görs även idag.

Dopet med den helige Ande hände på pingstdagen. Alltså un-
dervisar den karismatiska rörelsen (felaktigt) att dopet där med 
den helige Ande är början av det tungotal som Paulus beskriver i 
Korinterbrevet. Ser du vilka fel som kommer av att man använder 
meterteologi?

Pingstpionjärerna satte in fenomenet i Korint i det som hände 
på pingstdagen. Det skulle kunna liknas vid en fisk som man tror 
ska kunna simma i en skog. Den hör inte hemma i skogen. Sedan 
dess läser de karismatiska in tungotalet i pingstdagens erfarenhet 
även om dopet med den helige Ande där, handlade om något helt 
annat! Om man ställer in spårväxlarna fel, då åker man åt fel håll 
och hamnar vid fel mål.

•  Fenomenet på pingstdagen är olikt det som beskrivs i Korint.

•  Ingen apostel bad i tungor på pingstdagen, vilket man gjorde i 
Korint.

•  Förkunnelsen på pingstdagen nämner ingenting om tungotal, 
varken när det gäller innehållet i predikan eller målet med pre-
dikan.

•  När de 3000 kom till tro, står det inte att de fick tungotalets 
gåva.

Fenoment i Korint existerade inte på pingstdagen!

En av mina evangelisationspartners blev alldeles tagen när jag vi-
sade honom att det i hela Apostlagärningarna inte förekommer 
något tungotal likt det som beskrivs i Korint! Man läser hela tiden 
felaktigt in tungotalet i Apostlagärningarna, fastän Apostlagär-
ningarna inte känner till något tungotal!

Ett huvudargument: Lukas skriver Apostlagärningarna som en 
berättelse till Teofilus. Lukas hade uppdraget att beskriva allting 
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noggrant (Luk. 1:3, Apg. 1:1) och precis det gör han i berättelsen 
om pingstdagen. Han beskriver Andens verk: Apostlarna predikar 
på sitt modersmål och alla från de olika nationerna hör förkunnel-
sen på sina egna modersmål. Här handlar det om något helt annat 
än det som Paulus beskriver i Korint. Det som Paulus skildrar där, 
skulle varit förbjudet på pingstdagen!

Om det hade handlat om samma tungotal som det Paulus be-
skrev i Korint, också i Samarien, i Kornelius hus eller i Efesus, 
då är frågan varför inte Lukas förklarade det för Teofilus. Hur 
kommer det sig att han inte förklarade tungotalsfenomenet lika 
detaljerat som Paulus gjorde? Varför förklarar inte Lukas att det 
på pingstdagen handlade om förkunnelse och att det i Efesus 
handlade om bön? Varför beskrev han inte att det handlade om 
”modersmål” på pingstdagen och i Kornelius hus om ett ”ängla-
språk?” Orsaken är att Teofilus inte hade brevet till Korinterna! 
Det var inte skrivet ännu! Han kunde inte genom att läsa Apost-
lagärningarna ens ana att det fanns något tungotal likt det som 
fanns i Korint! Varför förklarar inte Lukas något om detta? Gan-
ska enkelt: Det fanns inte mer att berätta, än det han hade berät-
tat! I Apostlagärningarna finns det helt enkelt inget tungotal likt 
det som Paulus senare beskriver för församlingen. Människorna 
i Samarien, i Kornelius hus och lärjungarna i Efesus ber på sitt 
modersmål. Det är det som ”glossalie” betyder.

Bara ett tillägg: Här kan du se hur viktigt det är att ta ett brevs 
avsändare och mottagare i beaktande!

De karismatiska pionjärerna bortsåg från skillnaden mellan de 
båda fenomenen och blandade ihop dem och sedan dess har tu-
sentals felaktigt läst in tungotalet i Apostlagärningarna.

Jag måste påpeka att det i hela bibeln inte finns någon vers eller 
något uttalande där orden ”dop i den helige Ande” och ”tungo-
tal”, (som det som beskrivs i Korint,) används tillsammans. 
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Och det finns inte ett enda textsammanhang, som kopplar ihop 
dopet i den helige Ande med tungotalet i Korint. Det kanske för-
vånar dig, eftersom det hävdas som en självklarhet. Men det finns 
inget sådant bibelställe! Det som den karismatiska rörelsen häv-
dar, beror helt och hållet på att den inte skiljer på fenomenet i 
Korint och det på pingstdagen, och felaktigt sätter in tungotalet 
i Korint i Apostlagärningarna!

Tänk efter noga: Om Paulus inte hade förklarat tungotalet i brevet 
till Korintierna, så hade vi inte vetat att denna gåva fanns! Genom 
att enbart läsa Apostlagärningarna kan ingen människa komma 
på idén att det ens finns något tungotal som det som Korinterbre-
vet beskriver! Jag tror att alla människor kan dra den slutsatsen. 
Jag har i alla fall inte fått något argument emot detta från någon 
teolog.

Man gör det första felet, att inte skilja på de båda fenomenen i 
Apostlagärningarna och Korinterbrevet.

Sedan gör man fel nummer två, som enligt min mening är abso-
lut möjligt att undvika. Även om man enbart fixerar sig vid ordet 
”glossalia” och säger att de båda fenomenen handlar om samma 
sak, eller att de båda fenomenen är utbytbara, måste man ändå 
ställa sig frågan, på vilken grundval man kan hävda att avsikten 
med pingstdagen var att människor skulle få tungotalet?! Det står 
inte ett ord om det i berättelsen om pingstdagen! Det finns inget 
ställe i bibeln som tillåter detta! 3000 människor kom till tro på 
pingstdagen. Varför står det då inte i texten att alla fick tungota-
let som det i Korint?

Människor i den moderna karismatiska rörelsen har hört detta så 
ofta, att de tror på det som en självklarhet! Men det står inte i 
bibeln! Allt börjar med felen som beskrivits här.
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Jag ska visa dig vad pingstkyrkan lär och vad bibeln lär.

Pingströrelsen lär felaktigt att det finns två olika, viktiga erfaren-
heter i en kristens liv. Till den första erfarenheten hör: Omvän-
delse, pånyttfödelse och medlemsskapet i Kristus kropp. I denna 
första erfarenhet får den kristne bara en ”andel” av den helige 
Ande. Sedan, helt skilt ifrån den, måste den kristne göra en andra 
erfarenhet, kanske efter 3 eller 5 år, och då får han erfara dopet i 
den helige Ande och får därmed tungotalets gåva (Korint) och blir 
fylld med den helige Ande.

Observera! En lärosats får inte motsäga bibeln. Om den gör det, 
ska man ta avstånd ifrån den. Paulus ger oss ett bibelställe som 
bevisar att dopet i den helige Ande, hör till den första erfarenhe-
ten, alltså till omvändelsen, pånyttfödelsen och medlemsskapet i 
Kristus 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)

Här står det att dopet i den helige Ande äger rum i den stund då en 
människa blir medlem i Kristus kropp. Bibeln lär också att dopet 
i den helige Ande tillhör det som våra karismatiska vänner kallar 
den ”första erfarenheten” och inte till den andra erfarenheten, 
vilket de hävdar!

Pingströrelsen motsäger:

• För det första, bibeln, och för det andra,

• sin egen teologi!

Jag har frågat många av deras teologer, hur de kan tro att dopet i 
den helige Ande, enligt deras modell, hör till en andra erfarenhet, 
eftersom det i denna vers står att dopet i den helige Ande sker i 
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samma stund som man blir medlem i Kristus kropp? De säger ju 
att medlemsskapet i Kristus kropp tillhör den första erfarenhe-
ten! De har ingen förklaring.

Var och en kan redan med detta inse, att någonting i pingströ-
relsens system inte stämmer. Redan denna enkla punkt visar att 
deras undervisning motsäger bibeln och även det pingströrelsen 
själv hävdar.

Enbart detta borde göra det klart för vilken pingstvän som helst, 
att man måste bryta upp det teologiska pusslet och sätta ihop det 
på att annat sätt. Det är just det jag vill göra tillsammans med dig 
nu.

Om vi vill veta vad bibeln verkligen avser med dopet med den he-
lige Ande, måste vi göra oss mödan att se vad bibeln säger om 
detta, i millimeter. Ett litet ordstudium i ämnet dop, kommer att 
föra oss till målet.

Ordstudie ”Dop”

Vi kommer att se att begreppet ”dop” har 4 delar som är lika fast 
sammanlänkade med varandra som en järnkedja med flera länkar.

1. Johannes dop i vatten: Människorna bekände sina synder och 
ville bli renade.

2. Jesus dop i vatten i vilket han symboliskt tog världens synd på 
sig själv.

3. Jesus ”dop på korset”: Reningen av vår synd fullbordades på 
korset genom Jesus lidande och död.

4. Dopet med den helige Ande: Jesus förverkligar sitt fullborda-
de verk på korset i oss genom utgjutandet av den helige Ande.

De 4 länkarna i denna kedja går inte att separera.
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Nu ska jag belysa dessa länkar lite djupare, en efter en, så att du 
kan se vad bibeln lär.

Johannes dop med vatten

Johannes döparen hade fått i uppdrag av Gud att kalla människor 
till omvändelse från deras synder och döpa dem i vatten. Men 
varken Johannes eller vattnet kunde ”rena” syndaren från hans 
synd. Vattnet var bara en yttre symbol på nödvändigheten av den 
inre reningen, som den helige Anden gör oss uppmärksamma på!

I dopets vatten ger syndaren uttryck för sitt behov att vilja kom-
ma till Guds renhet. Men inte ens Johannes visste i början av sin 
verksamhet, vad Gud skulle göra för att verkligen förlåta och rena 
människan på insidan! Gud ledde Johannes steg för steg i hans 
uppgift och förståelse. Det ska vi också göra nu och vara upp-
märksamma på millimetrarna.

Gud hade sagt till Johannes i början av hans tjänst:

”Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vat-
ten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, 
han är den som döper i den helige Ande” (Joh. 1:33)

Textsammanhanget visar tydligt att vattendopet står i direkt för-
bindelse med dopet i den helige Ande. Det är samma ord i samma 
tema. De hör ihop! Vattendopet handlar om en yttre symbol på 
rening och genom dopet med den helige Ande blir människan re-
nad genom den helige Ande.

Tänk efter: Skulle det verka vettigt om Johannes döparen döpte 
människor i vatten, när de gav uttryck för sitt behov av förlåtelse 
och rening och bekände sina synder och sedan, utan att Johannes 
eller någon annan förstod hur Gud förlåter, bytte Johannes ämne 
och började ”tala i tungor”?!
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Det handlar inte om tungotal (!) här, utan sammanhanget i bibeln 
ställer frågan: Hur kan vi bli rena? Hur kan vi få förlåtelse för våra 
synder! Hur kan vi bli rena inför Gud och komma tillbaka i harmo-
ni med Gud! Johannes döparen kunde inte förlåta synder! Vatt-
net kan inte rena på insidan! Men Gud sade till Johannes att efter 
honom skulle det komma en som kunde fullborda reningen! Han 
skulle känna igen honom på den helige Ande som kom ner över 
honom!

När Jesus sedan kom till Johannes, visste Johannes ännu inte att 
Jesus var den som döper med helig Ande. Men: När Jesus stod i 
kön med dopkandidater för att låta sig döpas, och när det blev 
hans tur, då förstod Johannes genom Anden, att Jesus var över-
lägsen honom i helighet!

”Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att 
döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och 
sade: ”Jag behöver döpas av dig – och du kommer till mig!” 
(Matt. 3:13-14)

Jesus var verkligen helt utan synd. Han bekände heller ingen synd 
i samband med sitt vattendop, som alla de andra. Men varför lät 
då Jesus döpa sig? Johannes förstod det inte! Han sade emot ho-
nom! Då sade Jesus de avgörande orden:

”Jesus svarade honom: ”Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla 
all rättfärdighet.” Då lät han det ske.” (Matt. 3:15)

Det som hände där, har med ”rättfärdiggörelse genom tro” att 
göra! Går det upp ett ljus för dig?

Senare när ljuset gått upp för Johannes, ropade han: 

”Se Guds Lamm, som tar bort världens synd!” (Joh. 1:29)

Alla syndare bekände sina synder i dopvattnet och Jesus gick ner i 
dopvattnet och tog synden på sig för att betala för den på korset! 
Här i dopvattnet blev Jesus gjord till synd. Och varför?
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”Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt stäl-
le, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor. 5:21)

Dopet i den helige Ande handlar om vår rättfärdiggörelse!

Dessutom: Många tror att Jesus gjordes till synd först på korset, 
men det finns ingen biblisk grund för denna vitt utbredda åsikt. 
Bibelstället om Johannes döparen är det enda ställe som nämner 
att Jesus ”tar bort världens synder”. Jesus hänvisning till grunden 
för sitt vattendop: ”att uppfylla all rättfärdighet” är det klara be-
viset på att 2 Kor 5:21 hände precis där och då. I dopets vatten tog 
Jesus världens synd på sig själv och började sin långa väg av lidan-
de till korset. Jesus lidande började inte först med det kroppsliga 
lidandet genom tortyr och korsfästelse. Han blev missförstådd, 
bespottad, övergiven och förnekad redan från början! Det är li-
dandet som varje sann Jesus efterföljare också upplever.

Tillbaka till Jesus som stod framför Johannes och ville bli döpt av 
honom. Johannes förstod ännu inte vad Jesus menade med att 
”uppfylla all rättfärdighet”, eller vad Jesus skulle ha med ”dopet i 
den helige Ande” att göra.

Men Johannes gav efter för Jesus och döpte honom utan att för-
stå, men när Jesus kom upp ur vattnet kom den helige Ande över 
honom i form av en duva! Det var tecknet som Johannes hade fått 
av Gud! Han förstod att Jesus skulle döpa med helig Ande och eld, 
som Gud hade sagt. Han förstod att Jesus är länken mellan dopet 
i vatten och dopet med den helige Ande. Då förstod Johannes 
betydelsen av dopet i vatten och Jesus dop med den helige Ande.

”…vi behöver uppfylla all rättfärdighet.” 

Troligen påminde Gud Johannes om profetian i Jesaja, där det 
står:

”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. 
Straffet blev  lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom 
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hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin 
egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.” (Jes. 53:5-6)

Då gick ljuset upp för Johannes och nästa dag när han såg Jesus 
utbrast han:

”Se Guds Lamm som tar bort världens synd! Det var om honom 
jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, för han var 
till före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska uppen-
baras för Israel har jag kommit och döper i vatten.” Johannes 
vittnade och sade:”Jag såg Anden komma ner som en duva från 
himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han 
som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden 
komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige 
Ande. Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son.” Nästa dag 
stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg 
Jesus komma gående, sade han: ”Se Guds Lamm!” (Joh. 1:29-36)

Ser du textsammanhanget i vilket dopet med den helige Ande 
står, när man betraktar det i millimeter? Johannes börjar och slu-
tar med temat ”Guds Lamm” och mitt emellan kommer dopet 
med den helige Ande.

Johannes förstår här vilken roll Jesus spelar och vad dopet med 
helig Ande innebär!

Jag förklarar det med ett exempel: Om du diskar har du först rent 
vatten och smutsig disk. Om disken diskas i vattnet blir disken 
ren och vattnet smutsigt. Om du nu lägger en ren svamp i vatt-
net suger svampen åt sig det smutsiga vattnet. Jesus är den rena 
svampen som suger upp vår smuts! Jesus är Guds syndfria, oskyl-
diga Lamm, som tog på sig världens synd! I dopvattnet blev Jesus 
gjord till synd för oss så att vi, i honom, kan bli gjorda till rätt-
färdighet som gäller inför Gud! På korset tog Jesus vår synd på 
sig och genom det blir vi rättfärdiggjorda. Se hur Paulus beskriver 
detta senare. Han talar bl.a. om reningen och rättfärdiggörelsen 
genom Jesus och den helige Ande!
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”Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förkla-
rats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” 
(1.Kor. 6:11)

Detta sker osynligt vid dopet med den helige Ande.

Jesus fullbordade sitt verk på korset och genom den helige Ande 
blir det som hände på pingstdagen förverkligat i den troende!

Nu har vi tittat på de två första länkarna i ”dopkedjan” och snart 
även den fjärde och förstår nu betydelsen av Johannes vatten-
dop, orsaken till att Jesus lät sig döpas av Johannes och målet 
med detta. Låt oss nu gå till nästa länk.

Dopet på korset

Se här hur Jesus använde ordet ”dop”:

”Men jag har ett dop att genomgå, och hur våndas jag inte tills 
det är fullbordat!” (Luk. 12:50)

När Jesus talar om sitt dop här, talar han om sitt lidande och sin 
död! Vattnet står för reningen och nedsänkningen står för att bli 
”död och begraven”. Ordet dop hör ihop med ”rening från synd, 
lidande och död”. Jesus blev ”döpt” på korset. Det betyder att 
Jesus dog på korset. Och nu kommer den viktiga frågan:

Hur blev du döpt?

De flesta svarar: ”I vatten!”

Nej, inte i vatten. Vattnet är bara en symbol. Jag ställer frågan 
igen lite annorlunda: Hur blev du renad från din synd?

Det rätta svaret är: Genom Jesus på korset!

Vi blir genom Jesus dop (hans död på korset) döpta (renade) 
ifrån våra synder.
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Och hur blir detta ”dop” på korset nu 2000 år senare förverkligat 
i oss människor?

Svar: Genom dopet med den helige Ande, blir det fullkomnade 
dopet (reningen) förverkligat i oss människor! Det är den fjärde 
länken i kedjan!

Dop med den helige Ande

Det är skillnad på orden ”fullbordat” och ”förverkligat”! Jesus 
verk på korset är fullbordat för alla människor, men det blir bara 
förverkligat i dem som i tro omvänder sig! Detta händer i och med 
det sanna bibliska dopet med den helige Ande:

”Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förkla-
rats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” 
(1.Kor. 6:11)

Kan det sägas tydligare? Renade... i den helige Ande! Vi blir re-
nade, rättfärdiggjorda och helgade i namnet Jesus Kristus och 
den helige Ande! Det är det som händer i dopet med den helige 
Ande! Dessa länkar tillhör en och samma kedja!

Jag förklarar det med enkla ord:

Till sann frälsning hör dessa punkter:

•  Omvändelse�
•  Dopet med den helige Ande (Rening, rättfärdiggörelse, hel-

gelse och medlemsskap i Kristus kropp)
•  Pånyttfödelsen

Och precis i den ordningsföljden.

•  Omvändelse är det som du måste göra.

•  Dopet med den helige Ande är det som Gud gör när du om-
vänder dig (rening, rättfärdiggörelse, helgelse, medlemsskap 
i Kristus kropp)
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•  Pånyttfödelse är det som händer i processen när du har om-
vänt dig och Guds Ande har döpt dig. Du blir ett renat, rättfär-
diggjort och helgat Guds barn!

Detta är den bibliska läran om Andedopet. De 4 länkarna i dop-
kedjan hör ihop.

1.  Johannesdopet (syndarens syndabekännelse)

2.  Jesus dop i vatten (Jesus tar synden på sig)

3.  Dopet på korset (Det renande verket är fullbordat)

4.  Dopet med den helige Ande (Det fullbordade renande verket 
blir förverkligat i den troende)  

Den som däremot hävdar att ”dopet med den helige Ande” är en 
separat ”andra erfarenhet” skild från omvändelse och pånyttfö-
delse och medlemsskap i Kristus kropp, han måste ignorera allt 
det som Johannes döparen lärde, det Jesus lärde och det som 
Paulus lärde. Han borde ställa frågan varför ordet ”dop” används 
i samband med att någon får tungotalets gåva? Det är taget helt 
ur sitt sammanhang! Ordet betyder ”rening och död!” Finns det 
verkligen ingen som frågar sig hur det passar ihop med tungota-
lets gåva?! Här är alltså ett begrepp som har förlorat sitt syfte och 
som tagits ur sitt sammanhang! 

Den som påstår att ”dopet i helig Ande” är något annat än det 
som just beskrivits, han stjäl något mycket avgörande från verket 
på korset! Evangeliet förvanskas! Här blir troende förvirrade och 
vilseförda!

Det finns väldigt många profetior i det Gamla testamentet om 
pingstdagen och andeutgjutelsen som skedde då. Men inte en 
enda av dem nämner något om tungotal! Vi finner bara profetior 
som stöder utläggningen som presenterats här.
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Exempel från det Gamla testamentet

Genom Jesaja kungjorde Gud andeutgjutelsen, som sedan inträf-
fade på pingstdagen.

”tills Anden från höjden blir utgjuten över oss” (Jes. 32:15)

Sedan beskriver Jesaja vad som kommer ut av detta: 

”Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk 
vara ro och trygghet för evigt.” (Jes. 32:17)

Inte någonstans i textsammanhanget står det något om tungotal! 
I samma kontext finner vi däremot ord som: Rättfärdighet, frid, 
helande, evig trygghet och säkerhet, vishet, Gudsfruktan (bety-
der att avsky det onda), fruktbart liv, vilket stämmer mycket väl 
med Gal. 5:22.

En annan av profeterna kopplar andeutgjutelsen med ämnet 
”nåd”.

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag ut-
gjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de 
har genomborrat.” (Sak. 12:10)

Här handlar det om benådande vid andeutgjutelsen och vår levan-
de relation (bön) till Gud och ingenting nämns om tungotal!

Hesekiel beskriver avsikten med andeutgjutelsen.

”Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena 
er från all er orenhet och från alla era avgudar. 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 följer dem.” (Hes. 36:25-27)

Genom den helige Ande får vi renhet och helighet för att kunna 
hålla Guds bud! Här nämns inte heller något om tungotal!



109

Dopet med den helige Ande i Nya testamentet

”Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu 
på Majestätets högra sida i höjden.” (Heb. 1:3)

Denna rening är det som Jesus själv kallar ”dop” (Luk 12:50). Det-
ta renande verk fullbordades på korset. Och vad gjorde Jesus se-
dan? Textsammanhanget leder oss direkt till pingstdagen!

”Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlova-
de helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och 
hör.” (Apg. 2:32)

Det fullbordade renande verket blir förverkligat i den troende.

Så här passar pusselbiterna ihop korrekt. 

Vad hände märkbart?

”När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt 
från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det 
fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem 
och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.” (Apg. 2:1-3) 

I bibeln står eld för rening! Det är inte så som pingströrelsen lär, 
att eldstungorna hänförde till tungotalet i Korint. Det finns ing-
enting i bibeln som antyder det. Däremot ser vi i bibeln ett annat 
samband: Eld handlar alltid om rening. Det talade Johannes dö-
paren om:

”Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer 
efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av 
honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld.” 
(Matt. 3:11)

Jesus talade om sitt dop på korset och denna eld i direkt sam-
manhang!

”Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag öns-
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kar att den redan var tänd. Men jag har ett dop att genomgå, och 
hur våndas jag inte tills det är fullbordat!” (Luk. 12:50)

Och Anden kom i form av eld på pingstdagen. Om vi tittar på ver-
sen i sitt sammanhang kan vi bara komma till slutsatsen att tung-
orna av eld var symbolen på den inre rening som ägde rum genom 
den helige Ande. Petrus förklarade entydigt att det som hände i 
Kornelius hus, var detsamma som hände på pingstdagen, och vad 
var det?

”Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge 
den helige Ande till dem likaväl som till oss. Han gjorde ingen 
skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan ge-
nom tron!” (Apg. 15:8-9)

Ser du att hur man än vänder det kommer vi, genom att studera 
bibeln, gång på gång fram till samma sak! Pingstdagen står för 
renandet av hjärtan! 

I samband med Jesus dop i vatten, kom den helige Ande synligt i 
form av en duva. Den symboliserar frid. Den helige Ande behövde 
inte komma över Jesus i form av eld, eftersom han var utan synd! 
Men över en syndare måste den helige Ande komma med eld 
eftersom vi är syndare och behöver reningen genom den helige 
Ande. Detta är textsammanhanget och språket och det menings-
fulla sambandet mellan ”eld” och ”dop”.

När den helige Ande kom över Jesus i form av en duva sade Gud:

”Detta är min älskade Son. I honom har jag mitt behag.” (Mt. 3:17)

Detta är målet för dopet med den helige Ande i oss! Om Guds 
Ande har renat oss med andlig eld, kommer Jesus frid och renhet 
in! Vi blir Guds barn!

”Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.” (Rom. 8:16)

Strax före sin himmelfärd och andeutgjutelsen sade Jesus:
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”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det 
ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om 
några dagar bli döpta i den helige Ande.” (Apg. 1:4-5)

Fadern och Jesus lovade aldrig ”tungotalet” utan rening från våra 
synder! 

Ser du hur Jesus bygger en bro mellan Johannes dop och pingst-
dagens erfarenhet? Hos Johannes hade människorna gett uttryck 
för sitt behov av rening. På pingstdagen blev Jesus fullbordade 
och renande verk, förverkligat i lärjungarna!

Och när lärjungarna blivit döpta med den helige Ande, förkunna-
de de evangeliet!

Det är helt klart varför de inte fick lämna Jerusalem före pingst-
dagen, och varför de inte fick börja missionera. Först på pingst-
dagen, hade Jesus utgjutit den helige Ande och förverkligat kor-
sets verk i lärjungarna!

I berättelsen om pingstdagen står det varken att apostlarna tala-
de i tungor (som i Korint) eller någonting annat som skulle tyda 
på att tungotalet skulle vara ändamålet med dopet i den helige 
Ande. Resultatet av detta var att de förkunnade Jesus och syn-
dernas förlåtelse och kallade människor till omvändelse! 3000 
människor kom till tro! Och vad hände? Var det någon enda av de 
3000 där som fick tungotalets gåva, som i Korint? Nej, inte i någon 
av beättelserna om pingstdagen står något om tungotal, liknande 
det som Paulus beskriver i Korinterbrevet!

Pingstkyrkans lära saknar grund i bibeln!

Det ena felet efter det andra:

Misstagen börjar med att man inte skiljer på fenomenen i Korint 
och i Apostlagärningarna, även om de bibliska berättelserna visar 
på två helt skilda fenomen. 



112

Det andra felet är, att man inte bemödar sig om att studera det 
sammanhang i bibeln, i vilket andedopet verkligen äger rum. Dop-
kedjan med 4 länkar ignoreras.

Det tredje felet är att man läser in tungotalet i Korint i berättelsen 
om pingstdagen.

Det fjärde felet är att man säger att dopet med den helige Ande 
har som mål att man får tungotalet.

Det femte felet är att man anser tungotalet vara TECKNET på att 
någon är döpt med den helige Ande!

Det sjätte felet är att man säger att den som inte har tungotalets 
gåva inte är döpt/fylld med den helige Ande.

Det sjunde felet är att man behandlar dem som inte fått tungota-
lets gåva som andraklassens kristna. Man säger att dessa ”bara” 
är omvända och pånyttfödda, men att de inte är fyllda med Anden 
eftersom de bara fått en ”andel” av den! Människor som kanske 
har Andens fullhet och lever ett heligt liv, intalas plötsligt att de 
saknar någonting, de är mindre värda, de upplever avståndsta-
gande, påtryckningar, osv. och detta från människor som faktiskt 
tror på en villolära, samtidigt som de anser sig vara andliga!

Det åttonde felet är att tungotalet hela tiden ställs i centrum, så 
att korset och den sanna innebörden av dopet med helig Ande 
hamnar i bakgrunden! Tänk efter! En av Andens gåvor som ska 
sätta korset i förgrunden blir plötsligt det centrala och tränger 
undan korset!

Det nionde felet är att man förkastar predikanter som förkunnar 
det sanna dopet med helig Ande, och kallar dem villolärare. För-
kunnare av det sanna evangeliet avvisas och förtalas och utesluts 
ur gemenskapen!

Det tionde felet är att man utan bibliska argument, håller fast vid 
denna villolära och kräver att alla ska acceptera den.
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En av de äldste i pingstkyrkan som jag senast var medlem i sade 
till mig: ”Böj dig efter vår lära eller lämna kyrkan.” Jag bad honom 
vara snäll att utifrån bibeln ge mig argumenten. Det kunde han 
inte. Han skrek upprört: ”Det är ditt stora ego som menar att du 
vet bättre än våra grundare!” Sedan kastade de ut mig. Det som 
hände mig händer också många andra. Det är svårt för mig att be-
gripa, att man hela tiden vill kontrollera teologin som andra tro-
ende bekänner sig till, också t.ex. när det gäller barndopet. Man 
kräver att andra ska reformera sig, men själv cementerar man fast 
sin egen tradition även om bibeln lär något annat.

Kanske blir det nu tillfälle till eftertanke, när de kan studera ämnet 
skriftligt. Andra pingstvänner har noggrant prövat detta ämne 
och börjat tänka om. Tradition eller reformation? Var står du?  

Pånyttfödelse före pingstdagen?

