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    Traditionellt skiljer sig de flesta kristna 
samfunds framställning av Tio Guds Bud 
från vad som står i 2 Mosebok 20:3-17. 
Man har utelämnat det andra budet (som 
förbjuder tillbedjan av bildstoder och av-
bilder). Dessutom har man delat det tionde 
budet (som förbjuder begär), så att detta 
bud blivit två bud. Härigenom har det sam-
manlagt blivit tio bud. Men även det fjärde 
budet, sabbatsbudet, är annorlunda i denna 
framställning, som vi snart skall förstå. 

    Den vilodag de flesta kristna firar idag 
är hednisk och har sitt ursprung i forna 
tiders soldyrkan. Söndagen (”Sunday” på 
engelska som betyder ”soldag”) var den 
veckodag hedningarna tillbad solen på. För 
att dessa lättare skulle kunna ta emot 
kristendomen ”flyttade” bekännande krist-
na Bibelns vilodag, vår lördag, till solens 
dag, söndagen. Man sade att söndagen 
skulle firas till minne av Jesu uppståndelse. 
Men Bibeln säger inte ett ord om detta.  

Ur en katolsk lärobok kan vi läsa detta: 
”Fråga: Vilken dag är sabbatsdagen? 
Svar: Lördagen är sabbatsdagen. 
Fråga: Varför firar vi söndagen i stället 
för lördagen? 
Svar: Vi firar söndagen i stället för 
lördagen därför att den katolska kyrkan på 
kyrkomötet i Laodicea (336 e Kr) överförde 
sabbatens helighet från lördag till söndag”
(Peter Geiermann; C SS R, ”The Convert’s 
Catechism of Catholic Doctrine”,  sid 50).  

Från ”The Catholic Mirror”, kardinal 
Gibbons officiella tidning, kunde man den 
23 september 1893 läsa: ”Över tusen år 
innan det fanns en protestant ändrade den 
katolska kyrkan i kraft av sin gudomliga 
kallelse dagen (för vila) från lördagen till 
söndagen…Den kristna sabbaten är därför 
den katolska kyrkans erkända avkomma 
…och detta utan ett ords invändning från 
den protestantiska världen.” 

Det fjärde budet i Bibeln säger att vi 
skall helga sabbatsdagen (lördagen) som 
ett minne av skapelsen: ”Tänk på sabbats-
dagen, så att du helgar den…Ty på sex 
dagar gjorde HERREN himlen och jorden 
och havet och allt vad som är i dem, men 
han vilade på sjunde dagen. Därför har 
HERREN välsignat sabbatsdagen och hel-
gat den.” 2 Mosebok 20:8-11. 

1 Mosebok 2:1-3 lär oss att det var på 
den sjunde dagen (lördagen) i skapelsen 
som Gud instiftade sabbatsdagen, som då 
blev helig. Sabbatsbudet instiftades alltså 
mer än två tusen år innan det fanns någon 
jude. Detta bud gavs således till hela 
mänskligheten och inte bara till judarna, 
som vissa påstår.  

Det kan nämnas att de första kristna 
helgade sabbatsdagen och inte söndagen. 
Se Matteus 5:17, 18; 24:20 (här talar Jesus 
om kristnas flykt från Jerusalem vid den 
romerske härföraren Titus anfall mot 
staden år 70 e Kr, ungefär 40 år efter Jesu 

död); Apostlagärningarna 13:14-15; 13:42-
44; 16:13; 17:1-2; 18:4. Se även Lukas 
4:16 och 1 Petrus 2:21 (Jesu exempel för 
alla sanna kristna). 

Eftersom sabbaten pekar tillbaka på 
skapelsen är den också tecknet på (samma) 
Guds kraft som återställer Guds avbild i 
oss, genom den helige Ande (Hesekiel 
20:12, 20). Sabbaten påminner oss varje 
vecka om att genom Hans kraft kan vi 
hålla Tio Guds Bud. Och den som avsikt-
ligt bryter mot ett eller flera bud kan inte 
bli frälst. Se Galaterna 5:19-21, Matteus 
19:16-17 och Jakob 2:10-12. 

Romarna 4:11 visar att sigill och tecken 
är samma sak. (i vissa översättningar står 
det ”bekräftelse” i denna vers, men enligt 
grundtexten skall det vara ”sigill” här). 

Strax före Jesu återkomst skall alltså 
hela mänskligheten ta antingen Guds 
sigill (tecken eller märke) eller vilddjurets 
märke. Eftersom Guds sigill eller märke 
är sabbatsdagen måste vilddjurets märke 
vara söndagen. De som kommer att ta 
Guds sigill skall hålla Guds lag (se Upp. 
boken 14:12), genom Guds kraft, medan 
de som kommer att ta vilddjurets märke 
(se Upp. boken 14:11) skall överträda 
Guds lag (vilddjuret symboliserar en makt 
som vill tvinga människorna att hålla 
söndagen helig). 

Det är viktigt att förstå att de tre 
änglarnas budskap i Upp. boken 14:6-12 
hör ihop. De som följer Guds uppmaning 
att frukta Gud och tillbedja Skaparen i vers 
7 kommer alltså att helga sabbatsdagen, 
som är skapelsens minnesmärke. De som 
vägrar att tillbedja Skaparen (och därmed 
helga sabbatsdagen) och i stället ”tillber 
vilddjuret…och tar dess märke” i vers 9, 
håller söndagen helig. Dessa som härige-

sina egna onda karaktärsegenskaper. 
Den dag vi håller helig visar alltså vil-

ken makt vi tillber (följer och tjänar), se-
dan vi fått kunskap om detta. 

Det är viktigt att komma ihåg att lyd-
nad mot Gud – så långt vi hittills fått ljus i 
Bibeln – är det prov som visar om vi är 
Guds barn. Detta gäller även sabbatsbu-
det. Låt oss tänka på Jesu ord: ”Älskar ni 
mig, så håller ni mina bud” (Johannes 
14:15). Se även 1 Johannes 2:3, 4. 

Observera att enligt Upp. boken 13:16, 
17 tar ingen vilddjurets märke på sig förrän 
statsmakterna någon gång i framtiden stif-
tar söndagslagar. 

Vet Du att söndagslagarna skall börja i 
USA (se Upp. boken 13:11-18) och sedan 
sprida sig till resten av världen, alltså 
även till Sverige. Men Gud skall gripa in 
och rädda sitt folk från de svåra förföljelser  
som dessa skall medföra i samtliga 
världens länder (Upp. boken 19:19-21). 

Det är vid Jesu återkomst som Gud skall 
gripa in och rädda sitt folk. 

Den lilla grupp som kommer att ta Guds 
sigill (på sina ”pannor”, som symboliserar 
förståndet, dvs religiös övertygelse) skall 
beskyddas från att förgås av de sju sista 
plågorna. Se Upp. boken, kapitlen 7 och 16.  

Den stora gruppen, däremot, som kom-
mer att ta vilddjurets märke (på sin ”pan-
na” eller på sin ”hand”, dvs handling för 
att vinna personliga fördelar utan religiös 
övertygelse) skall förgås av de sju sista 
plågorna (vilka är Guds straff som visar sig 
genom olika katastrofer och lidanden 
runtom vår jord). Se Upp. boken 14:9-12, 
16:1-21. Detta måste ske eftersom de i alla 
avseenden blivit fördärvade till sin karak-
tär och inte längre är mottagliga för fräls-
ningens budskap. 

Guds gränslösa kärlek uppenbarades 
när Jesus, sann Gud, lämnade sin tron och 
härligheten i himlen och ”utblottade sig 
själv och antog en tjänares gestalt…och 
blev lydig ända till döden, ja, ända till 
döden på korset” (Filipperna 2:7, 8) för 
våra synders skull. Den levande Guden är 
källan till allt liv, allt ljus och all sann 
glädje på jorden och i himlen.  

Redan nu kan Guds barn få uppleva 
en försmak av den verkligt djupa glädje, 
lycka och frid som sedan i all evighet 
och i överflöd skall råda när synd och 
lidande för all framtid är utrotade från 
universum. Häri ligger vårt framtidshopp. 
Allt detta erbjuder Gud oss idag. Det enda 
som krävs är att vi i tro tar emot Jesus som 
vår personlige Frälsare. ”…Och du som 
törstar, kom! Den som vill får ta emot 
livets vatten för intet” (Upp. boken 22:17) 
– säger Jesus till Dig idag!

Vill Du veta mer om det Du har läst 
i den här artikeln? Kryssa då för 

och skicka talongen till : 

Sanningen för vår tid 
Stenshult 1

511 95 Öxabäck 

�   Jag vill kostnadsfritt få en 
bibelbrevkurs som ger en grundlig förk-
laring av Bibelns viktigaste sanningar, t 
ex frälsningsplanen, vägledning i livets 
olika situationer, vad som händer när 
vi dör och viktiga händelser i världen 
som snart  kommer att beröra oss alla.  

�   Jag vill få bestsellern Den

Erbjudande

Guds sigill eller vilddjurets märke

Buden förändrade 

Sabbaten är ett minne av skapelsen

stora striden av Ellen White. Boken 
beskriver utförligt striden mellan gott 
och ont, med särskild tonvikt på 
händelserna omedelbart före Jesu 
återkomst. Boken är gratis. Jag skickar 
40 kr för postkostnad.

Namn__________________________
Adress__________________________

Postnr/Ort____________________

Söndagslagar i USA och Sverige

nom förkastar Gud övervinns slutgiltigt av

Traditionellt skiljer sig de flesta kristna 
samfunds framställning av Tio Guds Bud
från vad som står i 2 Mosebok 20:3-17.
Man har utelämnat det andra budet (som
förbjuder tillbedjan av bildstoder och av-
bilder). Dessutom har man delat det tionde
budet (som förbjuder begär), så att detta
bud blivit två bud. Härigenom har det sam-
manlagt blivit tio bud. Men även det fjärde
budet, sabbatsbudet, är annorlunda i denna 
framställning, som vi snart skall förstå. 

Den vilodag de flesta kristna firar idag
är hednisk och har sitt ursprung i forna 
tiders soldyrkan. Söndagen (”Sunday” på
engelska som betyder ”soldag”) var den 
veckodag hedningarna tillbad solen på. För 
att dessa lättare skulle kunna ta emot
kristendomen ”flyttade” bekännande krist-
na Bibelns vilodag, vår lördag, till solens
dag, söndagen. Man sade att söndagen 
skulle firas till minne av Jesu uppståndelse. 
Men Bibeln säger inte ett ord om detta. 

Ur en katolsk lärobok kan vi läsa detta:
”Fråga: Vilken dag är sabbatsdagen?
Svar: Lördagen är sabbatsdagen. 
Fråga: Varför firar vi söndagen i stället
för lördagen? 
Svar: Vi firar söndagen i stället för 
lördagen därför att den katolska kyrkan på 
kyrkomötet i Laodicea (336 e Kr) överförde 
sabbatens helighet från lördag till söndag”
(Peter Geiermann; C SS R, ”The Convert’s 
Catechism of Catholic Doctrine”, sid 50). 

Från ”The Catholic Mirror”, kardinal
Gibbons officiella tidning, kunde man den
23 september 1893 läsa: ”Över tusen år 
innan det fanns en protestant ändrade den 
katolska kyrkan i kraft av sin gudomliga
kallelse dagen (för vila) från lördagen till
söndagen…Den kristna sabbaten är därför 
den katolska kyrkans erkända avkomma 
…och detta utan ett ords invändning från 
den protestantiska världen.” 

Det fjärde budet i Bibeln säger att vi 
skall helga sabbatsdagen (lördagen) som
ett minne av skapelsen: ”Tänk på sabbats-
dagen, så att du helgar den…Ty på sex
dagar gjorde HERREN himlen och jorden
och havet och allt vad som är i dem, men 
han vilade på sjunde dagen. Därför har 
HERREN välsignat sabbatsdagen och hel-
gat den.” 2 Mosebok 20:8-11. 

1 Mosebok 2:1-3 lär oss att det var på
den sjunde dagen (lördagen) i skapelsen 
som Gud instiftade sabbatsdagen, som då
blev helig. Sabbatsbudet instiftades alltså 
mer än två tusen år innan det fanns någon
jude. Detta bud gavs således till hela
mänskligheten och inte bara till judarna, 
som vissa påstår. 

Det kan nämnas att de första kristna 
helgade sabbatsdagen och inte söndagen.
Se Matteus 5:17, 18; 24:20 (här talar Jesus
om kristnas flykt från Jerusalem vid den
romerske härföraren Titus anfall mot 
staden år 70 e Kr, ungefär 40 år efter Jesu

död); Apostlagärningarna 13:14-15; 13:42-
44; 16:13; 17:1-2; 18:4. Se även Lukas 
4:16 och 1 Petrus 2:21 (Jesu exempel för 
alla sanna kristna). 

