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INLEDNING 
I många av Bibelns kapitel, står det som är allra viktigast just i 
mitten. Det var hebréernas sätt att visa på kärntexten. Det kallas 
för kiasm och vi finner en sådan struktur t.ex. i Daniel kapitel 1:  
 
A: I Juda kung Jojakims tredje regerinsår (kronologisk angivelse) [1] 
   B: vackra att se på./vara kloka/lätt för att lära sig/dugliga (egenskaper) [4] 
     C: Daniel, Hananja, Misael och Asarja (namnen på de inblandade) [6] 
        D: Daniel finner nåd/barmhärtighet inför hovmarskalken (Daniel nämns speciellt) [9] 
           E: Provet: Gör ett försök i tio dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. [11-
15] 
        D´: Daniel hade insikt i all slags skrift och vishet, (Daniel omnämns speciellt) [17-18] 
     C´: Daniel, Hananja, Misael och Asarja. (Namnen på de inblandade) [19a] 
   B´: de var tio gånger klokare än någon annan (egenskaper) [19b-20] 
A´: kung Koresh första regeringsår. (kronologisk angivelse) [21] 
 

Visste du?  

Bibelns kortaste kapitel är Psalm 117 och 
Bibelns längsta kapitel är Psalm 119. Mellan 
dessa kapitel står Kapitel 118. Man kan räkan 
ut, att Psalm 118:8 står mitt i Bibeln. Har det 
en speciell betydelse?  
Det finns 594 kapitel före Psalm 118 och det 
finns 594 kapitel efter Psalm 118. Lägger vi 
ihop 594 + 594 får vi 1188. Bibelns centrala 
vers är just Psalm 118:8 – Det är bättre att ta 
sin tillflykt till HERREN än att lita på 
människor. Tror du att det är en ren 
tillfällighet? 

 

Den som verkligen vill veta vad det står i Bibeln 
måste själv ta reda på det. Det finns så många 
personliga åsikter om vad texterna betyder – och 
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som kärn-texten säger: vi kan inte förlita oss på människor. Det 
är därför som kursen ”Bibeln säger” är en bra början för att få en 
översikt av de viktigaste trosfrågorna. I kursen Bibeln säger tas 
svaren direkt från Bibeln själv. När den grunden är lagd, blir det 
lättare att förstå resten av Bibeln.  

Jesaja förklarar att Gud kan förutsäga händelser i framtiden.  

“Jag, HERREN, det är mitt namn; och jag ger inte min ära åt 
någon annan eller mitt lov åt belätena. Se, vad jag förut 
förkunnade, det har nu kommit. Nu förkunnar jag nya ting; förrän 
de visar sig, låter jag er höra om dem.” (Jesaja 42:8-9) 

Som vi skall se, finns det åtskilliga belägg i Bibeln för att Jesajas 
vittnesbörd är sant. 
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VAD SÄGER BIBELN OM SIG SJÄLV? 
Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, 
utan ledda av den Helige Ande har människor talat vad de fått 
från Gud. (2Petrus 1:21) 

Petrus var med när Jesus blev förhärligad av Gud på 
förklaringsberget (Matteus 17:1,2,5). Det stärkte hans tilltro till 
Skriftens tillförlitlighet. Han var ögonvittne! Han skriver i 2a 
Petrus 1:15-19: 

Men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång 
alltid skall kunna minnas detta. Det var inte några utstuderade 
myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi 
makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. 

För Jesus själv var Skriften hans ledstjärna, hans tröst, hans källa 
ur vilken han ofta citerar. Med skriftens ord besegrade han 
djävulen i öknen. Skriften låg till grund för allt han förkunnade 
(Matteus 4:4-10). Inte en endaste gång säger han emot Skriften.  

Johannes säger i Joh. 10:35: Skriften kan inte göras om intet. 
Bibeln säger själv entydigt, att den är skriven av människor under 
inspiration av Gud och den kan inte göras om intet eller bevisas 
osann.  

Det är starka utsagor. Håller de en prövning? För att svara på 
den frågan skall vi se närmare på ett par djärva profetior. Men 
först skall vi se om Bibeln är vetenskapligt trovärdig. 

Vetenskap och Bibel 

Bibelns historiska fakta är riktiga. Ibland försöker man med 
mänsklig vishet hävda annat, men arkeologiska fynd visar 
ALLTID att Bibeln hade rätt.  
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A. T.ex. hävdades att Bibeln var otillförlitlig därför att den 
nämnde Hetiter som nation (5Mose 7:1) innan 
arkeologerna ännu funnit något belägg för det.  

B. Detsamma sas om Nineve (Jona 1:1-2) och Sodom 
(1Mose 19:1). Alla dessa har sedermera bekräftats av 
arkeologiska fynd.  

C. Bibelkritiker påstod även att kung Belsassar1 (Daniel 5:1) 
och kung Sargon (Jesaja 20:1) aldrig funnits. Även här 
kom kritikerna på skam.  

D. Skeptiker sa, att berättelser av Moses inte var tillförlitliga 
eftersom de nämnde skrivkonst (2Mose 24:4) och 
hjulförsedda fordon (2Mos 14:25). Idag vet man att både 
skrivkonsten och fordon med hjul fanns före Mose tid. 

