
 

 

 

 

Fönster mot Framtiden 
 

 

 
 

 

Bengt Berggren 

 



Den närgångna uppenbarelsen 

 

När det profetiska ordet blir så tydligt att vi t o m kan läsa av 

världshändelserna i våra media och se hur dessa aktualiserar 

olika saker som redan står omnämnda i Bibeln, då blir Guds Ord 

närgånget och aktuellt. 

Vi lever nu i en profetisk tid. Vi behöver be om nåden att få den 

ögonsalva som ger oss öppnade ögon, dvs att våra hjärtans ögon 

öppnas så att vi ser hur Guds Ord går i uppfyllelse. I 

Uppenbarelse-boken får vi rådet att ”köpa salva att smörja våra 

ögon med så att vi kan se”. 

Med denna skrift vill författaren visa att det finns med en 

profetisk kod i de högtider som Herren befallde att Israels barn 

skulle fira. Dessa högtider skulle var mötesplatser mellan Gud 

och folket, men även, i ett profetiskt perspektiv, 

beredskapsövningar för framtiden. 

 Det är mycket fascinerande att se hur Gud har lagt in allt detta i 

Sin högtids-kalender, som därigenom blir till  

Ett Fönster mot Framtiden. 

Välkommen att titta in genom detta fönster! 

 

 

 

 

 



Förord 

Denna lilla skrift har kommit till genom att jag i sex och ett 

halvt år föreläst över temat Herrens Högtider. Det har skett i 

olika församlingar i norra Sverige. Jag har haft förmånen att i 

samverkan med f.d. folkhögskoleläraren Seth Lindström, från 

Dalkarlså folkhögskola, undervisa om ”Israel och det profetiska 

ordet”, i snart 50 kurser. 

Vid dessa kurser har frågan ofta kommit om det finns något 

skrivet om Herrens högtider. Eftersom det mesta av det jag läst i 

ämnet är på engelska och skrivet av Messianska judar, har det 

inte varit så lätt att komma åt för gemene man. Men med denna 

korta skrift vill jag ge mitt lilla vittnesbörd vidare.  

Det jag upplever när jag läser Bibelkommentarer, skrivna av 

Jesus-troende judar, är att orden som Jesus säger i Matt 13:52 

verkligen stämmer. Där står det: ”Därför är varje skriftlärd, 

som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en man som ur sitt 

förråd hämtar fram både nytt och gammalt”. Dessa 

himmelrikets lärjungar har verkligen ett djup i sin förståelse av 

Bibelordet. På samma gång som du kan tycka att det här 

materialet verkar främmande och att du aldrig hört det förut, vill 

jag att du tänker efter och ser efter om det stämmer med Guds 

ord. Så gjorde man i Berea. Apg 17:11: ”De tog emot ordet med 

all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det 

kunde förhålla sig så”.  

Det finns ett ord som Jesus yttrar när han har diskuterat med 

fariséerna och sagt dem att de upphäver Guds ord för sina 

stadgars skull. I Matt 15:13 säger han: ”Varje planta som min 

himmelske Fader inte har planterat skall ryckas upp med 

roten”. 



Jag vill i all ödmjukhet lägga denna skrift under detta ord av 

Jesus. Är det inte planterat av min himmelske Far, är jag beredd 

att låta det ryckas upp. Med en önskan om att denna 

undervisning måtte välsigna dig överlämnar jag denna skrift, 

som en planta, i din omvårdnad. 

Hortlax den 12 december2012  

Bengt Berggren 
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