Eftersom sabbaten pekar tillbaka på
skapelsen är den också tecknet på (samma)
Guds kraft som återställer Guds avbild i
oss, genom den helige Ande (Hesekiel
20:12, 20). Sabbaten påminner oss varje 
vecka om att genom Hans kraft kan vi 
hålla Tio Guds Bud. Och den som avsikt-
ligt bryter mot ett eller flera bud kan inte 
bli frälst. Se Galaterna 5:19-21, Matteus
19:16-17 och Jakob 2:10-12. 

Romarna 4:11 visar att sigill och tecken 
är samma sak. (i vissa översättningar står 
det ”bekräftelse” i denna vers, men enligt 
grundtexten skall det vara ”sigill” här).

Strax före Jesu återkomst skall alltså
hela mänskligheten ta antingen Guds
sigill (tecken eller märke) eller vilddjurets 
märke. Eftersom Guds sigill eller märke 
är sabbatsdagen måste vilddjurets märke 
vara söndagen. De som kommer att ta 
Guds sigill skall hålla Guds lag (se Upp.
boken 14:12), genom Guds kraft, medan
de som kommer att ta vilddjurets märke 
(se Upp. boken 14:11) skall överträda
Guds lag (vilddjuret symboliserar en makt 
som vill tvinga människorna att hålla 
söndagen helig). 

Det är viktigt att förstå att de tre 
änglarnas budskap i Upp. boken 14:6-12 
hör ihop. De som följer Guds uppmaning 
att frukta Gud och tillbedja Skaparen i vers 
7 kommer alltså att helga sabbatsdagen, 
som är skapelsens minnesmärke. De som 
vägrar att tillbedja Skaparen (och därmed 
helga sabbatsdagen) och i stället ”tillber 
vilddjuret…och tar dess märke” i vers 9, 
håller söndagen helig. Dessa som härige-
nom förkastar Gud övervinns slutgiltigt av 
sina egna onda karaktärsegenskaper. 

Den dag vi håller helig visar alltså vil-
ken makt vi tillber (följer och tjänar), se-
dan vi fått kunskap om detta. 

Det är viktigt att komma ihåg att lyd-
nad mot Gud – så långt vi hittills fått ljus i
Bibeln – är det prov som visar om vi är 
Guds barn. Detta gäller även sabbatsbu-
det. Låt oss tänka på Jesu ord: ”Älskar ni
mig, så håller ni mina bud” (Johannes 
14:15). Se även 1 Johannes 2:3, 4. 

Observera att enligt Upp. boken 13:16, 
17 tar ingen vilddjurets märke på sig förrän
statsmakterna någon gång i framtiden stif-
tar söndagslagar. 

Vet Du att söndagslagarna skall börja i
USA (se Upp. boken 13:11-18) och sedan
sprida sig till resten av världen, alltså 
även till Sverige. Men Gud skall gripa in
och rädda sitt folk från de svåra förföljelser 
som dessa skall medföra i samtliga 
världens länder (Upp. boken 19:19-21).

Det är vid Jesu återkomst som Gud skall
gripa in och rädda sitt folk.

Den lilla grupp som kommer att ta Guds 
sigill (på sina ”pannor”, som symboliserar
förståndet, dvs religiös övertygelse) skall 
beskyddas från att förgås av de sju sista 
plågorna. Se Upp. boken, kapitlen 7 och 16.  

Den stora gruppen, däremot, som kom-
mer att ta vilddjurets märke (på sin ”pan-
na” eller på sin ”hand”, dvs handling för
att vinna personliga fördelar utan religiös 
övertygelse) skall förgås av de sju sista 
plågorna (vilka är Guds straff som visar sig
genom olika katastrofer och lidanden
runtom vår jord). Se Upp. boken 14:9-12,
16:1-21. Detta måste ske eftersom de i alla
avseenden blivit fördärvade till sin karak-
tär och inte längre är mottagliga för fräls-
ningens budskap. 

Guds gränslösa kärlek uppenbarades
när Jesus, sann Gud, lämnade sin tron och 
härligheten i himlen och ”utblottade sig 
själv och antog en tjänares gestalt…och
blev lydig ända till döden, ja, ända till
döden på korset” (Filipperna 2:7, 8) för 
våra synders skull. Den levande Guden är 
källan till allt liv, allt ljus och all sann
glädje på jorden och i himlen.

Redan nu kan Guds barn få uppleva 
en försmak av den verkligt djupa glädje,
lycka och frid som sedan i all evighet 
och i överflöd skall råda när synd och 
lidande för all framtid är utrotade från
universum. Häri ligger vårt framtidshopp.
Allt detta erbjuder Gud oss idag. Det enda
som krävs är att vi i tro tar emot Jesus som
vår personlige Frälsare. ”…Och du som
törstar, kom! Den som vill får ta emot 
livets vatten för intet” (Upp. boken 22:17) 
– säger Jesus till Dig idag! 

Vill Du veta mer om det Du har läst 
i den här artikeln? Kryssa då för 

och skicka talongen till : 

Sanningen för vår tid
Box 9

511 21 Kinna 

Jag vill kostnadsfritt få en 
bibelbrevkurs som ger en grundlig förk-
laring av Bibelns viktigaste sanningar, t 
ex frälsningsplanen, vägledning i livets 
olika situationer, vad som händer när 
vi dör och viktiga händelser i världen 
som snart  kommer att beröra oss alla.

Jag vill få bestsellern Den 
stora striden av Ellen White. Boken 
beskriver utförligt striden mellan gott
och ont, med särskild tonvikt på
händelserna omedelbart före Jesu
återkomst. Boken är gratis. Jag skickar
40 kr för postkostnad.

Namn__________________________

Adress_________________________

Erbjudande 

Guds sigill eller vilddjurets märke

Buden förändrade 

Sabbaten är ett minne av skapelsen

Söndagslagar i USA och Sverige

Postnr/Ort_____________________

     Sedan mitten av 1900-talet har det skett 
dramatiska förändringar i Sverige. Det har 
utvecklats ett materiellt välstånd som sak-
nar jämförelser i landets historia. Orsaken 
till detta är naturligtvis i första hand  en 
fantastisk teknisk utveckling som berör de 
flesta av livets områden. Och denna tek-
niska utveckling har vi oftast anledning att 
vara mycket tacksamma för. Vi vet vad 
den betytt för oss när det gäller medicinsk 
vetenskap, informationsteknologi, kommu-
nikationer och massmedia – bara för att ta 
några exempel. 

Samtidigt som mycket har blivit bättre i  
vårt land har emellertid en del saker blivit 
sämre. Materialismen har gjort livet lättare 
för oss på många sätt, men den har också 
ökat avståndet mellan människors hjärtan, 
eftersom det materiella mer och mer har 
fått ersätta mänskliga förhållanden. 

Värme och närhet människor emellan 
har följaktligen minskat. Inte minst inom 
familjen, som faller sönder mer och mer. 
Ensamheten har idag nått oroande nivåer. 
Den psykiska ohälsan ökar stadigt. Inte 
bara pga sämre mänskliga förhållanden 
utan också för att stressen ökar i samhället 
(för att vi skall kunna ha kvar och öka den 
materiella välfärden). Nöjesvärldens erbju-
danden ger föga lindring för dem som 
söker sin tillflykt där för att försöka lindra 
sin ångest och tomhet. 

Terrorism är idag ett stort problem i 
många länder och kan snart bli det i Sveri-
ge också. 

Miljöförstöring, med t ex klimatfö-
rändringar som följd, har blivit ett allt all-
varligare problem i Sverige och i  världen. 
Bibelns förutsägelser att jorden och atmos-
fären skulle ”nötas ut som en klädnad”
håller på att uppfyllas. Se Psaltaren 102:26, 
27; Jesaja 24:3-5.  

Ett av de största problemen i Sverige 
när det gäller utvecklingen från omkring 
1950 är ökad normlöshet och försämrad 
moral. Exempelvis sexuell urartning och 
bristande respekt för människovärdet håller 
på att bli alarmerande. Varje ny generation 
tycks stå för allt färre moraliska värderi-
ngar, samtidigt som de följaktligen i allt 
mindre utsträckning överför moraliska vär-
deringar till nästa generation. Detta bevisas 
av att brottsligheten går allt längre ner i 
åldrarna (med allt råare och grövre brott).  

Följden har blivit att brott har ökat 
dramatiskt. Enligt Brottsförebyggande 
Rådet (BRÅ) har antalet anmälda brott i 
Sverige ökat mer än 6 gånger, dvs mer än 
600%, från år 1950 (195 261 brott) till år 
2000 (1 miljon 214 968 brott). Även om 
ökningstakten har varierat däremellan, har 
det ändå varit en ökning så gott som hela 
tiden. Den brottsutveckling som här besk-

rivs är ett moraliskt haveri. Allt detta kan 
kännas tungt, men lite längre fram i denna 
skrift erbjuds en utväg som ger framtids-
hopp. Innan dess behöver vi emellertid 
förstå vilken tid vi lever i och vad som 
orsakar dessa problem.  

moraliskt förfall 
Enligt Bibeln lever vi nu i den yttersta 

tiden, eftersom denna tid skulle känne-
tecknas av ett djupt moraliskt förfall i 
mänskligheten: 

”Det skall du veta att i de sista dagarna 
skall det komma svåra tider. Då skall 
människorna vara själviska, penningkära, 
skrytsamma, stolta, fulla av smädelser, 
olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, 
gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av 
förtal, obehärskade, otyglade, fientliga mot 
det goda, svekfulla, besinningslösa och 
högmodiga. De skall älska njutningar i 
stället för Gud. De skall ha ett sken av 
gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll 
dig borta från dem!” (2 Timoteus 3:1-5). 

Tycker Du inte att detta är en bra besk-
rivning på vår egen tid? Men vad leder 
detta till? Senare i den här artikeln kan vi 
läsa vad Bibelns profetior säger att denna 
utveckling, som idag är världsomfattande, 
skall leda till för vårt samhälle och även 
för hela människosläktet. Jesus har 
förutsagt att han skall komma tillbaka hit 
till jorden och att ett kraftigt moraliskt 
förfall skall råda då, se Lukas 17:24-30. 
Eftersom vi ser ett sådant tillstånd råda 
idag kan vi veta att Jesu återkomst är nära. 

Bibeln säger att Jesus skall komma till-
baka hit till jorden på himlens skyar och 
föra sina trogna barn till ett paradis där det 
inte finns ondska, sorg,  oro, lidande eller 
död. Se 1 Tessalonikerna 4:16, 17; Uppen-
barelseboken (Upp. boken) 21:1-5. Men 
redan idag erbjuder Jesus oss en djup inre 
glädje och frid om vi kommer till Honom 
(Matteus 11:28-30, Johannes 6:35).   

Finns det en kärleksfull Gud? 
Många tror inte på att det finns en 

kärleksfull (osjälvisk) Gud på universums 
tron på grund av den ondska som finns i 
världen. Men många inser att den stora 
visdom som uppenbarar sig i universum, 
allt ifrån avlägsna stjärnsystem i ett till 
synes oändligt stort universum till den 
natur vi har tätt inpå oss, knappast kan ha 
kommit till av ingenting. Och detta gäller 
inte minst den fantastiska människokrop-
pen. Men om det finns en Gud som har 
skapat allt, och som bryr sig om Dig och 
mig, varför tillåter Han då ondskan och 
lidandet i världen? Och varifrån kommer 
allt detta? 

Dessa är stora och svåra frågor, men vi 
skall här försöka ge en förklaring. För att 
detta skall vara möjligt är det nödvändigt 

såväl våld och annan brottslighet, som orättvisor och svaga gruppers 
utsatthet i Sverige, ja även i andra länder. Samtidigt ökar även oro, ångest, 

ter det. Vad är det som håller på att ske? 
När vi ser på vår omgivning och lyssnar på massmedia och upplever att 

skall förklara denna utveckling? Vad är det för goda eller onda krafter som 
påverkar oss? Hur skall vi lösa dessa problem? Om det finns en kärleksfull 
Gud, varifrån kommer då all ondska? I Guds Ord – Bibeln - finner du svar 

ren på dessa frågor är avgörande om vi skall kunna hoppas på framtiden. 

hur Du med hjälp av Bibelns sanningar klarar Dig igenom denna svåra tid 

mer att lösas bara det tillförs mer resurser, som ofta sägs? Någonstans bris-

det verkligen så tryggt?  Det finns allt fler orosmoment. Vi ser en ökning av 

tomhetskänslor och depressioner. Är det sant att alla dessa problem kom-

Bibeln har förutsagt ett djupt

allt detta onda ökar i vårt land och i andra länder, frågar vi oss hur man 

Vi lever i ett till synes tryggt  samhälle, ett s k välfärdssamhälle. Men är 

Vart är vi på väg? 

 Bibeln har förutsagt stora händelser i världen som rör oss alla. Allt talar 

och redan nu kan få uppleva äkta glädje och trygghet i Ditt liv.

på alla dessa frågor och även en utväg ur de problem som nämns ovan. Sva-

Framtidshopp – trots allt!

för att dessa händelser är mycket nära i tiden. Vi vill i denna artikel visa Dig 
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C MYK

att gå tillbaka till den händelse då ondskan 
uppstod i universum. 