E. En tid hävdade bibelkritiker att historien om 39 kungar i 
det antika Israel och Juda var påhittade, eftersom de bara 
återfanns i Bibeln. Inga andra antika skrifter berättade om 
dem. Men det var innan arkeologer fann kilskriftstavlor 
där många av dessa 39 kungar var nämnda med namn. 
Bibeln visade sig än en gång vara tillförlitlig.  

F. Han hänger upp jorden på intet (Job 26:7). Detta faktum 
nämns redan i Bibelns äldsta bok. 

G. Han mätte upp vindens vikt (Job 28:25). Långt innan 
vetenskapsmän fastställde att vinden har vikt, sa Gud att 
luft väger något.  

Ju mer fakta som kommer i dagen, ju mer måste även 
kritikerna erkänna sanningen i de följande bibelverserna: 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1Mos 1:1)  

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds  avbild 
skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem  (1Mos 
1:27) 

                                                      
1 Se “Slutet på ett imperium” sidan 21 
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BIBELNS PROFETIOR 
Ny adress Flocktjärn. 
Föreställ dig att du skall besöka din vän som flyttat till Norrland 
och du har aldrig varit där förut. Vännen beskriver hur du skall 
hitta dit.  

Kör ut ur Skellefteå på södra sidan om älven och åk 
västerut. Håll vägen mot Klutmark – inte mot Skråmträsk. 
Där byn Klutmark börjar kan du se dammen över älven till 
höger. Kör nu ytterligare 1300 meter tills du kommer till en 
avtagsväg till vänster och en skylt som säger Flocktjärn. Följ 
den vägen i 3 km. Det är skog till vänster och öppna fält till 
höger. Efter en skarp högerkurva ser du en väg till vänster 
som har en oläslig skylt. Ta den vägen. Efter 200 meter 
passerar du tre gårdar målade i en hisklig grön färg. 
Fortsätt ytterligare 100 m, så ser du en liten väg till vänster 
som leder upp till huset där jag bor.  

Föreställ dig nu att du är på väg till din vän. Du har passerat 
dammen, svängt av mot Flocktjärn och du kommer till de tre 
gröna husen – och hiskligt gröna är de verkligen. Allting har stämt 
enligt den beskrivning du fått. Du har nu all anledning att TRO att 
även resten av vägbeskrivningen stämmer och att din vän väntar 
dig.  

Bibeln innehåller en uppsjö av profetior av vilka INGEN HAR 
VARIT FEL! – till och med tidsangivelser har stämt på pricken! När 
vi läser om de som ännu inte gått i uppfyllelse (bara de som gäller 
tiden omedelbart före Jesu återkomst), kan vi ha TRO – ja visshet 
– att det vi ännu inte sett, också skall gå i uppfyllelse, därför att 
beskrivningen hittills har varit riktig. Bibeln har i alla tider varit 
utsatt för kritik och attacker och de blir mer och mer 
sofistikerade. Men trots alla attacker och försök att diskreditera 
och förändra Bibeln, har dess huvudbudskap överlevt.  
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Det som fascinerar mig allra mest när jag läser Bibeln, är alla de 
profetior som skrivits som redan gått i uppfyllelse, t.o.m. sådana 
med precisa tidsangivelser. Det hjälper mig att tro, att även de 
profetior som pekar in i framtiden skall gå i uppfyllelse.  

Vad är tro? 
Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man 
inte ser. Hebr. 11:1 

Profetior av och om Jesus 
I Johannes 13:19 säger Jesus: Jag säger detta till er redan nu, 
innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett, att Jag Är. 

Och i Johannes 14:29  Och nu har jag sagt det till er innan det 
sker, för att ni skall tro, när det har skett.  

Dessutom visade Jesus för sina lärjungar hur Moseböckerna, 
psalmerna och profeterna hade förutsagt vad som skulle hända 
med honom.  

Lukas 18:31-34 (Folkbibeln) Jesus tog de tolv åt sidan och sade till 
dem:  

"Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är 
skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse.  

Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De skall håna och 
skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom, 
och på tredje dagen skall han uppstå."   

Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för 
dem, så att de inte fattade vad han menade.” 

Efter sin uppståndelse visade sig Jesus för sina lärjungar som vi 
kan vi läsa om i Lukas 24:44-48 Han sade till dem:  

"Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt 
måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna 
och i psalmerna."  
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Greenglass  
David Greenglass var en förrädare från 2:a världskriget. Han 
lämnade ut uppgifter om atombomben till ryssarna. Hans 
medkonspiratörer hade kommit överens om att hjälpa honom 
med ett ryskt pass som skulle lämnas över i México.  

Det var av största vikt att de bägge parterna skulle kunna känna 
igen varandra, även om de tidigare aldrig hade träffats. Man gav 
följande instruktioner till Greenglass och ambassadsekreteraren:   

1. Greenglass skulle skriva ett meddelande till sekreteraren 
när han väl kommit till México City, och han skulle skriva 
under meddelandet med ”I. Jackson”. 

