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DEN STORA RÄDDNINGSOPERATIONEN 
Jesus är Guds stora räddningsoperation. Joh. 3:12-21 
Men detta avslöjades inte för Adam; han fick istället ett löfte om frälsning som 
skulle komma någon gång i framtiden. Räddningen från synden uppenbarades 
inte förrän Jesus hade uppstått. 1 Mos. 3:15 

ENOKS UPPENBARELSE  
Näst efter Adam var det Enok som fick uppenbarelsen. Han levde före den stora 
floden (född ca 3494 f.Kr.). Han vandrade i Guds rättfärdighet och Bibeln ger oss 
ett starkt vittnesbörd om hans liv. 1 Mos. 5:18-23; Hebr. 11:5 

Detta är vad Enok skrev om den frälsning som skulle komma: 
“…Vid den timman gavs Människosonen ett namn, i närvaro av andarnas 
Herre, en timma i urtiden inför Gud; före solens och månens skapelse, före 
stjärnornas skapelse fick han ett namn i Andarnas Herres närvaro.  
Han kommer att bli en stav för de rättfärdiga för att de skall kunna luta sig 
emot honom och inte falla. Han är hedningarnas ljus och han kommer att bli 
hoppet för dem som är sjuka i sina hjärtan. Alla de som bo på jorden skall falla 
ned och tillbedja honom; de skall ära, välsigna och besjunga hans namn och 
även Herren Gud. Av detta skäl blev han den Utvalde; han hade varit dold i 
Guds närvaro före världens skapelse av evighet. 
Och han har uppenbarat Herrens visdom för de rättfärdiga och de heliga, 
därför att de har hatat och föraktat denna världens förtryck och dess leverne 
och dess ovanor, i Herrens namn; och därför skall de bli frälsta i hans namn 
och det är i hans glädje som de skall få liv…” 1 Enok 48:2-8 
“…I de dagarna kommer det att bli en förändring för de heliga och rättfärdiga 
och dagens ljus skall vila på dem; och de skall få tillbaka sina heliga anhöriga 
på en dag av misströstan. Han hopade ondska över syndarna; men de 
rättfärdiga skulle bliva segerrika i Herrens namn. Han kommer att låta de 
andra se detta, så de kan ångra sig och släppa greppet om sina onda gärningar. 
De kommer inte att  få heder och ära i Herrens namn.  
Men genom hans namn skall de många bli frälsta, och Herren skall bevisa nåd 
mot dem, för han äger stor nåd. Han är rättfärdig i sina domar och hans 
härlighet är hos honom…” 1 Enok 50:1-4 



 

Delar av Enoks två böcker har citerats av Moses, Jesus och Judas och blivit en 
del av Bibeln. Citaten ovan är från Enoks första bok och i fullständig harmoni 
med Bibeln som vi känner den och detta ger oss en djupare förståelse om den 
kommande Frälsaren, som vi nu känner som Jesus Kristus, Guds Son.  
Job levde samtidigt med Abraham (ca 2160 f.Kr.) men var inte släkt med honom; 
han hade dock full kunskap om att hans Frälsare levde och att han skulle uppstå 
efter döden. Den redogörelse för skapelsen vi finner i 1 Mosebok hade bevarats 
av Noa, så även Enoks böcker. När vi nu har denna kunskap, kan vi lättare förstå 
Jobs tillit till Gud. Job 13:15-16; 19:25-27 

JESAJAS UPPENBARELSE  
Profeten Jesaja föddes ca 766 f.Kr., ca 2728 år efter Enok. Under hans livstid 
fick Jesaja uppenbarelsekunskap om den kommande Frälsaren men inte om hur 
försoningen skulle accepteras av Gud Fadern. Jes. 53:1-10 

JOHANNES DÖPAREN FÖREBÅDAR FRÄLSAREN 
Johannes Döparen var en andrahands kusin till Jesus eftersom deras mödrar var 
kusiner. Luk. 1:34-36) 
Johannes började tala om att Frälsaren hade kommit för att borttaga världens 
synd och instifta sitt rike. Matt. 3:1-12; Joh. 1:19-34 
Den stora räddningsoperationen hade äntligen börjat och Johannes Döparen var 
den förste predikanten att förkunna de goda nyheterna till folket i Juda. 

HADE JESUS EN PLAN FÖR SIN MISSION? 
För att kunna utföra Guds gärningar här på jorden, behöver vi kunskap i den plan 
Jesus gjorde för sig själv och sina lärjungar. Jesus talade om detta omedelbart 
efter att han blivit frestad av Satan i Luk. 4:14-21 och han citerade profeten 
Jesaja: 
”Herrens, HERRENS Ande är över mig,ty HERREN har smort mig till att förkunna 
glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett 
förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de 
bundna, till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från 
vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande…” (Jes. 61:1-2a) 
Jesus kom för att: 
 Predika evangelium  
 Hela de nedslagna 
 Predika frihet för de fångna  
 Hela de blinda 
 Hela människor med emotionella problem 
 Att predika att Gud förlåter 

Människorna fyllde sina hjärtan med hat istället för glädje. Luk. 4:22-30  



 

Jesus hade en plan och han gjorde det klart för sina apostlar när han kallade 
dem vad som förväntades av dem. Han använde även sin plan när det gällde de 
70 lärjungar som tog del i hans verksamhet. Matt. 10:1; 5-8; Luk. 9:1-2; 10:1-2, 
9, 17-22 
 

ÄR DU EN DEL AV GUDS STORA RÄDDNINGSOPERATION?  
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

Har du gjort upp en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara 
omkring?     

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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