Bibeln gör helt klart för oss att den 
ondska som vi sett så mycket av här i värl-
den började i himlen en gång. Den ängel 
som hade den högsta ställningen bland alla 
skapade varelser gjorde uppror mot Gud. 
Han ifrågasatte Guds regering, eftersom 
han blivit självisk och ville bli jämställd 
med Gud: ”… högt ovanför Guds stjärnor 
vill jag ställa min tron…Jag vill…göra mig 
lik den Högste”. Jesaja 14:12-14. Jämför 
Hesekiel 28:12-15. 

Bibeln lär oss att denne högt uppsatte 
ängel, som följaktligen är lika mycket en 
person som Du och jag, kallas Satan. 
Genom bedrägeri fick han med sig en 
tredjedel av Guds änglar i sitt uppror mot 
Gud. Se Upp. boken 12:4 och 9. Satan och 
hans fallna änglar tvingades lämna himlen 
och förvisades till jorden där de skulle 
förmå människan att – precis som de - bli 
självisk och göra uppror mot Gud. Följden 
skulle bli oceaner av sorg och lidande hos 
ett oräkneligt antal människor. 

Bibeln lär oss att Gud skapade män-
niskan (Adam och Eva) till sin avbild här 
på jorden. Genom att äta av livets träd 
kunde våra första föräldrar leva för evigt i 
ett paradis där sorg, lidande och död inte 
existerade. Se 1 Mosebok 1:26, 2:9. Men 
Gud tillät Adam och Eva att frestas av 
Satan för att härigenom sätta dem på prov. 
Genom denna test skulle de få tillfälle att 
visa sin kärlek och lydnad mot Gud. De 
skulle inte äta av ett visst träd i Edens 
lustgård, vilken Gud planterat åt dem för 
att skötas och bevaras.  Om de ändå åt av 
detta träd skulle de dö. De fick emellertid 
äta från alla andra fruktträd som fanns i 
denna lustgård. Se 1 Mosebok 2:15-17. 

Eftersom Satan och hans fallna änglar 
förvisats till jorden efter deras uppror mot 
Gud i himlen kunde de nu fresta Adam och 
Eva att äta av det förbjudna trädet och 
därmed försöka få dem att bli olydiga mot 
Gud. Genom att uppträda i falsk skepnad, i 
form av en orm (se Upp. boken 12:9), inför 
Eva lyckades Satan förmå henne att äta av 
detta träd. Eva i sin tur gav därefter denna 
förbjudna frukt till Adam som då också åt. 
Se 1 Mosebok 3:1-6. 

När Gud satte våra första föräldrar på 
prov valde dessa att vara olydiga mot 
Honom. Följden blev att olyckan sänkte 
sig ned över jorden. Sorg, lidande och död 
som Adam och Eva tidigare inte hade 
någon erfarenhet av skulle härefter bli 
ständiga följeslagare till människan.  

Vad skulle nu Gud göra när jorden 
drabbades av denna katastrof? Människan 
hade följt sin egen vilja och överträtt Guds 
lag, Tio Guds Bud, som uttrycker Guds 
kärlek och är grunden för Guds regering på 
jorden. Dessa bud har i muntlig form varit 
kända av människan sedan skapelsen. Se 2 

Mosebok 20:3-17. Överträdelse av Tio 
Guds Bud är synd, se 1 Johannes 3:4. Men 
syndens lön är döden, se Hesekiel 18:4, 20. 

Men fanns det då något alternativ till 
att Adam och Eva skulle dö eftersom de 
hade syndat mot Gud? Jo, Gud hade en 
lösning – en underbar sådan. Fadern sände 
sin Son, Jesus Kristus, att ta på sig deras 
straff och dö i deras ställe: 
 ”Våra synder bar han i sin egen kropp 
upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort 
från synderna och leva för rättfärdigheten. 
Genom hans sår har ni blivit botade”. 
1 Petrus 2:24. 

Jesus dog för våra synders skull. Adam 
och Eva fick möjlighet till evigt liv, i stäl-
let för evig död, om de genom en levande 
tro på den kommande Frälsaren uppriktigt 
och ångerfullt bekände sina synder inför 
Gud och vände sig bort från dem. Se Jo-
hannes 3:16, Romarna 6:23 och 1 Johannes 
1:9. Detta skulle även gälla samtliga deras 
avkomlingar, eftersom alla avkomlingar 
sedan dess har syndat (se Romarna 3:23). 

Bibeln lär oss att Jesus är en person i 
Gudomen. Se Jesaja 9:6, Hebreerna 1:8. 
Men Jesus blev dessutom människa när 
Han kom hit till jorden och levde mitt 
ibland oss. Det var en ofattbar kärlek och 
förnedring att Jesus frivilligt lämnade uni-
versums tron för att ta på sig din och min 
mänskliga natur. Se Filipperna 2:5-8, Heb-
reerna 2:17, 4:15. Vad skall man då inte 
säga om att Han frivilligt dog en fruk-
tansvärt grym död för att vi skulle kunna få 
Guds förlåtelse, som är vår rätt till himlen. 
Han bad dessutom för dem som korsfäste 
Honom (se Lukas 23:34). 

På grund av Adams och Evas synd blev 
människans natur så fördärvad att det här-
efter var omöjligt för någon människa att i 
egen kraft hålla Guds lag. Det krävs att vi 
föds på nytt genom tron på Jesus (se Jo-
hannes 3:3). När vi överlämnar oss helt 
och hållet till Jesus av kärlek till Honom, 
kan Han, genom den helige Ande, förändra 

vårt sinne, vår vilja, våra tankar, ord och 
gärningar, så att vi avbildar Hans karaktär 
(se 2 Korintierna 3: 18).  
     För att få evigt liv måste vi alltså få 
Guds förlåtelse efter uppriktig bekännelse 
inför Gud. Men det krävs också att vi får 
kraft från den helige Ande till att efterleva 
Tio Guds Bud (se Romarna 8:13). På så vis 
blir vi passande för himlen. Men även vårt 
samhälle skulle förvandlas om männi-
skans hjärta förvandlades på detta sätt 
och fylldes av kärlek till Gud och med-
människan. Detta är botemedlet mot sam-
hällets sönderfall. Jesus bevisade genom 
sitt liv på jorden att det också är möjligt för 
oss att leva ett sant och rättfärdigt liv. 

Jesus visade oss Guds oändliga kärlek 
genom sitt liv och sin död för vår skull. Se 
Johannes 1:18. Gud är rättvis och upphöjd 
över allt och alla i sitt konungsliga maje-
stät. Detta har Satan i alla tider på ett bed-
rägligt sätt förvanskat för att få männi-
skorna att tro att Gud är hård och oförson-
lig. Satan har alltid klätt Gud med sina 
egna onda egenskaper när han försökt för-
leda människorna till att tro att det är Gud 
som orsakar ondskan och eländet i världen, 
medan det alltså är Satan och hans fallna 
änglar som åstadkommer allt detta. Jesus 
visade emellertid att Guds karaktär öve-
rensstämmer med principerna i Guds lag, 
Tio Guds Bud. Se 2 Mosebok 20:3-17. 

Sedan syndafallet har Satan och hans 
fallna änglar frestat människorna till synd. 
Men Satans verksamhet är inte begränsad 
till att få oss att synda. I Lukas 13:10-17 
kan vi läsa att när Jesus en sabbat undervi-
sade i en synagoga botade Han där en 
kvinna som varit sjuk i 18 år och sade ”… 
och denna kvinna, en Abrahams dotter, 
som Satan har hållit bunden i arton år ….
Vers 16. Jämför Apostlagärningarna 10:38 
(Satan orsakar förstås inte alla sjukdomar). 
Jesu helande och livgivande kraft är 
motsatsen till Satans livsförstörande kraft.  

Satans och hans änglar är emellertid 
verksamma för att förorsaka ytterligare li-
dande. I Jobs 1:a kapitel  kan vi läsa om 
Åklagaren, dvs Satan. (”Satan” är ett heb-
reiskt ord och betyder ”Åklagare”). Detta 
kapitel beskriver hur Satan dödar männi-
skor dels genom våld (genom att inspirera 
andra människor att utföra detta, se ver-
serna 15, 17) och dels genom att orsaka 

Därför är det logiskt att sluta sig till att 
Satan även kan orsaka jordbävningar, 
hungersnöd, ödeläggande oväder, oly-
ckor och katastrofer på land och till 
sjöss samt t.o.m. krig i sina försök att 
förorsaka lidande och död hos människor. 

I Jobs 1:a och 2:a kapitel kan vi läsa att 
Satan fick tillåtelse av Gud att åstadkomma 
naturkatastrofer, mord och sjukdom. Dessa 

Var kommer ondskan ifrån?

Människans syndafall 

Satan skyller ondskan på Gud

Jesus helar, men Satan förstör 

Gränslös kärlek 

Gud kan ge oss kraft att hålla lagen
Guds lösning

Varför tillåter Gud det onda? 

eldsvådor (vers 16) och storm (vers 19). 

att gå tillbaka till den händelse då ondskan
uppstod i universum. 

Bibeln gör helt klart för oss att den 
ondska som vi sett så mycket av här i värl-
den började i himlen en gång. Den ängel
som hade den högsta ställningen bland alla
skapade varelser gjorde uppror mot Gud.
Han ifrågasatte Guds regering, eftersom
han blivit självisk och ville bli jämställd
med Gud: ”… högt ovanför Guds stjärnor 
vill jag ställa min tron…Jag vill…göra mig 
lik den Högste”. Jesaja 14:12-14. Jämför 
Hesekiel 28:12-15. 

Bibeln lär oss att denne högt uppsatte
ängel, som följaktligen är lika mycket en
person som Du och jag, kallas Satan.
Genom bedrägeri fick han med sig en
tredjedel av Guds änglar i sitt uppror mot
Gud. Se Upp. boken 12:4 och 9. Satan och 
hans fallna änglar tvingades lämna himlen
och förvisades till jorden där de skulle
förmå människan att – precis som de - bli
självisk och göra uppror mot Gud. Följden
skulle bli oceaner av sorg och lidande hos 
ett oräkneligt antal människor. 

Bibeln lär oss att Gud skapade män-
niskan (Adam och Eva) till sin avbild här 
på jorden. Genom att äta av livets träd
kunde våra första föräldrar leva för evigt i
ett paradis där sorg, lidande och död inte
existerade. Se 1 Mosebok 1:26, 2:9. Men
Gud tillät Adam och Eva att frestas av
Satan för att härigenom sätta dem på prov. 
Genom denna test skulle de få tillfälle att
visa sin kärlek och lydnad mot Gud. De
skulle inte äta av ett visst träd i Edens 
lustgård, vilken Gud planterat åt dem för 
att skötas och bevaras.  Om de ändå åt av 
detta träd skulle de dö. De fick emellertid
äta från alla andra fruktträd som fanns i 
denna lustgård. Se 1 Mosebok 2:15-17. 

Eftersom Satan och hans fallna änglar
förvisats till jorden efter deras uppror mot
Gud i himlen kunde de nu fresta Adam och 
Eva att äta av det förbjudna trädet och 
därmed försöka få dem att bli olydiga mot 
Gud. Genom att uppträda i falsk skepnad, i
form av en orm (se Upp. boken 12:9), inför 
Eva lyckades Satan förmå henne att äta av 
detta träd. Eva i sin tur gav därefter denna
förbjudna frukt till Adam som då också åt. 
Se 1 Mosebok 3:1-6. 

När Gud satte våra första föräldrar på
prov valde dessa att vara olydiga mot 
Honom. Följden blev att olyckan sänkte
sig ned över jorden. Sorg, lidande och död
som Adam och Eva tidigare inte hade
någon erfarenhet av skulle härefter bli 
ständiga följeslagare till människan.  

Vad skulle nu Gud göra när jorden
drabbades av denna katastrof? Människan
hade följt sin egen vilja och överträtt Guds
lag, Tio Guds Bud, som uttrycker Guds 
kärlek och är grunden för Guds regering på 
jorden. Dessa bud har i muntlig form varit
kända av människan sedan skapelsen. Se 2

Mosebok 20:3-17. Överträdelse av Tio 
Guds Bud är synd, se 1 Johannes 3:4. Men
syndens lön är döden, se Hesekiel 18:4, 20. 

Men fanns det då något alternativ till
att Adam och Eva skulle dö eftersom de 
hade syndat mot Gud? Jo, Gud hade en
lösning – en underbar sådan. Fadern sände
sin Son, Jesus Kristus, att ta på sig deras
straff och dö i deras ställe: 
 ”Våra synder bar han i sin egen kropp
upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort 
från synderna och leva för rättfärdigheten.
Genom hans sår har ni blivit botade”.
1 Petrus 2:24. 

