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I mänsklighetens historia talar Bibeln om två Adam, var och en unik och olik alla
andra människor.

DEN ANDRE ADAM
Ca 4 000 år senare inträdde Jesus åter i världen, inte som Skaparen, utan i en
mänsklig kropp. Profeten Jesaja fick en profetia ca 700 f. Kr. om den kommande
Messias; det är därifrån vi har fått orden “Herrens lidande tjänare. Jes. 53:1-11
Bibleln säger oss att Jesus var Gud och människa på samma gång. Genom sin
mor fick Han kött och ben, genom hennes livmoder och genom den Helige Ande
fick Han gudomligt blod i jungfrufödseln. Luk. 1:26-35
Det är viktigt att notera att Jesus inte blev skapad; Han var Gud som iklädde sig
en människokropp. Kroppen lades i Marias kropp, fick en naturlig födelse, och
kroppen växte från ett barns kropp till en vuxen människas kropp. På grund av att
Jesus fanns inuti denna kropp kunde han växa upp utan synd. Rom. 5:17-19;
1 Kor.15:45-47; Joh. 3:13; 31-36
Precis som Djävulen fick chansen att fresta Adam och Eva så måste även Jesus
frestas. Jesu kropp kunde inte bli frestad, men genom att Gud levde genom
Jesus i hans kropp vann Han seger där Adam och Eva misslyckats. Luk. 4:1-13

FRÄLSNINGEN
Förlåtelse från synder, frälsning och evigt liv åstadkoms aldrig genom offrande,
att hålla Guds lagar genom omskärelsen (endast pojkar omskars). Det började
med att Adam och Eva fick tro på Gud, och att Han ensam en dag skulle sända
Messias som skulle bära synden, och bli till frälsning för alla som tror på Honom.
Abel blev aldrig omskuren men ändå frälst.
 Enok blev frälst före Guds förbund med Abraham.
 Noa blev frälst genom tro på Gud.
 Abraham blev frälst genom tron på Gud.
 Job, en oomskuren ättling till Noa som levde på samma tid som Abraham
blev också frälst av nåd. Job 19:23-27
Alla de som dog utan att ha tagit emot löftet, visste att en dag skulle de lösas från
sina synder. Hebr. 11:13-40
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APOSTLARNAS BUDSKAP
Församlingens uppgift som den framstår i Apostlagärningarna var att förkunna att
judendomen hade spårat ut ur sanningen, det första förbundet hade ersatts med
ett nytt förbund, och offren och omskärelsen behövdes nu inte längre. Att tro på
Messias, och att omvända sig från synd, är allt som behövs för en människa för
att bli född på nytt och ta emot evig liv. Joh. 1:1-14
Vi behöver komma tillbaka till evangeliets huvudsakliga budskap: Jesus är Guds
Son och det finns ingen frälsning någon annanstans än genom Honom och det
Han gjorde på korset. Joh. 3:14-21
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

