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JESUS STÅR HÖGRE ÄN ÄNGLARNA  
De första tre verserna i Hebréerbrevet slår fast att Jesus är Guds Son, Guds 
arvinge och den skapare som upprätthåller alla ting i universum. Nästa sanning 
Paulus förmedlar är att visa skillnaden mellan Jesus och änglarna.  
Jesus är Gud och en del av gudomen, överlägsna alla änglar. Hebr. 1:4 
Gud Fader har aldrig sagt till någon ängel, ”Detta är min Son.” vers 5 

JEHOVAS VITTNEN 
Jehovas Vittnen lär att Jesus och ärkeängeln Mikael är samma person. De tror 
inte att Jesus är gudomlig utan att Jesus var den som först skapades av Fadern.  

MORMONERNA 
Enligt Joseph Smith, var ”gud” en som hade hand om planeten Jorden och själv 
bodde i ett annat solsystem. Han blev mormon och gifte sig i ett mormontempel. I 
döden blev han upphöjd till ”gud” och fick hand om det solsystem där han bodde. 
Den sexuella förening som denne man/gud med alla sina hustrur åstadkom, 
producerade människosjälar vilka fördes till jorden och sattes in i mänskliga 
bebisar.  
Och Jesus tros vara en av dessa andliga barn liksom även Satan. Mormonerna 
lär att Jesus and Satan är andliga bröder; var och en med en särskild uppgift att 
utföra. 

JUDENDOMEN 
Talmud är en judisk kommentar till det Gamla Testamentet och har utvecklat den 
doktrin inom judendomen som lär att Maria var en hora som blivit gravid genom 
en romersk soldat. Hon gav denne ”oäkting” namnet ”Jesus,” som senare blev 
avrättad ”eftersom han var en hädare.” Jesus befinner sig nu i helvetet kokande i 
sädesvätska. När kristna dör, tas de till helvetet och kokar där i upphettade 
exkrementer. Så säger Talmud. 

KATOLICISMEN 
Efter mer än 1600 år, har den romersk-katolska kyrkans doktriner utvecklats till 
att den har upphöjt Jungfru Maria, Jesu moder, till att vara gudomlig. De tror att 
Maria är Jesus jämlike och att böner ska bedjas till henne ty hon har sessioner 
tillsammans med Jesus där hon tar upp det som den enskilde personen bett om. 
Denna lära finns inte Bibeln, som klart konstaterar att Maria var en ung kvinna 



som blev havande genom den Helige Ande. Hon blev senare moder till en rad 
pokar och flickor. Luk. 1:26-38; Matt. 13:54-56 

VAD SÄGER BIBELN? 
Aposteln Johannes skrev att Jesus är Gud. Joh. 1:1-4 
God sa till profeten Jesaja, det finns inga andra gudar. Jes. 45:21-25; 46:9-10   
Bibeln säger ständigt att Gud är evig och har ingen början inget slut, i exempelvis:           
1 Mos. 21:33; Jes. 9:6-7; 40:28; Ps. 41:13; Jer. 10:10; Hab. 1:12; Rom. 1:20; 
16:26; 1 Tim. 1:17; Hebr. 9:14.  
Gud Fader, Gud Son och Gud den Helige Ande har alltid funnits. De har intet 
början eller slut; de är evigt de samma från tid till tid.  

ANTIKRISTS ANDE  
En person som förnekar Jesus som Gud och inte tror att han är Kristus kommen i 
köttet är besatt av Antikrists ande. Låt mig säga det på ett annat vis: en person 
som förnekar Kristi Gudom är besatt av onda andar. 1 Joh. 4:1-3; 2 Joh. 7-11 

JESUS ÄR ÖVERHÖGHETEN 
Alla änglar ska tillbedja Jesus. Hebr. 1:6 
Änglarna skapades för att verka för Gud. vers 7 
Jesus har stigit upp på sin tron förevigt. vers 8 
Jesus är rättfärdig. vers 9 
Jesus är Skaparen. vers 10-12 
Någon ängel har aldrig fått lov att sitta på Guds högra sida; istället är de till för att 
tjäna det folk Jesus upprättar och frälser här på jorden. vers 13-14 

 
Kom ihåg, det är viktigt att du blir ordentligt frälst, men det är också viktigt 

att du fortsätter leva det kristna livet till slutet av ditt liv!  
                                        Har du ett öra att höra med? 
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