Jesus dog för våra synders skull. Adam
och Eva fick möjlighet till evigt liv, i stäl-
let för evig död, om de genom en levande 
tro på den kommande Frälsaren uppriktigt 
och ångerfullt bekände sina synder inför
Gud och vände sig bort från dem. Se Jo-
hannes 3:16, Romarna 6:23 och 1 Johannes 
1:9. Detta skulle även gälla samtliga deras 
avkomlingar, eftersom alla avkomlingar 
sedan dess har syndat (se Romarna 3:23). 

Bibeln lär oss att Jesus är en person i 
Gudomen. Se Jesaja 9:6, Hebreerna 1:8. 
Men Jesus blev dessutom människa när
Han kom hit till jorden och levde mitt
ibland oss. Det var en ofattbar kärlek och 
förnedring att Jesus frivilligt lämnade uni-
versums tron för att ta på sig din och min
mänskliga natur. Se Filipperna 2:5-8, Heb-
reerna 2:17, 4:15. Vad skall man då inte
säga om att Han frivilligt dog en fruk-
tansvärt grym död för att vi skulle kunna få
Guds förlåtelse, som är vår rätt till himlen.
Han bad dessutom för dem som korsfäste
Honom (se Lukas 23:34). 

På grund av Adams och Evas synd blev
människans natur så fördärvad att det här-
efter var omöjligt för någon människa att i 
egen kraft hålla Guds lag. Det krävs att vi
föds på nytt genom tron på Jesus (se Jo-
hannes 3:3). När vi överlämnar oss helt
och hållet till Jesus av kärlek till Honom,
kan Han, genom den helige Ande, förändra

vårt sinne, vår vilja, våra tankar, ord och 
gärningar, så att vi avbildar Hans karaktär
(se 2 Korintierna 3: 18). 

För att få evigt liv måste vi alltså få 
Guds förlåtelse efter uppriktig bekännelse 
inför Gud. Men det krävs också att vi får 
kraft från den helige Ande till att efterleva 
Tio Guds Bud (se Romarna 8:13). På så vis 
blir vi passande för himlen. Men även vårt 
samhälle skulle förvandlas om männi-
skans hjärta förvandlades på detta sätt
och fylldes av kärlek till Gud och med-
människan. Detta är botemedlet mot sam-
hällets sönderfall. Jesus bevisade genom
sitt liv på jorden att det också är möjligt för 
oss att leva ett sant och rättfärdigt liv. 

Jesus visade oss Guds oändliga kärlek
genom sitt liv och sin död för vår skull. Se 
Johannes 1:18. Gud är rättvis och upphöjd 
över allt och alla i sitt konungsliga maje-
stät. Detta har Satan i alla tider på ett bed-
rägligt sätt förvanskat för att få männi-
skorna att tro att Gud är hård och oförson-
lig. Satan har alltid klätt Gud med sina
egna onda egenskaper när han försökt för-
leda människorna till att tro att det är Gud
som orsakar ondskan och eländet i världen, 
medan det alltså är Satan och hans fallna 
änglar som åstadkommer allt detta. Jesus
visade emellertid att Guds karaktär öve-
rensstämmer med principerna i Guds lag,
Tio Guds Bud. Se 2 Mosebok 20:3-17.

Sedan syndafallet har Satan och hans 
fallna änglar frestat människorna till synd.
Men Satans verksamhet är inte begränsad 
till att få oss att synda. I Lukas 13:10-17
kan vi läsa att när Jesus en sabbat undervi-
sade i en synagoga botade Han där en
kvinna som varit sjuk i 18 år och sade ”…
och denna kvinna, en Abrahams dotter, 
som Satan har hållit bunden i arton år ….
Vers 16. Jämför Apostlagärningarna 10:38
(Satan orsakar förstås inte alla sjukdomar).
Jesu helande och livgivande kraft är 
motsatsen till Satans livsförstörande kraft.  

Satans och hans änglar är emellertid
verksamma för att förorsaka ytterligare li-
dande. I Jobs 1:a kapitel  kan vi läsa om
Åklagaren, dvs Satan. (”Satan” är ett heb-
reiskt ord och betyder ”Åklagare”). Detta
kapitel beskriver hur Satan dödar männi-
skor dels genom våld (genom att inspirera 
andra människor att utföra detta, se ver-
serna 15, 17) och dels genom att orsaka 

Därför är det logiskt att sluta sig till att
Satan även kan orsaka jordbävningar, 
hungersnöd, ödeläggande oväder, oly-
ckor och katastrofer på land och till 
sjöss samt t.o.m. krig i sina försök att 
förorsaka lidande och död hos människor. 

I Jobs 1:a och 2:a kapitel kan vi läsa att
Satan fick tillåtelse av Gud att åstadkomma
naturkatastrofer, mord och sjukdom. Dessa 
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eldsvådor (vers 16) och storm (vers 19).

För att få evigt liv måste vi alltså få 

kraft från den helige Ande till att efterleva 

För att få evigt liv måste vi alltså få 

kraft från den helige Ande till att efterleva 

kapitel visar att Satan påstod att Job, som 
då var Guds trognaste barn på jorden, 
tjänade Gud av själviska skäl. Gud hade 
nämligen välsignat Job med stor familj och 
stora rikedomar. 

För att inte dessa anklagelser mot Job 
skulle leva kvar i evighet valde Gud i det 
här fallet att låta Satan ta ifrån Job allt 
detta som Gud välsignat honom med. (Men 
Job förblev trogen trots detta). 

Jobs olyckor inträffade utan att Job 
visste varför. Och trots att Job var Guds 
trognaste barn på jorden. Detta kan lära oss 
att vi inte alltid kan förstå varför Gud 
tillåter att människor drabbas av katastro-
fer och olika slags lidanden. Dessa kan 
alltså drabba både Guds sanna barn och 
ogudaktiga människor. 

Bibeln visar emellertid tydligt att Guds 
änglar beskyddar Guds barn på ett särskilt 
sätt. Se Psaltaren 34:8, Jesaja 63: 9. 

människor och nationer kan drabbas av 
lidanden och olyckor därför att de för-
kastat frälsningen i Jesus Kristus. Allra 

”… Kristus dog för våra synder enligt 
Skrifterna”. 1 Korintierna 15:3.  
      Fadern drog bort sitt beskydd från sin 
Son när Sonen tog på sig hela världens 
syndaskuld och änglarna på Faderns befall-
ning inte längre skyddade Sonen från Sa-
tans attacker. Varför då? Jo, för att när Je-
sus dog var det vårt straff för synden som
Han tog på sig. Och Guds hat till synden 
tvingade Honom att dölja sin närvaro för 
Sonen. Det var därför Satan och hans fall-
na änglar kunde plåga Jesus på detta sätt. 
Se 1 Mosebok 3:14-15; Galaterna 3:13-16; 
Upp. boken 12:9.  

Normalt sett drar Gud gradvis bort sitt 
beskydd när man vägrar ta emot frälsni-
ngen i Jesus Kristus. Se 3 Mosebok 26:14-
46. Det bör emellertid nämnas att Satan
ibland kan ha större nytta av de ogudaktiga
och deras inflytande på andra människor
genom att inte plåga dem, utan i stället låta
det gå dem väl. Det är å andra sidan viktigt
att veta att Satans stora glädje är att
förorsaka elände och fördärv.

När det gäller Guds handlande med 
enskilda länder under t ex de senaste 150 
åren kan det vara lämpligt att tänka på vil-
ka länder som Gud välsignat mest 
beträffande frihet, fred och välstånd. Har 
inte Skandinavien (inte minst Sverige) och 
USA, där evangeliet om Jesus Kristus haft 
ett särskilt starkt inflytande också blivit 
särskilt välsignade av Gud? 

Många av oss har skakats av våldsdåd 
som fått stor uppmärksamhet i media. Det 
kan vara psykiska sjukdomar, religiös 
fanatism, narkotika, alkohol, i vissa fall ett 
tillstånd av meningslöshet eller bitterhet 
som ligger bakom flera av dessa illdåd.  

Men det kan också vara något annat. 
Jesus kom en gång till ”gadarenernas 

land” och  där ”kom två besatta emot ho-
nom ut från gravarna där. De var så våld-
samma att ingen kunde ta sig fram den vä-
gen.” Matteus 8:28. Dessa var ”besatta” 
av onda andar. Se vers 31. 

Dessa onda andar var fallna änglar som 
påverkade, behärskade och styrde dessa 
arma människor och gjorde dem våldsam-
ma. Fallna änglar kan få människor som de 
behärskar, även om dessa personer inte vet 
om det, att begå olika slags ondska. Vissa 
påverkar de till att utföra våld och andra 
kriminella handlingar (t ex terrordåd). 

Som tidigare konstaterats har antalet 
anmälda brott i Sverige ökat med mer än 6 
gånger (600%) på 50 år. Låt oss jämföra 
denna utveckling med de förhållanden som 
Jesus sade skulle råda när Han kommer 
tillbaka och skänker evigt liv åt sina barn: 
”Genom att laglösheten tilltar kommer 
kärleken att kallna hos de flesta. Men den 
som håller ut till slutet skall bli frälst. ”
(Matteus 24:12, 13). 

Är inte denna utveckling som Jesus här 
talar om en bra beskrivning på vår tid? 

Trots att Satan och hans änglar kommer 
att ta makten över allt fler människors 
sinnen och tankar och få dem att begå allt 
fler och större synder ju närmare Jesu åter-
komst vi kommer, finns det ingen orsak att 

Jesus gäller ännu. Och då även löftet om 
evig och fullkomlig glädje och frid för alla 
som tar emot Jesus som sin personlige 
Frälsare. Efter Jesu återkomst skall den 
högsta åtrå och de mest upphöjda mål bli 
verklighet för dem. Trots det skall de alltid 
finna nya höjder att nå i all evighet. 

När ondskan kommer att nå sin höjd-
punkt här på jorden i samband med Jesu 
återkomst skall hela mänskligheten sättas 
på prov och delas upp i två grupper. Enligt 
Bibeln skall en liten grupp ta Guds sigill
på sina pannor. Se Upp. boken 7:1-8. Den 
andra och stora gruppen skall ta vilddju-
rets märke på sina pannor eller händer. Se 

Upp. boken 14:9-12. Vad betyder då detta? 
Låt oss gå tillbaka till mänsklighetens bör-
jan för att få ett svar. 

När människan (Adam och Eva) skapa-
des sattes, som vi tidigare sett, våra första 
föräldrar på prov av Gud för att det skulle 
visa sig om de älskade Gud genom att lyda 
Hans befallning att inte äta från ett visst 
träd i Eden.  

Precis som alla människor (då två 
personer) prövades av Gud genom en 
särskild test strax efter deras skapelse skall 
alla människor prövas genom en särskild 
test strax före Jesu återkomst. Då skall det 
stå klart för alla vem som verkligen älskar 
Gud, vilket visar sig när man av hjärtat 
bekänt sina synder inför Honom och däref-
ter är trogen Honom i allt, genom Guds 
Andes kraft. Vad blir det för test den här 
gången? Vad är ett sigill? 

Både på Bibelns tid och senare har 
kungar satt sina sigill på de grundlagar de 
upprättat som grund för sina regeringar. 
Ofta var sigillet någon slags stämpel. Då 
sigillet fanns på lagen hade den auktoritet. 
Även viktiga dokument måste ha kungens 
sigill för att bli giltiga.  

I 1 Kungaboken 21:8; Ester 3:12 och 
8:8 finner vi bibliska exempel på sådana 
konungsliga sigill (ej att förväxla med det 
sigill, den helige Ande, som alla får vid sin 
omvändelse, se Efesierna 1:13). 

Härskaren satte sitt sigill också på de 
mynt han gav ut. Därmed garanterades de-
ras värde. Ett exempel på ett sigill från vår 
egen tid är ”Gustav VI Adolf, Sveriges 
Konung” på en äldre svensk enkrona. 

Guds sigill finns i Hans lag – Tio Guds 
Bud. Vi kan inte förvänta oss att det finns 
ett sigill med en verklig stämpel på Tio 
Guds Bud. Men Guds sigill måste inne-
hålla Hans 1) namn, 2) beskrivande titel 
och 3) ange omfattningen av Hans rike.

Allt detta finner vi i ett – och endast ett 
- av Tio Guds Bud. Och det är i
sabbatsbudet, det fjärde budet i 2 Mosebok
20:8-11:

”…Ty på sex dagar gjorde HERREN 
himlen och jorden och havet och allt vad 
som är i dem…”.

1) Hans namn är HERREN, 2) Hans
titel är SKAPAREN och 3) Hans rikes 
omfattning är HIMLEN OCH JORDEN, 
eftersom Han har skapat allting.

I Upp. boken 14:7 står det: ”Frukta
Gud och ge honom äran, ty stunden för 
hans dom har kommit. Tillbe honom som 
har skapat himlen och jorden och havet 
och vattenkällorna.”

Här citeras praktiskt taget från det fjär-
de budet. Uppmaningen att tillbe (följa och 
tjäna) Skaparen innebär därför att helga 
sabbatsdagen – skapelsens minnesmärke. 
Sabbatsdagen är alltså lika giltig i Bibelns 
sista bok som i dess första bok, dvs lika 
giltig idag som när den kom till.  