2. Efter tre dagar skulle han gå till Plaza de Colon i México 
City och 

3. stå framför statyn av Columbus 
4. med sitt långfinger placerat i ett turistguidehäfte.  
5. Dessutom skulle Greenglass, när han blev tilltalad, säga 

att det var en präktig staty och  
6. lägga till att han (Greenglas) var från Oklahoma.  

Sekreteraren skulle då ge honom ett pass.  

De här 6 överenskomna igenkänningstecknen fungerade. 
Varför? Med sex identifierande egenskaper var det omöjligt för 
sekreteraren att ta fel person2.  

Hur sant måste det då inte vara, att Jesus från Nasaret är 
Messias! Han uppfyllde alla de 456 kännetecknen som långt i 
förväg var uppräknade i G.T.!  

Paulus, som inte hade annat än det gamla testamentet att gå 
efter, kunde visa att Jesus var den utlovade Messias. (Apg 18:28) 

                                                      
2 (John Ankerberg, John Weldon and Walter Kaiser, "The Case for Jesus the 
Messiah", Melbourne: Pacific College Study Series, 1994, 17-18) 



10 

 
 

Vad säger den statistiska vetenskapen om det här? I kursbrev 13 
”Bibeln”, sidorna 9-10, berättas om professor Stoners 
beräkningar. Han har undersökt sannolikheten att enperson 
skulle uppfylla bara 8 av alla 456 kännetecken. Ur dessa 
beräkningar drar han slutsatsen: Uppfyllandet av endast dessa 
åtta profetior bevisar att Gud inspirerat profetiornas 
nedtecknande. Ett annat sätt att uttrycka det är att säga, att en 
person som ignorerar betydelsen av Bibelns identifierande tecken 
är dåraktig (foolish).   

Här ett par exempel 
PROFETIA FÖRUTSÄGELSE UPPFYLLELSE 
1. Född i Betlehem Mika (5:2) Matt. 2:1,  

Lukas 2:1-7 
2.  Född av en jungfru Jes. 7:14 Matt. 1:18-23 
3.  Av Davids stam 1Mos. 49:8-10 Lukas 1:30-32 
4.  Jesu stamtavla gm Juda Jer. 31:15 Matt. 2:16-18 
5. Herodes försökte döda 

honom 
Jer. 31:15 Matt. 2:16-18 

6.  Förrådd av en vän Ps. 41:9; 55:12-13 Joh 13:18, 19, 26;  
Matt. 26:47-50 

7.  Såld för 30 
silverpennigar 

Sak. 11:12 Matt. 26:14-16 

8.  Pengarna användes för 
att köpa 
krukmakaråkern 

Sak. 11:13 Matt. 27:3-9 

9.  Genomborrad Sak. 12:10 Joh. 19:18 
10. Kastade lott om 

kläderna 
Ps. 22:18 Matt. 27:35 

11.Tidpunkten för hans död Daniel 9:24 Matt. 27:45-50 
12.Uppstånden på tredje 

dagen 
Hos. 6:2;  
Matt. 27:62-66 

Apg. 10:38-40 

13. Ge sitt liv för syndare Jes. 53:4-6 2Kor. 5:21 
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Jesus var en fysisk person 
Ja, vi har till och med vår tidräkning efter hans födelse. Historiker 
som levde i samma århundrade som Jesus, berättar om Jesus 
som person, de gärningar han gjorde och om hur kristendomen 
spred sig över världen.  

Den bibliska kanonen 
Ordet kanon kommer från ett grekiskt ord [κανών] som betyder 
”mätsnöre”. En kanon är alltså beteckning för en samling skrifter 
som utgör ryggraden i judendom och kristendom.  

Ingemar Furberg skriver i tidskriften Biblicum nr. 4 från 1996:  
Gud talade ”ansikte mot ansikte” med Mose. På liknande sätt fick 
de nytestamentliga författarna uppenbarelser från Gud i enlighet 
med Jesu löfte. Aposteln Paulus ger klart besked: ”Jag vill göra 
klart för er, bröder, att evangeliet som jag har predikat inte 
kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av 
någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus” 
(Galater 1:11-12). Aposteln Petrus ord gäller all biblisk 
undervisning och därmed även den nytestamentliga: ”Ingen 
profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda 
av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud” 
(2Pet 1:21).  

 

Daniels bok  
Daniels bok och Uppenbarelseboken är profetiska böcker som tar 
upp mycket intressanta profetior. Johannes (en av Jesu 
lärjungar), som skrev Uppenbarelseboken, utvecklar och 
kompletterar informationen i Daniels bok och gör den aktuell för 
våra dagar. I Daniels bok blir hela världshistorien skisserad. 
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Årtalet för Jesu dop och Jesu död blir väldigt exakt angivna. Vi 
läsa hur Jesus hänvisar till tidsangivelser:  

 Min stund är nära. (Matt. 26:18).  
 Tiden är fullbordad ...(Markus 1:15)  
 Ni vet att det om två dagar är påsk. Då skall 

Människosonen bli utlämnad till att korsfästas. (Matt. 
26:2)  

 Se, stunden har kommit, då Människosonen skall 
överlämnas i syndares händer. (Matt. 26:45).  
Och när tiden inte varit inne sa han:  

 Min stund har ännu inte kommit (Joh. 2:4) och  
 Min tid är ännu icke kommen (Joh. 7:6).  

