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Tidigt i April kom svärmar av tornados som svepte över mellanvästern i USA och 
som orsakade materiell förstörelse, men även döden för de människor som fanns 
kvar i sina hem. Norra delen av Tennessee drabbades värst, när hem och 
näringslivbyggnader lyftes av sina grunder, slets itu och kastades 50-tals meter 
bort. Kyrkobyggnader förstördes, kraftledningar föll ner och miljoner människor 
blev utan ström. När allt detta hände, frågade man sig, "Vad är det som händer? 
Varför här, i det som kallas bibelbältet? Varför händer det inte i Las Vegas, som 
är känd som en lastbar plats och är lika syndig som Sodom och Gomorra? Eller 
San Francisco och Hollywood?” 
De sista 2000 åren har det inte levat några profeter på jorden i klass med Gamla 
Testamentets profeter, vilka talade å Guds vägnar och förutsade det som skulle 
hända i framtiden. Det är därför svårt för kristna att i förväg veta vad som skall 
hända, och även svårt att avgöra om det är fråga om en dom ifrån Gud. Har Gud 
talat i denna fråga? Ja, det har han, och låt oss se efter vad, i Hebr. 1:1-3. 

GUD HAR TALAT EN GÅNG FÖR ALLA GENOM JESUS KRISTUS 
Det kommer inga fler profeter som de i G. T. Profetior från Gud kommer att ges 
till kristna indivuellt som det står i 1 Kor. k. 12 och 14. Emellanåt uppenbarar 
Gud framtida händelser, mest känd är den som gavs armenierna år 1852, och 
slog in år 1914. Här är en redogörelse, som bevarats av familjen Shakarian: 

Demos Shakarian (1913-1993) 
Grundare av Full Gospel Business Men’s Fellowship 
“Demos blev uppkallad efter sin farfar, en märklig man som flydde från 
Armenien år 1905 för att slå sig ner i Los Angeles i Amerika. Familjen 
lämnade sitt hemland efter att ha hört en profetia 1852 som talade om en 
tid av outtalbar tragedi som skulle komma Armenien till del, då 
hundratusentals skulle bli bragda om livet. När samma person som hade 
uttalat profetian förklarade att tiden för dess uppfyllande var nära, blev det 
tecknet för många människor däribland farfar Demos att flytta.  
Den profeten var en sann profet. År 1914 drev turkarna armenierna över 
gränsen ut i den mesopotamska öknen. Över en miljon män, kvinnor och 
barn dog. Turkarna anställde massakrer på på ytterligare en halv miljon i 
deras byar, ofta genom att låsa in dem i ladorna och sedan tända på 
dessa.  Alla de som fanns kvar i farfar Demos hemby dog! Omvärlden 
reagerade inte på det inträffade och tillät det att fortsätta. Senare 
skördade de sin lön för sitt skamliga sätt att titta åt ett annat håll. När Hitler 
påbörjade sin kampanj att utrota det judiska folket, trodde han att "ingen 



brydde sig om armenierna; de kommer inte att bry sig om judarna.'“ 
(www.christianheroes.com) 

För att läsaren bättre skall kunna förstå strukturen i den nytestamentliga kyrkan, 
skall vi läsa Ef. 4:11-16. -Bibeln, i det skick som vi har haft den, sedan Bibelns 
evangelister och apostlar skrev den har 66 böcker som ett komplett verk, och 
Gud har inte lagt till något utöver detta. Det som är skrivet är skrivet, och 
arbetarna i Kristi kropp har att studera Bibeln, tolka den, lära ut den, och tillämpa  
den. Jag har skrivit detta baserat på den förståelse den Helige Ande har gett mig 
och nu är det upp till dig att följa med aposteln Paulus till kyrkan i Korint. 1 Kor. 
14:29-33 

VEM ÄR JESUS? 
För att kunna förstå bibliska sanningar är det grundläggande att veta mer om 
Jesus. Vem var han, och vad gjorde han? Under årens lopp har judar anklagat 
kristna för att de har mer än en Gud och förkastat begreppet att Jesus är 
Messias. Nya Testamentet är mycket klar på den punkten, att Jesus är Messias, 
och att Jesus, Fadern och den Helige Ande dessutom är ett. Låt oss helt kort 
studera de ämbeten Jesus innehar: 
 

 JESUS ÄR SKAPAREN 
 JESUS ÄR FRÄLSAREN 
 JESUS ÄR DOMAREN  

När översättarna av King James-bibeln skulle revidera språket valde de ordet 
"Gud" hellre än de hebreiska ord som används för denne i Gamla Testamentet. 
Därför om en engelsktalande person inte är villig att se efter i en uppslagsbok 
och leta efter Guds namn, kommer de inte att ha en full förståelse om vad Gud 
har sagt om sig själv. 1 Mos. 1:1-2 
I de två första versionerna av Bibeln, får vi veta att Gud skapade universum och 
att Guds Ande svävade över vattnet. Senare i detta kapitel säger översättarna att 
Gud talade med någon annan när han var färdig att skapa människan. Vem var 
det då som han talade till innan han skapade människan? 1 Mos. 1:26-27 
Det Gamla Testamentet skrevs på hebreiska, det språk som Israels tolv stammar 
använde. I Gamla Testamentet finns det sju namn på Gud. 