Jag har förklarat att pingstkyrkan lär att det finns två steg i den 
kristna erfarenheten. Först sker omvändelsen, pånyttfödelsen 
och därmed medlemsskapet i Kristus kropp och vid en senare tid-
punkt, säger man, sker dopet med den Helige Ande, kopplat med 
tungotalets gåva. Denna falska lära uppstod och främjas av ett 
missförstånd. Man trodde att lärjungarna var pånyttfödda redan 
före pingstdagen. Denna tes grundas på det tillfälle då Jesus an-
dades på dem.

”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Se-
dan han sagt detta, andades han på dem och sade: ”Ta emot den 
helige Ande!” (Joh. 20:21-22)

Om man bara tittar på detta bibelställe, ligger det nära till hands 
att tro att lärjungarna fick den helige Ande då. Men vid ett när-
mare studium av textsammanhanget, kommer vi att kunna slå 
fast att det som Jesus gjorde här var en symbolisk handling som 
pekade fram mot pingstdagen.
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Vi måste alltid se bibeltexter i sitt sammanhang. Låt oss nu se på 
detta i centimeter och millimeter. I detta lilla studium ska vi i kort-
het beakta följande punkter:

•  Vi ska undersöka textens sammanhang

•  Vi ska betrakta Jesus förkunnarstil

•  Vi tittar tillbaka på målet för Johannes döparens evangelium, 
och

•  Processen för lärjungarnas förståelse, och

Det kommer att ge oss en klar förståelse av hur vi måste förstå 
detta att ”Jesus andades på dem”.

Pånyttfödd - utan förståelse av evangeliet?

För det första: Ordet ”pånyttfödelse” står inte i textsamman-
hanget.

För det andra: Om lärjungarna blev pånyttfödda och fick den he-
lige Ande vid tillfället då Jesus andades på dem, då måste vi dra 
slutsatsen att människor får den helige Ande och blir pånyttfödda 
utan att de känner till evangeliet! Bibeln säger ju att lärjungarna 
före korset, och direkt efter korset vid tillfället då Jesus andades 
på dem, inte alls förstod vad Jesus död och uppståndelse innebar.

Fram till den stund då Jesus andades på sina lärjungar, hade de 
inte den blekaste aning om varför Jesus skulle korsfästas och 
uppstå från döden! Om de alltså blev pånyttfödda i den stunden, 
då måste vi dra slutsatsen att pånyttfödelsen inte förutsätter en 
förståelse av och en personlig tro på evangeliet – vilket naturligt-
vis är fel.

Sanningen är att Jesus, efter sin uppståndelse, under 40 dagars 
tid, behövde instruera och undervisa sina lärjungar så att de kun-
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de se evangeliet i perspektiv av uppståndelsen! De måste förstå 
evangeliet och den helige Ande för att kunna bestämma sig för 
om de skulle tro på Jesus och evangeliet och vilja ge sina liv för 
detta.

Detta beslut och överlåtelsen, var förutsättningen för att de ivrigt 
ville vänta på den utlovade Anden, som de sedan fick på pingst-
dagen! Men inte förrän då! Den helige Ande kom inte över okun-
niga, otroende, obeslutsamma lärjungar på pingstdagen och 
gjorde dem till andliga människor helt plötsligt. Nej, kunskapen, 
tron och överlåtelsen var förutsättningen för att de skulle få den 
helige Ande! 

För det tredje: Om lärjungarna faktiskt hade fått den helige Ande 
vid detta tillfälle, betyder det även att missionsbefallningen träd-
de i kraft då, eftersom Jesus i samband med detta sade:

”Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan han sagt detta, 
andades han på dem och sade: ”Ta emot den helige Ande!” (Joh. 
20:21)

Trädde missionsbefallningen i kraft vid denna tidpunkt? Nej! Vi vet 
alla, även pingstkyrkan, att lärjungarna inte fick börja missionera 
innan den helige Ande kom på pingstdagen! Jesus befallade dem 
att vänta i Jerusalem på den helige Ande! 

”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det 
ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om 
några dagar bli döpta i den helige Ande.” (Apg. 1:4-5)

Vi ser alltså att stunden då Jesus andades på lärjungarna och 
även ”missionsbefallningen” som gavs vid samma tillfälle, var 
förberedelser för pingstdagen.

För det fjärde: Johannes är lärjungen som berättar om tillfället då 
Jesus andades på dem. Vi ska inte ta en vers ur sitt sammanhang, 
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utan vi måste bemöda oss att förstå Johannes verkliga avsikt och 
den stil med vilken han skrev sitt evangelium. Detsamma gäller 
sättet på vilket Jesus undervisade och handlade.

Johannes skrev ner ytterligare berättelser, för att komplettera 
det som de andra evangelisterna redan rapporterat. Hans stora 
tema är: ”Vem är Jesus på riktigt?” 

Så här framställer Johannes lärjungarnas ”kunskapsevolution”. 
De gick från att kalla Jesus ”rabbi”, till ”profet”, till ”Messias” 
och ända till att den uppståndne Jesus Kristus stod framför dem 
och andades på dem! Vad ville Jesus visa de otroende lärjungarna 
med detta? Varifrån kände de till denna bild?! Gud hade andats på 
Adam! Jesus visade dem genom uppståndelsen vem han är! Gud! 
Jesus stod framför dem, som han stod framför Adam i paradiset! 
Den siste tvivlaren skulle förstå det och bekänna det:

”Min Herre och min Gud!” (Joh. 20:28)

Jesus berättade för dem, gång på gång, före sin död, vem han är:

”Filippus sade: ”Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss.”  Je-
sus 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)

Men lärjungarna kunde inte fatta det! När den uppståndne Jesus 
andades på dem, bröt kunskapen igenom och den siste tvivlaren 
förstod och bekände: ”Min Herre och min Gud!”

Berättelsen om hur Jesus andades på dem, ledde till kunskap om 
Gud och det var Johannes mål med evangeliet som han skrev! Det 
var en symbolisk handling genom vilken Jesus visade att han är 
Gud – och en förberedande handling inför pingstdagen.

För det femte: Om vi studerar Johannes evangelium noggrant, 
förstår vi att Johannes särskilt betonar perspektivet att Jesus ar-
betade i rikning mot pingstdagen. Jesus hade en intressant för-
kunnarstil. Här är ett exempel:
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”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropa-
de: ”Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på 
mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levan-
de vatten flyta fram.” Detta sade han om Anden, som de skulle 
få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, 
eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.” (Joh. 7:37-39)

Även här kunde man tro att Jesus ville att människorna skulle 
komma till honom just då för att hämta detta levande ”vatten”. 
Men Johannes lägger till att det inte var möjligt då, men pekar 
fram mot pingstdagen! Utan denna hänvisning, skulle somliga 
idag säkert hävda att människor redan i kapitel 7 kunde få den he-
lige Ande, eftersom det Jesus säger står i presens! Men så är det 
inte! Därför gör Johannes detta tillägg och förklarar det. Ingen 
hade vid det tillfället, ännu tagit del i pingstdagens stora fest och 
fått den helige Ande.

Här ser vi alltså ett särdrag i Jesus förkunnarstil som Johannes 
använder. Det han säger står i presens, men han refererar till 
pingstdagen! Och precis dessa detaljer är viktiga när vi vill förstå 
bibeln i millimeter. Det som hände efter uppståndelsen var i prin-
cip ingenting nytt för lärjungarna! Jesus utför en handling, och 
säger något, men relaterar det till pingstdagen.

För det sjätte: Lägg märke till följande: Det berättas bara att Je-
sus andades på lärjungarna och sade orden: ”Mottag helig Ande.” 
Men varför berättar inte Johannes något om att de faktiskt fick 
den helige Ande? Varför säger inte Johannes hur det kändes eller 
vilka följder det hade? Han berättar inget, eftersom det inte finns 
något att berätta.

Om vi ser på allt sammantaget kommer vi till slutsatsen, att lär-
jungarna varken fick den riktiga missionsbefallningen eller blev 
pånyttfödda vid detta tillfälle. Det var inte så att lärjungarna fick 
en ”liten portion” helig Ande då och sedan Andens fullhet på 
pingstdagen. Den helige Ande kommer inte i ”delar” eller ”por-
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tioner”, som pingstkyrkan lär. Den helige Ande kom i sin fullhet 
på pingstdagen!

Händelsen på pingstdagen är inte någon ”andra” erfarenhet. 
Där gick de många profetiorna i Gamla testamentet i uppfyllel-
se, och där blev Jesus fullbordade verk på korset, förverkligat i 
lärjungarna. På pingstdagen blev lärjungarna döpta i den helige 
Ande och födda på nytt.

Tungotal i Apostlagärningarna

I Apostlagärningarna berättas det hur evangeliet kom till hed-
ningarna. Brevet till Korinterna handlar om församlingsordning. 
På pingstdagen blev Jesus fullbordade verk på korset förverkli-
gat i de troende och överlåtna lärjungarna, som sedan förkun-
nade detta! Det som Anden åstadkom på pingsdagen, gjorde att 
människor från olika nationer hörde förkunnelsen på sitt eget 
modersmål! Det som läsaren av Apostlagärningarna ska lära sig 
är detta:

• Det renande verket fullbordades på korset för alla nationer.

• Den helige Ande utgöts för judar och hedningar.

• Evangeliet ska förkunnas på alla språk och för alla nationer.

• Hedningarna får tala till och bedja till Gud på sina egna språk.

Det låter så banalt för oss! Men för de dåtida judiska. första krist-
na och hedningarna var detta en revolution! Hela Apostlagärning-
arna handlar om detta! Även om Jesus gav missionsbefallningen 
och även om Petrus upplevde språkundret på pingstdagen, var 
det otänkbart för honom att besöka en hedning! 

”Han sade till dem: ”Ni vet att det är förbjudet för en judisk 
man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat 
mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren.” 
(Apg. 10:28)
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Först efter att Gud skickade Kornelius till honom förstod han:

”Då började Petrus tala: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte 
gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom 
och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör.” (Apg. 10:34-35)

Och även om Petrus hade förstått det, och även om han var ex-
pert på detta vid konsiliet i Jerusalem, måste Paulus senare för-
mana honom eftersom han lät sig förledas till hyckleri av den 
kompromisslösa judiska falangen!

”Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet emot honom, ef-
tersom han stod där dömd. Innan det kom några från Jakob bru-
kade han nämligen äta tillsammans med hedningarna, men när 
de hade kommit drog han sig undan och höll sig avskild av räds-
la för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma 
sätt, så att till och med Barnabas drogs med i deras hyckleri.” 
(Gal. 2:11-13)

Ser du hur djupt judarna föraktade hedningarna?! Detta är temat i 
Apostlagärningarna! Därav pingstfenomenet! Oomvända från alla 
nationer hörde evangeliet på sina respektive modersmål. Sedan 
beskriver Lukas om och om igen hur de omvända människorna 
talade, bad och förkunnade om Gud på sina egna ”språk”! När 
Teofilus läste Apostlagärningarna, kom han inte ens på tanken 
att det kunde finnas ett tungotal, som det i Korint! Paulus skrev 
brevet till Korinterna först många år senare!

Låt oss nu gå in på temat i millimeter och kort betrakta de enskil-
da berättelserna:

Tungotal i Samarien (Apg. 8)

I berättelsen från Samarien står inget om tungotal och ordet 
”språk” finns inte i berättelsen. Där behövdes inte heller något 
mirakel vad gällde språket, eftersom samarierna kunde förstå, 
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tala och bedja på hebreiska. Varför berättas då denna händelse? 
Svar: Därför att samarierna var ett blandfolk som hade en blan-
dreligion och dessutom var de föraktade av judarna. Vi ser i be-
rättelsen att samarierna var ockulta människor. Berättelsen visar 
att även samarierna fick omvända sig till Gud, men under samma 
betingelser som alla andra. De måste omvända sig från allt ockult, 
och göra sig fria från allt inflytande från trollkarlar innan den heli-
ge Ande utgöts över dem!

Pingstvännerna säger att redan Samarien var ett bevis för tvåsteg-
serfarenheten eftersom de kom till tro och blev döpta i vatten, 
och att den helige Ande kom först senare. Först när Johannes och 
Petrus blev ditkallade, utgöts den helige Ande över samarierna. 

Den som noggrant läser berättelsen, ser en annan anledning till 
att den helige Ande kom först senare. Det stora problemet tyd-
liggörs bäst med ett exempel, trollkarlen Simon. Det står att han 
kom till tro på Jesus när han såg tecknen och att han dessutom lät 
döpa sig. Här har vi samma problem som Johannes beskrev redan 
i Joh. 2:23-25:

“Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro 
på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anför-
trodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behöv-
de höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns 
i människan.” 

Människorna trodde på Jesus namn, precis som Simon och folket 
i Samarien, när de såg tecknen och undren. Men de hade en fel-
aktig tro! De menade att Jesus kom för att förändra deras livsom-
ständigheter! Men Jesus kom för att förändra oss människor! Här 
ligger felet! Den som tror på Jesus namn enbart i samband med 
under, honom håller sig Jesus på avstånd ifrån. Det var orsaken 
till varför den helige Ande inte kom.

Dessutom var Johannes expert på att genomskåda situationen. 
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Här behövdes gåvan att skilja på andar, och den hade Johannes. 
Johannes analyserade genast situationen. Simon var inte ens om-
vänd! För honom handlade det bara om hans makt! Om hans infly-
tande! Om pengar! För honom räckte det med tecken och under, 
att alla var fixerade på honom! Jag har träffat många som är pre-
cis som Simon. De talar om den helige Ande, om under och väldigt 
mycket om pengar. För dem handlar det om deras status och att 
människorna flockas runt dem! Den pingst-karismatiska scenen är 
samlingsplatsen för sådana som Simon. Dessa passar precis in på 
bilden i Matt. 7:21-23:

”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i him-
melriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska 
säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat 
med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort 
många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem 
sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa.” 

Filippus förstod inte problemet och kom inte längre än dit. Alltså 
vände han sig till några ”sakkunniga”. Johannes och Petrus för-
stod problemet. Petrus sade rakt ut till Simon:

”Till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds 
gåva kan köpas för pengar! Du har ingen del eller lott i den här 
saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig 
därför från din ondska och be till Herren så att han, om möjligt, 
förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av 
bitter galla och fast i orättfärdighetens band.” (Apg. 8:20-23)

Varför hade Simon ännu inte fått den helige Ande? Eftersom han 
inte var omvänd!

Tro utan omvändelse, är falsk tro. Likadant var det med de andra! 
De var under Simons maktinflytande. Inte ens en handpåläggning 
av Johannes eller Petrus ledde till att människor där blev döp-
ta med den helige Ande och talade i tungor! Petrus manade till 
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omvändelse! Fastän människorna trodde på Jesus (att han kun-
de göra under) var de inte omvända och hade döpts i vatten för 
 tidigt!

Först måste människorna förstå evangeliet, göra sig av med sina 
illusioner och uppriktigt omvända sig från sina synder och sin av-
gudade ledare Simon. Och när de gjorde det, blev de döpta med 
helig Ande, så som jag förklarade det tidigare.

Det står ingenting om något ”språk” eller tungotal i bibeltexten 
här! Det läser pingstvännerna bara in i texten! Här står att de fick 
den helige Ande och eftersom pingstvännerna då automatiskt 
kopplar det med tungotal, läser de in det här. Men här står över-
huvudtaget ingenting om tungotal.

Tungotal i Kornelius hus? (Apg. 10)

Hos Kornelius i Apg. 10 är det tydligare. De fick den helige Ande 
när de hörde och trodde på evangeliet.

”Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som 
hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häp-
nade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över 
hedningarna, eftersom de hörde hur de talade i tungor (olika 
språk) och prisade Gud. Då sade Petrus: ”Ingen kan väl hindra 
att de döps med vatten, när de har fått den helige Ande precis 
som vi?” Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn.” 
(Apg. 10:44-48)

”Precis som vi”! Och Petrus förklarade sedan i Jerusalem att det 
som hände i Kornelius hus, var detsamma som hände på pingst-
dagen!

”Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge 
den helige Ande till dem likaväl som till oss. Han gjorde ingen 
skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan ge-
nom tron.” (Apg. 15:8)
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Petrus berättade inte att någon i Kornelius hus hade talat i tung-
or (änglaspråk) utan att den helige Ande renade människornas 
hjärtan. 

I Kornelius hus handlade det om riktiga språk, och inte om det 
fenomen som beskrivs i Korint. Det romerska riket hade redan 
förenat många folkslag och stammar. Det var inte ovanligt att det 
i en romersk hövitsmans hus fanns människor från olika nationer. 
Dessa förstod evangeliet på sina språk och prisade Gud på sina 
modersmål. Petrus beskriver att det som hände hos Kornelius var 
detsamma som hände på pingstdagen! Och vad hände när den he-
lige Ande kom? Hur beskriver Petrus dopet med den helige Ande?

”Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl re-
nat deras hjärtan genom tron.” (Apg. 15:9)

Den helige Andes verk handlar om rening! Apostlagärningarna 
nämner ingenting om tungotal, som det i Korint, i samband med 
dopet med helig Ande. Petrus säger tydligt: Dop med den helige 
Ande handlar om rening från synden. Och tungor handlar om oli-
ka modersmål! 

Inte heller i Kornelius hus fanns det någon ”andra erfarenhet”. De 
hörde evangeliet för första gången, de kom till tro, de blev döpta 
i den helige Ande (renade) och prisade Gud på sitt modersmål!

Tungotal hos lärjungarna i Efesus? (Apg. 19)

I berättelsen om lärjungarna i Efesus finner vi inte heller någon 
”andra erfarenhet”. De hade döpts av Johannes, men hade ännu 
inte hört om Jesus och evangeliet. Alltså är detta deras första er-
farenhet.

När Paulus förklarade evangeliet för dem, kom de till tro och blev 
döpta med den helige Ande och talade och bad på sina språk. 
Rent teoretiskt kunde det ha handlat om ”tungotal” eftersom 
ordet ”glossalie” används här liksom i Korinterbrevet. Men på 
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grund av de argument som nämnts är det osannolikt. Då borde 
Lukas åtminstone ha förklarat för Apostlagärningarnas adressat, 
Teofilus, vad tungotal handlade om – på samma sätt som Paulus i 
Korinterbrevet. Men det gjorde han inte. Teofilus skulle, med tex-
ten som grund, omöjligt kunna komma på tanken att det handla-
de om tungotal, som det i Korint.

Slutsats: Apostlagärningarna känner inte till det tungotal som 
Paulus beskriver, utan behandlar ett helt annat tema, nämligen: 
Hur evangeliet kom till hedningarna.

Jag vet inte hur detta känns för dig. Om du är pingstvän är du 
kanske chockad, eftersom de helt självklart alltid läser in tungota-
let (som det i Korint) i Apostlagärningarna, men de är vilseförda! 
Apostlagärningarna och pingstdagen har ingenting med tungota-
let i Korint att göra.

Jag betonar det igen: Ingen teolog i pingstkyrkan har kunnat ge 
mig ett bibliskt argument mot detta studium. Det finns inget! 
Här finns därför bara två alternativ: Tradition eller reformation.

Tungotal som en senare erfarenhet

Vissa personer som jag samtalat med, undrar då hur jag bedömer 
deras personliga erfarenhet. Många har berättat för mig att de 
fick tungotalet som en senare erfarenhet långt efter omvändel-
sen. Mitt svar är detta:

I princip är det ju precis det som bibeln lär. Omvändelse, dop med 
den helige Ande, pånyttfödelse och medlemsskap i Kristus kropp 
hör till den första erfarenheten. En människa kan sedan få tung-
otalets gåva, så som Paulus beskriver den. Det finns bara ett fel: 
Tungotalets gåva, som jag inte alls ifrågasätter, är i bibliskt språk-
bruk inte ett ”dop med den helige Ande”! Pingstkyrkan använder 
begreppet dop med helig Ande i fel sammanhang.
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Om Guds Ande använder en människa genom att tala i tungor 
för att på det sättet ge ett budskap från Gud (så som Paulus be-
skriver i Korint), då är inte detta ett dop med helig Ande! Detta 
är en gåva, som Guds Ande ger, för att bygga upp församlingen 
genom ett budskap!

Om en människa alltså har kommit till tro, och genom den helige 
Ande har fått inre rening från all synd, då är hon döpt med helig 
Ande även om hon aldrig talat i tungor eller någonsin kommer att 
göra det.

Hon kan sedan i sitt fortsatta liv göra erfarenheter med Gud. Om 
allt löper optimalt får hon kanske flera av Andens gåvor, kanske 
även tungotalets gåva. Men detta är inte dopet med helig Ande.

Vissa har berättat för mig att de fick tungotalets gåva vid sin om-
vändelse. Även detta är i pricip möjligt. Jag fick gåvan att evang-
elisera vid mitt dop. Så varför skulle inte någon annan, i samband 
med omvändelsen, få gåvan att undervisa, gåvan att leda, eller 
gåvan att skilja mellan andar eller att kunna tala i tungor, som det 
Paulus beskriver i Korinterbrevet? Men man måste skilja på saker 
och ting! Det ena är dopet med den helige Ande, vilket inte själv-
klart har något med Andens gåvor att göra, utan betyder ”rening 
från synden”. Men det är samma Ande som renar oss, ger ”An-
dens frukt” (Gal 5:22) och även ”Andens gåvor” (tungotal, evang-
elisation, lärare). Men språkligt måste man skilja på dessa. Dopet 
med den helige Ande är en sak, Andens frukt är någonting an-
nat och Andens gåvor ytterligare något annat. Det är dock alltid 
samma Ande, och han kan också ge dessa samtidigt! Men genom 
detta blir inte frukt en gåva och en gåva blir inte ett dop.

Nu har vi utförligt ägnat oss åt begreppet ”dop”och ytterligare 
detaljer i det ämnet. Vi ska också se lite mer noggrant på begrep-
pet ”helig Ande”, för att se klarare vad ”dopet med den helige 
Ande” är.
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Vem eller vad är den helige Ande?

Pingstläran säger felaktigt: Vid pånyttfödelsen (som när Jesus 
andades på lärjungarna) får man en ”andel” helig Ande och vid 
dopet med den helige Ande sedan ”fullheten”. Denna lära har ing-
en grund i bibeln. Den är falsk och vilseledande. Denna felaktiga 
uppfattning om den helige Ande, var mycket utbredd på pingst-
pionjärernas tid. Vid samma tid började Jehovas Vittnen att tro 
likadant, och de vill inte heller ta avstånd ifrån den idag! De lär att 
den helige Ande ”bara” är en kraft och inte en person. De ledan-
de teologerna bland Jehovas Vittnen har sedan länge förstått, att 
bibeln lär något annat! Paulus skriver t.ex.:

”Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes ge-
menskap vare med er alla.” (2 Kor. 13:13)

Här förekommer ordet ”koinonia” som betyder gemenskap. Jag 
kan sitta på en stol, men jag kan inte ha gemenskap med den. 
Gemenskap är bara möjlig med en person! Jehovas Vittnen vet 
precis vad ordet ”koinonia” betyder, men istället för att ändra sin 
teologi, ändrar de Guds Ord! I detta textsammanhang översätter 
de ”gemenskap” med orden ”få en andel”. (norsk översättning 
av den nya världsbibeln)

Pingstpionjärerna på den tiden hade samma föreställning att den 
helige Ande kom i andelar eller portioner. Vid pånyttfödelsen en 
andel och sedan vid dopet med den helige Ande, fullheten. Men 
det är en felaktig förståelse av Anden.

Pingstvännerna idag vet att den helige Ande är en person och 
betonar, i motsats till Jehovas Vittnen, rätteligen att den helige 
Ande är en person. Men samtidigt håller de fast vid pionjärer-
nas teologi som grundar sig på en felaktig förståelse av Anden. 
Pingstpionjärerna representerar åsikten att lärjungarna (och vi) 
i samband med pånyttfödelsen, fick en ”andel helig Ande”, och 
sedan vid dopet med den helige Ande på pingstdagen, fullheten. 
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Men bibeln lär: Guds Ande kommer inte i portioner eller ande-
lar! Den helige Ande handlar inte om en ”portion” utan om en 
”person”!

Vissa invänder då: ”Men det står ju att den helige Ande är given 
som en underpant…”

”Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en 
underpant (/garant)” (Ef. 1:14)

Det är riktigt. Det finns några bibelställen där man kunde säga att 
den helige Ande är en ”sak” eller en ”kraft”. Men vi ska belysa be-
greppen lite mer. Det faktum att vi har fått den helige Ande som 
en ”underpant”, betyder inte att vi bara fått en del av Anden. Nej, 
det är Andens fullhet på pingstdagen som är underpanten! Där-
för passar ”garant” bättre. Det är vad ordet betyder. Guds Ande 
kommer in i våra liv i sin fullhet! Men först vid Jesus återkomst 
kommer vi att se honom med våra ögon och först då kommer vi 
att bli helt lika honom!

”Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då 
får vi se honom sådan han är.” (1 Joh. 3:2)

Det står ingenstans att vi ska förstå ”underpant” som en portion 
eller andel, utan genom den helige Ande vill Gud själv närvara i 
oss!

”Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, 
och de ska vara mitt folk” (2 Kor. 6:16)

Jag ska nu ge den bibliska definitionen av den helige Ande:

Gud är Ande och Gud är helig. Vem eller vad är alltså den helige 
Ande? Den är den helige Gudens närvaro. Gud är närvarande och 
verksam i den helige Ande. 

För det första: Den helige Ande är ingen substans, eller kraft som 
ges i olika portioner. Enligt bibeln handlar det om Andens fullhet 
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genom vilken hela livet kommer under Guds inflytande. Det hand-
lar om att med Andens fullhet leva hela livet i harmoni med Gud! 
Den som är fylld med hela Guds fullhet, lever i harmoni med Gud, 
liksom Jesus gjorde!

Den helige Andes kraft

Jesus sade:

”När den helige Ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli 
mina vittnen” (Apg. 1:8)

Nu säger vissa felaktigt att den helige Ande ”bara” är en kraft. 
Men observera! Tänk nu logiskt. Jag kan säga: ”Du får ett brev när 
brevbäraren kommer”. Betyder det att postbudet är ett brev? Det 
är ju ologiskt! Vi ska få kraft, när den helige Ande kommer, men 
den helige Ande är inte bara en kraft, utan en person! Den helige 
Ande är Gud, närvarande!

Även Jehovas Vittnen lär felaktigt att den helige Ande är en 
”kraft”. New age och magi pratar om kraft, men bibeln pratar 
om en PERSON! Jesus använde personbegrepp när han talade om 
den helige Ande: Läraren, Hjälparen, Tröstaren, ... Paulus kallar 
den helige Ande Herre: 

”Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.” 
(2.Kor. 3:17)

Under mina studier i teologi, kom jag helt oförberedd in i ett rum 
där andra studenter redan diskuterade om hur man kan veta att 
man har den helige Ande. När jag kom in tittade alla på mig och så 
frågade någon mig: ”Vad säger du? Hur vet man att man har den 
helige Ande?” Det ögonblicket kommer jag aldrig att glömma. Jag 
var helt oförberedd och Guds Ande talade dessa ord genom mig: 
”Det är helt oviktigt om du har den helige Ande eller inte”. De tit-
tade förskräckt på mig! Men Guds Ande gav mig den komplette-
rande och avgörande fortsättningen! Jag förstod vad Guds Ande 
menade och med glädje upprepade jag orden han gav mig!
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”Det är helt oviktigt om du har den helige Ande eller inte! Frågan 
är, om den helige Ande har dig!”

Förstår du? Den helige Ande är Herre, inte jag! Om man frågar hur 
man vet om man har den helige Ande eller inte, då finns det olika 
svar i olika kyrkor. Pingstkyrkan säger: ”Tungotalet!” Men deras 
svar beror på missförståndet som beskrivits här och den resulte-
rande villoläran. Men om vi frågar oss: ”Hur märker den helige 
Ande att han har oss?” Då finns det bara ett svar! Genom att vi 
lyder honom! Och det är precis det som bibeln säger!

”Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett 
till dem som lyder honom.” (Apg. 5:32)

Gud vill inte endast ha barn, han vill ha lydiga barn!

”Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i 
förr, när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är he-
lig ska också ni vara heliga i allt ni gör.” (1 Petr. 1:14-15)

Adams olydnad och hans förhärdade inställning efteråt, gjorde 
relationen med Gud omöjlig. Så länge vi inte av hjärtat vill lyda 
Gud, har vi ännu inte förstått evangeliet. En av Amerikas välsig-
nade väckelsepredikanter sade: ”Målet för all väckelse är att 
människor ska lyda Gud.”

Guds mål är att vi lever i trons lydnad! Paulus säger inte att tung-
otalet är den andliga uppfyllelsen, utan hans mål är trons lydnad. 
Det är så han börjar sitt brev till romarna och med det avslutar 
han den teologiska delen av brevet (Rom. 1:5, 15:18). 

”Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra 
människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull.” 
(Rom. 1:5)

Paulus brev handlar om trons lydnad från början till slut:
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”Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda 
den lära som ni blivit överlämnade åt.” (Rom. 6:17)

Romarbrevet är bibelns djupaste teologiska brev som bl.a. för-
klarar livet i den helige Ande. Men det finns inte ett ord om tung-
otal! Hur kan detta vara, om tungotal skulle vara helt avgörande 
för Guds Andes fullhet? Hur kan detta vara, om tungotal är teck-
net på dopet med den helige Ande? Pingstvännernas lära stäm-
mer helt enkelt inte!