Varifrån fick Jesus denna information om inte från Daniels bok? 
Daniels bok är den enda boken med sådana detaljer som gör det 
möjligt.  

Daniels bok blir behandlad i Hoppets Röst 
kurs ”Evighetsljus”. Dessutom finns en 
detaljerad sammanfattning i ett studiehäfte 
14a ”Världshistorien förutsagd i profetior av 
Daniel”.  

 

Kyrkans historia blir beskriven i förväg i: 
Daniel 7:8; Matt. 24; Apg. 20:28; 2Tess. 2:1-8; 1Joh. 4:1-3 och 
Upp. 14:19 

De sjuttio årsveckorna i Daniel 9 ger besked om exakt när Jesus 
skulle börja sin gärning, och när han skulle dö på korset. Det är en 
oerhört precis profetia och det är troligen därför som den blivit 
utsatt för så många angrepp och tolkningsalternativ. I Karl XIIs 
Bibel säger man rakt ut, att det är Kristus som det rör sig om i 
den sjuttionde veckan. (se nedan) 
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Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad 
för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, 
föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och 
smörja den Allraheligaste. (Daniel 9:24) 

 

 

 

 

 

 
 År 457 utfärdade kung Artaxerxes påbudet att Jerusalem skulle uppbyggas.  
 De första 49 åren avsåg arbetet med att återställa Jerusalem som stad. 
 Sedan skulle man vänta ytterligar 62 årsveckor (434 år) till dess Messias. 
 Mitt i veckan (mellan år 27 och år 34) skulle Messias dö (vers 27) och 

därmed avskaffa slakt- och matoffer. 
 Han (Messias) skall stadfästa förbundet under en vecka. 3½ år efter Jesu 

död stenades Stefanus, vilket satte punkt för de 70 veckor som var 
bestämda för det judiska folket (Daniels folk).  
  

Slutet på ett imperium 
Bibeln berättar om “skriften på väggen” (Daniel 5), en händelse 
som inträffade samma dag som staden Babylon föll för den 
Medo-Persiska armen under ledning av kung Koresh.  

Daniel förklarade för kung Belsassar vad den hemlighetsfulla 
handskriften på väggen betydde: ”Gud har räknat ditt rikes 
dagar och gjort slut på det. Du är vägd på en våg och funnen vara 
för lätt. Ditt rike är delat och givet åt meder och perser."(Daniel 
5:26-28).  

62 veckor 
434 år 

7 veckor 
49 år 

1 vecka 
7 år 

457 f.Kr. 

27 e.Kr. 

34 e.Kr. 
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Bibeln berättar att kung Belsassar blev dödad samma natt (vers 
30), och att hans död innebar att det Babyloniska riket nu 
behärskades av Medo-Persien.  

Men alla andra historiska källor nämner inte Belsassar. 
Historieskrivare som t.ex. Herodotus, Megasthenes, Berrossus 
och Alexander Polyhistor, för att inte nämna ett stort antal 
kilskriftsdokument, vittnar alla om att det var Nabonidus3

 som 
var den siste kungen i det ny-Babyloniska riket. Belsassar var inte 
ens nämnd någon annanstans än i Daniels bok och de skrifter 
som byggde på den. 4  
 
Begravda skatter 
Men just när det såg ut som om alla bevis talade emot Bibelns 
uppgifter, kom en serie arkeologiska fynd i dagen som visade att 
Bibelns utsagor var sanna. År 1854 fann man fyra ler-cylindrar 
med identiska inskriptioner. De grävdes fram i Ur. Dessa gavs 
namnet “Nabonidus Cylindrar”, eftersom de innehöll Nabonidus 
böner riktade till mån-guden, för ”min äldste son – min 
avkomma” Belsassar. 5     

Därmed hade arkeologin bekräftat Belsassars existens, i det han 
omnämns som den förstfödde sonen och arvinge till tronen. 
Sedan fann man år 1882 en annan gammal kilskrift, de s.k. 
”Nabonidus krönikor”. Enligt detta dokument var Nabonidus för 
det mesta bortrest. Han tillbringade 10 av de 17 åren han var 
kung, i Arabien (mer än 700 km från Babylon). Därför tillsatte 

                                                      
3 Dougherty, R.P., Nabonidus and Belshazzar: A Study of the Closing Events of the Neo-Babylonian 
Empire, pp. 7–12, Yale University Press, 1929. 
4 E.g., Baruch 1:11–12 and Josephus’Antiquities 10.11. 
5 The Nabonidus Cylinder from Ur, translation by Paul-Alain Beaulieu; livius.org/na-
nd/nabonidus/cylinder-ur.html. 
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Nabonidus just Belsassar, som i texten kallas ”kronprinsen”, att 
se efter kungariket under dessa år av frånvaro. 6   

Dessutom förklarades i krönikorna, att Nabonidus inte var i 
Babylon när staden föll. Två dagar tidigare hade han flytt för 
Perserna när de besegrade honom vid Sippar. Därmed var 
Belsassar den högste befälhavaren i Babylon när Koresh intog 
staden. Denna rangordning bekräftas av Bibeln, eftersom det 
står, att Belsassar lovade Daniel ”du skall i makt vara den tredje i 
mitt rike" (vers 16). Han kunde inte ge honom den andra platsen 
som han själv hade.  