1. JAHVE: DEN EXISTERANDE  (Finns i 2 Mos. 3:4 översatt till HERREN i 
King James Bible) 

2. EL:  (översatt med DEN MÄKTIGE  i 1 Mos. 14:18 "till Gud") 
3. ELA: ETT OBJEKT ATT DYRKA (Finns i Esra 4:24 och översätts "Gud") 
4. ELOHIM: GUDAR ATT DYRKA (Finns i 1 Mos. 1:1 och översätts "Gud") 

translated God) 
5. ELOHA: ETT OBJEKT ATT DYRKA (Finns i 5 Mos. 32:15 och översätts  

Gud) 
6. TSUR: EN KLIPPA (Finns i Jesaja 44:8 och översätts "Gud") 



7. HAYA: ATT EXISTERA, ATT VARA (Finns i 2 Mos. 3:14 och översätts 
med JAG ÄR DEN JAG ÄR) 

Notera att Bibeln inte säger oss Guds persoliga namn utan varje namn är 
snarare ett attribut. Det samma stämmer in på Guds Son. Jesus är det grekiska 
ordet för det hebreiska ordet "Josua", som betyder "Frälsare". Kristus är det 
grekiska för "Messias," som betyder Messias på hebreiska, som betyder "den 
Smorde", översatt.. 
När Jakob brottades med Gud, ville han veta Guds eget namn, men det gavs 
honom inte. (1 Mos. 32:29). Och i Uppenbarelseboken finner vi samma sak, 
ingen vet det personliga namnet på Jesus. Upp. 19:11-13 
I många år trodde jag att Jesus, Guds Son, inte existerade förrän han föddes av 
av jungfru Maria i Betlehem. Även efter jag gav mitt liv till Kristus och hade varit 
aktiv i kyrkan ett antal år, trodde jag ännu att Jesus började sitt liv i Betlehem. 
Jag trodde att Gud Fader var Skaparen, och att Jesus var Gud, var främmande 
för mig. Jag såg Gud som en elak och dömande Gud, medan Jesus var snäll, 
älskande och aldrig dömde folk. Det var inte förrän jag började studera det Nya 
Testamentet som Herren började öppna min förståelse på denna punkt. I 
följande bibelstycken kommer du att finna Jesus när han förklarar sitt släktskap 
med Fadern. Joh. 8:54-55, 14:7-11, 14:23, 26 
Läs detta noga: När Jesus vandrade på den här jorden, var hans Fader i Himlen, 
och den Helige Ande gjorde det möjligt för Jesus att kommunicera med Fadern. 
Vi ser på Joh. 1:1-14. När jag gjorde ett djupstudium av detta skriftställe, blev det 
klart för mig att Jesus var Gud och att han också var Skaparen. Bibeln säger klart 
att detta är sant.  Ef. 3:9-11; Kol. 1:12-20 
Med två solida stycken från Aposteln Paulus, där det inte kan råda något tvivel 
att Jesus är Skapare i början av denna utläggning tog jag ett stycke från Hebr. 
1:1-3, som också försäkrar att Jesus Kristus är Skaparen. Lägg till vad aposteln 
Paulus skrev i 1 Kor. 15:22-28, så blir det helt klart att av gudomen har Fadern 
valt att manifestera sig själv inför mänskligheten i form av Sonen, som är 
Skaparen, Frälsaren och Domaren.  
Enligt det, kan vi också dra följande slutsats: Det var inte Fadern, utan Jesus 
Kristus som gick i Edens lustgård. Det var Jesus som talade till Abraham, Moses 
och alla helgonen i det Gamla Testamentet. Det var Jesus som kom i manlig 
skepnad ibland, och kallades också "Herrens Ängel" (Joh. 8:54-58). Aposteln 
Paulus säger klart att Moses handskades med Jesus, inte Fadern. 1 Kor. 10:1-3 
Nu kan vi klart förstå kraften i vad Jesus sade när han sade: “Om I älsken mig, 
hållen i mina bud.” Joh. 14:15 
Jesus var laggivaren och domaren som mätte ut straff under det Gamla 
Testamentets dagar och nu är han Härskaren i Universum. En dag kommer han 
tillbaka till denna jord, inte som Frälsare av mänskligheten, utan som dess 
domare! Upp. 1:13-18  

Har du ett öra till att höra med? 
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