Det handlar inte om en slavisk lydnad utan om övertygelse. Nej, 
lydnad är något som Gud verkar i oss genom sitt Ord. Vi måste 
komma till den punkt, då vi inser att det inte finns något bättre än 
att lyda Gud i allt och under alla omständigheter!

Förtrösta på den som skapade dig. Han vet bäst hur ditt liv ska 
lyckas. 

Förtrösta på den som dog för dig. Han kan bara ha goda avsikter 
för dig!

Det kan dröja årtionden innan en människa bryter sig loss från 
den religiösa traditionen och kommer till denna hjärtats överty-
gelse! Innan dess har hon inte varit omvänd! Genombrottet till 
denna övertygelse är en väsentlig del av omvändelsen!

Och hur ont det än gör mig att säga detta: Mina vänner i pingst-
församlingarna, ni vet att följande är sant: Jag har mött otaliga 
människor som ber, sjunger, vrålar och skriker i tungor, men om 
jag frågar dem om de av hjärtat lyder Guds Ord och Guds lag tit-
tar de på mig i förskräckelse och oförståelse! Här lever otaliga 
människor i en modern villfarelse!

Tro och sann omvändelse leder de olydiga till Gud och till lydnad! 
Genom tvivel, otro och uppror förblir vi ovilliga och illvilliga mot 
Gud och lyder bara motvilligt! Det var inte så Jesus levde.
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”Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, 
utan hans vilja som har sänt mig.” (Joh. 6:38)

Detta kan en omvänd kristen säga: ”Jag är inte pånyttfödd för att 
fortsätta göra min egen vilja, utan Guds, för han befriade mig från 
min egen egoistiska vilja!”

Guds mål för oss är att vi lever i samma lydnad, i samma harmoni 
och samma beroende av Gud som Jesus, vår förebild, gjorde!

Vad händer när den helige Ande kommer in i våra liv? Är det bara 
en kraft som kommer? Vi måste ta alla pusselbitar i beaktande! 
Jesus sade något som gör att vi förstår pingsten på rätt sätt:

”Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt 
ord (trons lydnad). Och min Far ska älska honom, och vi ska 
komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte 
älskar mig håller inte fast vid mina ord.” (Joh. 14:23-24)

Hur kommer Jesus och Fadern? I den helige Ande! Och när? På 
pingstdagen! 

Pånyttfödelse handlar inte om att vi först får en ”liten portion” 
och att vi senare, vid dopet med den helige Ande får ”fullheten”. 
Det handlar inte om en portion utan om en Person!

Före pingstdagen gav Jesus en helt avgörande, men numera 
bortglömd lektion.

Jesus hade under de 3 åren av sin offentliga verksamhet, givit sina 
lärjungar många lektioner, inte bara genom teoretisk kunskaps-
förmedling men också genom verkliga upplevelser. Har du någon 
gång funderat på varför Jesus, efter sin uppståndelse, visade sig 
för lärjungarna i en annan gestalt eller form: t.ex. som trädgård-
smästare, vandrare eller fiskare?
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Varför fick lärjungarna denna lektion just efter Jesus död och upp-
ståndelse och före andeutgjutelsen på pingstdagen?

Med detta visade Jesus lärjungarna ändamålet med sin död, upp-
ståndelse och andeutgjutelse!

Jesus vill ”komma till världen” i alla människor! Jesus vill förverk-
liga sitt väsen i alla personer!

”Jag har genom lagen (som kräver straff) dött bort från lagen (of-
fer/ rituella gärningar) för att leva för Gud. Jag är korsfäst med 
Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. 
Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds 
Son som har älskat mig och utgett sig för mig.” (Gal. 2:19-20)

”Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland 
hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp.” (Kol. 1:27)

Ser du avsikten med korset? Ser du avsikten med pingstdagen?

Det har med dopet i den helige Ande att göra! Läs Romarbrevet 6 
och ställ dig frågan om du lever i denna realitet. Paulus beskriver 
den djupa betydelsen av vad dopet i vatten symboliserar. Jesus är 
död, begravd och uppstånden. Vi har dött, begravts och uppstått 
med Kristus! Jesus dog inte bara för våra synder, men vi syndare 
korsfästes tillsammans med honom! Vill du det? Jesus kan endast 
uppstå i dig, om din gamla syndiga människa är korsfäst med ho-
nom! Då är du, syndaren, död. En som är död syndar inte mer! 
Jesus uppstod! Han kom in i våra liv genom den helige Ande! Nu 
lever Jesus i oss!

Identifierar du dig med Jesus död och uppståndelse? Det är en 
del av det sanna dopet i den helige Ande, eftersom ”dop” ock-
så betyder ”död och begraven”! Vår gamla syndiga människa är 
korsfäst och begravd med Kristus och nu lever den uppståndne 
Jesus i oss, genom Anden!
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När jag i tro omfattade sanningen att jag är korsfäst, död, begravd 
och uppstånden med Kristus, blev jag fri från flera synder som jag 
aldrig segrat över, och inte trodde att jag någonsin skulle kunna 
överge. Jag är sedan 2000 år tillbaka korsfäst med Kristus, och en 
som är död syndar inte. Kristus lever i mig och han syndar inte. Den 
som förblir ”i Kristus” vet att det som Johannes säger stämmer:

”1 Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds 
barn! Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den 
inte har lärt känna honom. 2 Mina älskade, nu är vi Guds barn, och 
än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han 
uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han 
är. 3 Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, lik-
som han är ren. 4 Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för 
synd är brott mot lagen. 5 Och ni vet att han har uppenbarats för 
att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom. 6 Den som för-
blir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och 
känner honom inte. 7 Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör 
det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8 Den som ägnar 
sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från be-
gynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djä-
vulens gärningar. 9 Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, 
för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han 
är född av Gud. 10 Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och 
vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta är inte av 
Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.” (1 Joh. 3:1-10) 

I frestelsens stund utmanas jag att i tro hålla fast vid detta faktum 
och förbli i Kristus.

”Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått 
provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar 
honom” (Jak. 1:12)

Frestelser leder inte automatiskt till nederlag! Vi kan möta frestel-
ser med glädje! 
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”Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika 
slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållig-
het. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är 
fullkomliga och hela, utan brist på något sätt.” (Jak. 1:2-3)

”I Kristus” faller vi inte i synd. Däremot leder vår uthållighet till 
fullkomlighet! 

Här är hemligeten till ett segerrikt liv!

Varje seger över synd är en härlig upplevelse. Den är vackrare och 
viktigare än alla stora under som Gud kan göra där ute! Det vikti-
gaste undret måste ske i det fördolda!

Vilken predikant idag bryr sig om att predika över dessa verser?! 
Detta är saker som knappast någon förstår, för att inte nämna, 
lever i! Jag tror att Jesus verkligen vore lycklig, om våra väckelse-
konferenser, andedopskonferenser och ”eld”-konferenser skulle 
producera människor, som lever sin vardag ”i Kristus” medvetna 
om Guds heliga närvaro. Människor som, renade genom den he-
lige Ande, lyder Guds lag och Guds Ord och den helige Ande och 
ordnar upp sina liv. Det kan bara hända om vi förstår och förkun-
nar det sanna dopet i den helige Ande!

Vad ska vi förkunna?

”Kristus i er, härlighetens hopp. Honom (Kristus i er) predikar vi 
genom att förmana varje människa och undervisa varje männ-
iska med all vishet, för att föra fram varje människa som full-
komlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans 
kraft, som verkar mäktigt i mig.” (Kol. 1:27-29)

På den tiden fanns det många människor som hade sett Jesus 
med egna ögon. När Jesus hade farit upp till himlen, stod dessa 
människor ”högt i kurs” och många frågade dem hur Jesus såg ut. 
Var han lång eller kort? Hur såg hans ansikte ut? Hans frisyr? Men 
detta är helt ovidkommande!
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”Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi 
har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så läng-
re. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla 
är förbi, något nytt har kommit.” (2 Kor. 5:16-17)

Jesus hade kunnat se helt annorlunda ut, det avgörande är hans 
helighet som kommer av hans relation med Gud! Hans gudomliga 
identitet och heliga väsen! Hans karaktär! OCH: Att vi ska bli nya 
människor genom Jesus!

Pingstkyrkan påstår att tungotalet är ”beviset” på att man är en 
andefylld kristen. Detta är obibliskt och farligt! Följaktligen kan 
var och en som babblar på, inbilla sig att han är andlig! Jag har 
träffat människor med en föredömlig andlig karaktär som talar i 
tungor. Men jag har också lärt känna människor med en elak ka-
raktär, som talar i tungor! Till och med predikanter och försam-
lingsledare! De är bedragare, äktenskapsbrytare, giriga hycklare, 
som alla känner sig andliga medan de talar i tungor. Samtidigt är 
de helt immuna och resistenta mot ämnet lag och helgelse! Här 
ser du vart denna villolära kan leda.

Testet om du är en sann kristen

Bibeln har ett test, om man är en sann kristen eller inte. Klarar du 
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. Men jag hoppas att ni ska förstå att vi består provet.” 
(2.Kor. 13:5-6)

Var uppriktig mot dig själv! Klarar du testet?

Johannes använde samma test bara med andra ord: Johannes sä-
ger klart och tydligt hur man känner igen en sann kristen och hur 
man kan avslöja en lögnare:
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”Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans 
bud. Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid 
hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men 
hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen 
nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i 
honom är skyldig att själv leva så som han levde.” (1 Joh. 2:3-6)

Har du ett AMEN i ditt hjärta? Står du på biblisk grund, eller lever 
du med religiösa illusioner?

Låt dig inte förledas av de moderna villolärorna! Inbilla dig inte 
att du är en kristen, bara för att du tror att Jesus kan göra under 
och för att du blir emotionellt upphetsad i kristna mötessam-
manhang och säger att du kan ”tala i tungor”! Här är det bib-
liska testet. Lever Kristus i dig? Lever du i förbundet, i vilket Je-
sus frambringar sitt andliga väsen i dig? Njuter andra av Andens 
frukt i dig? Älskar du Guds lag?

Genom sann tro och en avgörande omvändelse, kan du också er-
fara dopet med den helige Ande, bli ren från dina synder och ta 
emot Jesus. Frågan är om du verkligen vill vända om från alla syn-
der och leva lika heligt som Jesus gjorde?

Vad åstadkommer den helige Andes kraft i oss?

Vi måste också fråga oss, vad kraften som Jesus talar om innebär. 
Är det en andlig ”energidrink”? Många behärskas av den felaktiga 
uppfattningen att vi är som tomma flaskor och så kommer den 
helige Ande som en läskedryck och fyller oss, sedan på med lock-
et, skaka om och låt det spruta! Hoppa, dansa, skrik och rulla om-
kring... Här byts den helige Ande ut mot en köttslig ”begeistring”. 
Något sådant har bibeln aldrig beskrivit.

Låt oss se vad bibeln säger. Vi behöver inte undra vad ”kraften” 
handlar om, för Gud säger det i bibeln! I Jesaja säger Gud att det 
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är synden som försvagar oss. Den som fått förlåtelse för sina syn-
der, kommer inte längre att säga: ”Jag är svag!”

”Och ingen av invånarna ska säga: ”Jag är svag.” Folket som bor 
där har fått sin synd förlåten.” (Jes. 33:24)

Frågan måste därför lyda så här: Vad är det som gör oss svaga? 
Svar: Synden!

Vad åstadkommer alltså den helige Andes kraft? Svar: En renan-
de förlåtelse av synden! Och om vi erfarit detta, kan vi vittna om 
Jesus som har renat och befriat oss från våra synder och svag-
heter! Det är kraft genom den helige Ande! 

Att vara fylld med den helige Ande

Vi ska bli fyllda med hela Guds fullhet!

”Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden 
och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, 
som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av 
all Guds fullhet.” (Ef. 3:18-19)

Det betyder att vi med hela vårt liv ska komma i harmoni med 
Gud. Det betyder att Kristus vill förverkliga sig själv i oss!

Så många går till kristna möten för att ”fylla på”. Och när showen 
är över känner de sig lika tomma som förut och väntar bara på 
nästa tillfälle att få ”tanka”.

Jesus har inte sagt att vi ska gå till lovsångsmötena med våra 
tomma kärl för att fylla dem med känslor. En gång gick min yngre 
bror för att hämta mjölk i en kanna hos en bonde. När han var på 
väg hem hade en stygg pojke gömt sig under en bil och när min 
bror gick förbi vrålade han högt underifrån bilen. Min bror blev så 
förskräckt att han släppte mjölkkannan och sprang hem. Då kom 
min mamma utspringande ur huset och jag kravlade mig snabbt 
ut underifrån bilen och sprang därifrån! Så går det också för de 
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kristna som går för att ”fylla på” sina kärl. Satan går omkring som 
ett rytande lejon! Han behöver bara ryta till en gång, så är kärlet 
med känslor tomt!

Är du en sann kristen eller en religiös människa med ett kärl? Le-
ver du ständigt i Guds heliga närvaro, medan Guds Ande fyller dig 
och du får njuta Andens frukt: Frid, glädje, sjävbehärskning, kär-
lek... eller måste du ”pumpa upp” dig med musik och känslor?

Jag kände en ung man som brukade skruva upp sin ”kristna 
technomusik” på högsta volym och sedan rytande och skriande 
springa runt i huset. När jag frågade honom vad han höll på med 
sade han: ”Tid i stillhet och tystnad är bara för de oandliga, tradi-
tionella kristna. Jag lever i Andens fullhet!” 

En av mina bekanta var på genomresa och ville övernatta i ett kris-
tet gruppboende. Där skulle de just ha en ”bönestund”. Musiken 
var uppskruvad på högsta volym, skriande och gormande… Här 
förväxlades och ersattes den helige Ande med köttslig upphets-
ning. Jag har talat med många elever på pingstkarismatiska bibel-
skolor och alla har berättat samma sak för mig. De var vana vid de 
intensiva lovsångsmötena på bibelskolan och upplevde sig som 
andliga genom dessa. När de sedan åkte hem på jullov eller när de 
under coronatiden inte hade dessa lovsångsmöten föll de tillbaka 
i alla möjliga synder och några av dem upplevde detta som om 
de föll ner i ett djupt hål. Vissa tappade sin tro helt och hållet. De 
förstod att hela deras religion var byggd på känslor och inte på 
Guds Ord och Ande.

Det finns många människor som dras till världen. De klarar inte 
av stillheten och måste hela tiden ”se” eller ”höra” något. Kla-
rar du av stillheten? Söker du stillheten? Kan du vara stilla i bön 
med Gud? Var ärlig mot dig själv! I många år kunde inte jag det! 
Jag stod inte ut med tystnaden! Oron i mig stressade mig hit och 
dit och jag kunde inte bedja på riktigt! För mig gällde det sanna 
talesättet: ”Hetsen och stressen som vi lever i visar på vår inre 
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tomhet”. I åratal stämde denna beskivning på mig. Jag kände mig 
bara andlig om jag varje dag, hade en predikouppgift på min ka-
lender. Om jag inte ständigt lyssnade på ”kristen musik”, blev jag 
nervös! Det tog mig många år att själv inse detta och jag ser det 
idag i många andra: Min uppgift och tjänst för Gud, kan vara det 
som allra bäst kamoflerar min flykt från Guds egentliga anspråk 
på mig. Många är sin egen Gud i sitt eget kött, medan de tror 
sig göra ”andlig tjänst”! Guds mål är inte uppgiften som vi själva 
valt, där vi i verkligheten bara vårdar vårt ego. Nej. han vill för-
verkliga Kristus i oss!

Jag kunde läsa bibeln, men fick kämpa med mig själv för att ta tid 
till det. Jag kunde predika, det var mycket lättare för mig, efter-
som jag genom det fick erkännande, men jag klarade inte av tyst-
naden. Det är ett tecken på att en människa är köttslig och inte i 
harmoni med Gud och ännu inte lever i Andens fullhet.

Tungotal - Jesus befallning ignoreras

Vi har slagit fast att fenomenet som Anden åstadkom på pingst-
dagen, resulterade i att hedningarna förstod evangeliet. Vi ska nu 
titta lite mer noggrant på vad tungotalet i Korint rörde sig om och 
på den befallning som Jesus gett alla kristna genom Paulus. 

”Om någon tror sig vara profet eller andlig, ska han inse att det 
jag skriver till er är Herrens bud. Om någon inte erkänner detta, 
är han själv inte erkänd” (han är avslöjad/ vilse/ diskvalificerad). 
(1 Kor. 14:37-38)

”Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sän-
der, och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska 
tungomålstalaren vara tyst i församlingen och i stället tala för 
sig själv och för Gud.” (1 Kor. 14:27)

”Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål och 
det kommer in några som inte förstår eller inte tror, säger de då 
inte att ni är galna?” (1 Kor. 14:23)
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Vid många tillställningar talar, sjunger, vrålar och gormar 
människor i tungor samtidigt. På min fråga varför de ignorerar Je-
sus förordning, tittar de flesta skeptiskt på mig. I deras ansikten 
läser jag frågan: ”Hur kan du vara så ”oandlig” och tvivla på såda-
na ”andliga ting”?! Ingen vågar ifrågasätta det som händer! Jag 
teg också i många år. Detta var i början när jag faktiskt var osäker 
och inte ville hålla tillbaka eller hindra den helige Ande. Men jag 
ägnade mycket tid åt studium i ämnet för att se det klarare och 
förstå det bättre. Nu är det dags att lyfta fram detta i ljuset.

Under mer än 30 års tid har jag frågat människor varför de igno-
rerar befallningen som getts gällande användandet av tungotal. 
Svaren har skiftat:

Några svarade: ”Man får inte ifrågasätta vår ledare. Han är smord 
av Gud!” Andra sade: ”Alla gör ju så! Vad menar du?” Många säger: 
”Det behöver man inte vara så noga med, vi är ju tillsammans.” 
Men denna befallning har särskilt givits till församlingen att gälla 
när vi är ”tillsammans”!

Gud kräver lydnad inte bara i meter utan även i millimeter! Men-
ade Gud allvar med frukten i paradiset? Hur gick det för Adam när 
han inte tog det hela så noggrant? Det handlar om lydnad. Är olyd-
nad en liten sak för Gud?

”…för upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och av-
guderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han förkastat 
dig som kung.” (1 Sam. 15:23)

Olydnadens följder

Jag har flera gånger upplevt precis det som Paulus varnar för, 
när många kristna talar i tungor samtidigt. Besökare tänker att 
de kristna är galna och går därifrån. Det senaste exemplet som 
jag upplevde personligen var detta: Två damer från vårt soppkök 
för de utsatta kom till gudstjänsten. Lovsången hade redan bör-
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jat. Syskonen där blev så glada när de såg de båda gästerna att 
de blev alldeles upprymda och började lovprisa, sjunga och ropa 
i tungor. Jag anade redan vad som skulle hända, eftersom jag ty-
värr upplevt det alltför ofta. Jag iakttog de båda damerna noga. 
De reagerade med chock, såg sig förskräckta omkring, kastade 
sig på dörren och så var de borta! De sjungande och bedjande 
syskonen märkte inte ens att de försvann. DE FÖRSTÅR DET HELT 
ENKELT INTE! En av de två som flydde, dog ett år senare av en 
överdos. Hon var inte ens 30 år gammal. Detta gör mig förtvivlad! 
De hade kommit för att höra evangeliet! Men genom olydnad mot 
Guds Ord skrämdes de bort! Jag har upplevt detta gång på gång i 
Europa och också hört andra berätta liknande erfarenheter!

Nu frågar jag varje kristen, varje pastor, varje äldste: Av vilken 
orsak ignorerar man Guds Ord i detta? Varför är ni olydiga mot 
Jesus uppmaning och förordning? Varför talar flera i tungor 
samtidigt? Varför finns det seminarier där syskon uppmanas att 
sjunga i tungor samtidigt, när Jesus förbjöd det och Paulus säger 
att det är vansinnigt?

Kanske har du ännu inte läst igenom bibeln och tänker: ”Men så 
kan det ju inte vara?! Det måste ju stå någonstans i bibeln att det 
är andligt, eftersom det praktiseras överallt!” Men nej! Du kanske 
blir förvånad, men faktum är att Jesus bud, helt enkelt ignoreras.

”Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sän-
der, och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tung-
omålstalaren vara tyst i församlingen och i stället tala för sig 
själv och för Gud.” (1 Kor. 14:27-28)

Vissa har sagt till mig: ”Men om bara vi är tillsammans i försam-
lingen då är det ju inget problem.” Det är inte sant. Befallningen 
att 2 eller 3 talar efter varandra med uttydning och annars att tiga, 
har getts till församlingen och gäller just när vi är tillsammans! Två 
eller tre, den ene efter den andre – annars tiga.
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Jag gav exemplet där två människor, genom att församlingen an-
vände tungotalet på ett obibliskt sätt, skrämdes bort och dessut-
om inte fick tillfälle att höra evangeliet. Vem gläder sig åt något 
sådant? Jesus eller Satan? Visst är det ödesdigert?! Den pingst-
karismatiska rörelsen profeterar nonstop om väckelse och arbe-
tar på motsatsen! De ”stora talarna och konferenserna” gör det 
framför tusentals människor som sedan härmar efter dem! Även 
om Jesus förbjuder detta!

Frisätts det någon kraft när tungotal praktiseras?

Det finns en vitt utbredd uppfattning bland kristna idag som 
menar att så många som möjligt ska bedja eller sjunga i tungor 
samtidigt. Det finns t.ex. den (obibliska) uppfattningen att ju fler 
människor som ber i tungor samtidigt, desto mer andlig kraft fri-
sätts. Man menar att Satan jagas bort eller att kraft frisätts för he-
lande eller åstadkommer andra under. Men för detta antagande 
finns inget bibliskt belägg. Tvärtemot lär Paulus:

”Om ni inte talar begripliga ord med era tungor, hur ska man då 
kunna förstå vad ni säger? Då talar ni ut i tomma luften.” (1 Kor. 
14:9)

Vissa menar felaktigt, att ”luften” här syftar på sfären där de 
onda andarna finns. Sådana villoläror kommer av att man tar ut-
talanden ur sitt sammanhang. Textsammanhanget visar klart att 
Paulus med ”luften” menar att sådant prat är nonsens! 

Helt vansinnigt! Ingen andlig kraft frisätts! Vid konferenser talar, 
ropar, sjunger och gormar hundratals människor i tungor och bi-
beln säger att detta är helt vansinnigt! Vem tror du på, Paulus eller 
den pingstkarismatiska kristenheten?

Vad händer vid äkta tungotal?

Äkta tungotal handlar om ett språk. Det bibliska ordet är ”glos-
salie” och används om alla språk. Språk har med kommunikation 
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och information att göra och inte med ”energi”. Det som är upp-
byggande med tungotalet är informationen som förmedlas och 
inte ”energi”! Där är felet: Man menar att andlig energi frisätts 
genom tungotalet! Men Paulus talar emot detta påstående! Att 
flera samtidigt ber i tungor frisätter ingen energi. Det talet är bara 
”nonsens ut i tomma luften”.

Så vad handlar ett äkta tungotal om?

En människa som talar i tungor är ”fruktlös” i sitt förstånd.

”För om jag ber med tungomål så ber min ande, men mitt för-
stånd bär ingen frukt.” (1 Kor. 14:14)

Han vet inte vad han säger. Vid fenomenet i Korint, handlade det 
om ett språk som inte finns i världen. Men genom den helige 
Ande ”förmedlar han, i detta språk, ett budskap från Gud” precis 
som man kan ladda ner en fil från internet. Budskapet handlar om 
”information” och inte om energi! Om budskapet laddas ner, kan 
Guds Ande ”öppna” budskapet för någon så att han kan uttolka 
det. Utan att det ”öppnas” genom den helige Ande förblir bud-
skapet oförståeligt!

”Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sän-
der, och någon ska uttyda.” (1 Kor.14:27)

Genom detta budskap blir den enskilde eller församligen ”upp-
byggd.” Utan uttydning av tungotalet, ska man tiga, eftersom ta-
let annars är nonsens ut i tomma luften!

Observera: Därför är allt det som beskrivits här, förbjuden praxis!

Alltså är det endast genom uttydningen, alltså genom ”ordet”, 
genom ”informationen från Gud”, som den enskilde eller försam-
lingen blir uppbyggd, uppmuntrad, förmanad eller tröstad.

”Om ni inte talar begripliga ord med era tungor, hur ska man då 
kunna förstå vad ni säger?” (1 Kor. 14:9)
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”Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd 
för att undervisa andra än tiotusen med tungomål.” (1.Kor. 14:19)

Praktiserandet av den sanna andegåvan, måste äga rum under 
absolut lydnad till Jesus befallning, annars påbjuds att man tiger! 
En talar i tungor. De andra lyssnar i tystnad och sedan kommer 
uttydningen av budskapet. Därefter diskuteras budskapet helt 
lugnt. Allt annat är oacceptabelt.

Det är inte jag som sätter dessa gränser. Det är Jesus som gör det.

Den som förstår detta påbud, har inte svårt att i fortsättningen 
avslöja dåliga ”förfalskningar”. Allt som inte överensstämmer 
med detta påbud, ska avfärdas som falskt.

Falskt tungotal – imiterade språk

Jag har träffat människor som hade varit på besök i t.ex. Ryssland 
och som sedan kom tillbaka till Norge eller Sverige och talade i 
tungor som lät som ryska. Eller så hade de varit i Israel och däref-
ter hade deras tungotal en hebreisk accent. Titta igen på förord-
ningen som Paulus talar om.

• När det gäller fenomenet i Korint, rör det sig om ett språk som 
ingen människa kan eller kan lära sig, och

• Utan uttydning påbjuds tystnad, annars är det bara prat ut i 
tomma luften!

Det kan låta hårt, men om vi tar det som Jesus sade genom Paulus 
på allvar, då är detta som praktiseras bara köttsligt prat ut i tom-
ma luften. Man anpassade sitt ”tungotal” efter det lands språk 
som man besökt och pladdrade på utan Ande, alltmedan man an-
sågs vara andlig. Så gör tusentals, men Paulus säger att det är 
prat ut i tomma luften! Sorgligt.

Somliga hänvisar till händelsen på pingstdagen och säger: ”Men 
där var det ju riktiga språk!” Försiktigt nu! Jag har redan gått ige-
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nom, att det på pingstdagen handlade om ett helt annat feno-
men, än det tungotal som Paulus beskrev i Korint! På pingstdagen 
var det inte bön, utan förkunnelse! Och: Apostlarna adapterade 
inga främmande språk, utan talade på sitt modersmål medan 
den helige Ande ombesörjde att människor från andra nationer 
hörde förkunnelsen på sitt eget språk!

Varken fenomenet på pingstdagen eller det i Korint ger utrymme 
för någon imitation av ett främmande språk! Det är en köttslig 
förfalskning och bara nonsensprat ut i tomma luften.

Vi ska titta på ytterligare felaktigheter med tungotal.

Falskt tungotal – andlig ”uppladdning”

Guds Ande verkar genom Guds Ord!

”Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte. De ord som jag 
har talat till er är Ande och liv.” (Joh. 6:63)

Observera! Trolldom och magi har med ”energi” och ”kraft” att 
göra! Det bibliska tungotalet däremot handlar om förmedling av 
information! Annars är det ”prat ut i tomma luften.”

Jag har upplevt det otaliga gånger att talare eller församlingssys-
kon t.ex. innan de ber för någon som är sjuk börjar tala i tungor 
och därmed försöker ”elda upp” sig! Man menar att man genom 
tungotalet blir ”andligt uppladdad” så att andlig kraft kommer 
och att undret då kan ske.

Denna föreställning motsäger den bibliska beskrivningen av tung-
otal. Det är här totalt artfrämmande. I biblen handlar det om infor-
mation och inte om energi! Därför är denna praxis falsk! Allt som 
inte överensstämmer med Jesus förordning är ”tomt pladder”!

Tänk efter logiskt:
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Du tror väl inte att Guds Ande arbetar emot Guds Ord, eller? Du 
tror väl inte att Jesus ger en förordning till församlingen och att 
han sedan, genom den helige Ande, verkar i olydnad mot sitt 
eget Ord?!

Tillbaka till mitt exempel med de båda damerna. Gud påbjuder i 
sitt Ord att man tiger om besökande är närvarande. Skulle han nu 
handla i opposition till sitt eget Ord, och låta sin helige Ande kom-
ma över de kristna så att de talar i tungor, så att de båda besökan-
de damerna blir rädda och springer därifrån helt chockade?! Nej 
så gör inte Gud! Vad kan vi dra för slutsats av detta? Svar: Det som 
hände där är inte alls något andeingivet tungotal. Det är en för-
falskning. Det är oandligt, utan verkan och bara köttsligt pladder.