      Bibeln lär oss däremot också att 

tydligast framgår det när vi tänker på att 

Varför allt detta våld? Mänsklighetens sista test

Laglösheten ökar

Guds sigill

förtvivla. Erbjudandet om frälsningen i 
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C MYK

att gå tillbaka till den händelse då ondskan 
uppstod i universum. 

Bibeln gör helt klart för oss att den 
ondska som vi sett så mycket av här i värl-
den började i himlen en gång. Den ängel 
som hade den högsta ställningen bland alla 
skapade varelser gjorde uppror mot Gud. 
Han ifrågasatte Guds regering, eftersom 
han blivit självisk och ville bli jämställd 
med Gud: ”… högt ovanför Guds stjärnor 
vill jag ställa min tron…Jag vill…göra mig 
lik den Högste”. Jesaja 14:12-14. Jämför 
Hesekiel 28:12-15. 

Bibeln lär oss att denne högt uppsatte 
ängel, som följaktligen är lika mycket en 
person som Du och jag, kallas Satan. 
Genom bedrägeri fick han med sig en 
tredjedel av Guds änglar i sitt uppror mot 
Gud. Se Upp. boken 12:4 och 9. Satan och 
hans fallna änglar tvingades lämna himlen 
och förvisades till jorden där de skulle 
förmå människan att – precis som de - bli 
självisk och göra uppror mot Gud. Följden 
skulle bli oceaner av sorg och lidande hos 
ett oräkneligt antal människor. 

Bibeln lär oss att Gud skapade män-
niskan (Adam och Eva) till sin avbild här 
på jorden. Genom att äta av livets träd 
kunde våra första föräldrar leva för evigt i 
ett paradis där sorg, lidande och död inte 
existerade. Se 1 Mosebok 1:26, 2:9. Men 
Gud tillät Adam och Eva att frestas av 
Satan för att härigenom sätta dem på prov. 
Genom denna test skulle de få tillfälle att 
visa sin kärlek och lydnad mot Gud. De 
skulle inte äta av ett visst träd i Edens 
lustgård, vilken Gud planterat åt dem för 
att skötas och bevaras.  Om de ändå åt av 
detta träd skulle de dö. De fick emellertid 
äta från alla andra fruktträd som fanns i 
denna lustgård. Se 1 Mosebok 2:15-17. 

Eftersom Satan och hans fallna änglar 
förvisats till jorden efter deras uppror mot 
Gud i himlen kunde de nu fresta Adam och 
Eva att äta av det förbjudna trädet och 
därmed försöka få dem att bli olydiga mot 
Gud. Genom att uppträda i falsk skepnad, i 
form av en orm (se Upp. boken 12:9), inför 
Eva lyckades Satan förmå henne att äta av 
detta träd. Eva i sin tur gav därefter denna 
förbjudna frukt till Adam som då också åt. 
Se 1 Mosebok 3:1-6. 

När Gud satte våra första föräldrar på 
prov valde dessa att vara olydiga mot 
Honom. Följden blev att olyckan sänkte 
sig ned över jorden. Sorg, lidande och död 
som Adam och Eva tidigare inte hade 
någon erfarenhet av skulle härefter bli 
ständiga följeslagare till människan.  

Vad skulle nu Gud göra när jorden 
drabbades av denna katastrof? Människan 
hade följt sin egen vilja och överträtt Guds 
lag, Tio Guds Bud, som uttrycker Guds 
kärlek och är grunden för Guds regering på 
jorden. Dessa bud har i muntlig form varit 
kända av människan sedan skapelsen. Se 2 

Mosebok 20:3-17. Överträdelse av Tio 
Guds Bud är synd, se 1 Johannes 3:4. Men 
syndens lön är döden, se Hesekiel 18:4, 20. 

Men fanns det då något alternativ till 
att Adam och Eva skulle dö eftersom de 
hade syndat mot Gud? Jo, Gud hade en 
lösning – en underbar sådan. Fadern sände 
sin Son, Jesus Kristus, att ta på sig deras 
straff och dö i deras ställe: 
 ”Våra synder bar han i sin egen kropp 
upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort 
från synderna och leva för rättfärdigheten. 
Genom hans sår har ni blivit botade”. 
1 Petrus 2:24. 

Jesus dog för våra synders skull. Adam 
och Eva fick möjlighet till evigt liv, i stäl-
let för evig död, om de genom en levande 
tro på den kommande Frälsaren uppriktigt 
och ångerfullt bekände sina synder inför 
Gud och vände sig bort från dem. Se Jo-
hannes 3:16, Romarna 6:23 och 1 Johannes 
1:9. Detta skulle även gälla samtliga deras 
avkomlingar, eftersom alla avkomlingar 
sedan dess har syndat (se Romarna 3:23). 

Bibeln lär oss att Jesus är en person i 
Gudomen. Se Jesaja 9:6, Hebreerna 1:8. 
Men Jesus blev dessutom människa när 
Han kom hit till jorden och levde mitt 
ibland oss. Det var en ofattbar kärlek och 
förnedring att Jesus frivilligt lämnade uni-
versums tron för att ta på sig din och min 
mänskliga natur. Se Filipperna 2:5-8, Heb-
reerna 2:17, 4:15. Vad skall man då inte 
säga om att Han frivilligt dog en fruk-
tansvärt grym död för att vi skulle kunna få 
Guds förlåtelse, som är vår rätt till himlen. 
Han bad dessutom för dem som korsfäste 
Honom (se Lukas 23:34). 

På grund av Adams och Evas synd blev 
människans natur så fördärvad att det här-
efter var omöjligt för någon människa att i 
egen kraft hålla Guds lag. Det krävs att vi 
föds på nytt genom tron på Jesus (se Jo-
hannes 3:3). När vi överlämnar oss helt 
och hållet till Jesus av kärlek till Honom, 
kan Han, genom den helige Ande, förändra 

vårt sinne, vår vilja, våra tankar, ord och 
gärningar, så att vi avbildar Hans karaktär 
(se 2 Korintierna 3: 18).  
     För att få evigt liv måste vi alltså få 
Guds förlåtelse efter uppriktig bekännelse 
inför Gud. Men det krävs också att vi får 
kraft från den helige Ande till att efterleva 
Tio Guds Bud (se Romarna 8:13). På så vis 
blir vi passande för himlen. Men även vårt 
samhälle skulle förvandlas om männi-
skans hjärta förvandlades på detta sätt 
och fylldes av kärlek till Gud och med-
människan. Detta är botemedlet mot sam-
hällets sönderfall. Jesus bevisade genom 
sitt liv på jorden att det också är möjligt för 
oss att leva ett sant och rättfärdigt liv. 

Jesus visade oss Guds oändliga kärlek 
genom sitt liv och sin död för vår skull. Se 
Johannes 1:18. Gud är rättvis och upphöjd 
över allt och alla i sitt konungsliga maje-
stät. Detta har Satan i alla tider på ett bed-
rägligt sätt förvanskat för att få männi-
skorna att tro att Gud är hård och oförson-
lig. Satan har alltid klätt Gud med sina 
egna onda egenskaper när han försökt för-
leda människorna till att tro att det är Gud 
som orsakar ondskan och eländet i världen, 
medan det alltså är Satan och hans fallna 
änglar som åstadkommer allt detta. Jesus 
visade emellertid att Guds karaktär öve-
rensstämmer med principerna i Guds lag, 
Tio Guds Bud. Se 2 Mosebok 20:3-17. 

Sedan syndafallet har Satan och hans 
fallna änglar frestat människorna till synd. 
Men Satans verksamhet är inte begränsad 
till att få oss att synda. I Lukas 13:10-17 
kan vi läsa att när Jesus en sabbat undervi-
sade i en synagoga botade Han där en 
kvinna som varit sjuk i 18 år och sade ”… 
och denna kvinna, en Abrahams dotter, 
som Satan har hållit bunden i arton år ….
Vers 16. Jämför Apostlagärningarna 10:38 
(Satan orsakar förstås inte alla sjukdomar). 
Jesu helande och livgivande kraft är 
motsatsen till Satans livsförstörande kraft.  

Satans och hans änglar är emellertid 
verksamma för att förorsaka ytterligare li-
dande. I Jobs 1:a kapitel  kan vi läsa om 
Åklagaren, dvs Satan. (”Satan” är ett heb-
reiskt ord och betyder ”Åklagare”). Detta 
kapitel beskriver hur Satan dödar männi-
skor dels genom våld (genom att inspirera 
andra människor att utföra detta, se ver-
serna 15, 17) och dels genom att orsaka 

Därför är det logiskt att sluta sig till att 
Satan även kan orsaka jordbävningar, 
hungersnöd, ödeläggande oväder, oly-
ckor och katastrofer på land och till 
sjöss samt t.o.m. krig i sina försök att 
förorsaka lidande och död hos människor. 

I Jobs 1:a och 2:a kapitel kan vi läsa att 
Satan fick tillåtelse av Gud att åstadkomma 
naturkatastrofer, mord och sjukdom. Dessa 

Var kommer ondskan ifrån?

Människans syndafall 

Satan skyller ondskan på Gud

Jesus helar, men Satan förstör 

Gränslös kärlek 

Gud kan ge oss kraft att hålla lagen
Guds lösning

Varför tillåter Gud det onda? 

eldsvådor (vers 16) och storm (vers 19). 

att gå tillbaka till den händelse då ondskan
uppstod i universum. 

Bibeln gör helt klart för oss att den 
ondska som vi sett så mycket av här i värl-
den började i himlen en gång. Den ängel
som hade den högsta ställningen bland alla
skapade varelser gjorde uppror mot Gud.
Han ifrågasatte Guds regering, eftersom
han blivit självisk och ville bli jämställd
med Gud: ”… högt ovanför Guds stjärnor 
vill jag ställa min tron…Jag vill…göra mig 
lik den Högste”. Jesaja 14:12-14. Jämför 
Hesekiel 28:12-15. 

Bibeln lär oss att denne högt uppsatte
ängel, som följaktligen är lika mycket en
person som Du och jag, kallas Satan.
Genom bedrägeri fick han med sig en
tredjedel av Guds änglar i sitt uppror mot
Gud. Se Upp. boken 12:4 och 9. Satan och 
hans fallna änglar tvingades lämna himlen
och förvisades till jorden där de skulle
förmå människan att – precis som de - bli
självisk och göra uppror mot Gud. Följden
skulle bli oceaner av sorg och lidande hos 
ett oräkneligt antal människor. 

Bibeln lär oss att Gud skapade män-
niskan (Adam och Eva) till sin avbild här 
på jorden. Genom att äta av livets träd
kunde våra första föräldrar leva för evigt i
ett paradis där sorg, lidande och död inte
existerade. Se 1 Mosebok 1:26, 2:9. Men
Gud tillät Adam och Eva att frestas av
Satan för att härigenom sätta dem på prov. 
Genom denna test skulle de få tillfälle att
visa sin kärlek och lydnad mot Gud. De
skulle inte äta av ett visst träd i Edens 
lustgård, vilken Gud planterat åt dem för 
att skötas och bevaras.  Om de ändå åt av 
detta träd skulle de dö. De fick emellertid
äta från alla andra fruktträd som fanns i 
denna lustgård. Se 1 Mosebok 2:15-17. 

Eftersom Satan och hans fallna änglar
förvisats till jorden efter deras uppror mot
Gud i himlen kunde de nu fresta Adam och 
Eva att äta av det förbjudna trädet och 
därmed försöka få dem att bli olydiga mot 
Gud. Genom att uppträda i falsk skepnad, i
form av en orm (se Upp. boken 12:9), inför 
Eva lyckades Satan förmå henne att äta av 
detta träd. Eva i sin tur gav därefter denna
förbjudna frukt till Adam som då också åt. 
Se 1 Mosebok 3:1-6. 

När Gud satte våra första föräldrar på
prov valde dessa att vara olydiga mot 
Honom. Följden blev att olyckan sänkte
sig ned över jorden. Sorg, lidande och död
som Adam och Eva tidigare inte hade
någon erfarenhet av skulle härefter bli 
ständiga följeslagare till människan.  

Vad skulle nu Gud göra när jorden
drabbades av denna katastrof? Människan
hade följt sin egen vilja och överträtt Guds
lag, Tio Guds Bud, som uttrycker Guds 
kärlek och är grunden för Guds regering på 
jorden. Dessa bud har i muntlig form varit
kända av människan sedan skapelsen. Se 2

Mosebok 20:3-17. Överträdelse av Tio 
Guds Bud är synd, se 1 Johannes 3:4. Men
syndens lön är döden, se Hesekiel 18:4, 20. 

Men fanns det då något alternativ till
att Adam och Eva skulle dö eftersom de 
hade syndat mot Gud? Jo, Gud hade en
lösning – en underbar sådan. Fadern sände
sin Son, Jesus Kristus, att ta på sig deras
straff och dö i deras ställe: 
 ”Våra synder bar han i sin egen kropp
upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort 
från synderna och leva för rättfärdigheten.
Genom hans sår har ni blivit botade”.
1 Petrus 2:24. 