Därefter publicerades en text år 1924, 
där Nabonidus säger att eftersom ”han 
begav sig på en lång resa”, så 
anförtrodde han landets ledning ”åt sin 
äldste (son), den förstfödde.” 

7 Belsassar 
hade alltså rollen som kung i sin fars 
ställe medan denne var frånvararande. 
Dessutom blev det visat i andra kilskrifter 
som hittades under tidigt 1900-tal, bl.a. 

tavlan från Erech, på vilken beskrivs att både Belsassar och hans 
far Nabonidus gemensamt svurit en ed, vilket indikerar att bägge 
hade kunglig auktoritet. 8 

 
Innehavare av titeln 
Naturligtvis försökte kritiker att 
nedvärdera dessa fynd, genom att 
påpeka att Belsassar aldrig officiellt 

                                                      
6 Pritchard, J.B. (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament with Supplement, 
p. 306, Princeton University Press, 1969. 
7 Ref. 6, p. 313. 
8 McDowell, J., Daniel in the Critics’ Den, p. 64, Campus Crusade for Christ, San Bernardino, CA, 
1979. 

Nabonidus Cylinder från Ur 

Nabonidus Chronicle Tablet 
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blivit identifierad som kung i något Babyloniskt dokument. Likväl, 
även om han aldrig var kung enligt Babyloniska mått, är det 
fullständigt logiskt att Daniel hänvisar till honom som en sådan. 
Det var inte ovanligt för dåtida att beskriva en underordnad som 
kung, som t.ex. i fallet Herod Antipas, som bara var en 
landsfurste (Matt 14:1,9) 9. Frånsett den officiella titeln måste 
man anse att Belsassar hade rollen som kung i Babylon i sin fars 
frånvaro, när det gällde alla praktiska ärenden.  

Bibelkritiker påstår även att Daniels bok inte skrevs ca 540 f.Kr.av 
Daniel, utan att den skrevs mellan 150 och 100 år f.Kr. av någon 
som kallade sig Daniel. Men om dessa kritiker skulle ha rätt i det, 
vore det osannolikt att Danielbokens författare skulle ha känt till 
Belsassar, eller det faktum att han var den andre i rang. Men det 
faktum att Daniels berättelse är historiskt korrekt, ja till och med 
i en till synes obetydlig detalj, visar att Daniels berättelse skrevs i 
den tid som berättelsen utspelar sig i. Daniel hade rätt hela 
vägen, och precis som arkeologin kunnat bekräfta, hade han en 
bättre förståelse av Belsassar och dennes roll i det Ny-
babyloniska imperiet än bibelkritikerna! Det bör inte överraska 
oss. Bibeln är Guds Ord och det den lär ut är sanning och den kan 
inte göras om intet – till skillnad mot de teorier som kritikerna 
ställer upp, vilka ofta faller i småbitar när det görs nya 
upptäckter.  

 
  

                                                      
9 See also Millard, A.R., Daniel in Babylon:An Accurate Record? in Hoffmeier, J.K. and Magary, D.R. 
(eds.), Do Historical Matters Matter to Faith?, pp. 270–271, Crossway, Wheaton, IL, 2012. 
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GAMLA och NYA TESTAMENTET 
Gamla (G.T.) och Nya (N.T.) Testamenten bildar en enhet. I 
Uppenbarelseboken 11:3 skriver Johannes om den uppenbarelse 
som Jesus ger honom genom den budbärare (ängel) som blev 
sänd av Jesus själv:  Och jag skall befalla mina två vittnen att 
profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg. 
Dessa två vittnen är inget annat än Bibelns två testamenten, som 
under de 1260 år som påvemakten förtryckte sanningen, 
tvingades att gå ”under jord” (åren 538-1798). Både G.T. och N.T. 
är nödvändiga för att riktigt kunna förstå Bibeln. Utan G.T. kan vi 
inte förstå de bilder som används i N.T.. Och framför allt: i det 
Nya Testamentet blir det Gamla Testamentet förklarat. Många av 
profetiornas uppfyllelser finns dokumenterade i det Nya 
Testamentet. 

Jason DeRouchie är Professor i kunskapen om det Gamla 
Testamentet och Biblisk Teologi vid ”Bethlehem College and 
Seminary”, USA. I sin bok ”How to Understand and Apply the Old 
Testament”, räknar han upp 10 skäl för att det Gamla 
Testamentet är viktigt för kristna.  