När man handlar emot Jesus befallning, byggs ingen andlig energi 
upp, utan tvärtom dämpas Guds Ande, eftersom Guds Ord igno-
reras. Samtidigt hindras Guds Ande, eftersom man förlorar fruk-
ten självbehärskning, och låter känslorna löpa fritt. Detta är inget 
tungotal av Anden, utan bara tomt, värdelöst, köttsligt pladder, 
som man genom denna berättelse kan se orsakade stor skada!

Många önskar av hjärtat, att människor ska komma till tro! Men 
den som inte noggrant lyder Guds Ord, riskerar att motarbeta Je-
sus! Det visar denna berättelse tydligt. Man inbillar sig att man 
gör något andligt men istället hindrar man människor från att 
höra det frälsande evangeliet!

Jag riktar mig nu inte till dem som gjort detta i okunskap, men 
det är min uppgift att göra folk uppmärksamma på dessa saker! 
Jag känner många syskon som älskar Jesus av hjärtat. Bedjande 
och tjänande, vill de nå människor med evangeliet, men på denna 
punkt följer de tyvärr den pingstkarismatiska rörelsen. Jag lägger 
nu detta på era hjärtan: Vänd tillbaka till Jesus förordning för det 
äkta tungotalet!

För många har det tyvärr blivit en självklar vana, att mitt i vanliga 
meningar tala i tungor eller att göra det medan andra ber, eller 
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medan andra predikar. Detta är inte tungotal och det är emot Je-
sus bud. Jesus befaller oss att tiga! Det kan dessutom inte vara av 
Guds Ande, om Guds Ande handlar emot Guds Ord. Vi har inte till-
låtelse att ”tala ut i tomma luften”. Det stör helt enkelt! Ingenting 
andligt kommer av det. Det är en falsk vana och den stör!

Världsligt ”tungotal”

En enkel fråga: Varför menar man i dessa kretsar, helt okritiskt, att 
allt detta ”oförståeliga pladder” är andligt?! Det är sedan länge 
känt, att ”tungotal” inte förekommer bara inom kristendomen. 
Fenomenet finns även i många hedninska religioner, också i islam, 
hinduism, schamanism och även i psykiatrin.

Jag känner några icke-kristna som gör likadant. Jag höll på med 
bodybuilding i många år. Där förekom i princip samma sak. Innan 
någon lyfter en tung vikt, pumpar han upp sig! Vissa stönar och 
vrålar, och ger sig örfilar för att få igång hormonerna! Det är pre-
cis detsamma som händer i många församlingar och konferenser 
i samband med tungotal. Har du lagt märke till att de flesta som 
börjar tala i tungor börjar att röra sig häftigt. Rörelserna blir en-
ergiska, rösten blir starkare och man inbillar sig att det är Andens 
verkan, när det istället är en rent köttslig, hormonell process. 
Många ger sig helt hän och hoppar som indianer, dansar eller rull-
lar runt tills de kommer i trans och menar att detta är ”andligt”. 
Jag arbetade i många år på diskotek som utkastare och där upp-
levde jag precis detsamma. Det är också tankeväckande att detta 
fenomen i kristna kretsar, för det allra mesta händer i samband 
med högljudd musik. Tänk efter. Här lever många i en illusion med 
ett falskt tungotal!

Denna förfalskning är utbredd i hela världen. Tusentals skruvar 
upp lovsångsmusiken extra högt och vrålar och skriker och inbil-
lar sig att de fylls av Anden! Denna föreställning, övertygelse och 
praxis är obiblisk, oandlig och falsk. Det är förfalskningar som le-
der bort från det sanna.
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Kanske du tänker: Men kan det verkligen vara så att tusentals 
”stora” predikanter och ledare är lurade?! Pröva det själv med 
bibeln: Paulus förklarar här, på Jesus uppdrag, det ursprungliga 
tungotalet och Jesus bud om hur det ska användas. Allt annat är 
förfalskningar.

”Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sän-
der, och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tung-
omålstalaren vara tyst i församlingen och i stället tala för sig 
själv och för Gud.” (1 Kor. 14:27)

”Om ni inte talar begripliga ord med era tungor, hur ska man då kun-
na förstå vad ni säger? Då talar ni ut i tomma luften.” (1 Kor. 14:9)

”Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål och 
det kommer in några som inte förstår eller inte tror, säger de då 
inte att ni är galna?” (1 Kor. 14:23)

Om du känner människor som praktiserar ett tungotal, som inte 
är i samklang med Jesus bud, gör då dem och Gud en tjänst och 
ge dem den här boken.

Tungotalets falska betydelse

Jag var på en stor ledarkonferens i den svenska pingstkyrkan. 
Lovsången inriktades på och var ämnad att leda till att alla sjöng 
i tungor. Denna konkreta olydnad mot Jesus, ifrågasattes inte 
av någon. Man inbillade sig att man just genom det gemensam-
ma tungotalet var särskilt andliga! Sedan predikade ledaren över 
ämnet tungotal och sade: ”Tungotalet identifierar oss, det är vår 
identitet.” Nu frågar jag dig: Är jag då rebellisk om jag säger emot 
honom och påpekar att det är Jesus som är vår identitet? Kan du 
utifrån bibeln visa mig att det är tungotalet?

Paulus skriver så här om tungotalets värde:
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”…i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd 
för att undervisa andra än tiotusen med tungomål.” (1 Kor. 14:19)

Hur kan tungotalet, med apostelns ord som grund, ha fått det 
status det har i t.ex. pingstkyrkan, när Paulus säger att han hellre 
talar 5 ord med sitt förstånd än 10 000 i tungor? Skulle då inte, på 
grundval av denna vers, vår identitet ligga i en enkel bön som vi 
ber på vårt modersmål? Det vore mer riktigt, men ändå är det inte 
detta som identifierar oss. Endast Jesus Kristus ska vara vår iden-
titet och jag kan bara, kära läsare, lägga detta på ditt hjärta: Gör 
Jesus till din Herre och lyd honom också när det gäller tungotal. 
Se inte på vad den ”kristna” massan och de ”stora ledarna” säger 
och gör, utan se bara på Jesus och lyd honom. Du ser hur det fal-
ska tungotalet har ”övertagit” hela kyrkor. Det är en smygande 
process som gör att Jesus och hans verk på korset trängs undan. 
Denna smygande process har redan gått långt. Jag var nyligen på 
en ”väckelsekonferens” där lovsångsteamet sjöng flera sånger i 
rad som bara handlade om den helige Ande. Namnet Jesus före-
kom inte alls! Redan här börjar det ”gå snett”.

Jesus säger att den helige Ande ska förhärliga Jesus och inte 
tvärtom!

”Han ska förhärliga mig” (Joh. 16:14)

Den helige Ande ska peka på Jesus och hans verk på korset! Detta 
har redan gått snett på många platser. Hos pingstvännerna är ver-
ket på korset bara den ”lilla portionen” och sedan får du ”Andens 
fullhet och tungotalet”. Detta är förförelse.

En predikant sade faktiskt så här till mig: ”Det där med Jesus och 
korset är kristendomens neandertalare. Vi lever i Andens tidsål-
der!” Vilken förblindelse och förvirring! Ser du vad som händer till 
slut, när inte Jesus längre är vår identitet, utan tungotalet?

Den äldre generationen har Jesus och korset som fundament. De 
vet att Gud är Ande och accepterar att människor ber till den he-
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lige Ande, eftersom de förstår att man ber till den helige Guden. 
Men för nästa generation blir detta fundament svagare och sva-
gare! Och när det bara pratas om ”Anden” öppnar det för New 
Age! När man skiljer Guds Ande från Guds Ord, hamnar de sub-
jektiva intrycken och känslorna i centrum. Men Guds Ande har i 
första hand två klara uppgifter:

”…han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” 
(Joh. 14:26)

Det ena får inte vara på bekostnad av det andra. Grunden är Guds 
Ord. Den som står där tryggt och säkert, honom kan Guds Ande 
leda med konkreta intryck. Men den som inte har Guds Ord som 
grund, riskerar att förledas av ”känslor” och ”intryck”.

Nu ska vi gå till nästa ämne: Villoläror i ämnet helande
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Många predikanter i den pingstkarismatiska rörelsen tar en vers 
som säger att Jesus helade alla i en stad, t.ex. denna:

”Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i 
deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade 
alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.” (Matt. 4:23)

Sedan citerar de en annan vers ur bibeln:

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” (Hebr. 
13:8)

Och därför tror och förkunnar många att Jesus även idag här och 
nu, ska hela alla.

Men det som låter enkelt och logiskt har ett gravt fel! Om du har 
ett pussel med 1000 bitar kan du inte trycka ihop två bitar och 
säga att det är hela bilden!

Predikanter borde känna till alla olika perspektiv som bibeln ger 
på detta tema.

Vi ska här titta på några olika perspektiv som bibeln ger på sjuk-
dom och helande. Jag vill först bara kort nämna ett par av dem: 
Den store profeten Elisa dog av en sjukdom. Paulus åkte ifrån en 
av sina medarbetare som var sjuk i en stad. Gud lät en pojke dö ef-
tersom Gud fann något gott i honom. Mirjam blev sjuk för att hon 
skulle lära sig något. Naaman blev helad först när att han lydde 

gudomlIgt helandegudomlIgt helande
& guds övrIga avsIkter& guds övrIga avsIkter

Studium nr 3:
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Gud. Gehasi blev sjuk som straff, Timoteus fick rådet att ta lite vin 
för sin mage. Gud helade Hiskia med en fikonkaka. 

Ser du att det här temat har många andra pusselbitar?! Bjud nu 
in alla dessa människor till en modern helandegudstjänst och an-
vänd den falska ”helandeformeln”. Inte en enda av dem kommer 
att bli helad, eftersom Gud har olika vägar för var och en! Och om 
det då inte blir någon väckelse här, då blir andra människor på 
väckelsemötet vilseledda och förförda och detta motarbetar bara 
sann väckelse!

Man gör människor en fruktansvärd orätt, om man bara talar ”he-
lande” över dem och tar de där två pusselbitarna och tror att de 
visar hela bilden! Ännu värre är det, om man sedan påstår att de 
inte har tillräckligt med tro, när de inte blir helade! Jag ska strax 
visa dig felet och dess katastrofala följder.

Vi ska först titta på bibeln för att stadfästa att det idag liksom på 
Jesus tid, fanns en felaktig föreställning om Jesus. Du kommer att 
bli förvånad! Det som idag på många ställen anses vara väckelse, 
kallar bibeln förhärdelse!

Felaktiga uppfattningar om ämnet helande

Det är sant att Jesus i BÖRJAN av sin verksamhet helade alla på 
några platser. Så står det i biblen och så var det. Jesus hade Fa-
derns konkreta ledning i detta. Men det dröjde inte länge förrän 
Jesus helt ändrade sitt tillvägagångssätt! Är det ingen som lägger 
märkte till detta? Läser alla bara de första kapitlen i evangelier-
na? Pladdrar alla bara på och härmar sin ”stjärnpredikant” utan 
att känna sin bibel?! Senare vägrade Jesus gång på gång att göra 
ytterligare tecken och under. En gång botade Jesus en man, men 
först efter att han tagit honom till en öde plats utanför staden. 
Dessutom sade han till honom att inte berätta det för någon. Finns 
det ingen som inser att Jesus helt ändrade sitt tillvägagångssätt?
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Varför ändrade Jesus sitt tillvägagångssätt när det gällde under? 
Och när?

Alla under som Jesus gjorde var ”tecken”. De var inte målet. Om 
jag ser en skylt vid vägen som säger ”Stockholm 400 km” då par-
kerar jag inte där och tror att jag redan är i Stockholm, eller hur? 
Tecknet och målet är två helt olika saker! Undren var tecken som 
skulle få människor att förstå och vittna om att Jesus var Messias 
och sedan tro på evangeliet!

Evangeliet var inte att Jesus kom för att förbättra allas om-
ständigheter, utan Jesus kom för att förändra oss! Och precis här 
kolliderar det - både då och idag! 

Människorna på den tiden trodde att undret var målet. De höll 
fast vid detta och gick därför vilse! De menade att Jesus kommit 
för att förbättra deras omständigheter! Befrielse från romarna, 
helande för alla, bröd till hela världen! Människorna trodde att 
namnet Jesus var förknippat med under! Men undren var inte må-
let, därför höll sig Jesus på avstånd!

”Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till 
tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv an-
förtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte 
behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad 
som fanns i människan.” (Joh. 2:23-25)

I början helade Jesus alla på många platser, och redan då gick 
människornas förväntningar i fel riktning. När Jesus vid ett tillfälle 
mättade 5000 människor med ett bespisningsunder, eskalerade 
situationen! Massan ville utropa Jesus till kung! De hade upplevt 
helanden och under. De ”trodde på Jesus”! Men Jesus sprang 
iväg! Han flydde!

Föreställ dig att detta skulle hända idag: Tusentals människor 
kommer springande genom skogen och ropar: ”Jesus är kung!” 
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Då skulle många tala om väckelse! Kamerateam från hela värl-
den skulle komma! Men det var ingen väckelse på gång utan en 
förhärdelse!

”…för de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var 
förhärdade.” (Mark. 6:52)

Just denna förhärdelse presenteras idag i många sammanhang 
som ”väckelse”! Ser du förblindelsen? Ser du förförelsen? Många 
predikanter och mötesevenemang idag, befinner sig på samma 
förhärdade nivå som människorna på den tiden, när Jesus flydde, 
alltmedan de profeterar om väckelse!

Här är dilemmat! De trodde på Jesus namn, men hade felaktiga fö-
reställningar! De var helt euforiska! De trodde på under! Helande! 
De ville göra Jesus till kung! Men de var förhärdade! De menade 
att Jesus hade kommit för att förändra deras omständigheter, 
men undren var tecken som skulle få människor att förstå och 
eftersträva Jesus helighet, de skulle få människorna att tro på ho-
nom och på evangeliet! De skulle vända om från sin laglöshet och 
synd och leva i samma harmoni med Gud som Jesus gjorde! Jesus 
kom för att göra syndare till Guds fullkomliga barn! Men det ville 
de inte veta av. Fråga någon gång på ett modernt ”väckelsemö-
te” om någon är intresserad av Guds lag eller att uppfylla lagen så 
som Jesus gjorde.

Jesus varnade för denna villfarelse:

”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i him-
melriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska 
säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat 
med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort 
många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem 
sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa.” 
(Matt. 7:21-23)
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Evangeliet säger inte: ”Jesus gör under! Tro på namnet Jesus så 
blir du frälst!” Detta är en villolära! Just denna villolära har jag 
hört i otaliga pingstkyrkor!

Det är riktigt att vi blir frälsta genom tro på Jesus.

”…vad ska jag göra för att bli frälst?” De svarade: ”Tro på Her-
ren Jesus så blir du frälst,” (Apg. 16:30-31)

Men frågan är vad vi förknippar med namnet Jesus. Vi har re-
dan sett att människorna då såg tecknen och undren som Jesus 
gjorde och trodde på hans namn, men Jesus anförtrodde sig inte 
till dem (Joh. 2:23-25). Här är ett fatalt missförstånd som även 
idag är världsvitt utbrett! Jag har varit på otaliga evenemang där 
predikanter berättat om under som ägt rum på andra platser och 
sedan kommer den felaktiga formeln: Jesus helade alla, han är 
densamme idag... och stämningen och förväntningarna skruvas 
upp! Och när känslorna och stämningen är som högst ropas det 
ut: ”Vem vill bli frälst! Tro på Jesus namn så blir du frälst!” Det är 
ett falskt evangelium!

Ingen blir frälst genom att tro på att Jesus gör under! Men detta 
ignoreras! Om människor anmäler sig vid ett sådant upprop säger 
man följande: ”Du är frälst om du tror på namnet Jesus! Och sedan 
går man ett steg längre i fel riktning och erbjuder dem det (falska) 
dopet med helige Ande! I bästa fall pladdrar man orden före för 
de ”känslofyllda” männskorna, som sedan härmar efter, och där-
efter säger man till dem: ”Nu har ni Andens fullhet eftersom ni 
talar i tungor!” Sådana människor tror sedan att de är frälsta och 
andedöpta. Detta även om de kanske ännu inte fått höra budska-
pet om korset och inte är vare sig omvända eller renade från sina 
synder! Det hela är en förförelse, en illusion och villolära!

Tusentals lever i denna förförelse!

Många predikanter i de pingstkarismatiska kretsarna känner över-
huvudtaget inte till evangeliet! Det vet inte vad Jesus mål är! Jag 
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har inte hört det sanna evangeliet förkunnat på något väckelse-
möte eller helandemöte under de senaste 30 åren, att Jesus dog 
för oss och våra synder och gör oss till heliga människor som lever 
i harmoni med Gud! Inte vid något av dessa evenemang, har jag 
hört uppmaningen att människor ska lämna all synd och laglös-
het! Jag har aldrig hört någon förkunna Jesus helighet så att jag 
efteråt fick en längtan att själv leva lika heligt som han! Jag har 
inte hört någon som erkänt Jesus utökade krav i evangeliet och 
som efter sann ånger gjort ett genombrott till ett liv i helighet! 
Men jag har sett tusentals hoppa omkring, skrika och gorma, tala 
i tungor och svärma om väckelse och under.

Under Jesus liv här på jorden var det ingen som kom till honom 
och sade:

“Jesus, jag förundras över dina under! Du har helat blinda och 
lama, men jag förundras ännu mer över din fullkomliga helighet! 
Jag fascineras av din kärlek! Hur kan du älska dem som avvisar, 
förråder och vill döda dig? Hur kan du stå emot Satans frestel-
ser och människors erbjudanden? Jag är så fascinerad av Andens 
frukt i dig. Jag vill också ha detta heliga väsen! Jesus! Hur kan jag 
leva i harmoni med Gud som du? Hur kan jag, av kärlek, uppfylla 
Guds lag i varje detalj som du gör?!”

Inte en enda! Har du sett någon med en sådan önskan på ett mo-
dernt väckelsemöte?

Hur sprids illusionen och besvikelserna?

Följande har jag däremot upplevt mycket ofta: En gästtalare som 
tror (felaktigt) kommer till ett evenemang och ger alla sjuka ett 
tilltal om helande och när inget synbart inträffar säger han att de 
måste ”tro”, eftersom helandet redan ägt rum i den andliga värl-
den och kommer att förverkligas om de bara fortsätter att tro!
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Sedan drar han vidare till nästa plats och visar sin tro genom att 
han aldrig frågade hur det gick, om alla verkligen blev helade, för 
det tror han ju! Det får han inte tvivla på! Sedan åker han till nästa 
evenemang och betygar för alla att han just var på en plats där 
alla blev helade!

Och de naiva människorna tror på det falska! En falsk tro väcks 
att alla ska bli helade också hos dem. Jesus helade ju alla och är 
densamme igår, idag och i all evighet! Och det tycks ju stämma 
eftersom alla på platsen där gästtalaren just varit blev helade!

Alla blir emotionella! De tror på helande! Och så upprepas det. 
Ingenting händer! Inte någonting! Men talaren säger att de måste 
tro...!

Och så börjar leken om från början.

Så kan en sådan gästtalare resa genom landet och full av överty-
gelse berätta att överallt har ”ALLA” blivit helade, när det i verk-
ligheten kanske inte var en enda som blev helad!

Och kvar blir en massa besvikna människor. Om de då frågar nå-
gon varför de inte blev helade får de bara höra: ”Du trodde inte 
tillräckligt”.

Går det upp ett ljus för dig?! Det är en relgiös villfarelse som ba-
seras på en villolära! Här tillförs de sjuka ännu mer lidande och de 
troende hamnar i tvivel och besvikelse!

På väckelsemötet är det high life! Känslor! Jubel! Helande! Väck-
elsen kommer! Under sker! Och vad slutar det hela i? Människor 
som är besvikna, osäkra, avskräckta, tvivlande och förtvivlade!

Var finns väckelsen som dessa konferenser profeterar om? De är 
totalt desillusionerade. Ur illusion kommer desillusion. Många har 
lämnat församlingarna och på de flesta platser finns det inte läng-
re någon församling. Denna villolära är en bidragande orsak.
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En sann väckelse skulle innebära att pingstkyrkan och karisma-
tikerna erkände detta och de andra felen. De skulle offentligt 
bekänna dem och så göra rent hus! Istället vilseleds människor!

Jag har redan nämnt att bibeln visar oss flera olika perspektiv på 
ämnet sjukdom och helande som varje predikant borde känna till. 
Låt oss titta lite mer noggrant på dem.

Olika bibliska perspektiv på sjukdom och helande

1. Vissa förblir sjuka:

Jag har redan talat om Paulus medarbetare i Milet som Paulus 
lämnade kvar pga. sjukdom.

”…Trofimus  lämnade  jag  i  Miletos  eftersom  han  var  sjuk.” 
(2.Tim. 4:20)

Vi vet inte vad han hade för sjukdom, men det verkar ha varit nå-
got allvarligt. Om det bara var en förkylning hade Paulus nog bara 
väntat på hans tillfrisknande och inte nämnt någonting om det 
hela. Vi kan utgå ifrån att Paulus hade bett för honom och att Gud 
av någon god anledning ändå inte helade honom. Paulus behövde 
inte intala honom att han hade för liten tro! Paulus behövde inte 
heller intala den sjuke att sjukdomen redan var helad i den andliga 
världen och att han endast behövde tro på det! I så fall hade han 
skrivit att den sjuke i Miletos blev helad (som många av de falska 
helbrägdagörarna gör idag). Paulus behövde inte heller hålla sina 
supportrar på gott humör med någon sorts framgångsberättelse, 
liksom många idag måste göra! Paulus sade bara helt enkelt san-
ningen! Efter alla under som han upplevt förblev dock detta sant:

Gud helar trots allt inte alla!

På ett annat ställe bad Paulus för sig själv, eftersom han hade en 
”tagg” i köttet.
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Han bad gång på gång, men Gud ändrade ingenting! När han var 
redo att lyssna mer noggrant och inte räknade med ett helande, 
kunde Gud uppenbara följande för honom:

”Min nåd är dig nog, för kraften fullkomnas i svaghet” (2 Kor. 12:9)

Av detta kan vi dra slutsatsen att det i alla fall handlade om nå-
got som gjorde Paulus ”svag” eller orsakade honom svårigheter. 
Kanske var det faktiskt så, som många teologer förmodar, att det 
handlade om Paulus svaga ögon, eftersom han lät andra skriva 
breven och sedan undertecknade med ”stor skrift”.

”Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppen-
barelser har jag fått en tagg i köttet” (2 Kor. 12:7)

På ett annat ställe nämner Paulus:

”Jag kan intyga att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem till 
mig om ni kunnat.” (Gal. 4:15)

Förmodligen var Paulus mycket närsynt och upplevde detta som 
en stor begränsning. Men faktum är att vi kan lära följande av det-
ta: Gud svarar inte alltid så som vi först vill. Vår bedömning av 
situationen och vår önskan behöver inte vara Guds vilja!

Därför ska vi inte proklamera, hoppa omkring, tala i tungor, 
trycka på eller missbruka Jesus namn, utan först ”lyssna på” vad 
Guds Ande konkret säger! När Paulus var redo, efter att tre gång-
er ha bett Gud om bönhörelse, kunde Gud ge honom den infor-
mation som han behövde höra.

En gång bad jag för en som var sjuk och sökte Guds vilja för ho-
nom. Men Gud gav mig inte i uppdrag att tala helande över ho-
nom. Det kom inte heller något råd, som jag skulle ge honom. 
Men jag kunde inte släppa det hela. När jag gick djupare i bön om 
det och sökte Gud, sade Guds Ande plötsligt till mig: ”Du kan inte 
ersätta Gud i hans liv, den personliga relationen och Guds ledning. 
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Det angår inte dig.” Jag blev riktigt omskakad. Men sedan dess 
har jag sagt så här till några människor: ”Jag kan inte ersätta Gud 
och hans ledning i ditt liv.” Många är i den situation som jag vill 
beskriva nu som nästa punkt, nämligen att de behöver lära sig 
någonting. Kanske var detta fallet för Paulus medarbetare.

Min far är sjuk sedan flera årtionden tillbaka. Först diabetes, se-
dan en hjärtoperation, och en gång när han lyfte för tungt gick 
hornhinnan i ett av hans ögon sönder och sedan dess är han blind 
på det ögat och nästan blind på det andra. Med varje svårighet i 
livet, blev han ett starkare ljus för Guds sanning. Det ligger något 
i Satans uttalande.

”Åklagaren svarade Herren: ”Är det utan orsak som Job fruktar 
Gud? Har du inte beskyddat honom och hans hus och allt han 
äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjor-
dar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt 
han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i an-
siktet.” (Job 1:9-11)

Många tror på Gud bara så länge som solen skiner. Jag har träffat 
många som har den felaktiga tron att Gud gör dem friska och rika 
och om de sedan blir sjuka eller hamnar i andra svårigheter så vän-
der de Gud ryggen. Det är inte fel på Gud, utan på deras tro! Min 
far älskar Gud, inte för att han vill ha hans under, utan för att han 
har förstått Guds kärlek på korset. Det var Jesus som väckte hans 
kärlek till Gud. Jag vet inte hur många människor som besökt oss 
för att tala med min far, eftersom de fascinerats av hans tro ge-
nom alla hans lidanden. Det behövs ingen stor tro på att Gud kan 
göra under. Det blir ett annat värde i en människas liv som låter 
Andens frukt mogna.

2. Sjuk för att lära/förändra något

”När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit 
som snö av spetälska.” (4 Mos. 12:10)
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Mirjam gjorde uppror mot Mose och därmed mot Gud! Därför 
gjorde Gud henne spetälsk. När Mirjam hade lärt sin läxa och ång-
rat sig, blev hon frisk igen. Jag har på många helandemöten hört 
följande predikas: ”Gud skulle aldrig ge någon en sjukdom! Gud vill 
att alla ska vara friska!” En predikant sade: ”Vilken kärleksfull far 
skulle ge sitt barn en sjukdom för att lära honom något?!” Det lå-
ter kanske riktigt. Men det är en villolära. Gud är varken människa 
eller humanist. Och uttrycket ”huvudsaken är att man är frisk” är 
heller inte sant, utan faktum är att människor kan gå evigt förlora-
de! Jag känner otaliga människor som berättat för mig att de kom 
till tro, tack vare en svår sjukdom eller någon annan svårighet. En 
tysk hinderlöpare sade i en TV intervju: ”Jag är tacksam till Gud 
för min paraplegi. Utan denna förlamning hade jag sprungit bort 
ifrån Gud, över alla häckar och hinder”.

En gång kom ett äkta par in i vår församling eftersom de hört att 
hos oss hade sjuka blivit helade. De ville att jag skulle be för frun. 
Hon hade cancer. Men Guds Ande visade mig något annat. Jag 
bjöd hem dem på lunch hos oss efter gudstjänsten. Det gav oss tid 
att samtala. Jag frågade om deras församling, deras liv och deras 
barn, och det var då jag märkte det: ”Fullträff”. Kvinnan blev helt 
panisk. Hon förebrådde sig själv för att hennes barn var ”i värl-
den” och att de därför skulle komma till helvetet när de dog. Jag 
tog tid med dem och kunde genom Guds Ord och vishet som Gud 
gav komma fram till sanningen och en lösning på deras problem. 
De kunde ta emot Guds förlåtelse för fel som de gjort i barnens 
uppfostran. Jag gav dem rådet att skriftligt be sina barn om för-
låtelse för saker som de hade gjort fel. Till sist bad vi tillsammans 
och man märkte hur bördan lyftes från deras hjärtan! Ett par veck-
or senare ringde hon och skrek i luren: ”Cancern är borta!” Man 
vet idag att många sorters cancer orsakas, eller gynnas av stress. 
Kanske hade sanningen i Ordet löst knuten för henne! Du märker 
att det behövs mer än bara tro på helande och bön ”to go”.
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En man ville att jag skulle be för honom. Han hade blivit svårt de-
primerad och var rädd att förlora sitt arbete. Han hade ett hypo-
tekslån på huset. Han var förtvivlad och sökte helande. Gud visade 
mig att jag inte skulle bedja för honom. Jag sade till honom: ”Det 
gör mig ont att säga detta, men jag kan inte be för dig. Jag önskar 
dig full återhämtning, men det skulle inte hjälpa dig om jag inte 
var uppriktig med dig nu. Jag tror att Gud vill förändra hela ditt liv, 
dina prioriteringar, dina värderingar, helt enkelt allting. Jag kan 
bara råda dig och säga att den snabbaste vägen genom den här 
mörka tunneln, är att hålla fast vid Gud och vara trogen honom i 
det lilla.” Han blev allt annat än glad när han hörde detta och han 
gick iväg sur och besviken. Några år senare stod han framför mig 
igen och log. Han berättade vad som hade hänt i mellantiden. Han 
hade förlorat jobbet och först då hade han märkt att det var just 
hans arbete som hade gjort honom sjuk. Han var en arbetsnarko-
man och hade inte haft tid för sin familj. Nu var han sjuk hemma 
och hade upptäckt att han hade en son och en dotter. Han tving-
ades att tillbringa tid med dem! Det hade förändrat hela hans liv! 
Idag arbetar han hemifrån. Han tackade mig att jag hade haft mod 
den där gången att säga honom sanningen från Gud.