Jesus dog för våra synders skull. Adam
och Eva fick möjlighet till evigt liv, i stäl-
let för evig död, om de genom en levande 
tro på den kommande Frälsaren uppriktigt 
och ångerfullt bekände sina synder inför
Gud och vände sig bort från dem. Se Jo-
hannes 3:16, Romarna 6:23 och 1 Johannes 
1:9. Detta skulle även gälla samtliga deras 
avkomlingar, eftersom alla avkomlingar 
sedan dess har syndat (se Romarna 3:23). 

Bibeln lär oss att Jesus är en person i 
Gudomen. Se Jesaja 9:6, Hebreerna 1:8. 
Men Jesus blev dessutom människa när
Han kom hit till jorden och levde mitt
ibland oss. Det var en ofattbar kärlek och 
förnedring att Jesus frivilligt lämnade uni-
versums tron för att ta på sig din och min
mänskliga natur. Se Filipperna 2:5-8, Heb-
reerna 2:17, 4:15. Vad skall man då inte
säga om att Han frivilligt dog en fruk-
tansvärt grym död för att vi skulle kunna få
Guds förlåtelse, som är vår rätt till himlen.
Han bad dessutom för dem som korsfäste
Honom (se Lukas 23:34). 

På grund av Adams och Evas synd blev
människans natur så fördärvad att det här-
efter var omöjligt för någon människa att i 
egen kraft hålla Guds lag. Det krävs att vi
föds på nytt genom tron på Jesus (se Jo-
hannes 3:3). När vi överlämnar oss helt
och hållet till Jesus av kärlek till Honom,
kan Han, genom den helige Ande, förändra

vårt sinne, vår vilja, våra tankar, ord och 
gärningar, så att vi avbildar Hans karaktär
(se 2 Korintierna 3: 18). 

För att få evigt liv måste vi alltså få 
Guds förlåtelse efter uppriktig bekännelse 
inför Gud. Men det krävs också att vi får 
kraft från den helige Ande till att efterleva 
Tio Guds Bud (se Romarna 8:13). På så vis 
blir vi passande för himlen. Men även vårt 
samhälle skulle förvandlas om männi-
skans hjärta förvandlades på detta sätt
och fylldes av kärlek till Gud och med-
människan. Detta är botemedlet mot sam-
hällets sönderfall. Jesus bevisade genom
sitt liv på jorden att det också är möjligt för 
oss att leva ett sant och rättfärdigt liv. 

Jesus visade oss Guds oändliga kärlek
genom sitt liv och sin död för vår skull. Se 
Johannes 1:18. Gud är rättvis och upphöjd 
över allt och alla i sitt konungsliga maje-
stät. Detta har Satan i alla tider på ett bed-
rägligt sätt förvanskat för att få männi-
skorna att tro att Gud är hård och oförson-
lig. Satan har alltid klätt Gud med sina
egna onda egenskaper när han försökt för-
leda människorna till att tro att det är Gud
som orsakar ondskan och eländet i världen, 
medan det alltså är Satan och hans fallna 
änglar som åstadkommer allt detta. Jesus
visade emellertid att Guds karaktär öve-
rensstämmer med principerna i Guds lag,
Tio Guds Bud. Se 2 Mosebok 20:3-17.

Sedan syndafallet har Satan och hans 
fallna änglar frestat människorna till synd.
Men Satans verksamhet är inte begränsad 
till att få oss att synda. I Lukas 13:10-17
kan vi läsa att när Jesus en sabbat undervi-
sade i en synagoga botade Han där en
kvinna som varit sjuk i 18 år och sade ”…
och denna kvinna, en Abrahams dotter, 
som Satan har hållit bunden i arton år ….
Vers 16. Jämför Apostlagärningarna 10:38
(Satan orsakar förstås inte alla sjukdomar).
Jesu helande och livgivande kraft är 
motsatsen till Satans livsförstörande kraft.  

Satans och hans änglar är emellertid
verksamma för att förorsaka ytterligare li-
dande. I Jobs 1:a kapitel  kan vi läsa om
Åklagaren, dvs Satan. (”Satan” är ett heb-
reiskt ord och betyder ”Åklagare”). Detta
kapitel beskriver hur Satan dödar männi-
skor dels genom våld (genom att inspirera 
andra människor att utföra detta, se ver-
serna 15, 17) och dels genom att orsaka 

Därför är det logiskt att sluta sig till att
Satan även kan orsaka jordbävningar, 
hungersnöd, ödeläggande oväder, oly-
ckor och katastrofer på land och till 
sjöss samt t.o.m. krig i sina försök att 
förorsaka lidande och död hos människor. 

I Jobs 1:a och 2:a kapitel kan vi läsa att
Satan fick tillåtelse av Gud att åstadkomma
naturkatastrofer, mord och sjukdom. Dessa 

Var kommer ondskan ifrån?

Människans syndafall

Satan skyller ondskan på Gud

Jesus helar, men Satan förstör

Gränslös kärlek

Gud kan ge oss kraft att hålla lagen
Guds lösning

Varför tillåter Gud det onda?

eldsvådor (vers 16) och storm (vers 19).

För att få evigt liv måste vi alltså få 

kraft från den helige Ande till att efterleva 

För att få evigt liv måste vi alltså få 

kraft från den helige Ande till att efterleva 

kapitel visar att Satan påstod att Job, som 
då var Guds trognaste barn på jorden, 
tjänade Gud av själviska skäl. Gud hade 
nämligen välsignat Job med stor familj och 
stora rikedomar. 

För att inte dessa anklagelser mot Job 
skulle leva kvar i evighet valde Gud i det 
här fallet att låta Satan ta ifrån Job allt 
detta som Gud välsignat honom med. (Men 
Job förblev trogen trots detta). 

Jobs olyckor inträffade utan att Job 
visste varför. Och trots att Job var Guds 
trognaste barn på jorden. Detta kan lära oss 
att vi inte alltid kan förstå varför Gud 
tillåter att människor drabbas av katastro-
fer och olika slags lidanden. Dessa kan 
alltså drabba både Guds sanna barn och 
ogudaktiga människor. 

Bibeln visar emellertid tydligt att Guds 
änglar beskyddar Guds barn på ett särskilt 
sätt. Se Psaltaren 34:8, Jesaja 63: 9. 

människor och nationer kan drabbas av 
lidanden och olyckor därför att de för-
kastat frälsningen i Jesus Kristus. Allra 

”… Kristus dog för våra synder enligt 
Skrifterna”. 1 Korintierna 15:3.  
      Fadern drog bort sitt beskydd från sin 
Son när Sonen tog på sig hela världens 
syndaskuld och änglarna på Faderns befall-
ning inte längre skyddade Sonen från Sa-
tans attacker. Varför då? Jo, för att när Je-
sus dog var det vårt straff för synden som
Han tog på sig. Och Guds hat till synden 
tvingade Honom att dölja sin närvaro för 
Sonen. Det var därför Satan och hans fall-
na änglar kunde plåga Jesus på detta sätt. 
Se 1 Mosebok 3:14-15; Galaterna 3:13-16; 
Upp. boken 12:9.  

Normalt sett drar Gud gradvis bort sitt 
beskydd när man vägrar ta emot frälsni-
ngen i Jesus Kristus. Se 3 Mosebok 26:14-
46. Det bör emellertid nämnas att Satan
ibland kan ha större nytta av de ogudaktiga
och deras inflytande på andra människor
genom att inte plåga dem, utan i stället låta
det gå dem väl. Det är å andra sidan viktigt
att veta att Satans stora glädje är att
förorsaka elände och fördärv.

När det gäller Guds handlande med 
enskilda länder under t ex de senaste 150 
åren kan det vara lämpligt att tänka på vil-
ka länder som Gud välsignat mest 
beträffande frihet, fred och välstånd. Har 
inte Skandinavien (inte minst Sverige) och 
USA, där evangeliet om Jesus Kristus haft 
ett särskilt starkt inflytande också blivit 
särskilt välsignade av Gud? 

Många av oss har skakats av våldsdåd 
som fått stor uppmärksamhet i media. Det 
kan vara psykiska sjukdomar, religiös 
fanatism, narkotika, alkohol, i vissa fall ett 
tillstånd av meningslöshet eller bitterhet 
som ligger bakom flera av dessa illdåd.  

Men det kan också vara något annat. 
Jesus kom en gång till ”gadarenernas 

land” och  där ”kom två besatta emot ho-
nom ut från gravarna där. De var så våld-
samma att ingen kunde ta sig fram den vä-
gen.” Matteus 8:28. Dessa var ”besatta” 
av onda andar. Se vers 31. 

Dessa onda andar var fallna änglar som 
påverkade, behärskade och styrde dessa 
arma människor och gjorde dem våldsam-
ma. Fallna änglar kan få människor som de 
behärskar, även om dessa personer inte vet 
om det, att begå olika slags ondska. Vissa 
påverkar de till att utföra våld och andra 
kriminella handlingar (t ex terrordåd). 

Som tidigare konstaterats har antalet 
anmälda brott i Sverige ökat med mer än 6 
gånger (600%) på 50 år. Låt oss jämföra 
denna utveckling med de förhållanden som 
Jesus sade skulle råda när Han kommer 
tillbaka och skänker evigt liv åt sina barn: 
”Genom att laglösheten tilltar kommer 
kärleken att kallna hos de flesta. Men den 
som håller ut till slutet skall bli frälst. ”
(Matteus 24:12, 13). 

Är inte denna utveckling som Jesus här 
talar om en bra beskrivning på vår tid? 

Trots att Satan och hans änglar kommer 
att ta makten över allt fler människors 
sinnen och tankar och få dem att begå allt 
fler och större synder ju närmare Jesu åter-
komst vi kommer, finns det ingen orsak att 

Jesus gäller ännu. Och då även löftet om 
evig och fullkomlig glädje och frid för alla 
som tar emot Jesus som sin personlige 
Frälsare. Efter Jesu återkomst skall den 
högsta åtrå och de mest upphöjda mål bli 
verklighet för dem. Trots det skall de alltid 
finna nya höjder att nå i all evighet. 

När ondskan kommer att nå sin höjd-
punkt här på jorden i samband med Jesu 
återkomst skall hela mänskligheten sättas 
på prov och delas upp i två grupper. Enligt 
Bibeln skall en liten grupp ta Guds sigill
på sina pannor. Se Upp. boken 7:1-8. Den 
andra och stora gruppen skall ta vilddju-
rets märke på sina pannor eller händer. Se 

Upp. boken 14:9-12. Vad betyder då detta? 
Låt oss gå tillbaka till mänsklighetens bör-
jan för att få ett svar. 

När människan (Adam och Eva) skapa-
des sattes, som vi tidigare sett, våra första 
föräldrar på prov av Gud för att det skulle 
visa sig om de älskade Gud genom att lyda 
Hans befallning att inte äta från ett visst 
träd i Eden.  

Precis som alla människor (då två 
personer) prövades av Gud genom en 
särskild test strax efter deras skapelse skall 
alla människor prövas genom en särskild 
test strax före Jesu återkomst. Då skall det 
stå klart för alla vem som verkligen älskar 
Gud, vilket visar sig när man av hjärtat 
bekänt sina synder inför Honom och däref-
ter är trogen Honom i allt, genom Guds 
Andes kraft. Vad blir det för test den här 
gången? Vad är ett sigill? 

Både på Bibelns tid och senare har 
kungar satt sina sigill på de grundlagar de 
upprättat som grund för sina regeringar. 
Ofta var sigillet någon slags stämpel. Då 
sigillet fanns på lagen hade den auktoritet. 
Även viktiga dokument måste ha kungens 
sigill för att bli giltiga.  

I 1 Kungaboken 21:8; Ester 3:12 och 
8:8 finner vi bibliska exempel på sådana 
konungsliga sigill (ej att förväxla med det 
sigill, den helige Ande, som alla får vid sin 
omvändelse, se Efesierna 1:13). 

Härskaren satte sitt sigill också på de 
mynt han gav ut. Därmed garanterades de-
ras värde. Ett exempel på ett sigill från vår 
egen tid är ”Gustav VI Adolf, Sveriges 
Konung” på en äldre svensk enkrona. 

Guds sigill finns i Hans lag – Tio Guds 
Bud. Vi kan inte förvänta oss att det finns 
ett sigill med en verklig stämpel på Tio 
Guds Bud. Men Guds sigill måste inne-
hålla Hans 1) namn, 2) beskrivande titel 
och 3) ange omfattningen av Hans rike.

Allt detta finner vi i ett – och endast ett 
- av Tio Guds Bud. Och det är i
sabbatsbudet, det fjärde budet i 2 Mosebok
20:8-11:

”…Ty på sex dagar gjorde HERREN 
himlen och jorden och havet och allt vad 
som är i dem…”.