1. Det Gamla Testamentet var den enda Bibel som Jesus läste ur.  
2. Det Gamla Testamentets berättelser har en grundläggande 

betydelse för hur vi skall förstå de viktigaste lärorna i Bibeln.  
3. Samma Gud möter oss i bägge testamenten.  
4. Det Gamla Testamentet proklamerar den ´glada nyheten / 

evangeliet ´som gäller än idag. 
5. Både det Gamla och det Nya Förbundet påkallar kärlek och vi 

kan lära oss mycket om kärlek i det Gamla Testamentet.  
6. Jesus kom inte för att omintetgöra lagen och profeterna, utan 

för att uppfylla dem. (Matt 5:17) 
7. Jesus sa att hela det Gamla Testamentet vittnade om honom 

(Johannes 5:39)  
8. Att inte förkunna ´hela Guds vilja och plan´ kan sätta oss i fara 

inför Herren. (Apg 20:27) 



18 

 
 

9. Författarna till det Nya Testamentet underströk att Gud gav 
det Gamla Testementet för de kristna (Luk 16:29) 

10. Aposteln Paulus befaller ledarna för församlingarna att predika 
det Gamla Testamentet. (2Tim 3:14-17; Apg 17:2; 17:11) 

Listan av Jason DeRouchie skulle kunna göras godtyckligt lång10.  

Dessutom är en stor del av N.T. direkta citat eller har 
hänvisningar till texter i G.T.  

Dr. Walt Kaiser, distingerad professor av G.T. och f.d. president 
av ”Gordon Conwell Theological Seminary” säger: 

Berättelsen om uttåget ur Egypten är mycket 
grundläggande. Inte mindre än 125 ggr använder texten i 
Bibeln ordalydelsen ´Jag är HERREN, din Gud, som har fört 
dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.’ Så Gud 
identifierar sig själv som den som befriade dem. 

Och det tillsammans med temat att Gud började långt 
tidigare med ett löfte till patriarkerna Abraham, Isaak och 
Jacob. Därför är löftet och uttåget två grundläggande 
teman som inleder hela Guds plan och bär genom hela 
historien, inte bara för Israel, utan genom historien för all 
civilisation i öst och väst. 

Om det inte fanns något uttåg, måste vi börja fråga oss hur 
vi kan ha en Gud som introducerar sig och som berömmer 
sig av sig själv i det han säger över 125 ggr ´Jag är 
HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur 
träldomshuset.’ Det går inte ihop, för det skakar grunden 
även för det Nya Testamentet eftersom de bägge kommer 
samman och hänger ihop. Jag tror att det är det är extremt 
grundläggande för allt som Gud kommer att göra.  

                                                      
10 https://www.thegospelcoalition.org/article/old-testament-important/ 
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PROFETIOR FÖR VÅRA DAGAR 
Vi har ett löfte ifrån profeten Amos, som levde 814 -740 f.Kr.. 
Amos säger i kapitel 3 vers7: 

 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin 
hemlighet för sina tjänare profeterna. 

Exempel: Syndafloden 
Så kan vi se att innan syndafloden kom sände Gud ett budskap 
"Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av 
deras förvillelse. De är kött och deras tid skall vara 
etthundratjugo år." (1Mose 6:3). De människor som levde då, 
hade kunnat begripa att något var på gång om de varit beredda 
att lyssna till Noa. Dessutom låg ett budskap i namnet Metusela, 
som uttolkat betyder: ”När han dör kommer floden”.  

Det är intressant att se att Metusela var den patriark som levde 
längst av alla, hela 969 år. Vi kan se det som en bekräftelse på att 
Gud är långmodig och vill ge oss alla möjligheter att lära känna 
honom innan det är för sent. Syndafloden var en händelse som 
utsläckte allt liv på jorden. Bara de som hörsammade kallelsen att 
gå in i arken, överlevde.  

Jesus sa: Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid 
Människosonens återkomst. (Matt 24:37). Jag tror det är viktigt 
att vi tänker igenom vad det innebär för oss som lever idag. 
Berättelser i Talmud 11  antyder att det på Noas tid fanns 
äktenskap mellan samma kön.12 Det som Gud ser allvarligt på, är 
när en nation i sina lagar gör Guds lag om intet.13 

                                                      
11 En samling historiska skrifter som är centrala för rabbinsk Judaism. 
12 https://www.wnd.com/2013/10/as-in-the-days-of-
noah/#B5cyfQ285ODUZ68U.99 
13 http://www.brandeis.edu/projects/fse/judaism/docs/essays/same-sex-
marriage.pdf 



20 

 
 

Sodom och Gomorra 
Innan Sodom och Gomorra drabbades av eld från himlen talad 
Gud om för Abraham vad han ämnade göra (1Mose 19). Alla som 
bodde där fick höra varningen, men alla, utom Lot och hans 
familj, skrattade åt den (vers 14).  

Uttåget ur Egypen 
Redan flera hundra år innan uttåget talade Herren till Abraham 
(1Mose 15:13-16; 2Mose 12:40-41) och sa, att Abrahams 
avkomma skulle komma att leva som trälar och bli förtryckta i 
400 år, men att han (Gud) skulle döma förtryckarna och 
Abrahams avkomma (Israeliterna) skulle dra ut med stora 
ägodelar. Och det var exakt vad som hände. Ja, på året!  