Jag känner en del människor som blivit svårt eller långvarigt sjuka 
och som först då börjat fundera på ämnet helande. Tidigare hade 
de bara ytliga åsikter som helt enkelt var felaktiga. Men genom 
den egna erfarenheten kom de djupare in i ämnet och kunde där-
efter vara till större hjälp för andra människor.

Så många har fått lida av vad folk tänker och tycker. Hur ofta har 
jag inte hört om familjer som fått ett handikappat barn, och så 
kommer folk med sina åsikter och dömer och anklagar. Detta gör 
familjen helt slut. Folk säger till dem: ”Det är för att ni har syndat 
som barnet är sjukt” eller ”Ni har inte tillräckligt med tro”. I ljuset 
av de olika perspektiv som bibeln ger inser man, att sådana gene-
rella påståenden är omogna och farliga. Vår nästa punkt visar att 
motsatsen kan gälla!
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3. Död av en god anledning

”Han är den ende av Jerobeams hus som ska läggas i en grav, 
därför att han är den ende i Jerobeams hus, som Herren, Israels 
Gud, har funnit något gott hos.” (1 Kung. 14:13)

Gud lät denne pojke vara sjuk och dö eftersom Gud hade funnit 
något gott i honom. Hur ska man förstå det? Han var son till en 
gudlös kung. Gud visste att folket skulle komma att mörda kung-
en och hans familj på ett brutalt sätt. Gud ville spara pojken från 
detta. Så pojken dog av en mildare sjukdom och fick en ärevördig 
begravning. Kort därefter mördades familjen och hundarna kom 
och åt upp resterna av dem. Kan det vara så att Gud låter någon 
dö på grund av att han finner något gott hos dem? Det står så i 
bibeln och så är det.

En gång såg jag en intressant fotbollsmatch. Ett av lagen spela-
de mycket dåligt och förlorade helt rättvist. Alla i laget spelade 
urdåligt, alla utom en! Han kämpade ända till slutet! Detta var na-
turligtvis ingen hemligthet. Tränaren och hela stadion hade lagt 
märke till honom. Strax före slutet av matchen bytte tränaren ut 
honom. Då kunde man ju fråga sig: Varför tog han bort den bäste 
spelaren?! Ganska enkelt. På det sättet fick den duktige spelaren 
de applåder han förtjänade! Sedan ljöd slutsignalen och alla de 
andra blev utvisslade och utbuade! Tränaren visste varför han tog 
den bäste ifrån sin plats i förtid. Även Gud vet vad han gör.

4. Elisa dog av en sjukdom

”När Elisha låg sjuk i den sjukdom som han dog av” (2 Kung. 13:14)

Den store profeten blev sjuk och dog i sin sjukdom! Min första 
tanke när jag läste detta var: ”Vad hade han gjort som gjorde att 
Gud straffade honom så hårt? Vi ser alltid på sjukdom som något 
negativt. Men medan jag funderade på det fick jag nya tankar från 
Gud: ”Varför ser du det som ett straff? Det var nåd! När Elisa märk-



164

te att hans liv började gå mot sitt slut kunde han ordna med sitt 
testamente och ta avsked av alla och dö i frid.” Det ligger något i 
detta! Hur tragiskt vore det inte om ett äkta par grälade med var-
andra och en av dem sedan lämnade huset i ilska, blev överkörd 
och dog! Den andra kommer inte att kunna förlåta sig själv för 
resten av sitt liv! Men det som hände Elisa var verklig nåd!

Jag var i Norge på en träff för Holy Riders, då en av deras ledare 
meddelade de andra ledarna att han blivit sjuk i cancer. Genast 
togs initiativ! De ställde honom i mitten och började ”tala i tung-
or” och sedan ”hetsade man upp sig” och började hoppa omkring 
som indianer och proklamerade helande i Jesus namn. Detta på-
gick i flera minuter. Sedan tittade en av dem stint på honom och 
sade: ”Du måste tro det! Du är frisk!”

Jag stod där under hela spektaklet och frågade Gud om det var 
något jag kunde göra? Jag tyckte synd om mannen och önskade 
uppriktigt att han skulle bli frisk, men jag är inte Gud! Jag sökte 
Guds vilja för denna man! Plötsligt påminde Guds Ande mig om bi-
belstället där Elisa blev sjuk och dog av sin sjukdom. Jag manades 
att säga detta till den sjuke. Jag kände mig eländig.

Men när alla andra hade gått, stod bara den sjuke och jag kvar. Jag 
frågade honom: ”Einar, får jag visa dig ett bibelställe? Han svara-
de jakande. Jag slog upp texten om Elisa och läste den för honom. 
Helt lugnt frågade jag sedan: ”Hur förstår du den texten?”

Einar såg på mig med en djup frid och sade: ”Jag vet att jag kom-
mer att dö av min sjukdom.”

Det svaret hade jag inte väntat mig. Jag var förbluffad och fråga-
de honom: ”Och vad säger du om dem som just gick härifrån och 
alla deras profetior?” Han svarade: ”De är omogna människor. 
Gud har visat mig att jag skall dö. Sedan jag kom till tro, har jag 
gjort allt jag kan för att föra min familj, mina vänner och bekanta 
till Jesus. Jag vet att min begravning kommer att bli min bästa 
evangelisation.”
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Jag var alldeles paff.

Einar dog några månader senare. Jag kunde inte vara med på 
begravningen, men ett år senare gav hans änka ett vittnesbörd 
i samband med ett så kallat pilgrimsrally. Einar hade gått mot 
döden med en djup frid och hela tiden ville människor komma 
och tala med honom. De förstod att han hade förvissningen om 
det eviga livets frid! Hon sade att kyrkogården var överfull med 
människor och att många blev berörda av Gud!

Här fanns det väckelse i luften. Märker du att Gud kan låta sitt ljus 
lysa som allra starkast i tider då det är som mörkast? Men vad hän-
der när man inte räknar med den möjligheten, utan bara tror att 
Jesus helar alla?! Då är katastrofen förutbestämd. Ett exempel: En 
äldre syster blev sjuk. Hon var hustru till en av de äldste och hade 
alltid varit en glad bekännande kristen. Jag kände dem båda. De 
sjöng tillsammans till dragspel och gitarr. När hon blev sjuk kom 
en gästtalare och förkunnade helande över henne. Men vid nästa 
undersökning var cancern inte borta. Nästa gästtalare kom och 
igen förkunnades helande över henne, med tillägget att hon skul-
le bekänna helandet! Hon bekände att hon var helad inför sina lä-
kare och allt folket. Hon sade: ”Jag är redan helad!” Men vid nästa 
undersökning hade cancern spridit sig. En tredje gästtalare sade 
då till henne att hon trots detta var helad och att hon bara måste 
tro ”riktigt”! Hon samlade alla sina krafter och försökte att tro rik-
tigt mycket. Hon fortsatte att bekänna att hon var helad, medan 
cancern blev värre och värre. Kvinnans alla försök att känslomäs-
sigt pressa mer kraft in i sin tro, gjorde henne helt utmattad. Hon 
började tvivla. ”Om jag inte tror tillräckligt för att bli helad, kan-
ske jag inte heller tror tillräckligt för att bli frälst!” Nu var hon helt 
förtvivlad för hon var rädd att gå evigt förlorad, eftersom hennes 
tro inte var tillräckligt stark! Denna kvinna dog som ett psykiskt 
vrak och alla omkring henne upplevde detta drama! Alla läkare, 
alla sjuksköterskor. Gå nu och försök berätta om Jesus för dem! 
Detta är det bästa sättet att leda folk bort från tron!
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Går det nu sakta upp för dig hur falsk och djävulsk denna villolä-
ra är?! Det finns hundratals, om inte tusentals, som dött antingen 
i psykiatrin eller med en helt misslyckad tro! Visste du detta?! När 
ska dina ledare, pastorer och evangelister slutligen resa sig upp 
emot denna villolära som är så utbredd och fullt accepterad på 
den pingstkarismatiska scenen? Denna villolära är destruktiv!

Jag har bevittnat många sådana fall i Europa! En pastors son i Prag 
blev sjuk och dog. Man ville inte ens gå med på att begrava hans 
kropp eftersom man ”trodde” att han skulle uppstå från de döda. 
Man gick emot allt som läkare och myndigheter sade - och allt 
detta ”i Jesus namn”! Vem skulle vilja höra mer om Jesus efter att 
ha varit med om något så sjukt och vansinningt!? Jag känner just 
nu till ett flertal fall i Europa där följande händer: Sjuka människor 
vägrar behandling eftersom de är övertygade om, att när de dött 
kommer Gud att uppväcka dem och detta kommer att leda till stor 
väckelse! Av alla dem som dött med denna övertygelse under de 
senaste åren, har inte en enda blivit levade igen. Tyvärr visade det 
sig i stället att de lidit och dött i någon sorts religiös megalomani. I 
stället för stor väckelse, kom bara stor olycka. Vi är mitt i den sista 
tidens förförelse, förvillelse och avfall.

Låt oss nu helt kort titta på andra perspektiv i bibeln:

5. Helande efter lydnad

General Naaman blev sjuk. Elisa sade till honom att han skulle 
doppa sig 7 gånger i Jordanfloden. Först ville han inte det, men 
när han förstod att det handlade om att lyda Gud och inte om kva-
liteten på vattnet, lydde han. Han genomförde det hela! 7 gånger! 
Och blev frisk (2 Kung. 5)

Elisa, den kände profeten, gick inte ens ut ur huset när Naaman 
och hans följe kom i all sin prakt! Naaman behövde lära sig att det 
inte handlade om ”status,” varken hans eller Elisas! Det handlade 
om Gud! Elisa hade ett helt annat väsen än det vi såg hos t.ex. 



167

Simon, som ”trodde och blev döpt och önskade sig mer av Guds 
Ande, för att han var maktgirig och ville sola sig i människors be-
undran.” Elisa stannade kvar i sitt hus och vägrade att ta emot gå-
vor och betalning. Han lät sig konkret ledas av Gud! Naaman blev 
helad, men bara på det sätt Gud ville, inte så som han själv tänkte 
sig det hela. Det vore önskvärt om vi också idag, hade människor 
med samma andliga mognad och ödmjukhet som Elisa.

Jesus uppmanade en del människor att göra något som de inte 
kunde. Till mannen med den förtvinade handen sade han: ”Räck 
ut din hand”, och till den lame sade han ”Tag din säng och gå 
hem”! Båda hade kunnat svara: ”Jesus, det är precis det som är 
mitt problem! Bota mig först så ska jag lyda dig sedan!” Men und-
ret skedde genom lydig tro! En gång hade jag svåra ryggsmärtor. 
Jag kunde inte ens ta mig ur sängen eller bilen på egen hand. Jag 
höll just på att flytta. Jag kröp på alla fyra och packade boklådor, 
men det var helt omöjligt för mig att bära dem nedför trappan. 
Plötsligt manade Guds Ande mig att lyfta en av lådorna och bära 
den nedför trappan. Jag tänkte ”Jag kommer att gå av på mit-
ten!” Men jag tog en låda, lyfte upp den och smärtan var borta! 
Jag sprang upp och nedför trappan och var botad! Du kan inte 
ignorera Guds maning och sedan vänta på att en väckelse-evang-
elist ska bota dig. Men Gud har också andra möjligheter…

6. Näringsriktig kost

Under lång tid hade jag ledsmärtor, ända tills en broder gjorde mig 
uppmärksam på matföreskrifterna i den mosaiska lagen. Modern 
forskning bekräftar det faktum att de djur som Gud förbjuder som 
mat, är helt olämpliga eller till och med farliga som mänsklig föda. 
Svinet svettas t.ex. inte. Genom svetten avlägsnas giftiga ämnen, 
men hos svinet lagras dessa i fettet. Även proteinet i svinköttet 
är inte ämnat för människans mage och främjar bara lidande och 
sjukdom. Musslor och räkor är vattnens dammsugare. De renar 
vattnet och blir därför själva fulla av smuts! En erfaren fiskare be-
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rättade nyligen för mig att han dragit upp en stor fisk men sedan 
kastat den tillbaka i vattnet. Jag bad honom att nästa gång ge 
den till mig istället! Han skrattade bara och sa att alla vet att den 
fiskarten filtrerar kvicksilver ur vattnet och lagrar det i sin kropp. 
Just denna fiskart varnar Gud för i biblen. Den amerikanska mari-
nen ger varje soldat en överlevnadshandbok. De djur som hand-
boken säger är olämpliga för konsumtion är desamma som Gud 
förbjuder i bibeln.

Lägg märke till följande: Gud som har skapat ditt liv vet också vad 
som är bra för dig. På grund av rådet som en broder gav mig sluta-
de jag äta fläskkött och mina ledsmärtor försvann. Så enkelt kan 
det vara. Lydnad mot Gud och hans Ord, leder aldrig fel. 

7. Helande genom vila

På grund av mitt rastlösa liv och arbete drabbades jag av stres-
symptom som blev värre och värre. Jag var i Lofoten för en pre-
dikouppgift och vaknade på natten av att jag hörde en helikopter 
flyga över huset! Jag sprang fram till fönstret för att se vad som 
stod på?! Men jag såg inget! Jag sprang ut ur huset! Det fanns ing-
en helikopter! Jag stirrade upp mot en klar himmel! Jag var chock-
ad! Då slog det mig att allt oväsen bara var i mina öron!!!

En kär broder gjorde mig uppmärksam på den bibliska sabbaten. 

”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du 
arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Her-
ren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte 
heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din 
boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För 
på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt 
som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Her-
ren välsignat sabbatsdagen och helgat den.” (2 Mos. 20:8-11)

Det som jag till en början tyckte var fullständigt nonsens, visade 
sig senare vid närmare studium vara en verklig, andlig guldskatt! 
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Sedan jag började hålla sabbaten, har jag inte haft några stres-
symptom och har fått många fler välsignelser. Mer om detta 
ämne kommer i slutet av denna bok, eftersom även detta är nå-
got som behöver reformation! Varför helighåller kristna söndag-
en, när Gud uttryckligt förbjuder det och i sin lag säger att vi ska 
hålla sabbaten helig?

Det är ett faktum att stress är en folksjukdom och orsakar många 
sjukdomar och olyckor. Många sjukdomar kan botas eller undvi-
kas enbart genom vila.

8. Sjukdom på grund av synd

Gehasi var Elisas tjänare. Genom att ljuga och bedra ville han göra 
sig rik på Naamans bekostnad. Detta var den Naaman, som blev 
helad genom att lyda Gud. Därför blev Gehasi straffad med Naa-
mans spetälska för återstoden av sitt liv. I motsats till Mirjam, blev 
Gehasi inte botad.

”Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina ättlingar 
för evigt.” Så gick Gehasi ut från honom, vit som snö av spetäls-
ka.” (2 Kung. 5:27)

I Korint var det några som var sjuka eftersom de hade en syndig 
inställning till församlingen. De struntade i den andliga aspekten 
av nattvarden och åt sig mätta, medan andra inte hade någonting 
att äta. Paulus ordnade inte ett helandemöte, utan kallade dem 
till omvändelse!

Jag var på ett helandemöte där en predikant som vägde ca 200 kg 
proklamerade helande över alla i Jesus namn. Han svettades och 
stånkade. Sedan skrattade han och sa: ”Nu är det er tur! Nu måste 
ni be för min hälsa. Jag har alltid problem med mina blodkärl.” 
Alla satte igång och började proklamerade helande i Jesus namn. 
Jag frågade mig själv: Finns det ingen här som känner honom till-
räckligt väl och som kan säga till honom: ”Kanske du borde ändra 
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din diet? Alltför mycket mat är synd. Var finns Andens frukt som 
kallas självbehärskning?” 

9. Död på grund av synd

”Herodes straffades för sin arrogans och sitt övermod och 
blev uppäten av maskar” (Apg. 12:23).

”Ananias och Safira ljög för församlingen och den Helige Ande 
och dog ögonblickligen” (Apg. 5:5).

10. Helande genom naturliga läkemedel

”Gud helade Hiskia genom användandet av en fikonkaka” (Jes. 
38:21)

Timoteus uppmanades att dricka lite vin för sin mage (1 Tim. 5:23)

Någon annan behöver kanske uppmanas att dricka mindre vin!

11. Död för att uppstå

Gud lät Lasarus dö av en sjukdom (Johannes 11). Redan här ser vi 
att Jesus inte bara helade alla! Jesus stannade kvar där han var 
extra länge tills Lasarus dog! Ser du att vi behöver den helige An-
des konkreta ledning i allt? Senare uppväckte Jesus Lasarus från 
döden. Denna händelse är också en lektion som fördjupar förstå-
elsen! Människorna där hade tro på att Jesus kunde bota och för-
väntade sig det av honom! Men Jesus måste gå ett steg längre 
för att visa dem vem han var och att hans mål är evigheten! Även 
Lasarus dog sedan slutligen av någonting. Elisa dog av en sjuk-
dom. Det behöver inte vara på grund av synd eller brist på tro när 
någon dör av en sjukdom. Var försiktig med att döma!

12. Sjuk på grund av demoniskt inflytande
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Det finns sjukdom som beror på demoniskt inflytande och den 
måste skiljas från psykisk sjukdom (Apg. 10:38). Men: Jesus be-
hövde inte hoppa omkring och skrika åt den som var besatt. Jag 
har sett människor driva ut onda andar som jag menar själva var 
besatta! Tänk alltid på den helige Andes frukt (Gal. 5:22). 

En vän ringde mig vid ett tillfälle och var uppskakad. Det spökade 
i hans hus. När han flyttade in var det några grannar som fråga-
de honom om han hade märkt att han hade en ”gäst” i huset? 
Han förstod inte riktigt frågan men plötsligt började saker och 
ting hända, som inte verkade stämma med verkligheten. Föremål 
föll ner på golvet och det tyckte han var lite underligt, men när 
ett föremål plötsligt hoppade från golvet och upp på bordet blev 
han förskräckt och ringde mig, helt uppskärrad. Han trodde att 
det måste vara anden från någon som hade bott i huset tidiga-
re. Men jag kunde förklara för honom att de döda är helt döda 
och väntar på uppståndelsen. Kvar fanns alltså bara möjliheten, 
att det var en demon. Han var dock inte ännu troende och visste 
inte vad han skulle göra. Jag bad innerligt om visdom, om vad jag 
skulle säga till honom. Då kom Guds inspiration till mig! Jag sade 
till honom: ”Du har ju hundar. Finns det någon människa som din 
”Alfahanne” lyder?” Det var en jättestor hund, en blandras mellan 
malamuthusky och varg! Jag kände till den där hundrasen, men 
hade aldrig sett hans hund. Han svarade: ”Ingen! Han lyder ing-
en!” Jag frågade honom: ”Lyder han dig då?” Han svarade: ”Ja, 
naturligtvis! Bara mig!” Sedan förklarade jag för honom: ”Precis 
så är det med demoner. De lyder inte människor! Men Jesus måste 
de lyda, till och med bättre än din hund lyder dig!” Detta fattade 
han. Sedan förklarade jag skillnaden mellan makt och auktoritet. 
Föreställ dig en polis som gör en trafikkontroll. Han har statens 
auktoritet och kan ställa sig i gatan och stoppa dig! När han står 
där och lyfter sin hand, då lyder du och stannar. Trots att du inte 
alls vill det! Men polisen har ingen makt i sig själv att stoppa nå-
gon. Om han ställer sig bakom en buske och hoppar fram just när 
en bil kommer körande och inbillar sig att han har makt att stoppa 
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den, då blir han överkörd! Det är skillnad på makt och auktoritet! 
Och just här är det många som misstar sig! De menar att vi har fått 
makt av Jesus att driva ut demoner, eller att bota människor! Vi 
har ingen makt till detta. Det är bara om Jesus konkret leder oss i 
en situation, och vi handlar i lydnad, som vi kan uppleva hur Jesus 
gör under med helande eller befrielse! Då lyder demonerna, pre-
cis som du lyder polisen, när du kommer i Jesus auktoritet, alltså 
på Jesus uppdrag.

Det är helt fel att tro att man bara kan ”gå på” om man inte har 
fått ett konkret uppdrag. Allra minst om man bara hetsar upp sig 
med tungotal och sedan magiskt missbrukar Jesus namn. Jag kan 
bara råda dig att ta avstånd från sådant.

Medan jag fick den helige Andes ledning i vad jag skulle säga, be-
rättade jag för min vän i telefonen vad han skulle göra. En tid se-
nare ringde han tillbaka till mig och sade: ”Anden gjorde sig återi-
gen märkbar! Men då sade jag så här till den: Jag är ledsen, ute är 
det riktigt kallt, men jag kan inte ha dig härinne. Var så snäll och 
lämna mitt hus nu. Det är det Jesus vill.” Sedan dess har han ro i 
huset. Så enkelt är det när man har Jesus uppdrag. Jag berättade 
tidigare om en äldre broder som gjort ett sådant intryck på mig 
genom sin helighet. Han är en helt vanlig och oansenlig människa 
som till och med i sin oansenlighet är märkbart helig. Han under-
visade oss i en av mina teologiska utbildningar i ämnet själavård. 
Snart kom frågor från några av bibeleleverna om ämnet ”demo-
ner”. Då svarade han på sitt fridfulla sätt: ”De finns. Ibland är de 
till och med här i klassrummet. När det inträffar säger jag bara till 
dem att vara snälla och ge sig i väg. Och då gör de det.” 

Jag var lite förbluffad men samtidigt lugnad. Var det så enkelt? 
Jag kunde bara tänka på det karismatiska omkringhoppandet och 
upprepandet av Jesus namn. När jag frågade om detta svarade 
han: ”Det är ju inte jag eller mina anstängningar som skickar iväg 
demonen. Det kan bara Jesus auktoritet göra.” 
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En tid senare gjorde jag en krass erfarenhet i ett klubbhus tillhö-
rande en kriminell motercykelklubb. Jag upplevde klart Guds led-
ning att gå till detta klubbhus, men när jag kom dit var det ingen 
som hade tid med mig. Jag kände den extremt mörka atmosfären 
och gick ut därifrån och bad. Var det bara inbillning att jag manats 
att gå dit? Guds Ande påminde mig om orden i Efesierbrevet:

”Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot 
makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans 
andemakter i himlarymderna.” (Ef. 6:12) 

Då visade Guds Ande mig på Markus 16:17

”Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut 
onda andar.” (Mark. 16:17)

Motvilligt gick jag in igen. Ingen skillnad. Då gick jag ut och lydde. 
Jag sade: ”Nu går jag in och ni andar går ut. Jag tillåter er inte att 
hindra det verk som Gud har bett mig göra här idag.”

När jag sedan gick in igen var situationen som förvandlad! Från ett 
hörn kom vicepresidenten fram till mig och sade: ”Redan klockan 
15 idag visste jag att du skulle komma och ge mig ett budskap 
från Gud.” Alldeles förbluffad sade jag: ”Hur kunde du veta att jag 
skulle komma idag? Det var först klockan 19 som jag ens tänkte på 
det!” Han svarade: ”Gud sade det till mig!” Jag sade: ”Vad sade 
du? Har du något med Gud att göra?!” Han svarade: ”Prata inte 
strunt nu! Berätta nu vad Gud har att säga till mig!” Jag var allde-
les överväldigad och tänkte att nu måste det komma ljus från him-
len med ett budskap! Men ingenting hände! Jag hade inget bud-
skap! Då sade jag till honom: ”Jag måste prata med Jesus först.” 
Jag gick ut igen. Där bad jag: ”Herre, vad är det här? Jag har ju 
inget budskap!” Då påminde Guds Ande mig om den här versen:

”Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara 
det hopp ni har.” (1 Petr. 3:15)
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Då stod det klart för mig! Jag hade ju världens bästa budskap! Jag 
sprang in igen och berättade evangeliet för rockaren! Vi talade 
med varandra i två timmar. Efter det såg jag honom aldrig mer. 
Hans egna tog avstånd från honom och han gick under jorden. 

När jag samma kväll gick till bilen och satte mig i förarsätet märk-
te jag att någon följde mig och satte sig bredvid mig. Men jag såg 
ingen! Men det var alldeles verkligt! Jag lutade mig åt sidan och 
sade: ”Vet du vad? Du gör mig besviken. Jag är förlåten för mina 
synder och har vänt om till Gud. Men inte du. Ansvaret är ditt. Du 
kommer att få betala för det du gör i all evighet. Och nu: Ge dig 
iväg från min bil!” Han lämnade mig och jag körde hem.

Jag ska inte gå in i detalj här, men jag måste varna för dem som ser 
demoner bakom allt! Det var en kvinna i Tjeckien som ville prata 
med mig ute på gatan efter en predikan. Hennes pastor hade sagt 
till henne att hon var besatt av rädslans demon. Jag vet att rädsla 
kan ha ett demoniskt ursprung, men det är inte alltid så. Det finns 
även rädsla som är livsviktig! Rädslan för att bli överkörd, påmin-
ner oss att titta åt båda håll innan vi går över en gata. Jag borrade 
lite djupare. Det kom fram att hon var rädd att gå ut ensam på 
kvällen, eftersom hon tre gånger i sitt liv blivit våldtagen. Nu fråg-
ar jag dig: Är denna rädsla demonisk? Jag kunde övertyga henne 
att hon var helt frisk och normal. När hon begrep det fylldes hon 
av en gudomlig glädje!

”Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” 
(Joh. 8:32)

Hon hade levt med lögnen att hon var besatt av en demon. Men 
nu var hon lycklig och fri. Massor med människor hamnar i psyki-
atrin på grund av sådana missuppfattningar. Genom detta kan vi 
förstå att villoläror kan göra människor sjuka!

Efter vi gifte oss och flyttade in i vårt hus började min fru redan 
den första natten plågas av mardrömmar. Efter den andra nat-
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ten frågade jag Gud vad jag skulle göra. Guds Ande påminde mig 
då om något som Jesus sade om fasta och bön (Matt. 17:21). Jag 
fastade och bad och sade sedan: ”Vi står inte ut längre med ditt 
sataniska verk här. På Jesus uppdrag befaller jag dig att lämna 
huset.” Inga fler mardrömmar.

Jag led själv av mardrömmar ända från min barndom. Till och med 
när jag gick på bibelskola hade jag gång på gång svåra mardröm-
mar. När jag förstod skillnaden mellan auktoritet och makt, blev 
allt klart för mig. Då tänkte jag så här: ”Nu hoppas jag att jag snart 
får en mardröm igen! Då ska det bli slut på det här!” Så kom den 
där mardrömmen, men den gången var jag förberedd. Halvsovan-
de sade jag, medveten om min auktoritet genom Jesus: ”Ut ur 
mitt rum!” Och sedan dess har jag inte haft fler mardrömmar. 

13. Helad vid korset

”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på 
sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. 
Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. 
Straffet blev  lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom 
hans sår är vi helade.” (Jes. 53:4-5)

Jag känner till de karismatiska böckena och lärorna på detta tema. 
En författare som skrivit många böcker om helande, hävdar att 
Jesus bar alla våra sjukdomar på korset, och att en kristen därför 
inte behöver vara sjuk. Just denne man dog av cancer i näsan. 

Men det står ju så! Ja det är riktigt! Det behövs en personlig rela-
tion med Jesus och inte bara ”en lära som man håller för sann.” 
Ett personligt tilltal och konkret ledning är nödvändiga. Om 
Guds Ande i en konkret situation hänvisar till denna text, då gäller 
den! Då ska vi tro på den! Men Guds Ande kan också visa på andra 
saker!

En gång i mitt liv fick jag uppleva att Guds Ande, i en situation där 
någon var sjuk, visade mig att jag skulle hänvisa till Jesaja 53 och 
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tala om för den sjuke att Jesus hade burit hans sjukdom på korset. 
Denne man hade en obotlig sjukdom, men efteråt kunde läkarna 
inte finna något spår av sjukdomen. I andra situationer med sjuka 
människor har Gud lett mig på andra sätt. 

Det som står i Jesaja 53 är sant, men inte aktuellt för varje männ-
iska! Människor befinner sig i olika situationer och Gud handlar 
med dem och situationen på olika sätt! Många accepterar helt en-
kelt inte detta.

14. Helande och förlåtelse

En kvinna skrev så här till mig: ”När jag lyssnade på ditt föredrag 
blev jag medveten om att problemen med mina ögon började i 
samband med att jag var inblandad i en arvstvist med min syster. 
Det stod plötsligt klart för mig att jag måste förlåta henne. Jag 
skrev därför ett brev till henne och klarade upp det hela. Sedan 
dess är mina ögonproblem borta!”