1) Hans namn är HERREN, 2) Hans
titel är SKAPAREN och 3) Hans rikes 
omfattning är HIMLEN OCH JORDEN, 
eftersom Han har skapat allting.

I Upp. boken 14:7 står det: ”Frukta
Gud och ge honom äran, ty stunden för 
hans dom har kommit. Tillbe honom som 
har skapat himlen och jorden och havet 
och vattenkällorna.”

Här citeras praktiskt taget från det fjär-
de budet. Uppmaningen att tillbe (följa och 
tjäna) Skaparen innebär därför att helga 
sabbatsdagen – skapelsens minnesmärke. 
Sabbatsdagen är alltså lika giltig i Bibelns 
sista bok som i dess första bok, dvs lika 
giltig idag som när den kom till.  

      Bibeln lär oss däremot också att 

tydligast framgår det när vi tänker på att 

Varför allt detta våld? Mänsklighetens sista test

Laglösheten ökar

Guds sigill

förtvivla. Erbjudandet om frälsningen i 
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    Traditionellt skiljer sig de flesta kristna 
samfunds framställning av Tio Guds Bud 
från vad som står i 2 Mosebok 20:3-17. 
Man har utelämnat det andra budet (som 
förbjuder tillbedjan av bildstoder och av-
bilder). Dessutom har man delat det tionde 
budet (som förbjuder begär), så att detta 
bud blivit två bud. Härigenom har det sam-
manlagt blivit tio bud. Men även det fjärde 
budet, sabbatsbudet, är annorlunda i denna 
framställning, som vi snart skall förstå. 

    Den vilodag de flesta kristna firar idag 
är hednisk och har sitt ursprung i forna 
tiders soldyrkan. Söndagen (”Sunday” på 
engelska som betyder ”soldag”) var den 
veckodag hedningarna tillbad solen på. För 
att dessa lättare skulle kunna ta emot 
kristendomen ”flyttade” bekännande krist-
na Bibelns vilodag, vår lördag, till solens 
dag, söndagen. Man sade att söndagen 
skulle firas till minne av Jesu uppståndelse. 
Men Bibeln säger inte ett ord om detta.  

Ur en katolsk lärobok kan vi läsa detta: 
”Fråga: Vilken dag är sabbatsdagen? 
Svar: Lördagen är sabbatsdagen. 
Fråga: Varför firar vi söndagen i stället 
för lördagen? 
Svar: Vi firar söndagen i stället för 
lördagen därför att den katolska kyrkan på 
kyrkomötet i Laodicea (336 e Kr) överförde 
sabbatens helighet från lördag till söndag”
(Peter Geiermann; C SS R, ”The Convert’s 
Catechism of Catholic Doctrine”,  sid 50).  

Från ”The Catholic Mirror”, kardinal 
Gibbons officiella tidning, kunde man den 
23 september 1893 läsa: ”Över tusen år 
innan det fanns en protestant ändrade den 
katolska kyrkan i kraft av sin gudomliga 
kallelse dagen (för vila) från lördagen till 
söndagen…Den kristna sabbaten är därför 
den katolska kyrkans erkända avkomma 
…och detta utan ett ords invändning från 
den protestantiska världen.” 

Det fjärde budet i Bibeln säger att vi 
skall helga sabbatsdagen (lördagen) som 
ett minne av skapelsen: ”Tänk på sabbats-
dagen, så att du helgar den…Ty på sex 
dagar gjorde HERREN himlen och jorden 
och havet och allt vad som är i dem, men 
han vilade på sjunde dagen. Därför har 
HERREN välsignat sabbatsdagen och hel-
gat den.” 2 Mosebok 20:8-11. 

1 Mosebok 2:1-3 lär oss att det var på 
den sjunde dagen (lördagen) i skapelsen 
som Gud instiftade sabbatsdagen, som då 
blev helig. Sabbatsbudet instiftades alltså 
mer än två tusen år innan det fanns någon 
jude. Detta bud gavs således till hela 
mänskligheten och inte bara till judarna, 
som vissa påstår.  

Det kan nämnas att de första kristna 
helgade sabbatsdagen och inte söndagen. 
Se Matteus 5:17, 18; 24:20 (här talar Jesus 
om kristnas flykt från Jerusalem vid den 
romerske härföraren Titus anfall mot 
staden år 70 e Kr, ungefär 40 år efter Jesu 

död); Apostlagärningarna 13:14-15; 13:42-
44; 16:13; 17:1-2; 18:4. Se även Lukas 
4:16 och 1 Petrus 2:21 (Jesu exempel för 
alla sanna kristna). 

Eftersom sabbaten pekar tillbaka på 
skapelsen är den också tecknet på (samma) 
Guds kraft som återställer Guds avbild i 
oss, genom den helige Ande (Hesekiel 
20:12, 20). Sabbaten påminner oss varje 
vecka om att genom Hans kraft kan vi 
hålla Tio Guds Bud. Och den som avsikt-
ligt bryter mot ett eller flera bud kan inte 
bli frälst. Se Galaterna 5:19-21, Matteus 
19:16-17 och Jakob 2:10-12. 

Romarna 4:11 visar att sigill och tecken 
är samma sak. (i vissa översättningar står 
det ”bekräftelse” i denna vers, men enligt 
grundtexten skall det vara ”sigill” här). 

Strax före Jesu återkomst skall alltså 
hela mänskligheten ta antingen Guds 
sigill (tecken eller märke) eller vilddjurets 
märke. Eftersom Guds sigill eller märke 
är sabbatsdagen måste vilddjurets märke 
vara söndagen. De som kommer att ta 
Guds sigill skall hålla Guds lag (se Upp. 
boken 14:12), genom Guds kraft, medan 
de som kommer att ta vilddjurets märke 
(se Upp. boken 14:11) skall överträda 
Guds lag (vilddjuret symboliserar en makt 
som vill tvinga människorna att hålla 
söndagen helig). 

Det är viktigt att förstå att de tre 
änglarnas budskap i Upp. boken 14:6-12 
hör ihop. De som följer Guds uppmaning 
att frukta Gud och tillbedja Skaparen i vers 
7 kommer alltså att helga sabbatsdagen, 
som är skapelsens minnesmärke. De som 
vägrar att tillbedja Skaparen (och därmed 
helga sabbatsdagen) och i stället ”tillber 
vilddjuret…och tar dess märke” i vers 9, 
håller söndagen helig. Dessa som härige-

sina egna onda karaktärsegenskaper. 
Den dag vi håller helig visar alltså vil-

ken makt vi tillber (följer och tjänar), se-
dan vi fått kunskap om detta. 

Det är viktigt att komma ihåg att lyd-
nad mot Gud – så långt vi hittills fått ljus i 
Bibeln – är det prov som visar om vi är 
Guds barn. Detta gäller även sabbatsbu-
det. Låt oss tänka på Jesu ord: ”Älskar ni 
mig, så håller ni mina bud” (Johannes 
14:15). Se även 1 Johannes 2:3, 4. 

Observera att enligt Upp. boken 13:16, 
17 tar ingen vilddjurets märke på sig förrän 
statsmakterna någon gång i framtiden stif-
tar söndagslagar. 

Vet Du att söndagslagarna skall börja i 
USA (se Upp. boken 13:11-18) och sedan 
sprida sig till resten av världen, alltså 
även till Sverige. Men Gud skall gripa in 
och rädda sitt folk från de svåra förföljelser  
som dessa skall medföra i samtliga 
världens länder (Upp. boken 19:19-21). 

Det är vid Jesu återkomst som Gud skall 
gripa in och rädda sitt folk. 

Den lilla grupp som kommer att ta Guds 
sigill (på sina ”pannor”, som symboliserar 
förståndet, dvs religiös övertygelse) skall 
beskyddas från att förgås av de sju sista 
plågorna. Se Upp. boken, kapitlen 7 och 16.  

Den stora gruppen, däremot, som kom-
mer att ta vilddjurets märke (på sin ”pan-
na” eller på sin ”hand”, dvs handling för 
att vinna personliga fördelar utan religiös 
övertygelse) skall förgås av de sju sista 
plågorna (vilka är Guds straff som visar sig 
genom olika katastrofer och lidanden 
runtom vår jord). Se Upp. boken 14:9-12, 
16:1-21. Detta måste ske eftersom de i alla 
avseenden blivit fördärvade till sin karak-
tär och inte längre är mottagliga för fräls-
ningens budskap. 

Guds gränslösa kärlek uppenbarades 
när Jesus, sann Gud, lämnade sin tron och 
härligheten i himlen och ”utblottade sig 
själv och antog en tjänares gestalt…och 
blev lydig ända till döden, ja, ända till 
döden på korset” (Filipperna 2:7, 8) för 
våra synders skull. Den levande Guden är 
källan till allt liv, allt ljus och all sann 
glädje på jorden och i himlen.  

Redan nu kan Guds barn få uppleva 
en försmak av den verkligt djupa glädje, 
lycka och frid som sedan i all evighet 
och i överflöd skall råda när synd och 
lidande för all framtid är utrotade från 
universum. Häri ligger vårt framtidshopp. 
Allt detta erbjuder Gud oss idag. Det enda 
som krävs är att vi i tro tar emot Jesus som 
vår personlige Frälsare. ”…Och du som 
törstar, kom! Den som vill får ta emot 
livets vatten för intet” (Upp. boken 22:17) 
– säger Jesus till Dig idag!

Vill Du veta mer om det Du har läst 
i den här artikeln? Kryssa då för 
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nom förkastar Gud övervinns slutgiltigt av

Traditionellt skiljer sig de flesta kristna 
samfunds framställning av Tio Guds Bud
från vad som står i 2 Mosebok 20:3-17.
Man har utelämnat det andra budet (som
förbjuder tillbedjan av bildstoder och av-
bilder). Dessutom har man delat det tionde
budet (som förbjuder begär), så att detta
bud blivit två bud. Härigenom har det sam-
manlagt blivit tio bud. Men även det fjärde
budet, sabbatsbudet, är annorlunda i denna 
framställning, som vi snart skall förstå. 

Den vilodag de flesta kristna firar idag
är hednisk och har sitt ursprung i forna 
tiders soldyrkan. Söndagen (”Sunday” på
engelska som betyder ”soldag”) var den 
veckodag hedningarna tillbad solen på. För 
att dessa lättare skulle kunna ta emot
kristendomen ”flyttade” bekännande krist-
na Bibelns vilodag, vår lördag, till solens
dag, söndagen. Man sade att söndagen 
skulle firas till minne av Jesu uppståndelse. 
Men Bibeln säger inte ett ord om detta. 

Ur en katolsk lärobok kan vi läsa detta:
”Fråga: Vilken dag är sabbatsdagen?
Svar: Lördagen är sabbatsdagen. 
Fråga: Varför firar vi söndagen i stället
för lördagen? 
Svar: Vi firar söndagen i stället för 
lördagen därför att den katolska kyrkan på 
kyrkomötet i Laodicea (336 e Kr) överförde 
sabbatens helighet från lördag till söndag”
(Peter Geiermann; C SS R, ”The Convert’s 
Catechism of Catholic Doctrine”, sid 50). 

Från ”The Catholic Mirror”, kardinal
Gibbons officiella tidning, kunde man den
23 september 1893 läsa: ”Över tusen år 
innan det fanns en protestant ändrade den 
katolska kyrkan i kraft av sin gudomliga
kallelse dagen (för vila) från lördagen till
söndagen…Den kristna sabbaten är därför 
den katolska kyrkans erkända avkomma 
…och detta utan ett ords invändning från 
den protestantiska världen.” 

Det fjärde budet i Bibeln säger att vi 
skall helga sabbatsdagen (lördagen) som
ett minne av skapelsen: ”Tänk på sabbats-
dagen, så att du helgar den…Ty på sex
dagar gjorde HERREN himlen och jorden
och havet och allt vad som är i dem, men 
han vilade på sjunde dagen. Därför har 
HERREN välsignat sabbatsdagen och hel-
gat den.” 2 Mosebok 20:8-11. 

1 Mosebok 2:1-3 lär oss att det var på
den sjunde dagen (lördagen) i skapelsen 
som Gud instiftade sabbatsdagen, som då
blev helig. Sabbatsbudet instiftades alltså 
mer än två tusen år innan det fanns någon
jude. Detta bud gavs således till hela
mänskligheten och inte bara till judarna, 
som vissa påstår. 

Det kan nämnas att de första kristna 
helgade sabbatsdagen och inte söndagen.
Se Matteus 5:17, 18; 24:20 (här talar Jesus
om kristnas flykt från Jerusalem vid den
romerske härföraren Titus anfall mot 
staden år 70 e Kr, ungefär 40 år efter Jesu

död); Apostlagärningarna 13:14-15; 13:42-
44; 16:13; 17:1-2; 18:4. Se även Lukas 
4:16 och 1 Petrus 2:21 (Jesu exempel för 
alla sanna kristna). 

