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KUNSKAP 
När Jesus gick härnere för ca 2000 år sedan, var den mänskliga civilisationen 
primitiv jämfört med idag. Electriciteten var ännu inte upptäckt och det fanns 
inget sätt att driva vagnar och skepp på, som idag. Skeppen drevs framåt med 
hjälp av åror, och de andra transportmedlen var kameler, hästar och åsnor. 
Byggnader restes för hand, och vägar och kanaler byggdes med hjälp av skyffel, 
hackor och andra redskap. Kunskaper i vetenskap, geografi och historia hade 
inte nått långt och den utbildning människorna uppnådde var mycket begränsad 
jämfört med idag. Men när vi ser på andliga ting, var den kunskap Jesus delgav 
sina apostlar vida överlägsen den vi har idag. Den andliga kunskapen i Bibeln är 
så avancerad, att det inte finns något utrymme för några förbättringar, och den 
kommer att räcka ända till Jesu återkomst.  
Psalm 2:1-12 (fr. ca 1,000 B.C.) 

Jes. 55:6-9 (fr. ca 700 B.C.) 
Dan. 12:4 (fr. ca 600 B.C.) 

Matt. 5:17-19 (talat av Jesus för ca 2000 år sedan.) 

MÄNNISKANS DÅRSKAP  
 Under de senaste 120 åren har människan lärt sig behärska electriciteten, 

bygga förbränningsmotorer, ångdrift och jetmotorer. Vi har också upptäckt 
atomkraft och gjort oss väte- och neutronbomber. Människan kan därför flyga, 
köra bil, färdas med båt och ubåt, fara till månen, sända upp satelliter i banor 
runt planeten, och har till och med byggt en rymdstation. Människan har byggt 
datamaskiner, radio, TV, mobiltelefoner, etc.  

 Men mänsklighetens avskyvärda karaktär har inte förändrats. Fortfarande är 
stöld, mord, bedrägeri, lögn, äktenskapsbrott, sex utom äktenskapet och 
incest vanliga företeelser. Äktenskap slutar ännu med skilsmässa, fruar 
misshandlas och barn. Istället för att offra barnen på Moloks altare, mördas 
nu de nu på abortkliniker.  

 Sjukdom har det varit mycket av i alla tider men det finns fler sjukdomar på 
jorden idag jämfört med för 2000 år sedan; detta är ett resultat av att folk äter 
saker som Gud har sagt att vi inte skall äta. Man äter inte bara fel saker, utan 
fördärvar även bra mat genom tillsatser av konserveringsmedel och kemiska 
medel (ex. matolja, margarin etc.) och gör om maten till skräpmat. Instället för 
dricksvatten och fruktjuice, vill folk ha läsk, fulla med kemikalier som är 



skadliga för människokroppen. Folk gillar också att äta glass – om den inte är 
naturlig, så är den vanligen full av kemikalier och utan mjölkprodukter. 

 Många mindre krig rasar på jorden just nu. Med all modern teknik som finns, 
kan krigsherrar döda mängder av sina fiender på kort tid.   

 Fängelser och sjukhus byggs som aldrig förr runt världen. Sådant byggande 
är inte framåtskridande; det är något vi måste göra på grund av bristfällighet 
hos människan. Denna bristfällighet är ett resultat av människosläktets synd 
och dårskap.  

ATT KOMMA I LINJE MED GUDS ORD  
För att kristna skall kunna få tillbaka den andliga kunskap som Jesus gav till sina 
apostlar, måste vi fastställa hur Jesus och den tidiga församlingen tänkte. Bibeln 
är källan till denna kunskap! Låt oss därför  börja med att se vad aposteln Paulus 
tänkte; hans förståelse av ett liv efter köttet (naturen), jämfört med ett liv i den 
Helige Ande: Rom. 8:1-17 
Vers 1: Vandra inte efter köttet. (lust, känslor, girighet, etc.) 
Vers 2: Vi är fria från lagen om synd och död.  
Vers 3: Själiska kristna är bundna till denna världen.  
Vers 4: Andliga kristna har kontakt med Gud genom den Helige Ande.  
Vers 5: En kristen kan inte vara andlig och världslig på samma gång.  
Vers 6: Själslig kraft leder till döden, medan andlig kraft leder till liv och frid. 
Verserna 7-8: Själiska kristna kan inte behaga Gud.  
Verserna 9-11: Den Helige Andes kraft som uppväckte Jesus från de döda flödar 
genom kroppen på var och en som tror på Kristus.  
Verserna 12-13: Ofrälsta människor är andligen döda, medan de som är födda 
på nytt lever genom den Helige Ande.  
Verserna 14-16: Den som tror på Kristus behöver inte frukta, för vi är Guds barn.  
Vers 17: Var och en som tror på Kristus är Jesu Kristi medarvinge.  

NÅGRA UTTALANDEN  
1. FrÅN Jesu tid och framåt har mänskligheten sjunkit mentalt och moraliskt ned 

i en avgrund av dårskap, och samtidigt har vi fått en avancerad civilisation 
och uppnått en hög teknisk kunskap. Gud påtalade denna situation för 1900 
år sedan genom Paulus. Rom. 1:18-32 

2. Floden inträffade 1 676 år efter Adams skapelse, för 4 446 år sedan. Före 
floden överförde Satan och hans fallna änglar teknisk kunskap och omoral till 
människorna. (1 Mos. 6:1-6)  

3. Gud sände sin Son till världen 2 440 år senare, Han överförde andlig kunskap 
till människorna. 



4. Denna överföring är tidlös och kommer aldrig att ändras av Gud, oavsett vad 
vi människor tycker. Hebr. 13:8 

5. Striderna som rasar på jorden utkämpas i människornas sinnen. Rom. 12:1-2 
 

ÄR DU EN MORALISK ELLER OMORALISK PERSON? 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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