
����������	
�����	��������������
FRESTELSE 

RLJ-979-S JOHN S. TORELL 29 MAJ 2005 
DEL 1 

 

 
5781 Old North Antelope Rd, Antelope, CA 95843  

Mailing Address: P.O. Box 41001 Sacramento, CA 95841 
Phone: (916) 729-2005 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

LIVETS FRÅGOR  
Varför är vi människor på denna planet? Vad kommer att hända när vi dör? Finns 
det ett liv efter döden? Om det är så, vilket slags liv blir det?  
 
BIBELNS SVAR  
� Vi lever för närvarande i Stadie Ett i Guds skapelseplan. Detta kan också 

kallas en "kvalificeringstid" för Stadie Två. Bara de människor som har blivit 
födda på nytt, som har ångrat sina synder och tagit emot Kristus som sin 
personlige Herre och Frälsare kommer att få finnas i den Nya Skapelsen. Alla 
andra skall kastas i eldsjön, där de får vara i evighet utan någon chans att 
komma därifrån. Joh. 3:1-8, 14:6; Upp. 20:10-15 

� Under Vedermödan skall kristna möta en stor fara, Vilddjurets Märke – 666 –  
vilket troligen slår ut de flesta av den generationen! Upp. 13:16-18, 14:9-13 

� Stadie Två blir en evig skapelse, som skall vara i evighet. Den kommer att 
fyllas av de Heliga Änglar som vägrade göra uppror tillsammans med Satan 
och alla de som tror på Kristus. II Petr. 3:1-13; Upp. 21:1-8 

 
VEM ÄR HAN SOM FRESTAR? 
� Djävulen försöker förföra så många människor som möjligt från att kvalificera 

sig för Skapelsens Stadie Två, och på samma gång förstöra de människors 
rykte som har tagit emot Kristus och kvalificeat sig. II Kor. 4:1-6; I Petr. 5:6-9   

� Jesus kallade djävulen Tjuven. Joh. 10:10 
 
DJÄVULENS PROGRAM 
� Att bringa Guds namn i vanrykte. Job 1:6-11, 2:1-5 
� Att förstöra de kristnas rykte. Luk. 22:23-34 
� Att stoppa Guds verk. Neh. 6:1-13 
� Att fylla helvetet med folk. Matt. 23:13-15 
� Att placera demoner i människor. Matt. 17:14-21 
� Att göra folk sjuka. Luk. 13:10-16 
 
Har du kvalificerat dig för det Andra Stadiet? 
 
Är du med i Guds program eller i Djävulens?  
 

Har du öron till att höra med? 