Eftersom sabbaten pekar tillbaka på
skapelsen är den också tecknet på (samma)
Guds kraft som återställer Guds avbild i
oss, genom den helige Ande (Hesekiel
20:12, 20). Sabbaten påminner oss varje 
vecka om att genom Hans kraft kan vi 
hålla Tio Guds Bud. Och den som avsikt-
ligt bryter mot ett eller flera bud kan inte 
bli frälst. Se Galaterna 5:19-21, Matteus
19:16-17 och Jakob 2:10-12. 

Romarna 4:11 visar att sigill och tecken 
är samma sak. (i vissa översättningar står 
det ”bekräftelse” i denna vers, men enligt 
grundtexten skall det vara ”sigill” här).

Strax före Jesu återkomst skall alltså
hela mänskligheten ta antingen Guds
sigill (tecken eller märke) eller vilddjurets 
märke. Eftersom Guds sigill eller märke 
är sabbatsdagen måste vilddjurets märke 
vara söndagen. De som kommer att ta 
Guds sigill skall hålla Guds lag (se Upp.
boken 14:12), genom Guds kraft, medan
de som kommer att ta vilddjurets märke 
(se Upp. boken 14:11) skall överträda
Guds lag (vilddjuret symboliserar en makt 
som vill tvinga människorna att hålla 
söndagen helig). 

Det är viktigt att förstå att de tre 
änglarnas budskap i Upp. boken 14:6-12 
hör ihop. De som följer Guds uppmaning 
att frukta Gud och tillbedja Skaparen i vers 
7 kommer alltså att helga sabbatsdagen, 
som är skapelsens minnesmärke. De som 
vägrar att tillbedja Skaparen (och därmed 
helga sabbatsdagen) och i stället ”tillber 
vilddjuret…och tar dess märke” i vers 9, 
håller söndagen helig. Dessa som härige-
nom förkastar Gud övervinns slutgiltigt av 
sina egna onda karaktärsegenskaper. 

Den dag vi håller helig visar alltså vil-
ken makt vi tillber (följer och tjänar), se-
dan vi fått kunskap om detta. 

Det är viktigt att komma ihåg att lyd-
nad mot Gud – så långt vi hittills fått ljus i
Bibeln – är det prov som visar om vi är 
Guds barn. Detta gäller även sabbatsbu-
det. Låt oss tänka på Jesu ord: ”Älskar ni
mig, så håller ni mina bud” (Johannes 
14:15). Se även 1 Johannes 2:3, 4. 

Observera att enligt Upp. boken 13:16, 
17 tar ingen vilddjurets märke på sig förrän
statsmakterna någon gång i framtiden stif-
tar söndagslagar. 

Vet Du att söndagslagarna skall börja i
USA (se Upp. boken 13:11-18) och sedan
sprida sig till resten av världen, alltså 
även till Sverige. Men Gud skall gripa in
och rädda sitt folk från de svåra förföljelser 
som dessa skall medföra i samtliga 
världens länder (Upp. boken 19:19-21).

Det är vid Jesu återkomst som Gud skall
gripa in och rädda sitt folk.

Den lilla grupp som kommer att ta Guds 
sigill (på sina ”pannor”, som symboliserar
förståndet, dvs religiös övertygelse) skall 
beskyddas från att förgås av de sju sista 
plågorna. Se Upp. boken, kapitlen 7 och 16.  

Den stora gruppen, däremot, som kom-
mer att ta vilddjurets märke (på sin ”pan-
na” eller på sin ”hand”, dvs handling för
att vinna personliga fördelar utan religiös 
övertygelse) skall förgås av de sju sista 
plågorna (vilka är Guds straff som visar sig
genom olika katastrofer och lidanden
runtom vår jord). Se Upp. boken 14:9-12,
16:1-21. Detta måste ske eftersom de i alla
avseenden blivit fördärvade till sin karak-
tär och inte längre är mottagliga för fräls-
ningens budskap. 

Guds gränslösa kärlek uppenbarades
när Jesus, sann Gud, lämnade sin tron och 
härligheten i himlen och ”utblottade sig 
själv och antog en tjänares gestalt…och
blev lydig ända till döden, ja, ända till
döden på korset” (Filipperna 2:7, 8) för 
våra synders skull. Den levande Guden är 
källan till allt liv, allt ljus och all sann
glädje på jorden och i himlen.

Redan nu kan Guds barn få uppleva 
en försmak av den verkligt djupa glädje,
lycka och frid som sedan i all evighet 
och i överflöd skall råda när synd och 
lidande för all framtid är utrotade från
universum. Häri ligger vårt framtidshopp.
Allt detta erbjuder Gud oss idag. Det enda
som krävs är att vi i tro tar emot Jesus som
vår personlige Frälsare. ”…Och du som
törstar, kom! Den som vill får ta emot 
livets vatten för intet” (Upp. boken 22:17) 
– säger Jesus till Dig idag! 

Vill Du veta mer om det Du har läst 
i den här artikeln? Kryssa då för 

och skicka talongen till : 

Sanningen för vår tid
Box 9

511 21 Kinna 

Jag vill kostnadsfritt få en 
bibelbrevkurs som ger en grundlig förk-
laring av Bibelns viktigaste sanningar, t 
ex frälsningsplanen, vägledning i livets 
olika situationer, vad som händer när 
vi dör och viktiga händelser i världen 
som snart  kommer att beröra oss alla.

Jag vill få bestsellern Den 
stora striden av Ellen White. Boken 
beskriver utförligt striden mellan gott
och ont, med särskild tonvikt på
händelserna omedelbart före Jesu
återkomst. Boken är gratis. Jag skickar
40 kr för postkostnad.

Namn__________________________

Adress_________________________

Erbjudande 

Guds sigill eller vilddjurets märke

Buden förändrade 

Sabbaten är ett minne av skapelsen

Söndagslagar i USA och Sverige

Postnr/Ort_____________________

     Sedan mitten av 1900-talet har det skett 
dramatiska förändringar i Sverige. Det har 
utvecklats ett materiellt välstånd som sak-
nar jämförelser i landets historia. Orsaken 
till detta är naturligtvis i första hand  en 
fantastisk teknisk utveckling som berör de 
flesta av livets områden. Och denna tek-
niska utveckling har vi oftast anledning att 
vara mycket tacksamma för. Vi vet vad 
den betytt för oss när det gäller medicinsk 
vetenskap, informationsteknologi, kommu-
nikationer och massmedia – bara för att ta 
några exempel. 

Samtidigt som mycket har blivit bättre i  
vårt land har emellertid en del saker blivit 
sämre. Materialismen har gjort livet lättare 
för oss på många sätt, men den har också 
ökat avståndet mellan människors hjärtan, 
eftersom det materiella mer och mer har 
fått ersätta mänskliga förhållanden. 

Värme och närhet människor emellan 
har följaktligen minskat. Inte minst inom 
familjen, som faller sönder mer och mer. 
Ensamheten har idag nått oroande nivåer. 
Den psykiska ohälsan ökar stadigt. Inte 
bara pga sämre mänskliga förhållanden 
utan också för att stressen ökar i samhället 
(för att vi skall kunna ha kvar och öka den 
materiella välfärden). Nöjesvärldens erbju-
danden ger föga lindring för dem som 
söker sin tillflykt där för att försöka lindra 
sin ångest och tomhet. 

Terrorism är idag ett stort problem i 
många länder och kan snart bli det i Sveri-
ge också. 

Miljöförstöring, med t ex klimatfö-
rändringar som följd, har blivit ett allt all-
varligare problem i Sverige och i  världen. 
Bibelns förutsägelser att jorden och atmos-
fären skulle ”nötas ut som en klädnad”
håller på att uppfyllas. Se Psaltaren 102:26, 
27; Jesaja 24:3-5.  

Ett av de största problemen i Sverige 
när det gäller utvecklingen från omkring 
1950 är ökad normlöshet och försämrad 
moral. Exempelvis sexuell urartning och 
bristande respekt för människovärdet håller 
på att bli alarmerande. Varje ny generation 
tycks stå för allt färre moraliska värderi-
ngar, samtidigt som de följaktligen i allt 
mindre utsträckning överför moraliska vär-
deringar till nästa generation. Detta bevisas 
av att brottsligheten går allt längre ner i 
åldrarna (med allt råare och grövre brott).  

Följden har blivit att brott har ökat 
dramatiskt. Enligt Brottsförebyggande 
Rådet (BRÅ) har antalet anmälda brott i 
Sverige ökat mer än 6 gånger, dvs mer än 
600%, från år 1950 (195 261 brott) till år 
2000 (1 miljon 214 968 brott). Även om 
ökningstakten har varierat däremellan, har 
det ändå varit en ökning så gott som hela 
tiden. Den brottsutveckling som här besk-

rivs är ett moraliskt haveri. Allt detta kan 
kännas tungt, men lite längre fram i denna 
skrift erbjuds en utväg som ger framtids-
hopp. Innan dess behöver vi emellertid 
förstå vilken tid vi lever i och vad som 
orsakar dessa problem.  

moraliskt förfall 
Enligt Bibeln lever vi nu i den yttersta 

tiden, eftersom denna tid skulle känne-
tecknas av ett djupt moraliskt förfall i 
mänskligheten: 

”Det skall du veta att i de sista dagarna 
skall det komma svåra tider. Då skall 
människorna vara själviska, penningkära, 
skrytsamma, stolta, fulla av smädelser, 
olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, 
gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av 
förtal, obehärskade, otyglade, fientliga mot 
det goda, svekfulla, besinningslösa och 
högmodiga. De skall älska njutningar i 
stället för Gud. De skall ha ett sken av 
gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll 
dig borta från dem!” (2 Timoteus 3:1-5). 

Tycker Du inte att detta är en bra besk-
rivning på vår egen tid? Men vad leder 
detta till? Senare i den här artikeln kan vi 
läsa vad Bibelns profetior säger att denna 
utveckling, som idag är världsomfattande, 
skall leda till för vårt samhälle och även 
för hela människosläktet. Jesus har 
förutsagt att han skall komma tillbaka hit 
till jorden och att ett kraftigt moraliskt 
förfall skall råda då, se Lukas 17:24-30. 
Eftersom vi ser ett sådant tillstånd råda 
idag kan vi veta att Jesu återkomst är nära. 

Bibeln säger att Jesus skall komma till-
baka hit till jorden på himlens skyar och 
föra sina trogna barn till ett paradis där det 
inte finns ondska, sorg,  oro, lidande eller 
död. Se 1 Tessalonikerna 4:16, 17; Uppen-
barelseboken (Upp. boken) 21:1-5. Men 
redan idag erbjuder Jesus oss en djup inre 
glädje och frid om vi kommer till Honom 
(Matteus 11:28-30, Johannes 6:35).   

Finns det en kärleksfull Gud? 
Många tror inte på att det finns en 

kärleksfull (osjälvisk) Gud på universums 
tron på grund av den ondska som finns i 
världen. Men många inser att den stora 
visdom som uppenbarar sig i universum, 
allt ifrån avlägsna stjärnsystem i ett till 
synes oändligt stort universum till den 
natur vi har tätt inpå oss, knappast kan ha 
kommit till av ingenting. Och detta gäller 
inte minst den fantastiska människokrop-
pen. Men om det finns en Gud som har 
skapat allt, och som bryr sig om Dig och 
mig, varför tillåter Han då ondskan och 
lidandet i världen? Och varifrån kommer 
allt detta? 

Dessa är stora och svåra frågor, men vi 
skall här försöka ge en förklaring. För att 
detta skall vara möjligt är det nödvändigt 

såväl våld och annan brottslighet, som orättvisor och svaga gruppers 
utsatthet i Sverige, ja även i andra länder. Samtidigt ökar även oro, ångest, 

ter det. Vad är det som håller på att ske? 
När vi ser på vår omgivning och lyssnar på massmedia och upplever att 

skall förklara denna utveckling? Vad är det för goda eller onda krafter som 
påverkar oss? Hur skall vi lösa dessa problem? Om det finns en kärleksfull 
Gud, varifrån kommer då all ondska? I Guds Ord – Bibeln - finner du svar 

ren på dessa frågor är avgörande om vi skall kunna hoppas på framtiden. 

hur Du med hjälp av Bibelns sanningar klarar Dig igenom denna svåra tid 

mer att lösas bara det tillförs mer resurser, som ofta sägs? Någonstans bris-

det verkligen så tryggt?  Det finns allt fler orosmoment. Vi ser en ökning av 

tomhetskänslor och depressioner. Är det sant att alla dessa problem kom-

Bibeln har förutsagt ett djupt

allt detta onda ökar i vårt land och i andra länder, frågar vi oss hur man 

Vi lever i ett till synes tryggt  samhälle, ett s k välfärdssamhälle. Men är 

Vart är vi på väg? 

 Bibeln har förutsagt stora händelser i världen som rör oss alla. Allt talar 

och redan nu kan få uppleva äkta glädje och trygghet i Ditt liv.

på alla dessa frågor och även en utväg ur de problem som nämns ovan. Sva-

Framtidshopp – trots allt!

för att dessa händelser är mycket nära i tiden. Vi vill i denna artikel visa Dig 
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