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Det Nya Testamentet undervisar att förhållandet mellan Kristus och hans 
lärljungar är som ett äktenskap. Jesus är Brudgummen och de frälsta 
människorna kallas för Kristi Brud. Upp.19:1-9 
Om vi börjar med att titta på församlingen som Jesus satte upp på jorden, så var 
äktenskapet ett helgat förbund mellan en man och en kvinna, och båda 
forväntades att vara trogna emot varandra och inte begå äktenskapsbrott. Matt. 
5:27-32; 19:3-12 
Under de sista 1900 åren så har detta varit en accepterad sanning i kristna led, 
att när en man en gång hade gift sig med en kvinna, så kunde inte någon av dem 
ha gemenskap med andra män och kvinnor. Från generation till generation så 
blev denna sanning undervisad från föräldrar till barn. Under de sista 100 åren 
har denna moral blivit angripen och sakta men säkert blivit urholkad, så att i 
dagens läge 60% av alla äktenskap slutar i skilsmässa. De som har gift sig en 
andra gång har en ännu större procent av skilsmässa. Filmer, TV program och 
böcker produceras nu, där män och kvinnor ar otrogna emot varandra, och att 
detta är inte något märkvärdigt enligt världen, efter allt – vad är det för fel på att 
"ha litet omväxling?"  
På något sätt har de kristna inte forstått att de skall vara trogna mot Gud 
och hans son Jesus Kristus, detta finns liksom inte i tankarna hos de flesta 
kristna! 
När Gud gav de Tio Budorden till Moses och Israels barn, så sade Gud strängt 
ifrån i sitt första budord, att han inte kommer att tolerera andligt äktenskapsbrott. 
2 Mos. 20:1-6 
Aposteln Jakob var mycket stark i sin förkunnelse, vänskap med världen betyder 
att en människa har blivit en fiende till Gud. Jakob 4:1-5 
Gud förkastade Kains offer. 1 Mos. 4:1-7 
Gud förkastade inte enbart offret från Nadab och Abihu, Arons söner, men han 
dödade dem och sade till Aron och hans familj, att de inte skulle sörja dem, om 
de själva ville leva. 3 Mos.10:1-6 
Aposteln Petrus uppmanar till helighet. 1 Petrus 1:12-17 

ÄR DET VIKTIGT FÖR EN KRISTEN ATT VARA HELIG?  
Vi måste forstå att det tog cirka 65 år att sätta upp det Nya Testamentets 
församling, Jesu kropp. Jesus blev korsfäst och uppväckt ifrån de döda när han 
var cirka 33,5 år gammal. Hans apostlar levde på jorden i ytterligare cirka 65 år, 
somliga dog tidigare och andra dog senare. Johannes var den siste att lämna 
jorden, och han var i sina sena 90 år. 



Den första stora striden i Nya Testamentets församling bröt ut i Antiokia, när 
vissa lärare från Jerusalem kom och sade, att hedningarna som hade blivit 
frälsta, måste också bli omskurna. Denna strid löstes i Jerusalem. Så här ägde 
denna diskussion rum: 

 Kom frälsningen ifrån gärningar eller var den av nåd? - Apg.15:1-11  
 Apostlarna diskuterade frågan - versarna 12-21  
 Resultatet blev nedskrivet - versarna 22-30  

En doktrin blev nu given, som hade tre punkter: 
1. Att inte äta något som har blivit dedikerat till avgudar  
2. Att inte äta blod eller djur som har blivit strypta -  
3. Begå inte otukt  

Vid denna tidpunkt var tänkandet och forståelsen av apostlarna att Jesu andra 
återkomst var nära och att han skulle komma tillbaka i deras livstid. Därför var de 
inte intresserade av att bygga något för framtiden, de var endast intresserade av 
att få människor frälsta innan Jesus kom tillbaka. 
Allt eftersom apostlarna blev äldre, rörde den Helige Ande vid dem och visade 
dem, att de skulle sätta upp en grunddoktrin, som kommande generationer skulle 
kunna använda. Ingen av apostlarna kunde drömma att församlingen skulle bli 
mer än 1900 år gammal efter deras död. 
Cirka fem år efter Jerusalemkonferensen skrev Paulus sitt brev till Romarna cirka 
52-53 efter Kristus. Den trepunktsdoktrinen till hedningar blev nu ersatt med 
samma doktrin som gällde för de frälsta judarna - Rom. 3:21-31 
Titta pa datumen på följande brev: 
1 Kor - år 54  
2 Kor. år 55  
Galaterna år 57  
Efesierna år 61-63 
Filipperna år 61  
Kolosserna år 60  
1 och 2 Tessalonikerna år 52-53 
1 Timoteus år 63-67  
2 Timoteus år 67-68  

Titus år 65  
Filemon år 61-62 
Hebr. år 67-69  
Jakob år 62  
1 Petrus år 65  
2 Petrus år 66-67 
1 Johannes år 90  
2 och 3 Johannes år 95-100  
Uppenbarelseboken år 95-96 

Denna information bör inte skaka någon kristen. Innan Jesus blev korsfäst  sade 
han till sina lärljungar att mera kunskap skulle bli given, men efter hans död och 
uppståndelse. Joh.16:1-16 
Kristendomen ar en mycket trång lära, som Gud själv har satt upp, där han har 
fastslagit att endast genom sin enfödde Son kan en människa bli frälst och 
erhålla evigt liv i himlen! Detta gör att kristendomen kommer i konflikt med alla 
religioner som Djävulen har startat på denna jorden! Lyssna till vad Jesus sade 
själv: Joh.6:44 och 65; Joh. 14:6  



Detta är vad Petrus sade till det judiska ledarskapet - Apg. 4:1-22 
 

Har du öron till att höra med? 