Den Babyloniska fångenskapen 
Jesaja förklarade långt innan fångenskapen, att allt värdefullt i 
Jerusalem skulle bli bortfört till Babylon (2Kung 20:15-18). 
Jeremiah varnade ihärdigt för folket självt skulle bli bortfört (Jer 
20:4) och han förutsa även hur länge de skulle tvingas vara i 
Babylon (Jer 29:10).  

Jesu ankomst 
Även om Jesu ankomst var förutsagd av profeten Daniel över 500 
år i förväg, såg Gud till att de fick en påminnelse genom Johannes 
döparen. Jesus själv säger om honom:  

Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen 
trätt fram som är större än Johannes Döparen … och om ni vill 
ta emot det - han är den Elia som skulle komma. Lyssna, du som 
har öron! (Matt 11:11-15)  

Varför var Johannes döparen en stor profet? Jo, han hade fått ett 
mycket viktigt budskap att förkunna. Jesus, som är den som är 
centrum i allt som Bibeln förkunnar, skulle själv komma till jorden 
och genom sin offerdöd slutföra det frälsningsverk som utlovats 
redan i 1Mose 3:15.  
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Jesus säger att ”Johannes är den Elia som skulle komma”. Men en 
profet i Elias ande skall även komma innan domens dag enligt 
löftet i Malaki 4:5 Se, jag skall sända till eder profeten Elia, 
förrän HERRENS stora och fruktansvärda dag kommer. 
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FINNS DET PROFETER FÖR VÅR TID? 
Har Gud slutat tala med oss om viktiga saker som skall hända? 
När vi läser Bibeln ser vi tydligt att det fanns långa perioder då 
det inte fans någon levande Guds profet. Den siste profeten i det 
Gamla Testamentet var Malaki. Han levde 470 – 420 f.Kr 

Det vi kan sluta oss till är, att Jesus inte kommer att komma till 
jorden en andra gång utan att hans ankomst blir profetiskt 
förkunnad. Vi tar fasta på Amos löfte att Gud inte gör något, 
d.v.s. han griper inte in i världshistorien utan att först kalla en 
profet att förkunna hans avsikter och varna oss.  

Adventiströrelsen – en profetisk rörelse 
Sjundedags-Adventister är, mig veterligt, det enda trossamfund 
som förkunnar de tre änglarnas budskap ur Uppenbarelseboken 
kapitel 14. Dessa tre änglars budskap är en varning till de 
generationer som lever på sista tiden och det är det sista 
budskap världen får innan Jesus kommer tillbaka. 
 

Bibeln berättar om ”återstoden” (Guds trogna) i 
Uppenbarelseboken 12:17 och 19:10. Denna 
kvarleva skall enligt Bibeln hålla Guds bud och ha 
Jesu vittnesbörd. I Upp 19:10 förklaras vad Jesu 
vittnesbörd är, nämligen profetians ande. Jag 
påstår att Ellen White är den profet som gett 
Adventiströrelsen det profetiska ljuset att förstå 
de sista dagarnas händelser. Den som vill läsa 
mer om hennes roll som profet kan finna en 
sammanfattning i häftet 14e ”Moderna 
profeter”14  

                                                      
14 https://www.hoppetsrost.org/bibliotek/ 
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Abrahams avkomma, Israel, var en profetisk nation, eller ett 
profetiskt folk om man så vill. De hade kunskap om Guds lag, 
Guds vilja och Guds profetior. De hade fått uppdraget att visa 
människorna vem Gud är och vad hans plan för oss människor är. 
Men de missbrukade den kunskap de fått. De ansåg att de 
(Israeliterna) var ett av Gud utvalt folk, som stod över alla andra 
folk. Det var inte vad Gud hade menat. Det är därför som Jesus 
berättar berättelsen om vingården i Matteus 21:33-45. Vingården 
är jorden. Vingårdens herre är Gud. Ägarens son är Jesus och 
frukten är de människor som vänt sig till Gud med anledning av 
det arbete som vingårdsmännen gjort.  

Israel dömer sig själva i vers 40-41, när Jesus ställer frågan till 
dem: När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra 
med dessa vingårdsarbetare? Och judarna svarar honom: "Onda 
som de är, skall han låta dem få en ond död, och han skall 
arrendera ut vingården till andra vingårdsarbetare, som ger 
honom avkastningen i rätt tid." Ser du att de förkunnar sin egen 
dom?  

Det finns även Adventister som tror att det räcker att ha kunskap 
om Guds vilja och plan. Men vad är det Gud säger? I Matteus 
kapitel 25 berättar han liknelsen om de tio jungfrurna och om 
mannen som skulle resa utomlands och lämnade sin 
förmögenhet i sina tjänares händer. En fick 5 talenter, en annan 
två och en tredje en talent. Talent var ju på den tiden pengar, 
men vi använder ordet idag även som beteckning på de gåvor vi 
har fått. Vi säger att någon har ”talang”. På tyska heter begåvning 
faktiskt ”Talent”.  