En annan kvinna berättade för mig att hon varje dag led av tims-
långa kramper! De gjorde att hon låg på golvet helt ihopkrupen. 
Förutom detta var hennes hud alldeles ärrig eftersom den var full 
av sprickor. När jag frågade henne när allt detta hade börjat berät-
tade hon, full av bitterhet, att det började i samband med att hon 
behandlats riktigt illa av några andra kristna. Jag försökte förklara 
för henne att hon bara kunde bli fri från detta genom att förlåta 
dem! Men det värjde hon sig helt emot. Hon ville inte förlåta! Jag 
berättade för henne, att förlåta inte betyder inte att man bortför-
klarar eller förminskar skulden tills den inte betyder någonting. 
Nej tvärtom! Skuld är fruktansvärd och bryter ner! Förlåtelse be-
tyder att man överlåter saken till Gud! Man överlåter smärtan, allt 
det som gör ont. När Satan påminner oss om det svåra som hän-
de, är det som om han injicerar en giftspruta i blodet! Vi känner 
smärtan, vi lider och detta upprepas om och om igen! Att förlåta 
betyder att man överlämnar den där injektion. Jag kommer med 
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giftet till Gud och tackar honom för att han tar hand om det och 
i stället ger mig sin frid och sin glädje! På det sättet vägrar vi att 
ge efter för hatiska tankar och lustar att ge igen. Det är bara man 
själv som skadas av sådana tankar! I utbyte får vi frid och känner 
befrielse, och kan i stället be för dem som gjort oss illa. Vi vet 
ju vem som ligger bakom det hela och som hetsade dem till det 
onda. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot mörka makter 
som ligger bakom det onda de gjort oss. Vi vet att de människor 
som försyndat sig mot oss, skulle kunna bli våra bästa vänner, om 
de lärde känna Jesus och uppriktigt omvände sig och fick uppleva 
ett äkta dop med den helige Ande. Det är det vi ber för och finner 
frid. Men det ville inte denna kvinna. Hon ville att jag skulle be 
bort hennes kramper. Men hon ville inte förlåta. Alltså fick hon 
behålla sina kramper.

Helandemöten

Föreställ dig nu, att alla dessa människor som jag berättat om, var 
på ett pingstkarismatiskt helandemöte. Profeten Elisa, den can-
cersjuke Einar, kungens dödssjuke son, Mirjam, Gehasi, Herodes, 
korinterna och den cancersjuka kvinnan, den depressiva mannen, 
Hiskia och Timoteus och Paulus sjuke medarbetare. Märker du 
hur fel det vore att helt schablonmässigt hävda att Jesus skulle 
bota alla dessa?! Det stämmer helt enkelt inte! Gud har en egen 
väg med varje enskild människa.

Den som verkligen vill tjäna Gud och människor, måste lära sig 
att differentiera, genom att låta sig ledas av Guds Ande! Det gör 
mig mycket ledsen att behöva säga, men jag har inte träffat NÅ-
GON i de karismatiska kretsarna som gör detta. Överallt finner 
man bara den felaktiga åsikten att Jesus botar alla! Och sedan går 
man igång, jobbar upp sina känslor, ber och proklamerar helande 
– detta är fel och omoget, som jag redan visat dig. Den som låter 
sig förledas i detta, leder andra till besvikelse och ibland till van-
sinne, som i fallet med den gamla cancersjuka systern som till slut 
dog som ett psykiskt vrak.
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En sann väckelse skulle medföra att ledare och predikanter som 
gjort dessa misstag ångrade dem och såg till att sådana helan-
demöten avskaffades. Predikanter och evangelister borde få en 
grundlig utbildning i detta ämne, innan de börjar sin tjänst.

När vi anordnar helandemöten så undervisar vi om dessa olika sa-
ker. Vi har personliga samtal med deltagarna, för att med Guds 
hjälp, verkligen kunna hjälpa dem. Mycket ofta har sjuka deltaga-
re redan vid undervisningen sagt att de inte behöver någon för-
bön längre och inte ens ett samtal. Genom undervisningen och 
den helige Andes inspiration, inser de varför de är sjuka och vad 
de behöver göra som nästa steg, eller vad Gud redan gjort för 
dem. Är inte det härligt?

Den helige Andes konkreta ledning

Vi hör ofta att vi ska tro. Men frågan är vad vi ska tro?! Vissa har 
försökt gå på vattnet som Petrus gjorde och har därför drunknat! 
Det är inte tro, utan arrogans. Petrus fick ett konkret ord från Je-
sus. Han steg ur båten, eftersom Jesus kallade på honom!

Hur var det med Abraham? Inbillade han sig bara att han skulle få 
en son och fortsatte att upprepa det för sig själv gång på gång? 
Nej, Abraham hade ett konkret ord från Gud som han höll fast vid! 

”Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev 
så far till många folk, som det var sagt: Så ska din avkomma bli. 
Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp – han 
var omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. Han 
tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron 
och gav Gud äran, fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var 
han också mäktig att hålla.” (Rom. 4:18-21) 

Men det betyder inte att vi kan gå till ett ålderdomshem och säga 
till alla där: Tro på Jesus så kommer ni att bli fruktbara! Det vore 
vansinne!
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Tro betyder inte att jag önskar mig någonting och sedan inbillar 
mig och intalar mig och upprepar det om och om igen. Här är det 
många som går vilse! De förväxlar tro med inbillning och tvingar 
fram ”tro” med sina känslor och proklamerar och bekänner med-
an de högljutt upprepar Jesus namn.

Tro är som en släpvagn på en bil. Den är kopplad till bilen och 
följer bilen. Bilen är Guds skrivna Ord eller ett konkret personligt 
ord från Gud genom den helige Ande, så som Petrus och Abra-
ham fick. Bara det som Gud säger, ska vi tro! Om det inte finns ett 
konkret ord från Gud, så finns det heller ingenting att tro på i den 
konkreta situationen. Vi får inte ersätta den konkreta impulsen 
från Guds Ande, med våra egna önskningar, inbillningar eller be-
dömningar av en situation.

Jag känner människor som söker igenom bibeln, för att hitta ver-
ser som passar dem och sedan tror de att de kommer att inträffa 
för dem. Men det handlar inte om detta! Jag kan inte plocka ut 
versen där kung David blev kung och sedan ”tro” att även jag blir 
kung!  Också det att bara slå upp bibeln på måfå för att erfara 
Guds ledning kan vara farligt! Vad gör du om du hamnar på versen 
där Judas reste en påle och hängde sig? Och om du sedan slår upp 
nästa ställe och kommer till versen där det står: ”Gå du och gör 
sammalunda”. Hur skulle det gå? Biblen ska läsas och förstås och 
inte missbrukas på något magiskt sätt.

Det finns dock konkreta löften till oss som vi måste känna till och 
särskilja mellan.

Ett av de vanligaste felen är att man handlar schablonmässigt! 
Tyvärr är det ganska populärt att gå ut på gator i grupp och frå-
ga vilt främmande människor: ”Har du ont? Får jag be för dig?” 
Kära läsare, hur kan man komma på idén att göra på det viset?! 
Det gör man bara när man inte är konkret och personligt ledd av 
den helige Ande och endast har den falska övertygelsen att Jesus 
botar alla om man bara går fram frimodigt! Dessa människor är 
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ivriga för Gud, men de är omogna! Vi hade en sådan grupp hos 
oss i vår stad som gjorde precis detta och det blev bara elände! 
Jag har med egna ögon sett människor stå där alldeles stela av 
skräck medan någon ber för dem! När man bad för en ung kvinna, 
gjorde hennes väninna ett tecken, för att visa att hon tyckte det 
där var helt galet. Flera människor kom efteråt och beklagade sig 
för mig! Men förbönstruppens medlemmar var fast beslutna att 
göra Guds vilja! Många människor överrumplades och var rädda 
att säga ”nej”! Sådana aktioner drar bara bort människor från Je-
sus och församlingen. Vi avvisar dessa aktioner! Märkligt nog för-
kommer ofta benförlängningar vid sådana aktioner. Detta hände 
också i vår stad. Efteråt var det en som berättade för mig att hans 
ben inte alls hade blivit förlängt och att han inte ville ha någonting 
med detta kristna hokuspokus att göra. Dessa unga och entusias-
tiska människor menar säkert väl, men tyvärr leder dessa aktioner 
bara till att folk förbannar Jesus! Här behövs mognad! Här behövs 
grundlig bibelundervisning! Här behövs fler pusselbitar! Här be-
hövs den helige Andes ledning!

Det viktigaste undret: Frid

Stor tro visar sig inte i att vi hetsar upp våra känslor, illusioner och 
önskningar, utan i att vi kan vänta på Gud och bara handla i lydnad 
för Guds Ord.

Den som tror att Gud är allsmäktig, kan i en viss situation förvänta 
sig, behöva och vilja tvinga fram ett under! Man kan i en nödsi-
tuation bli nervös, stirrig och panisk och genom detta bara göra 
saken värre! Många tror att de är andliga när de stenhårt håller 
fast vid tron på ett under och kräver det här och nu! Men tänk om 
Gud har en helt annan plan?

Andliga människor förknippar sin tro inte enbart på Guds allmakt, 
utan på att Gud är kärlek och att Gud är allvetande. I detta finner 
man frid. Gud vet allra bäst och han kommer att göra det som är 



181

bäst. En andlig människa har följande övertygelse:

”Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud” 
(Rom. 8:28)

När Daniels vänner hotades av en fruktansvärd död i den brinnan-
de ugnen, behövde de inte hoppa omkring och proklamera. Se 
här vad de sade:

”O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det 
blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brin-
nande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du 
veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte 
tillber guldstatyn som du har ställt upp.” (Dan. 3:16-18)

Ser du friden? Självbehärskningen? Det är Andens frukt.

Ser du tron? De hade inget konkret tecken på att Gud skulle beva-
ra dem. Men det behövde de inte! De hade full förtröstan på Guds 
allmakt, men inte bara det. De visste också att han är allvetande! 
Och att Gud är kärlek! Gud vet vad han gör! I detta vilar tron. De 
var fast beslutna om att lydigt hålla fast vid Gud, även om Gud inte 
skulle gripa in med ett under.

Jag kan uppriktigt säga att jag har erfarit Guds ledning och upp-
levt under i många situationer. Men i många andra har jag inte 
det! Ofta har Gud tillåtit svårigheter, eftersom han genom dessa 
velat visa mig något nytt. Jag var i svår nöd, men efteråt kan jag 
säga att jag just i dessa svåra tider vunnit de mest värdefulla lär-
domarna och insikterna.

”Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rike-
domar, för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt 
namn” (Jes. 45:3)

Vad är ”det bästa”? Den som är sjuk har bara en önskan! Men är 
helande och hälsa det viktigaste? Vad hjälper det om man blir he-
lad och lever tills man är 120 år gammal men sedan går evigt för-
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lorad? Är helandet alltid det bästa? Kung Hiskia var sjuk och Gud 
uppmanade honom att se om sitt hus eftersom han skulle dö. 

”Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, 
kom till honom och sade: ”Så säger Herren: Se om ditt hus, för du 
kommer att dö och ska inte tillfriskna.” (Jes. 38:1)

Detta var i princip samma situation, som den Elisa upplevde. Men 
Hiskia ville leva vidare och bad Gud om att bli botad. Och vad gjor-
de Hiskia efter han blev frisk? Han tog beslut som ledde till en hel 
nations undergång. Då kan man fråga sig: Varför svarade Gud på 
hans bön, när han visste vilka katastrofala följder botandet skul-
le medföra? Här ser du att oavsett vad Gud gör, finns det alltid 
människor som kommer att anklaga honom. Om Gud inte botar är 
han den onde. Helar han får han också skulden. Vi ska ta lärdom 
av dessa berättelser och de andra perspektiven på sjukdom och 
helande. Att bli botad är inte det viktigaste.

”Det bästa”, som Paulus talar om i Romarbrevet, är att vi förvand-
las till Kristus likhet och inte att till varje pris förlänga vårt liv. Det 
betyder inte att vi slipper lidanden. Om Jesus står det:

”Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidan-
de. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig fräls-
ning för alla som lyder honom,” (Hebr. 5:8-9)

Jag har redan nämnt att det var genom absolut lydnad, som Jesus 
fullkomnades. Ingen människa slipper undan svårigheter i den här 
världen. Det hänger på dig om dina svårigheter blir till ditt ”bäs-
ta” och om du genom dem blir helgad och mer fullkomlig eller om 
du blir upprorisk i dem.

Den som bara tror på Guds allmakt, kan bli ängslig och panisk i en 
situation, eftersom han vet att Gud kan göra under och förväntar 
sig det! Sann biblisk tro förlitar sig inte på Guds allmakt, utan sann 
biblisk tro vilar i det faktum att Gud vet allting och kommer att 
göra det som är bäst! Där kommer friden in. Den här friden hade 
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Daniels vänner när de kastades i den brinnande ugnen. Gud rädda-
de dem sedan från den brinnande ugnen. Andra har offrat sina liv 
här, men vid uppståndelsen kommer de att lysa som solen!

Min far hade en intressant erfarenhet när han var pastor och mis-
sionär i den rumänska diktaturen. Han hade fått ett par säckar med 
biblar som han skulle dela ut i landet. Han lade säckarna på golvet 
bakom framsätet i bilen, bad och for iväg. Plötsligt såg han två po-
liser på gatan. De gav honom tecken att stanna. På den tiden skick-
ades bibelsmugglare till straffläger! Min far kunde ha reagerat med 
ängslan eller panik! Men han hade den där friden, som övergår allt 
förstånd, som bara Jesus kan ge. Han stannade bilen. Poliserna 
hade gjort en insats i staden och frågade om han kunde skjutsa 
dem till nästa stad. Min far svarade: ”Naturligtvis!” och lät dem sti-
ga in. Eftersom biblarna var där bak sträckte den ene ut sig i baksä-
tet och somnade snart. Den andre pratade hela tiden för att hålla 
sig vaken eftersom de var beväpnade och uttröttade efter att ha 
jobbat hela natten. Plötsligt såg min far en bilkö framför sig på ga-
tan! Det var en stor trafikkontroll! En gång när jag var barn såg jag 
en sådan kontroll och kommar aldrig att glömma den upplevelsen. 
Där fick människor klä av sig nakna och ställa sig ute på fältet med-
an polisen sökte igenom allting! Det tog timmar! När de närmade 
sig kön, sade polisen till min far att svänga till vänster och fortsätta 
framåt. Där framme kom de till en vägbom. Polisen bredvid min 
far rullade ner bilrutan och växlade några ord med vakten utanför, 
bommen gick upp och de kunde köra vidare! I nästa stad tacka-
de poliserna för sig och min far kunde köra vidare med biblarna! 

Man kan dra en lärdom av den här berättelsen. Problemet, som 
du har, kan vara lösningen på ett mycket större problem, som du 
ännu inte kan se. Det viktigaste är friden från Kristus. Den saknar 
jag hos många människor och evenemang. Jag tror att den kan 
ge oss extremt många välsignelser. Vad skulle ha hänt om min far 
inte hade haft den där friden och förtröstan? Det är inte svårt att 
räkna ut. Sann tro vilar i Gud.
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”Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern 
ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska 
jag göra det.” (Joh. 14:13-14)

Många har den felaktiga uppfattningen ”att be i Jesus namn” be-
tyder att man helt enkelt bara kan formulera sina önskningar till 
Gud och sedan upprepa Jesus namn tillräckligt många gånger så 
kommer önskningen att uppfyllas. Var försiktig!

Inom magin säger man att det önskade resultatet uppnås genom 
att upprepa de bestämda orden i trollformeln.

Detta magiska tankesätt är mycket utbrett i den pingstkarismatis-
ka rörelsen. Jesus namn upprepas som en trollformel och det fal-
ler inte någon in att detta är hedniskt och inte alls bibliskt! Finns 
det någon i bibeln som gjorde så?!

Jag har träffat människor som ber och sedan hela tiden upprepar 
ordet ”rema”. ”Rema” betyder ”ord i kraft”. De menar att deras 
ord förverkligas genom att ordet ”rema” upprepas. Kära läsare, 
detta är ett magiskt tankesätt.

Att bedja i Jesus namn betyder ”att be på Jesus uppdrag,” i ”har-
moni med Jesus vilja.”

”Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter 
hans vilja så hör han oss.” (1 Joh. 5:14)

Att be i Jesus namn betyder inte att man uttalar sina egna önsk-
ningar.

att be I Jesus namnatt be I Jesus namn

Studium nr 4:
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”Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort det 
på era njutningar. Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med värl-
den är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir 
fiende till Gud.” (Jak. 4:3-4)

Vissa kan till och med bli förhärdade i sitt förhållande till Gud ge-
nom bön!

Att be i Jesus namn betyder: Att be på Jesus uppdrag! Jag vill 
hänvisa till två exempel från bibeln, ett från det Gamla testamen-
tet och ett från det Nya testamentet.

Se på hur Elia bad på berget Karmel. Det var inte hans egen idé; 
först hungersnöd, sedan eld från himlen och sedan regn, utan 
Gud hade en plan och Elia gjorde bara det som Guds visade ho-
nom, ett steg i taget. Dessutom bad han:

”Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt i dag att 
det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är 
på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara 
mig, så att detta folk förstår att det är du Herre som är Gud, och 
omvänd du deras hjärtan.” (1 Kung. 18:36-37)

Elia behövde inte heller hoppa omkring som de hedniska Baals-
prästerna gjorde! Men hur ofta har jag inte sett människor hoppa 
omkring som dessa Baalspräster, med irrläran att Gud ska för-
verkliga och uppfylla deras önskemål om de ropar ut Jesus namn 
tillräckligt många gånger och tillräckligt högt! Det är hedniskt!

Nu ett exempel från det Nya testamentet: Ananias fick i uppdrag 
av Jesus att gå till Paulus, för att han skulle återfå sin syn. Det var 
inte Ananias idé! Han hade till och med betänkligheter först! Men 
här var det bön i Jesus namn. Jesus gav honom uppdraget! Bön 
i Jesus namn börjar med Jesus! Medan Ananias var i bön, röjdes 
hans tvivel ur vägen. Därefter gick han lydigt på Jesus uppdrag, 
och utan något proklamerande eller omkringhoppande, blev Pau-
lus botad.
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”Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna 
på honom och sade: ”Saul, min broder! Herren Jesus, som visade 
sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen 
och bli uppfylld av den helige Ande.” Genast var det som om fjäll 
föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn, och han reste sig och 
blev döpt.” (Apg. 9:17-18) 

Det behövdes ett kronkret uppdrag från Jesus.

Bön i Jesus namn börjar med Jesus! I denna bön ger Jesus oss 
uppdrag. Han undanröjer tvivel och svårigheter och om vi villigt 
och lydigt handlar på hans uppdrag, då händer undret!

Låt mig förklara med ett exempel: En gång sade en vän till mig att 
gå till en bygghandel och köpa material till en hundbur för bilen. 
Han sade åt mig att köpa det i hans namn. Jag gick alltså dit, plock-
ade ihop allt jag behövde och kom till kassan. Jag berättade för 
kassörskan att jag handlade i Cioncis namn. Cionci och hans firma 
var ett känt och registrerat namn där i affären. Kassörskan gjorde 
en anteckning och jag behövde inte betala någonting. Vad skulle 
hon och de andra kunderna i affären ha tänkt, om jag hade börjat 
tala i tungor och proklamera: ”Ge mig varorna i Jesus namn! Ge 
mig virket och skruvarna i Jesus namn.” De skulle säkert tro att 
jag var helt galen?! Börjar du förstå vad jag menar?!

Vad skulle min vän tänka, om jag inte bara köpte material för 
buren, utan dessutom en motorsåg, en betongblandare och lite 
andra verktyg i hans namn? Skulle han bara betala för alltihop? 
Säkerligen inte! Han skulle ha all anledning att bli sur på mig! Han 
hade inte gett mig tillåtelse till det! Vad skulle han göra, om jag 
använde hans namn också när jag handlade i andra affärer?!

Och just här är den springande punkten! Guds Ande ställer sig bara 
bakom de ting som Jesus gett uppdrag om. Vi behöver Andens 
konkreta ledning. Jag berättade om mannen som hade den obot-
liga sjukdomen. Guds Ande visade mig i detta fall helt konkret vad 
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Jesus gör, och han blev botad. Detta betyder inte att jag får tala 
helande över alla och göra på samma sätt för alla! Två gånger har 
Gud visat mig att jag skulle ha en missionsdag och att jag skulle 
få pengar för särskilda ändamål i samband med dessa. Det hände 
med 10 års mellanrum. Två gånger gjorde jag alltså detta på Jesus 
uppdrag och i Jesus namn och fick pengarna. Men jag skulle inte 
göra det en tredje gång utan Guds konkreta ledning. Det handlar 
om att leva i Anden och inte om ett ”schablonmässigt agerande”. 
Det handlar om en relation med Jesus! Vi behöver konkret ledning 
i en specifik situation!

Jag har upplevt det så många gånger, att människor t.ex. vill att 
någon ska bli botad eller att något speciellt ska hända och därför 
proklamerar man, eller talar ”i tungor”, hetsar upp sig och hoppar 
omkring mer och mer högljutt och ropar: ”I Jesus namn prokla-
merar jag helande! I Jesus namn! I Jesus namn!” Just i detta fö-
rekommer flera fel som är vitt utbredda i den pingstkarismatiska 
rörelsen:

1. Tungotalet här är ingenting. Det är emot Jesus bud och är där-
med bara prat ut i tomma luften.

2. Det förekommer en felaktig förståelse av vad det innebär att be 
i Jesus namn.

3. Det förekommer en felaktig uppfattning om vad ämnet ”helan-
de” innebär.

4. Man är inte i stånd att förstå Guds konkreta vilja, utan

5. Man gör sig själv till Gud och befaller enligt sin egen vilja.

Det är förmätenhet och hädelse! Handlade Jesus så? Han sade:

”Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av sig själv, 
utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också 
Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt han gör, och 
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större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir för-
undrade.” (Joh. 5:19-20)

Jesus måste i varje situation konkret ”se” vad Fadern gjorde! Fa-
dern måste konkret visa det för henom! Eftersom Jesus behövde 
denna konkreta ledning, kan inte vi avstå från den! Vi ser aldrig 
att Jesus handlade efter någon sorts ”mall” eller särskild ”stra-
tegi”, utan han var ledd av Guds Ande och handlade olika i olika 
situationer.

Ingen av apostlarna i bibeln, handlade så som det idag görs i vida 
kretsar. Ingen av dem hetsade upp sig med tungotal och scha-
blonmässig proklamation! Det är oblibliskt. Här är det många som 
lever i en oandlig illusion!

Att be i Jesus namn betyder att man samtycker till och sedan vill 
utföra det uppdrag som Gud ger genom en impuls eller inspira-
tion. Ofta är inte den helige Andes maning konkret uttryckt i bi-
beln, utan den sker i hjärtat! Den fanns där när apostlarna gjorde 
sin uppgift.

”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I 
Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!” (Apg. 3:6)

När Petrus och Johannes såg den där mannen, fick de en konkret 
impuls genom den helige Ande. Därför handlade de och därför 
skedde undret och därför kunde de säga:

”De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det sade han till 
folket: ”Israeliter! Varför är ni förvånade över det här? Varför 
stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade 
gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra 
fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och 
förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att 
frige honom. Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och krävde 
att få en mördare fri! Livets furste dödade ni, men Gud har upp-
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väckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron 
på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni 
ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett 
honom full hälsa, som ni alla ser.” (Apg. 3:11-16)

Den uppståndne Jesus initierade denna situation och helandet 
som skedde! Ser du Petrus eller Johannes hoppa omkring i ”egen 
kraft” och proklamera namnet Jesus ”i egen fromhet” som Baals-
prästerna gjorde?

Bön i Jesus namn börjar inte med våra egoistiska önskningar och 
inte heller med våra bedömningar av en situation! Naturligtvis 
känner vi medlidande med någon som är sjuk och vill att han eller 
hon ska bli helad! Naturligtvis vill vi att stora väckelser ska komma 
och att många människor ska bli frälsta, men just här är det många 
som går vilse! De kan inte skilja på sina egna goda önskningar och 
Guds vilja. Man frågar inte om Guds Ande säger något eller vad 
han säger utan man går bara på ”i egen kraft och fromhet”! I stäl-
let för att ödmjuka sig och söka Guds vilja, upphöjer man sig själv 
och gör sig själv till Gud och proklamerar och praktiserar falskt 
tungotal och hetsar upp sig och missbrukar Jesus namn och tyck-

er att man är andlig! 

Men det ”fungerar” inte på det viset! Det är inte andligt utan 
obibliskt, omoget, fel och köttsligt. Det är en förfalskning. Ingen 
apostel i biblen gjorde på det viset!

Det betyder inte heller att vi ska hänga våra egna egoisktiska 
önskningar på Jesus namn och använda det som en magisk for-
mel! Jakob säger t.ex. att Gud inte lyssnar när vi ber själviskt och 
att det ofta istället leder till att vi förhärdas genemot Gud!

”Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort det 
på era njutningar. Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med värl-
den är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir 
fiende till Gud.” (Jak. 4:3-4)
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Jag var med en gång när några ”kristna” hade lagt en bild på en 
Harley motorcykel på ett bord och sedan ropade de gemensamt: 
”Harley, kom i Jesus namn! Harley, kom i Jesus namn!” Det är inte 
att be i Jesus namn utan det är en synkretism (en blandning av 
kristna och hedninska element) och okultism! Vit magi missbrukar 
Jesus namn som en magisk formel! Men i det här sammanhanget, 
gör Gud inte skillnad på olika färger! Svart eller vitt spelar ingen 
roll! Det är magi! 

Här ser du hur olydnad liknas vid avgudadyrkan och trolldom. 

”Se,  lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än baggars 
fett, för upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och av-
guderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han förkastat 
dig som kung.” (1 Sam. 15:22-23)

I en församling som jag besökte sade pastorn att Jesus blev fattig 
för vår skull så att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Han 
tolkade detta som materiell lyx. Sedan kallade han fram alla som 
hade ett eget företag och tillsammans ropade de: ”Kunder, kom i 
Jesus namn, kunder, kom i Jesus namn!”

Det är villolära plus vit magi. Denna villolära motsägs av Paulus på 
andra ställen, där han säger att vi ska fly rikedom! Vi ska nöja oss 
med att ha tillräckligt med mat och kläder! Girighet efter pengar 
är roten till allt ont. Jesus uppmanade den rika ynglingen att sälja 
allt han ägde och ge till de fattiga och sedan följa honom. Men han 
gick sorgsen bort. Jesus ropade inte efter honom och sa att han 
var beredd att kompromissa. Guds Ord är inte förhandlingsbart!

När Korinterbrevet talar om ”rikedom”, handlar det om andlig 
rikedom! Men de världsberömda ”stjärnpredikanterna” står och 
predikar: ”Ha tro! Skaffa dig kredit! Köp dig en villa och en Rolls 
Royce! Hur ska dina grannar kunna tro att du är ett Guds barn 
om du kör omkring i en gammal Opel?” På det sättet blir otaliga 
människor financiellt ruinerade. 
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Detta är en villolära. Materialism och penningbegär är avgudadyr-
kan.

”Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller gi-
rig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds 
rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds 
vrede drabbar olydnadens barn. Ha därför inget med dem att 
göra.” (Ef. 5:5–7)

Här pågår vit magi och avgudadyrkan, alltmedan människor kän-
ner sig andliga. Detta är ingen kristen gudstjänst utan en spiritis-
tisk seans!

Vad är det som gäller för dig här? Tradition eller reformation? Det 
allmänkristliga – eller bibeln?
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Varför vill många människor inte ha något med Jesus att göra?

Presidenten i en kriminell motorcykelklubb skrek åt mig rakt i an-
siktet: ”Tror du verkligen på en sådan Gud? En Gud som kommer 
att uppväcka min son från döden, för att sedan kasta honom i ett 
brinnande helvete! Och där ska han plåga honom i evighet, bara 
för att han inte döptes som barn?!” 

Jag behövde samla mig en stund! Vad hade hänt?! Prästen i hans 
kyrka hade sagt detta i samband med en konfirmationsguds-
tjänst. Kyrkan lär felaktigt, att om ett barn dör innan det döpts, 
kommer det till ett evigt brinnande helvete, där det plågas i eld 
för evigt. Tänk efter! Här framställs Gud som den mest perversa 
djävul! Tänk om folk berättade om dig, att du stoppar in bebisar i 
en kamin och låter dem brinna!? Skulle du förbli oberörd? Tror du 
att Gud tycker om att porträtteras så perverst? 

Sedan säger vissa kyrkor att barnet i och med detta ”sakrament” 
(alltså barndopet), befrias från ”arvsynden” och blir ett Guds 
barn och därför får komma till himlen när det dör. Denna under-
visning är helt obiblisk! Orden ”sakrament” och ”arvsynd” finns 
inte i bibeln. Bibeln nämner inte heller något om barndop! Denna 
undervisning och praxis är helt obiblisk. Ett barn föds inte på nytt 
genom att prästen öser vatten på det i en kyrka. Ett barn hamnar 
inte i helvetet om det skulle dö innan det hinner få barndopet! Jag 
studerade bl.a. protestantisk teologi i 3 år vid ett officiellt kristet 

den skrämmande vIlloläranden skrämmande vIlloläran
bakom barndopetbakom barndopet

Studium nr 5:
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seminarium och mina lärare och ledare där inser det felaktiga i sin 
undervisning! Men ingen av dem har mod att öppna munnen och 
säga att det är obibliskt, för då förlorar de sitt jobb! Så fortsätter 
man enligt traditionen och människor får en fruktansvärd bild av 
Gud, en bild som väcker avsky! Är det då så konstigt att människor 
tvivlar på Guds kärlek? 

