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DEL 3: MANNEN SOM ALDRIG DOG

Många kristna läser om Enok i det elfte kapitlet i Hebreerbrevet, men vet inte
varför han finns med i detta trons kapitel. De vet inte mycket om honom, att han
behagade Gud och hur stor tro han hade. Hebr. 11:5

ENOKS BAKGRUND
Enok var den sjunde ifrån Adam räknat och föddes 622 år senare än honom.
1 Mos. 5:18, Jud. 14-15
Enok levde en kort tid jämfört med sina förfäder och förvandlades när han var
365 år gammal. vers 23
Det sägs också att Enok vandrade med Gud. vers 24

HUR VAR DET UNDER NOAS DAGAR?
Jesus sa att den yttersta tiden före hans tillkommelse skulle vara så som Noas
dagar. Matt. 24:37; Luk. 17:26
Vi beskriver livet före syndafloden (1 Mos. 6:1-13):
1. Fallna änglar hade utvidgat sitt område och framträdde fysiskt vilket de
använde till att ha sex med vanliga kvinnor.
2. Dessa kvinnors avkomma var hälften mänskliga, hälften demoner. De
besatt andliga förmågor som andra inte hade och använde sig av det för
att bli ledare på jorden.
3. Ondskan hade spritt sig till den grad att varje föreställning var ond; det
fanns ingen godhet kvar bland folket.
4. Fallna änglar hade inte bara förstört människan, utan med sin teknologi
hade de även förstört djur, fåglar och insekter genom genförändringar och
kloning.
5. Jorden var förstörd i Herrens ögon, ungefär som vi vet att vetenskapsmän
idag ändrat på DNA i plantor och utsäde och producerar hybrid vegetation
som inte längre är sådan som Gud skapade den.
6. Människorna hade blivit våldsamma; krig och mord frodades då precis
som idag.
7. Människor, djur, fåglar och insekter var förstörda genom mixtrandet med
DNA.
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VAD VISSTE ENOK?
Jesus hänvisade till tiden före den stora floden och Judas citerade direkt ifrån
Enoks bok, ty denne hade fått kunskap som senare bevarades av hans farfarsfar
Noa.
Enok hade fått skåda den kommande Messias, som han kallade Människosonen.
Det var tron på den kommande Messias som var Enoks rättfärdighet.

DET FANNS ETT RÄTTVIST ARV
Under den fasansfulla tidsperioden mellan Adam och Evas fall i Edens Lustgård
till den stora floden förflöt 1676 år; den enda ätt som Gud bevarade började med
Set och slutade med Noa. 1 Mos. 6:8
Enok måste stå ut med fallna änglar, halvmänniskor, onda andar och ett förstört
djurrike, men han valde att förkasta Satan och hans rike, och trodde på den
levande Guden, Skaparen. 1 Mos. 5:22
Gud älskade denna människa så mycket att Enok inte behövde dö, för han tog
helt enkelt bort honom levande från denna jorden. Enok slapp döden; han
sparades den på grund av sin stora tro på Gud. Hebr. 11:6
Trots Enoks stora tro och kärlek till Gud, räddades endast Noa och hans fru och
hans tre söner med fruar undan syndafloden. Alla andra dog i floden fast Noa
hade predikat bättring i 500 år. 1 Mos. 7:7
Som det var i Noas dagar så skall det bli under den yttersta tiden. Matt. 24:37
Har du sådan tro att du håller, om du skulle leva på jorden i de yttersta dagarna?
Upp. 14:9-13
Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som
hur du avslutar din bana!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