Ingen av oss har bestämt i vilket land vi skulle födas, av vilka 
föräldrar och vilka medfödda (intelligens) och förvärvade 
(skolutbildning) gåvor vi skulle komma att få. M.a.o. vi har själva 
ingen del i de gåvor vi fått. Dessa gåvor är i sig en viktig 
komponent i förutsättningarna att tjäna pengar eller att påverka 
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andra människor. Allt vi har, har vi fått. Vi kan inte berömma oss 
själva för någonting. Och eftersom vi fått allt, skall vi också sätta 
in de gåvor vi har i Guds vingård. Det är vad Jesus menar med 
liknelsen. Han berättade även i verserna 33-40 att det är de som 
gör hans vilja som kommer in i Guds rike, inte den som känner till 
Guds vilja. Han sa även till lärjungarna att de skulle göra som de 
skriftlärde lärde, och inte göra som de (de skriftlärde) gjorde. 
M.a.o. de skriftlärde på Jesu tid levde inte i överenstämmelse 
med den kunskap de hade.  

Gud leder oss mot mer ljus om vi tar emot och använder det ljus 
vi fått. 

 

Bibeln, Guds Ord, ändras inte. Den står fast som en klippa, även 
om människors uppfattning om den ändras. Ju djupare insikterna 
blivit om celler och den genetiska kod som finns inprogrammerad 
i dem och om den oerhörda komplexitet som finns i en enda cell, 
ju tydligare står det klart att vi har en Skapare.  

Denne Skapare bara väntar på att få ge oss allt vi i själ och hjärta 
behöver och längtar efter.  
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HISTORISKA OCH AKTUELLA HÄNDELSER  
För den som tillgodogjort sig Bibelns profetior om den tid vi lever 
i, har verkligheten blivit spännande. Det är oerhört fascinerande 
att kunna iaktta hur dessa profetior nu går i uppfyllelse inför våra 
ögon. Jag får gåshud ibland när jag läser dagstidningen. Jag tror 
att vi lever i ovanliga tider – kort innan Jesu återkomst. 

Den här bilden från 2005 talar ett tydligt språk. ”Staten knäfaller 
för kyrkan”. Från vänster: George Bush (dåvarande president 
med sin fru, George Bush d.ä., Bill Clinton och USAs dåvarande 
utrikes-ministern Condoleezza Rice. Alla på knä inför en död påve. 

Med kännedom om 
profetiorna, blir de politiska 
händelserna runt om oss 
levande.  

För att vi inte skall tappa 
fotfästet, när svårigheterna 
kommer, är det nödvändigt 
att studera Skriften.  

 

Påve Fransiskus blir vald till årets man år 2013. 
Sedan dess har 
nyheterna kring 
påven och hans 
uttalanden och 
resor översköljt oss 
från tidningar och 
TV. 

Man kan lugnt säga, att Bibelns profetior bekräftats av 
tidningsrubrikerna. Det är också innehållet i två studiehäften (24 
och 25) som behandlar nyheterna under 2014 och 2018.  
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Luther och alla andra reformatorer var övertygade om att påven 
representerar Antikrist. (se studiehäfte 25) 

Bibeln säger att det dödliga sår som tillfogades påvedömet 1798 
skulle helas, och att ”hela jorden förundrades över vilddjuret och 
följde efter det”.  Är det inte det vi ser idag?  

Under de senaste 50 åren har en märklig, men i Bibeln 
förutspådd förändring ägt rum. Det är inte länge sedan en katolsk 
sjuksköterska inte fick arbete på sjukhusen i Sverige. Sverige var 
ett protestantiskt land och vetskapen om den katolska kyrkans 
förföljelser av icke-katoliker fanns ännu i medvetandet. Fram till 
år 1951 var det inte tillåtet för katoliker att vara praktiserande 
lärare, sjuksköterskor eller läkare15. Det hade en orsak, men vi 
har glömt det. 

 

Allt är förutsagt 
Läs vad Ellen White skrev i sin bok ”Christian Service” för mer än 
100 år sedan:  

När protestantismen sträcker ut sin hand över klyftan för att 
gripa den romersk katolska kyrkans utsträckta hand, 

ja när den sträcker sig över avgrunden för att ta spiritismen i 
hand … då kan vi vara säkra på att tiden har kommit för Satans 
förföriska verksamhet och att slutet är nära (sidorna 160-161).  

 

Precis som du kunde TRO på vägbeskrivningen till din väns nya 
hus i Flocktjärn, eftersom vägbeskrivning du fått stämt på pricken 

                                                      
15 https://www.katolskakyrkan.se/our-bishop-cardinal-arborelius/the-history-
of-the-catholic-church-in-sweden 
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hela vägen, kan du med VISSHET tro att även de profetior som 
ännu inte gått i uppfyllelse kommer att i uppfyllelse.  

Vet du vad de, som utbildar sig till experter på falska sedlar, 
studerar under sin utbildning? 

De studerar bara äkta sedlar! Bara när vi vet hur sanningen ser ut 
kan vi känna igen lögnen.  

När lärjungarna frågade Jesus: "Säg oss: När skall detta ske, och 
vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" 
(Matt 24:3) 

Vad är det Jesus säger först av allt? 

”Se till att ingen förför er!”  

Varför tror du han sa det? Jag tror att det var därför att Jesus 
visste att vi alla skulle komma att bli föremål för förförelser.  

Det enda sättet att veta vad som är sant, är att studera Guds Ord.  

Gud välsigne dig. 
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