”För er skull hånas Guds namn bland hedningarna.”  (Rom. 2:24)

Det sanna evangeliet förvrängs och åsidosätts helt genom lä-
ran om barndop. Det finns inget av Guds kärlek och rättvisa i det 
systemet. Istället utmålas Gud som brutal och orättfärdig. Detta 
väcker inte tro, utan uppror mot Gud! Genom den förmodade au-
tomatiken i detta sakrament, tar man bort behovet av att person-
ligt lära känna och förstå Jesus. Personlig tro och kärlek till Gud 
hamnar i skymundan. Man ersätter en personlig tro och kärlek, 
med ett automatiskt ”sakrament.” En gång var jag i en kyrka där 
prästen bad så här: ”Tack gode Gud att du nu har tagit emot dessa 
två avlidna, på grund av barndopets sakrament.” Detta är kyrkligt 
en korrekt formulering – men helt obiblisk! Ingen kommer till him-
len genom ett påtvingat sakrament. Bara när man av övertygelse 
vänder om från all synd, blir renad genom Jesus och föds på nytt, 
blir man ett Guds barn. 

Den lutherska kyrkan övertog denna praxis med barndop från 
den avfälliga katolska kyrkan. Varför fortsätter inte reformatio-
nen som påbörjades? 

Gud visar tydligt i sitt Ord, att vattendopet föregås av en per-
sonlig tro på Jesus som Frälsare efter att man förstått och lyder 
evangeliet. Vattnet har ingen kraft att rena. Det finns inget sa-
krament i dopet. Rening från synden åstadkoms när Jesus dog på 
korset och förverkligas i oss genom den helige Ande. Den döpta 
bekänner genom vattendopet att han eller hon blir ren från sina 
synder genom sin tro på Jesus Kristus.
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Barndopet är tvillingbror till avlatshandeln. Det hävdades att alla 
odöpta människor som dött, redan plågas i ett brinnande helve-
te, men att de kunde köpas fria med pengar. Penninginsamlaren 
Tetzel åkte på medeltiden runt i landet, med kyrkans auktoritet, 
och visade målningar för de okunniga och lättlurade människor-
na. De fick se hur folk plågades i helvetets lågor. Ryktet om allt 
det här spreds och skapade rädsla och ångest hos människorna 
och pengarna kom fram ur deras fickor! Tetzel sa: ”När myntet 
i kistan klingar, sig själen mot himlen svingar!” Barndopet är en 
del av dessa religiösa brottslingars taktik. Tvångsdop av barn och 
avlatshandel var inget annat än den medeltida religiösa maffians 
utpressningsmetod. Det ledde till reformation och splittring på 
en del håll, men barndop försvaras och praktiseras fortfarande 
i många kyrkor idag. Detta även om nästan alla teologer, sedan 
länge, vet att denna lära och tradition är obiblisk och destruktiv 
för tron! Men idag handlar det inte längre om Gud och hans san-
ning, utan om pengar, makt, jobb, osv. Och om du tar avstånd 
från barndopet, och låter dig döpas ordentligt, som det står i bi-
beln, då sparkas du ut ur kyrkan! Inser du vilken ande som står 
bakom det här systemet? 

Jag känner många människor i dessa kyrkor som uppriktigt älskar 
Jesus och lever ett uppriktigt liv i tro. De har aldrig hört sanningen 
om barndopet och har aldrig förstått det avskyvärda i undervis-
ningen. De bara upprätthåller en tradition som samtidigt har blivit 
en efterlängtad familjehögtid. Men till och med en kriminell, ateis-
tisk rockare förstår hur avskyvärd läran om barndop är! Genom 
den förmedlas en pervers och orättvis bild av Gud, som bidrar till 
att människor hädar Jesus namn! 

Sedan går man ett steg längre och gör ungdomarna till hycklare. 
I min skolklass var jag den enda som inte konfirmerades, men jag 
var också den enda som trodde på Gud och bekände Jesus! Mina 
skolkamrater läste upp bibeltexter vid sin konfirmation, bara för 
att få pengar och presenter från anhöriga och vänner. Jesus gick 
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till templet och välte omkull köpmännens och penningväxlarnas 
bord! Han gjorde ett rep och jagade ut allihop! Han sade till dem: 

”Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett 
rövarnäste!” (Matt. 21:13)

Vad skulle Jesus säga om barndop och konfirmation idag? 

Det finns en del som menar allvar med sin bekännelse vid konfir-
mationen. Några kommer verkligen till tro på Gud genom konfir-
mationen. Gud ser till hjärtat. Han kommer aldrig att avvisa en 
person som blev omvänd i hjärtat i samband med en felaktig ce-
remoni. Men detta rättfärdigar inte läran om barndop eller tra-
ditionen med konfirmation! Det kan inte förnekas: Detta system 
har lett många generationer i många nationer till hyckleri och 
otro. Fråga dig själv varför så många människor i Sverige och i 
andra länder runt om i världen, tycker att kristna är hycklare. För 
många är svaret ganska enkelt eftersom man alltid utgår från sin 
egen erfarenhet! De ”fejkade” själva vid denna ceremoni när de 
var unga, klädda i en vacker klänning eller kostym, för att få pre-
senterna. Sedan utgår man från att alla som kallar sig kristna är 
hycklare. Jag har haft många samtal med människor som erkänt 
att detta är sant i deras liv. De föraktar kristna, för att de vet hur 
avskyvärt det var att de själva bara ”låtsades”. Men kära vänner, 
det finns en helt annan dimension i det verkliga livet med Jesus! 

Avfallet och hyckleriet i kristendomen känner inte längre några 
gränser. Jag förstår människor som inte vill läsa bibeln, eftersom 
de avskräckts av kristenheten. Men det jag inte kan förstå är hur 
man kan tro att bibeln är Guds Ord och sedan följa en tradition, 
som helt strider mot Guds Ord?! Hur kan man säga att man tror 
på Gud, utan att studera bibeln?! Gud säger aldrig i bibeln att vi 
ska vara lojala mot en kyrklig organisation, utan att vi ska pröva 
allt med hans Ord! Gör du det? Har du en relation med Jesus och 
sanningen, eller bara med ett religiöst system? 
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Jag hade under många år ett välsignat samarbete med en luthersk 
kyrka i Tjeckien. När jag första gången inbjöds att tala där, sade 
Guds Ande till mig: ”Du ska inte tala om dop, utan bara förkunna 
Jesus.” Det gjorde jag i två år. Vid ett tältevenemang utbröt en 
väckelse. Gud visade mig att nu skulle jag predika om dopet. Präs-
ten gick med på det. Många kom till tro och hela ungdomsgrup-
pen ville bli döpt. När vi döpte dem i en sjö, stod prästen på stran-
den och sken i hela ansiktet. Jag ropade skrattande till honom: 
”Milan! Varför är du så lycklig? Du vet väl att du nu måste sparka 
ut dem alla ur kyrkan!” Han bara skrattade. Han hade samma hu-
mor som jag. Senare på kvällen sade han: 

”Kornelius, jag är 74 år gammal och fick idag uppleva ett bibliskt 
dop för första gången.” Jag var förvånad och frågade: ”Så, du har 
varit präst i hela ditt liv och aldrig funderat över det här med do-
pet?!” Han svarade: ”Jag har haft fullt upp med att försöka bevara 
syskonens tro under kommunismen. Jag har aldrig ens tänkt på 
dopet!” Den här prästen hade en reformationsvänlig attityd! En 
underbar trosbroder! Reformationen fortsätter! 

Förstå mig rätt. Jag har många vänner och uppriktiga bröder och 
systrar i de olika etablerade kyrkorna. Jag skiljer mellan en kyrkas 
organisation och lära, och dess människor. Jag känner många fan-
tastiska människor i dessa kyrkor. Jag har varit i Tjeckien och Slo-
vakien i mer än 10 år, och haft ett välsignat samarbete med kristna 
från alla de etablerade kyrkorna och upplevt hjärtlig vänskap! Jag 
har tillbringat många underbara timmar med människor, som ald-
rig ens funderat på frågan om barndop, men de älskar Jesus! Jag 
skiljer mellan människor och deras lära och organisation. Kan du 
göra det också? 

Många uppriktiga människor i kyrkorna känner inte till den avsky-
värda läran och den kriminella bakgrunden till barndopet. Men 
om Gud uppenbarar något, då förväntar han sig också att vi lydigt 
och konsekvent handlar efter det. Jesus sade:
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”Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror 
ska bli fördömd.” (Mark. 16:16)

Det betyder inte att dopet är mindre viktigt. Den som tror på vad 
Skriften säger, hans tro leder till lydnad (Rom. 1:5). Den som dä-
remot tror felaktigt, kommer att hålla fast vid sin tradition och 
vägra att lyda det Skriften säger. En sådan människa visar att han 
inte har en andlig tro. Med en sådan inställning, skulle han förbli 
buddist om han var i en buddistisk miljö, eller hinduist eller kom-
munist. Sådana människor är bara trogna sin tradition och orga-
nisation men är inte trogna mot Gud och hans sanning. De inbillar 
sig att de är reformatoriska protestanter, men i verkligheten är 
deras inställning lik katolikernas, eftersom de håller sin tradition 
högre än Guds sanning och konkret lydnad till den. Just i den här 
sista tiden kommer agnarna att skiljas från vetet. Frågan lyder 
igen: Tradition eller reformation?

Om du skulle vilja döpa dig, kan du säkert hitta någon som döper 
dig, inte in i en ”mänsklig organisation” utan in i Kristus kropp. Vi 
döper inte människor in i ”vår kyrka” utan vi ser oss som medlem-
mar i Kristus världsvida kropp och döper människor i Jesus namn 
”till Jesus”.

Meningslöst vuxendop 

Jag träffar ofta på människor som lät döpa sig med falska motiv 
och som idag ångrar detta. Vissa lät döpa sig för att deras vänner 
lät döpa sig eller för att deras föräldrar tryckte på om det. Många 
lät döpa sig för att de ville vigas i kyrkan och där pastorn endast 
vigde folk som var döpta. När de senare kom till en verklig tro 
på Jesus, insåg de att deras tidigare bekännelse bara var hyck-
leri. Det som skulle göra hela livet till en glädjefest, dopet, är nu 
bara något som ger dem samvetskval. Om detta är sant för dig, då 
har jag goda nyheter. En gång träffade Paulus på några män som 
hade döpts med Johannes vattendop, men de hade aldrig hört 
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om Jesus (Apg. 19)! Det måste alltså ha hänt före Jesus döptes av 
Johannes, och medan Johannes ännu inte visste vad Gud skulle 
göra, för att faktiskt rena oss från synden. Dessa män hade alltså 
genom Johannesdopet gett uttryck för sitt behov av förlåtelse 
och hade bekännt sina synder. Men de hade inte hört om Jesus. 
Många år senare träffade Paulus dem! Paulus förklarade evang-
eliet för dem och när de så kom till en äkta tro på Jesus, döpte 
Paulus dem igen i vatten. Men egentligen döptes de inte ”igen” 
eftersom just detta är den springande punkten! Ett dop är ett dop 
först när det är kopplat till en sann frälsande tro! Om detta inte 
är fallet, går det väsentliga i dopet förlorat och då är det inget 
dop! Ingen av dessa män kunde säga: ”Jag har redan döpts av 
Johannes. Det räcker!” Nej, nu när verket på korset var fullbordat, 
när alla missförstånd och avvikelser var undanröjda, lät Paulus alla 
troende döpas i vatten!

Johannes vattendop var säkerligen bättre än alla tvångsdop av 
barn i dagens kyrkor, men Paulus ogiltigförklarade även detta 
dop och döpte männen när de kom till tro på Jesus. Biblen visar 
klart att ett ”dop” utan tro på Jesus inte är giltigt!

Sanningen är att bebisar som döps är inte döpta på riktigt, de är 
tvångsdöpta. Det bibliska dopet handlar om en personlig bekän-
nelse av tro på Jesus, som föregås av en personlig syndabekän-
nelse och omvändelse!  Om inte detta är fallet, är det inget dop! 
Därför är det också fel att kalla en människa för ”omdöpt” när 
hon i tro låter sig döpas, även om hon blev tvångsdöpt som barn. 
Hon är inte ”omdöpt”! Man öste vatten på henne i en religiös 
byggnad och så vill man intala henne att hon redan är döpt. Det 
är många som tror så! Därför kan man aldrig säga att den som 
döpts som barn är döpt! Dop föregås av en personlig tro, annars 
är det en illusion och förförelse.

Föreställ dig att du medan du växte upp skulle få veta att du inte 
får förälska dig i någon eftersom du blev gift redan som bebis. 
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Vore inte det förskräckligt? Vore det inte dessutom helt fel? Skulle 
du acceptera det? Ett bröllop föregås av att två människor lär kän-
na varandra, man uppskattar och älskar varandra och kommer ge-
mensamt fram till att man vill leva tillsammans för resten av livet! 
Precis så är det med dopet. Jesus vill vara vår brudgum och därför 
får du vara hans brud! Detta gäller även om Knutby smutsade ner 
den här bilden! Vi får vara Jesus äkta och rena brud! Det handlar 
om Guds kärlek! Du måste göra ett val! Detta måste hända innan 
du döps, annars är det inget dop.

Blev du tvångsdöpt som barn, så låt dig inte intalas att du redan är 
döpt. Om du som vuxen tagit del i en dopritual men utan en äkta 
tro på Jesus, så var det inget dop. Om du har dåligt samvete i den 
här saken och vill bli ren – låt dig gärna döpas på grund av din tro 
på Jesus! Det är bibelns position.

Om du känner dig förpliktad enbart till Gud och hans sanning, så 
kommer nästa studium att bli en höjdpunkt.

Är du redo för nästa reformationssteg? Här kommer frågan: 

Varför helighåller de kristna söndagen och inte sabbaten (lörda-
gen)? 
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Vi har redan slagit fast att Jesus inte avskaffade de 10 buden, utan 
att han tvärtom höjde kraven och själv följde lagen fullkomligt 
och att han genom detta var den enda normativa förebilden för 
varje Guds barn. Detta gäller även budet att vi ska hålla den sjun-
de dagen i veckan, sabbaten, som Guds heliga dag.

Låt oss titta lite närmare på detta ämne.

Gud säger:

”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du ar-
beta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Her-
ren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte 
heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din 
boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För 
på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt 
som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Her-
ren välsignat sabbatsdagen och helgat den.” (2 Mos. 20:8-11)

Varför håller då kyrkorna söndagen helig? Det klassiska svaret är: 
”Eftersom Jesus uppstod på söndagen”. Även jag var nöjd med 
detta svar under lång tid. Men när vi läser bibeln, märker vi alla 
att det inte finns en enda bibeltext som säger att vi ska upphäva 
Guds sabbatsbud och flytta fram det till söndag! Jesus ord passar 
också här: 

herrens sanna dag och dessherrens sanna dag och dess
bortglömda betydelsebortglömda betydelse

Studium nr 6:
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”Varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull?... 
Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är 
människobud.” (Matt. 15:3, 9)

Det är sant att Jesus uppstod på en söndag, men att på grund av 
detta ändra Guds lag, är endast ”människobud”. Det kom från en 
avfällig kyrka – och troende i nästan alla kyrkor försvarar detta 
avfall istället för att reformera sig! 

Jesus, alla hans lärjungar och apostlarna höll sabbatsdagen helig. 

”På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en 
flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats.” (Apg. 16:13) 

”Paulus gick som vanligt dit och under tre sabbater i rad talade 
han till folket utifrån skrifterna.” (Apg. 17:2)

Paulus grundade kyrkor och uppmanade dem att arbeta på sön-
dagen. 

”När det gäller insamlingen till de heliga ska ni göra så som jag 
har föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen 
ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyck-
as få ihop, så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst.” 
(1 Kor. 16:1-2)

Man skulle redan den första dagen i veckan avsätta pengar för 
insamlingen. I bibeln är den första dagen i veckan söndag! Sabba-
ten är den sjunde dagen. I bibeln är det, det naturligaste i världen, 
att kristna håller sabbaten och jobbar på söndagen. När Johannes 
var i Anden på Herrens dag, var det på sabbaten! 

”På Herrens dag kom jag i Anden och hörde en stark röst…” 
(Upp. 1:10)

Alla som inte känner sin bibel väl, läser automatiskt in söndagen 
här eftersom vi alltid utgår från oss själva och det vi känner till. 
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Men på den tiden helighöll de kristna sabbaten som Herrens dag! 
Johannes talar här om sabbaten som Herrens dag och inte sön-
dagen. 

På ett ställe i Apostlagärningarna är det till och med felöversatt:  

”Den första dagen efter sabbaten var vi samlade för att bryta 
brödet...” (Apg. 20:7)

Detta är en felöversättning. Ordagrant står det: Men på en av sab-
baterna var vi samlade för att bryta brödet… 

Även om det var så att de var samlade på en söndag, så var detta 
inte ovanligt! Många av de första församlingarna träffades dagli-
gen i hemmen för att odla kristen gemenskap (Apg. 2:46). Men 
detta avskaffade aldrig sabbatsbudet!  

Vissa hävdar att Jesus själv ständigt bröt sabbaten, men det är 
inte sant. Det var de religiösa fanatikerna som anklagade honom 
för detta, eftersom de i sabbaten bara såg ett absolut förbud mot 
all aktivitet! Men Jesus visade dem hur man verkligen uppfyller 
sabbatsbudet! Jesus arbetade inte, utan använde sabbaten en-
bart för andliga ting, för gemenskap med Gud, Guds Ord, gemen-
skap med troende och andlig tjänst för människor. Jesus avskaf-
fade aldrig sabbaten. Han betonade den:

”Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten.” (Matt. 12:12)

Jesus avskaffade aldrig sabbaten. För att undvika detta missför-
stånd sade han vid ett annat tillfälle: 

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profe-
terna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 
Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte 
en bokstav, inte en prick i lagen förgå...” (Matt. 5:17-18)

Vissa tror att sabbaten bara är för judar. Det stämmer inte. Redan 
Adam höll sabbaten helig och Adam var inte jude. 
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“På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han 
vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort. Och Gud 
välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen 
vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort.” 
(1.Mos. 2:2-3)

Adam var den första människan och huvudet för alla människor. 
Därför gäller sabbaten för alla människor! Gud säger att hela 
mänskligheten ska hålla sabbaten helig också i himlen i all evighet! 

”…sabbatsdag efter sabbatsdag ska hela mänskligheten kom-
ma för att tillbe inför mig, säger HERREN.” (Jes. 66:23)

I himlen finns inte bara judar, utan människor från alla nationer! 
Sabbaten är till för alla människor, för Gud vill uppenbara sig dju-
pare för alla människor! Därför bör vi på sabbaten lägga undan 
allt världsligt och fördjupa oss i Gud! Vi kan leva med Gud varje 
dag, men Gud har särskilt välsignat sabbaten! 

”På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han 
vilade på den sjunde dagen från hela det verk som han gjort… 
och gjorde den helig ” (1 Mos. 2:2-3)

Den sjunde dagen som Gud vilade på instiftades således 2000 år 
innan den första juden kom till världen!

Men sade inte Paulus att lagen har avskaffats och att Gud inte 
längre tar festdagarna på så stort allvar? Paulus skriver: 

”Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller när 
det gäller olika högtider, nymånadsdagar eller sabbater.” (Kol. 
2:16) (NuB)

Detta textavsnitt missförstås eftersom människor inte förstår att 
skilja mellan den mosaiska lagen och de tio buden, som jag har 
visat tidigare. Här i Kolosserbrevet handlar det inte om sabbats-
budet i de tio buden, utan om extra helgdagar i den mosaiska 
lagen som var knutna till offerritualerna. Eftersom Jesus är vårt 
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offerlamm, avskaffades offren i templet, ritualerna och ceremo-
nierna med tillhörande helgdagar och extra sabbater. Även om-
skärelsen avskaffades, eftersom den var en symbol för den helige 
Andes verk i våra hjärtan. Men för vissa judar var dessa högtider 
lika inbitna som julen är för många kristna. Det står ingenstans i 
bibeln att vi ska fira jul! För vissa vore det dock otänkbart att inte 
fira jul! Därför ger vi alla samvetsfrihet. Det gjorde Paulus också 
med ”extrasabbaterna”. Alla som ville kunde hålla dem, men för 
hedningarna som blivit kristna var detta oviktigt. Men här handlar 
det alltså inte om det 4:e budet! Sabbatsbudet ifrågasätts aldrig 
i bibeln! 

Men tänk igenom detta en gång till: Kristna firar regelbundet jul, 
långfredag, påsk, pingst, osv. men inget av detta står i bibeln! 
Men när Gud ger befallning om att hålla sabbaten, gör man inte 
det! Underligt eller...?  

Varför är detta överhuvudtaget viktigt?! 

Först och främst handlar det inte om ämnet i sig självt, utan om 
vår inställning. Gud hade sagt till Adam att han inte fick äta en viss 
frukt. Men tänk om Adam hade sagt: ”Gud sade visserligen att vi 
inte skulle äta från det här trädet, men han bryr sig nog inte så 
mycket! Det viktigaste måste ju vara att vi låter bli att äta frukten 
från ett av träden i lustgården! Nu äter vi av det här förbjudna 
trädet och så låter vi bli frukten från ett annat träd istället!” Vilket 
råd skulle du ge Adam här? 

Här handlar det i första hand om lydnad mot Gud. Men det är 
just där som många är ovilliga! Även om man tydligt ser i bibeln 
vad Gud säger, vill man inte acceptera det. Här ser vi traditionens 
kraft och även människofruktan. ”Vad ska andra tänka om jag gör 
det?” Det handlar alltså inte i första hand om sabbaten utan om 
ens inställning till Gud och hans Ord! Du kanske aldrig har hört det 
här om sabbaten. Det är därför jag förklarar det för dig. Varför 
existerar sabbaten överhuvudtaget? 
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Sabbaten står för Guds förberedda gärningar. 

Adam skapades inte på första dagen för att han sedan skulle fort-
sätta skapandet av jorden de följande dagarna. Världen är inte 
Adams verk! Adam behövde inte lyfta ett finger. Gud ställde ho-
nom inför ett fullbordat faktum med allt inkluderat! Adam fick gå 
i ”förberedda verk”. 

Jag frågade mig själv varför Adam, efter att han skapats, fick gå 
direkt till sabbatsvilan? Han var ju optimalt stark! Han kunde ha 
arbetat först innan han behövde ”vila”! 

Och en annan fråga: Vad är den djupare innebörden av att Adam 
skapades på fredagen? 

Svar: Enligt bibeln börjar sabbaten på fredagen vid solnedgången. 
Strax innan dess, hade Gud andats in liv i Adam så att han blev 
en levande själ! Han blev plötsligt medveten om Gud och fick se 
honom! När Adam skapades, var han inte programmerad som en 
robot! Han skapades till Guds avbild och han behövde Gud för att 
vara människa! Han behövde gemenskapen och orienteringen 
till Gud för att utveckla sin gudomliga identitet och personlighet! 
Adam skapades för att gå in i Guds fullbordade verk och det be-
hövde han lära sig! Det tog tid för honom. För detta behövde han 
”vilan” under sabbaten. Adam behövde tid i lugn och ro i gemen-
skap med Gud för att kunna fokusera på Gud och förstå att han 
skapats till Guds avbild. Det här är vad sabbaten står för! 

Sabbaten handlar om att vi ska komma i harmoni med Gud och 
hans fullbordade verk. Vila är förutsättningen för att kunna foku-
sera på Gud och ha gemenskap med honom. 

Här är parallellen till frälsningsverket

Jesus fullbordade frälsningsverket på korset. Det är ingen tillfäl-
lighet att Jesus korsfästes på en fredag! Det hade Gud bestämt 
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redan innan världen skapades! På fredagen fullbordades fräls-
ningens ”verk” och på sabbaten vilade Jesus från sitt ”verk”. 
Ser du den djupare innebörden? När vi håller sabbaten, vilar vi 
från våra gärningar! Vi blir inte frälsta av våra gärningar, utan av 
Jesus verk! När vi idag håller sabbaten, lämnar vi alla världsliga 
sysslor för att ”växa in i” detta fullbordade och förberedda verk! 

Gud har fler förberedda verk.

”Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som 
Gud från början planerade att vi skulle göra.” (Ef. 2:10) 

På sabbaten får vi avsluta veckans arbete i gemenskap med Gud. 
Ofta har jäkt och stress varit så intensiv att vi inte hört Gud tala till 
eller leda oss. Kanske har vi ignorerat Andens maningar att be om 
förlåtelse för vissa saker... Under sabbatens stillhet, kan Gud visa 
oss på mycket i den gångna veckan, korrigera oss, förmana eller 
trösta oss, och dessutom förbereda oss för den kommande veck-
an. Gud har förberett gärningar! Det är så viktigt att vi som kristna 
vandrar i dessa förberedda gärningar! Att vi låter oss användas av 
Gud. Gud vill visa oss saker han tänker göra och vill förbereda oss för 
dem! Vi ska börja den nya veckan i djup frid och harmoni med Gud. 

Idag kan jag säga att för mig är sabbaten den bästa dagen på hela 
året, och den får jag dessutom fira varje vecka! Många firar sin 
födelsedag. Och sabbaten är ju världens födelsedag! Gud bjuder 
in dig till den här födelsedagsfesten! Du vill väl inte reagera så 
som folket i berättelsen som Jesus berättade? De var inbjudna 
till en fest men alla hade något ”viktigare” att göra! Stress är en 
folksjukdom! Många sjukdomar orsakas av stress! Sabbaten kan 
bota eller förebygga många sjukdomar enbart genom dess vila. 
Världen drar i oss från alla håll, och vi klarar inte av alla våra åtag-
anden och arbeten och samtidigt alla intressen och hobbyer! Att 
hålla sabbaten kanske låter som ytterligare en börda! Men det är 
precis här man måste fråga sig själv: Har jag min glädje i Herren 
eller i världsliga ting? 
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”Om du på sabbaten avstår från att göra vad du har lust med på 
min heliga dag, om du ser sabbaten som en glädje, Herrens he-
liga dag, värd att ära, om du ärar den och inte följer dina egna 
önskningar, inte gör vad du har lust till och avstår från tanklöst 
prat, då ska Herren själv bli din glädje. Då ska jag föra dig fram 
över landets höjder, så att du får leva av din förfader Jakobs 
egendom.” (Jes. 58:13-14) (NuB)

Tror jag att jag kommer att uppnå mycket mer i livet om jag hål-
ler sabbaten för att Gud välsignar och leder mig, eller menar jag 
att jag måste göra allt med egen ansträngning och prestation? 
Gud har sagt att han helgar och välsignar sabbaten på ett speci-
ellt sätt. Klarar jag mig utan den välsignelsen?

Sabbaten står för helgelse! 

”Jag gav dem också mina sabbater som ett tecken mellan mig 
och dem, för att de skulle inse att jag är HERREN som helgar 
dem.” (Hes. 20:12)

Gud säger att sabbaten är tecknet mellan honom och hans folk. Som 
kristna tillhör vi Guds folk genom dopet med den helige Ande (1.Kor. 
12:13). Vi har blivit inympade bland dem (Israel) (Rom. 11:17, 24). 

Helgelse har två betydelser: För det första betyder helig ”av-
skild” eller ”separerad”. Genom hållandet av sabbaten, drar Gud 
en gräns mellan sitt folk och världen! Vilken sida av gränsen är 
du på? För det andra innebär helgelse att vi förvandlas till Kristus 
avbild. Det händer varje dag! Men vi ska ta särskild tid för detta 
på sabbaten. Det handlar om att fördjupa den sanna relationen 
med Jesus. Jag är tillsammans med min fru varje dag också, men 
ofta är jag så uppslukad av mitt arbete att jag inte ens hör när 
hon berättar något! Detta kan man bara stå ut med, om det också 
finns annan tid för intensiv gemenskap och uppmärksamhet! Så 
är det också med Gud. 
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Du kanske tänker att detta bara gäller för judarna! Men vi ”hed-
ningar från alla nationer”, har inympats som ”vilda grenar” i det 
andliga Israels vinstock (Rom 11:17-23). Vi är nu en del av det and-
liga Israel! Det är helt uppenbart att vi ska hålla sabbaten och inte 
söndagen, som är hedningarnas och soldyrkarnas dag. 

Varför skulle Gud skapa förvirring och instifta sabbaten i skapel-
sen och sedan avskaffa den? Sedan återinföra den med de 10 bu-
den och därefter avskaffa den för de kristna och i stället införa 
söndagen?! Och så i himlen avskaffa söndagen så att sabbaten 
hålls igen? Det vore helt tokigt. Observera: Ett annat namn för Sa-
tan är Diabolos som betyder förvirring. Djävulen vill förvirra oss 
kristna, men Guds Ord är klart och tydligt! Sanningen är att Gud 
står fast vid sabbaten från allra första början och i all evighet! 

Sabbaten är Guds tecken! Den står för de 7 skapelsedagarna och 
för frälsningen och även för alla Guds förberedda gärningar.

Det var en tid då jag kände mig osäker om detta. Då frågade jag 
en äldre man som höll sabbaten: ”Men räknas inte det där att hål-
la sabbaten, som rättfärdighet genom gärningar?” Han log och 
svarade så här: ”Folk kanske anklagar mig för att vilja bli frälst 
genom egna gärningar, men istället är det så att jag vilar från 
mina egna gärningar på sabbaten och fördjupar min tro på Guds 
frälsningsverk för mig!” Det där lät bra. Efter det började jag att 
hålla sabbaten. 

Var ärlig nu: Om du hade vuxit upp i en kyrka där sabbaten hölls 
som Guds vilodag, skulle du genom bibelläsning komma på idén, 
att sabbaten är fel och att söndagen är rätt? Varför inte onsdagen? 
Eller torsdagen? Du vet mycket väl att du aldrig skulle ifrågasätta 
sabbaten, och du skulle inte heller lyssna på någon som ville vil-
seleda dig genom att försöka göra onsdagen eller fredagen eller 
söndagen attraktiv. Men nu är det som det är! Du måste inför Gud 
bestämma dig för, hur du ska göra. Tradition eller reformation?
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Hur kom det sig att kyrkan gick över till söndagsfirande? 

De kristna höll sabbaten till år 321 e.Kr. Då kom Konstantin till 
makten som romersk kejsare. På den tiden förföljdes de kristna, 
men trots all förföljelse, växte Guds folk så mycket i antal att hälf-
ten av romarriket bestod av kristna! Konstantin ville ju inte utrota 
halva sitt imperium! Dessutom blev även hans egen mor kristen! 

Kejsar Konstantin var en smart statsman. Han ville ha fred i sitt 
rike, för endast då kunde han erövra världen. Så han behövde 
integrera och förena de kristna med hedningarna. Men det gick 
en skiljelinje genom hans imperium. Soldyrkarna och andra hed-
ningar gjorde sina ritualer på söndagen. De kristna och judarna 
hade lördagen, sabbaten, som helig dag. Konstantin erkände den 
kristna trons överlägsenhet och lade fram följande förslag till de 
kristna: Han erbjöd sig att sluta förföljelsen och samtidigt upphöja 
den kristna tron till statsreligion. Men då krävde han också att de 
kristna skulle överge sabbaten och istället tillbe Gud på söndag-
en! Hans mål var att åstadkomma enighet i sitt imperium genom 
att blanda religion med statens angelägenheter! 

Många kristna kände igen fällan, eftersom profeten Daniel hade 
varnat för den. 

”Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. 
Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar…” 
(Dan. 7:25)

I bibeln är det bara ett av Guds bud som har med tid att göra! 
Många förstod att nu skulle de gå in i mörka tider och därför tog 
de avstånd från kejsarens erbjudande! De som höll fast vid sabba-
ten, fortsatte man att förfölja och döda. De mindre bibeltrogna 
kristna såg Konstantins erbjudande som ett ”Guds svar på bön,” 
för äntligen var förföljelsen slut och deras tro upphöjdes till stats-
religion! De trodde på illusionen att nu skulle hela Romarriket, och 
hela världen bli kristen! Motsatsen besannades. 
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Konstantin var inte annorlunda till sin karaktär än Hitler, som 
hade texten: ”Gud med oss” på spännet i sitt bälte. Och med en 
avfällig och korrupt kyrkas välsignelse, drevs världen mot avgrun-
den. Konstantin målade korset på rustningarna och fanorna och 
så började korstågen! Denna ondskefulla allians mellan kyrka och 
stat blev ”statskyrkan” och ledde under den mörka medeltiden 
till en massa grymheter och ett totalt avfall från Gud och hans 
Ord! Medeltidens kyrka är ansvarig för mer än 50 miljoner männ-
iskors liv! Människor som döptes på bibliskt sätt brändes levande, 
och medan de vred sig i smärta i lågorna sjöng de ”religiösa”: ”Vi 
prisar dig store Gud!” De sant kristna på den tiden lät sig brännas 
på bål för att de valt att följa Jesus och hans sanning! Och hur ser 
det ut idag?

Visste du om att den katolska kyrkan idag lägger stor vikt på att 
alla ska veta att sabbaten enligt bibeln, är Herrens dag. Det sägs 
i officiella utbildningsfilmer på internet, i böcker, osv. Du säger 
kanske: Vad?! De håller söndagen helig och vill att alla ska veta att 
sabbaten är Herrens dag?! Hur går det ihop?! Det är ganska enkelt. 
På medeltiden förbjöd den katolska kyrkan människor att läsa bi-
beln. Med alla medel ville man förhindra att bibeln översattes till 
andra språk för då skulle ju varje bibelläsare kunna avslöja alla 
deras lögner. Det började med att påven gjorde anspråk på att 
vara den ”Helige Fadern” även om Jesus konkret förbjuder detta! 
Sedan infördes barndop, avlatshandel, Mariatillbedjan, söndagsfi-
rande… och med en bibel i sin hand, skulle var och en genast läg-
ga märke till att den katolska kyrkan spred villoläror! Men kyrkan 
kunde inte stoppa bibelöversättningar och den därmed kopplade 
reformationen. Idag när alla tydligt kan se villolärorna, finns det 
bara en chans för den katolska kyrkan! En uppriktig reformation! 
Men detta vägrar man. Istället bestämde man sig för en ny strate-
gi, som avslöjar den totala förhärdelsen. Man förvandlade sin svå-
ra sits till en dygd! Detta har med sabbaten att göra! Lägg noga 
märke till följande:
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Det har att göra med hur den katolska kyrkan ser på sig själv. Så 
här undervisar man: ”Gud säger att sabbaten är Herrens dag. Men 
alla håller söndagen! Detta bevisar det faktum att den katolska 
kyrkan har högre auktoritet än Gud!” Tänk på det! Ser du den upp-
roriska och självgoda attityden? Det finns en video som visar ett 
officiellt evenemang där en katolsk ”teolog” erbjuder 1 000 dollar 
till den som kan bevisa från bibeln att söndagen är Guds heliga 
dag. Bara när det står helt klart att sabbaten är Herrens dag kan de 
med sin sjuka argumentation gå ett steg längre och säga: ”Sabba-
ten är bevisligen Herrens dag, inte söndagen. Det faktum att alla 
håller söndagen helig, är alltså beviset på att den katolska kyrkan 
har större makt än Gud och hans Ord!” Förstår du deras ”logik”?

De förlöjligar till och med alla protestantiska kyrkor! De skriver i 
sina läroböcker att protestanter påstår sig vara förpliktade enbart 
till bibeln. Sedan påpekar de att protestanterna håller söndagen, 
vilket bevisar att den katolska auktoriteten är större än bibelns i 
de protestantiska kyrkorna! Tänk på det! Vill du ha det så? Följer 
du katolsk tradition eller Guds Ord? 

Ibland kommer vissa med argumentet att det redan före Kon-
stantin fanns kyrkofäder som i sina skrifter beskrev att de kristna 
samlades till gudstjänst på söndagen. De ser detta som ett argu-
ment för att kristna också idag skall hålla söndagen i stället för 
sabbaten.

Det är ett faktum att sådana berättelser finns i kyrkohistorien. 
(t.ex. Barnabas ca. 100 e.Kr, Ignatius 107 e.Kr., Justinus 145 e.Kr., 
Ireneus 155–200 e.Kr.) Plinius från mindre Asien skrev följande ca 
110 e.Kr.: ”På dagen som benämns efter solen ägde sammankom-
sten rum på en gemensam plats för alla dem som bodde i städer-
na och på landet runt omkring…”

Hur kan man förklara detta eller hur ska man tyda det?

För det första måste man beakta att det inte står någonstans att 
sammankomsten på söndagen ersatte sabbaten. Vi har redan sett 



212

att den första församligen samlades dagligen, även på söndagen, 
men att detta inte ersatte sabbaten! Sabbaten är inte ”bara” en 
samling eller en gudstjänst utan en hel dag med en bestämd avsikt!

Sammankomsten på söndagen befäster sabbaten ännu mer ef-
tersom de judekristna sedan länge mycket strikt höll fast vid la-
gens tradition om att inte färdas långa sträckor på sabbaten, osv. 
Om en församling alltså hade ett stort regionalt område träffades 
man på söndagen för att hålla gudstjänst, för att inte bryta mot 
sabbatsbudet.  

Här är en orsak till att sabbaten under utbredandet av evangeliet 
på många ställen hamnade i bakgrunden. När evangeliet kom till 
hedningarna var det inte sabbaten som i första hand förkunnades 
utan Jesus Kristus. Det behövdes tid för att komma från meter till 
centimeter och millimeter. Det fanns även förföljelse. På många 
platser kunde den grundläggande läran inte fördjupas överhuvud-
taget. I Romarriket fanns det fler och fler hednakristna som inte 
alls var bekanta med lagens innehåll och detaljer. De hade dittills 
tillbett sina gudar på söndagen. Efter att de kom till tro på Jesus 
höll de helt enkelt en kristen gudstjänst på söndagen.  

Att denna utveckling skedde kan man inte bara vifta bort och vi 
kan också förstå hur och varför det blev så men det står i alla fall 
fast att en slutlig konsekvens av detta blev en utveckling i fel rikt-
ning som gjorde det lättare för Konstantin att helt förleda dåti-
dens kristendom bort från sabbaten och lydnad för Guds bud och 
föra kyrkan in i den mörka medeltiden. 

Det finns egentligen ingen punkt i bibeln som är så klar som den-
na: Veckans sjunde dag, sabbaten, är Herrens dag och budet att 
hålla den helig står fast från skapelsen och i all evighet.

Tradition eller reformation?

Vi säger inte att någon som älskar Jesus men inte känner till det 
som behandlats här, går förlorad. Vissa har aldrig hört om dessa 
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ting men de älskar Jesus! Så var det med mig under många års tid! 
Men ett är säkert: Den som verkligen älskar Jesus, han älskar ock-
så Guds Ord och Guds sanning. Han gläder sig åt varje ny upptäckt 
även om de innebär konkreta utmaningar och nya steg att ta! Jag 
har aldrig ångrat att jag började hålla sabbaten. Guds välsignelser 
har skänkt mig en ny livskvalitet. Som jag sade har sabbaten för 
mig blivit årets bästa dag och den får jag njuta av varje vecka!

Av alla bibelord om sabbaten gillar jag det här bäst: 

”Om du på sabbaten avstår från att göra vad du har lust med på 
min heliga dag, om du ser sabbaten som en glädje, Herrens he-
liga dag, värd att ära, om du ärar den och inte följer dina egna 
önskningar, inte gör vad du har lust till och avstår från tanklöst 
prat, då ska Herren själv bli din glädje. Då ska jag föra dig fram 
över landets höjder, så att du får leva av din förfader Jakobs 
egendom.” (Jes. 58:13–14) (NuB)

Vilket underbart löfte! ”om du ser sabbaten som en glädje… då 
ska Herren själv bli din glädje.”  Detta löfte visar att ”allt är inklu-
derat!” 

”Gläd dig i HERREN! Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta 
önskar.” (Ps. 37:4) 

Om oss – Himlahägn – Kristus församling i Norrland

Vi ser oss inte som en ny kyrka, eller som den enda rätta kyrkan. Vi 
ser oss själva som medlemmar av Guds världsomfattande folk. Vi 
samarbetar med olika församlingar i etablerade kyrkor – i Sverige 
och i många andra länder. 

Vi är en reformationsinriktad gemenskap och står enbart ansva-
riga inför Gud och bibeln - inte någon lära, tradition, reformator 
eller ”profet” i någon etablerad kyrka. Vi prövar allt och behåller 
det som stämmer överens med Gud Ord.
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Vi är övertygade om att det på varje punkt bara finns en enda san-
ning. 

”Sträva efter att bevara enheten i Anden genom att leva i frid 
med varandra, så att det är en kropp och en Ande, liksom ni är 
kallade till ett och samma hopp. Det finns en Herre, en tro och ett 
dop, en Gud, som är Fader till alla, är över allting, genom allting 
och i allting.” (Ef. 4: 3-6) 

Det finns bara en sanning på varje punkt och det är vår uppgift att 
lära känna den genom att studera bibeln. 

”De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagli-
gen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Många av dem 
kom till tro” (Apg. 17:11)

Vi är av den bibliska övertygelsen, att det på varje punkt bara 
finns en sanning och det är vår uppgift att lära känna den genom 
att studera bibeln. Men vi accepterar att alla människor är på olika 
kunskapsnivåer och ger var och en möjlighet, att undan för un-
dan, växa och utvecklas.

”Vi förstår bara till en del…” (1 Kor. 13:9)

”Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, 
men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av 
Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. 
Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker 
mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vin-
na segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi 
tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avse-
ende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast 

vid det vi nått fram till.” (Fil. 3:12-16)

Lägg märke till uttalandet i de två sista verserna! Därför är det fel 
att kräva fullständig samstämmighet. När jag var en ung predikant 
kallade de äldste i vår kyrka in mig till förhör en gång. De sade: ”Vi 
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har hört att du inte tror som din far på alla punkter.” Min far var 
då en teologisk auktoritet, en utmärkt bibelexpert och lärare! Jag 
har haft oerhörd nytta av hans kunskap! Men jag förstod inte allt. 
Alla pusselbitar hade i mycket, inte fallit på plats för mig. Så vad 
skulle jag svara? Då kom jag att tänka på att Jesus är min visdom, 
så jag bad innerligt: ”Jesus, tack för att du ger mig visdom nu så 
att jag kommer ur det här helskinnad.” Jag fick visdom! Jag sade 
till dem: ”Min far har haft 35 år mer än jag att studera bibeln och 
lära av Jesus. Ge mig 35 år till.” De tittade tyst på varandra och 
samtalet var över. 

I vår gemenskap möter vi människor från olika bakgrunder och 
traditioner: högkyrkliga, læstadianer, baptister, pingstvänner, ad-
ventister och andra frikyrkor. Alla är välkomna. Hittills har vi alla 
kunnat lära av varandra! 

Om inte Jesus förenar oss, så har allt annat potential att splittra 
oss. Vi har konstaterat, att många kyrkor passar med den sista 
delen av satsen här ovan. ”Antingen rättar du dig efter allt som vi 
säger eller så kan du gå härifrån.”

Vi på Himlahägn låter Jesus förena oss. Paulus säger: 

”Inte så att vi skulle vara herrar över er tro, men vi är medarbe-
tare till er glädje...” (2 Kor. 1:24)

Hos oss är alla fria! Jag kan inte ersätta ditt sökande efter mer, ditt 
studerande, dina beslut... Alla har sin kunskap och samvetsfrihet! 
Vi sätter inte press på någon! Om du har frågor, får du gärna frå-
ga, så kan vi utbyta tankar. Vi kräver inte likformighet och lojalitet 
och vi diskuterar med bibeln i hand. Vi har människor i vår andliga 
gemenskap som avvisar barndop och andra som aldrig har funde-
rat över det. Vi har människor som har kommit till insikt om att 
sabbaten är Guds heliga dag och andra som aldrig har ifrågasatt 
söndagen. Vi har människor som alltid har trott att deras kyrka är 
den rätta, och för vilka idén om ”Guds andliga folk Israel” är helt 
ny, osv. Vi argumenterar med bibeln i hand och alla måste leva och 
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agera enligt sin egen övertygelse. Syftet med ett argument är inte 
att den ena måste godta den andras övertygelse, eftersom båda 
kan ha fel! Målet är att vi ska vara bättre vänner efter samtalet än 
före! Innan man talar om teologi, bör man medvetet bevara enig-
hetens band (Ef. 4:1–6). Det finns bara en sanning på varje punkt! 
Men vi kommer bara att tillsammans komma närmare sanningen, 
om vi har tålamod med varandra och behåller friden! Paulus har 
därför rätt inställning. 

”Inte så att vi skulle vara herrar över er tro, men vi är medarbe-
tare till er glädje ...” (2 Kor. 1:24)

Vi vil njuta av Herrens glädje istället för att bråka. 

Vi har inte heller något officiellt medlemskap och inga förpliktel-
ser. Alla är välkomna. Ett namn på en lista kan inte ersätta verkligt 
förtroende och vänskap. 

Vi ser oss själva som en reformationsrörelse och engagerar oss 
enbart för Gud och hans Ord. Som människor skilda från Gud, vill 
vi ”reformera” våra liv, och komma tillbaka i harmoni med Gud, 
eftersom vi har förstått att Guds mål med oss är att vi som Guds 
barn, har siktet inställt på Jesus och vill leva i hans sanning. 

Vi har också förstått att kyrkan under medeltiden hade blivit så 
skild från Gud och hans Ord, att reformationskyrkorna ännu idag 
inte har lyckats hitta tillbaka. Tyvärr har många av dessa kyrkor 
för länge sedan stoppat sin reformation och i stället bara ce-
menterats i sina grundares traditioner och åsikter. Om reforma-
torerna hade haft mer tid, skulle de säkerligen ha tagit itu med 
fler frågor! Exempelvis Luther kallade själv, vid ett senare tillfäl-
le, barndopet för ”teater för aporna”. Alla tiger om detta idag! 
Många protestanter har slutat protestera, eftersom de har slutat 
forska i bibeln för att se om deras tradition och läror verkligen 
överensstämmer med den. De hedrar Luther, men Luther skulle 
vilja befria dem från fler villfarelser med sin reformation och sin 
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protestantiska attityd! Förmodligen skulle de idag dock avvisa en 
”ny Luther”, eftersom de är så fångade i sin egen tradition. Men i 
alla kyrkor finns idag en ny hunger efter biblisk sanning och en ny 
reformationsanda är på gång! 

Tradition eller reformation? 

Kristen mainstream eller bibeln?

Slutord:

Vi har sett att det finns felaktigheter på följande områden:

• Felaktig lära i ämnet lag, evangelium, nåd

• Felaktig lära i ämnet dop med den helige Ande

• Missförstånd och olydnad när det gäller tungotal

• Felaktig lära i ämnet helande

• Felaktiga mål angående väckelser

• Felaktiga dop

• Oförståelse och olydnad när det gäller sabbaten

• Inflation när det gäller Andens gåvor

• Felaktig förståelse av att be i Jesus namn

• Och mycket mer

Det är min förhoppning att kristenheten på dessa punkter förnim-
mer att en korrigering av kursen är nödvändig. Reformationen 
måste gå vidare och djupare! Här utmanas alla! Du kan inte för-
vänta att andra ska reformera sig medan du vägrar att lyda. Det 
är rena hyckleriet, när vi kräver att människor från andra religio-
ner konsekvent ska konvertera även om det innebär att de måste 
lämna sin familj och sitt land och till och med frukta för sitt liv, 
medan vi sitter fast i våra traditioner och vägrar att ta nästa steg! 
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På många platser har kyrkor urskiljningslöst slagit sig samman. 
Man umgås ytligt på ekumeniska träffar där man försäkrar var-
andra om ömsesidig acceptans men detta sker på bekostnad av 
sanningen! Gud kommer inte att förena sig med de ”oavgjorda”, 
utan han har fullbordat segern genom Jesus och den som inte för-
står att uppskatta detta och vill komma till hela reformationens 
sanning, honom tycker jag verkligen synd om.

Kom ihåg vad som hände: 5000 personer sprang omkring i områ-
det och ville göra Jesus till kung, men Jesus flydde ifrån dem! De 
trodde på Jesus namn när de såg tecknen och undren, men Jesus 
höll sig på avstånd! 

“Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i him-
melriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska 
säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat 
med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort 
många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem 
sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa.” 
(Matt. 7:21-23)

Här har tusentals blivit vilseförda! Med ett falskt evangelium, vill-
oläror om lagen, med falska andedop och tungotal, med falska 
väckelser, med falskt dop och med en falsk vilodag. 

Tradition eller reformation? Vad kommer du att göra?

Dela med dig av denna bok till människor som du tror skulle kunna 
bli hjälpta av den. Om du behöver fler exemplar att dela ut, låt oss 
bara veta. Varje ledare och predikant borde läsa den här boken.

Kornelius Novak 

Vi önskar dig Guds frid.
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Några ord om min biografi för den som 
inte känner mig: 

Jag föddes 1975 i Rumänien, som då fortfarande var en diktatur. 
Jag var det tredje barnet av fyra, son till en pastor och bibelskollä-
rare och en hängiven mor. Min far kunde aldrig utföra den välsig-
nelserika tjänst han önskade, eftersom min mor inte kom från en 
bakgrund där hon tjänat Jesus av hjärtat. Men jag står fast vid min 
övertygelse, att hur många människor min far än vunnit för Jesus, 
kommer min mor att få en större lön i himlen än min far och jag 
tillsammans. Utan min mors hängivenhet och tjänst, hade ingen 
av oss varit någonting.

1980 kom vi till Tyskland. Kort efter att mina föräldrar ansökte om 
utresetillstånd, vilket i egentligen var helt utsiktslöst, hade min 
mor en dröm. Gud gav henne datumet för vår utresa, vilket var i 
en nära framtid och ännu mer osannolikt. Men min mor trodde på 
det och packade för alla fyra barnen. 

Dagen kom. Plötsligt stod det bilar från partiet framför huset och 
vi fördes till flygplatsen och flögs ut. Jag kommer fortfarande 
ihåg hur jag som femåring satt vid fönstret i flygplanet. Vi kom 
till Tyskland utan någonting. Men jag vet från det att jag var liten, 
att Gud leder. Jag kom till Åsele med absolut ingenting, men jag 
förundras över vad Gud gör! Ur detta ingenting, har Gud väckt 
en missionsstation och en bibelskola till liv, för att Guds Ord ska 
förkunnas i hela norra Skandinavien!

Min barndom i Tyskland var svår. Som utlänningar blev vi mobba-
de (trots att vi var tyskar). Detta gjorde mig illa och jag blev upp-
rorisk. Ett flertal flyttningar gjorde inte saken lättare.

När jag var 14 år kom jag till tro. Vid den tidpunkten i mitt liv, 
tyckte jag att det inte kunde bli mörkare i den här världen. Men 
genom en evangelisation, lärde jag känna Jesus, kom till tro på 
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evangeliet, gav mitt liv till Jesus, bad honom komma in i mitt liv 
och blev döpt med den helige Ande. 

Mitt initiala andliga uppsving bromsades efter två år, av världsliga 
lockelser och förförelser. Det gick utför och jag började göra sa-
ker som jag fortfarande idag skäms för. Den lägsta punkten kom 
när jag som 17-åring körde bil utan körkort och blev orsak till att 
en cyklist skadades svårt. För att betala min skuld började jag job-
ba som utkastare på diskotek. Efter den första natten, blev det 
många år på 10 olika diskotek. Det enda positiva från den tiden 
som jag har med mig, är en massa livserfarenhet av ondskefulla 
människor och situationer.

Jag vore död idag om inte Jesus räddat mig. En natt blev jag at-
tackerad av en man med kniv utan att ha den minsta chans att för-
svara mig. Med dödsångest ropade jag i mitt inre: ”Herre hjälp!” 
Förövaren blev stående framför mig förstenad, som en staty. På 
min uppmaning gav han mig sin kniv och gick sin väg. Jag var full-
ständigt chockad och under Guds inspiration bekände jag där att 
jag, precis som profeten Jona, hade gått i fel riktning i mitt liv. 
Gud hade ”spytt upp” mig från dödsriket, och liksom Jona var jag 
nu beredd att ”gå till Nineve.” Jag slutade mitt jobb som utkasta-
re och Gud visade mig att jag skulle fara till Skandinavien.

Ett par dagar senare satt jag en natt på en stenhög och tittade 
på omgivningen. Vilken härlig natur! Plötsligt stod det alldeles 
klart för mig hur allting i naturen var i harmoni. Då kom tanken! 
”Det är bara du som inte passar in här!” Det var sant. Mitt liv var i 
fullständigt kaos. Den natten kom jag fram till följande: ”Om det 
verkligen går att finna harmoni med Gud, så kan den bara uppnås 
genom att jag, som en skapad varelse, kommer i verklig harmoni 
med Skaparen.” Det blev min högsta önskan att leva i harmoni 
med Gud! Hela mitt liv hade varit ett enda kaos! Som barn - upp-
ryckt från Rumänien, flyttade många gånger, och sedan tiden på 
diskoteken... Ordet harmoni lät som en illusion i mina öron. Jag 
kände mig som åsnan, fastspänd framför kärran, med en morot 
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som hölls framför nosen, för att den skulle gå. Jag tänkte: ”Även 
om jag uppnår harmoni med Gud först i himlen, så är det ändå värt 
att gå den här vägen”. Jag bad från hjärtat: ”Gud! Jag vill leva i 
harmoni med dig! Helt och fullt!”

Idag kan jag säga: Tack gode Gud! Jag har funnit harmonin med 
Gud, redan här i detta liv!

Kort därefter lärde jag känna Holy Riders i Norge, och Gud visa-
de mig att jag skulle börja en missionssatsning i Tyskland bland 
de kriminella motorcykelgängen där. Jag hade redan kontakterna 
från min tid som utkastare. Jag började och byggde under 10 års 
tid upp ett missionsarbete. Först trodde jag att jag gjorde något 
för Gud, men det ändrades. Gud lärde mig att förstå, att allt det 
som jag upplevde varje dag, ja verkligen allt, var verktyg som Gud 
använde för att först och främst göra mig lik Kristus, – min mo-
tivation, min karaktär, mitt väsen... Och jag som trodde att jag 
gjorde något för Gud! Denna insikt vände upp-och-ner på allting. 
Insikten om detta vill jag bevara och hålla fast vid hela mitt liv.

Genom Guds ledning, fick jag möjlighet att göra flera teologiska 
utbildningar, bl.a. 3 år vid det evangeliskt teologiska seminariet 
och 2 år på CIU (Columbia International University) med ett di-
plom som bibelskollärare. Den mest värdefulla teologiska utbild-
ningen, fick jag dock genom den levande förebild och skolning 
som min far gav mig. Han är en förebild för otaliga människor i 
andligt levnadssätt, en begåvad bibellärare som utbildat flera ge-
nerationer av pastorer. Idag betyder dessa teologiska examina 
inte så mycket för mig. Livet i vardagen är den enda bibelskola 
som Gud har förberett för oss. Bara med Jesus som lärare och 
förebild, kan vi lära oss det sanna och rätta.

Det viktigaste för mig är inte ”kunskapen” eller ”uppgiften”, ef-
tersom jag förstått att just ”uppgiften” kan vara det som bäst 
kamouflerar en flykt från det som Gud egentligen begär av mig. 
Många är sin egen Gud, medan de arbetar i ”köttet”!
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Jag behövde förstå att ibland pratar folk precis som en blind som 
beskriver färger!

Jag måste ärligt erkänna, att jag i många år trodde på Gud och till 
och med arbetade för Jesus, utan att verkligen förstå det sanna 
evangeliget och livet i den helige Ande. Jag levde ”under lagen” 
trots att jag förkunnade Jesus förlåtelse och nåd. Jag levde i illu-
sionen att allt var väl. Men när jag av nåd fick upptäcka hur attrak-
tiv Jesus helighet är och genom Guds ljus fick förstå att vi kan leva 
i harmoni med Gud precis som Jesus gjorde, förvandlades mitt liv 
och min tjänst totalt.

Mitt älsklingsord idag är ”helighet.” Ingenting låter vackrare i 
mina öron eller i mitt hjärta! Namnet Jesus klingar så vackert en-
dast på grund av att Jesus är helig! Jag tackar Gud att vi varje 
sekund, med varje tanke, varje ord och varje dag får bli mer lika 
Kristus.

Dessutom älskar jag ordet ”reformation”. Jag tänker på den dju-
pare betydelsen av ordet där ”re” betyder ”tillbaka”. Det handlar 
om att Gud återskapar bilden av Kristus i oss! Målet med evange-
liet är att vi ska bli lika Kristus! Detta gör mig begeistrad!

Jag har vetat i många år att Jesus förlåter oss. Men jag vann inte 
själv någon seger över synden. Jag predikade det för andra, men 
var själv ömkansvärd. Synden kokade inom mig. Gud vare tack att 
han i sin nåd inte gav upp med mig. Guds nåd behandlar oss inte 
så som vi rättvist förtjänar, utan Guds nåd behandlar oss så, att vi 
kan nå det mål Gud har för oss, dvs. att göra oss lika Kristus! 

Tron på det sanna evangeliet producerar inre och yttre helighet i 
ditt liv och du blir mer och mer lik Kristus! Detta är det egentliga 
temat i den här boken.
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