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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

Till Ett Modernt Samhälle

Kapitel  11

HUR KAN BIBLISKA PRINCIPER VARA OSS TILL NYTTA?

De personer som beaktar dessa principer kan med fördel lära sig något av dem. Äkta1.

män, fruar, barn, arbetsgivare och anställda kan alla lära sig att hålla frid inom samhället.

Men det finns ett djupare och ännu mer meningsfullt syfte för de som använder sig av2.

dessa principer. Ett syfte förknippat med vår eviga räddning och vår egen förståelse av det
himmelska hopp som förelagts oss. För söner och döttrar till Kungariket kommer vi nu att
begrunda högre tillämpningar av bibliska principer.

Behovet Av Vägledning

Precis som djuren har människan inbyggda instinkter och reaktioner som hjälper henna3.

att överleva. Vi blir törstiga när vi behöver vatten, vi blir hungriga när vi behover mat, vi
producerar adrenalin när en viss fara hotar och vi blir trötta då vi behover sömn.

Våra instinkter är därmed en förutsättning för att överleva vår omgivning-att säkerställa4.

vår fysiska överlevnad. Men människan är inte skapad i syfte att enbart fysiskt överleva. Vår Gud
och Fader har storslagna planer för sina jordiska söner och döttrar. Planer som överstiger vår
nuvarande fattningsförmåga.

”Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget
öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem
som älskar honom”. – 1 Korinthierbrevet 2:9

Dessa planer var grundlagda redan innan människan ens var skapad:5.

”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har
välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus
finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i
honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har
förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och
förenas med honom – det var hans viljas beslut – till pris och ära
för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son.” –
Efesierbrevet 1:3-6

Människan kunde dock inte veta något om dessa planer genom hennes instinkter.6.

Århundradena igenom har människan famlat i mörker angående dessa planer:

”Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett
mig för er skull: att låta Guds ord nå sin fullbordan. Detta är den
hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har
uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig
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skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er,
hoppet om härligheten”. – Kolosserbrevet 1:25-27

Med Jesu Kristi ankomst till jorden ändrades dock detta när denna heliga hemlighet blev7.

känd och en inbjudan till att ta det himmelska Kungariket i besittning gick ut till människan. Men
hur skulle vi människor kunna ta del av det? Vad måste vi göra? Vilka sorts personer behöver vi
vara? För att besvara dessa frågor behöver vi extern vägledning-en utomstående källa. Våra
mänskliga instinkter kommer aldrig att vägleda oss in i himlarnas kungarike. Som Aposteln
Paulus skrev:

”Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro
på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall
de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna
utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem
som bär bud om goda ting”. – Romarbrevet 10:13-15

För att nå vårt andliga mål och påbörja vår himmelska bana behöver vi vägledning- en8.

förståelse av de goda nyheterna om Kungariket och dess underliggande bibliska principer.

Att Använda Bibliska Principer

Bibliska principer är som riktlinjer som bär upp de lagar som återfinns i bibeln-Principer9.

är en högre form av vägledning än vad lagar är. Men förmågan att följa principer är beroende av
vår personliga mognad. Vi kan visa på detta såhär:

När ett barn är mellan 2-5 år kommer föräldern att ge barnet en strikt lag att inte gå ut på10.

gatan utan en vuxens sällskap. Föräldern kommer att delge barnet att om det inte lyder kommer
bestraffning att utgå. Straffet är ju naturligtvis inte målet. Det är endast till för att inskärpa hos
barnet den stora betydelsen för barnets väl & ve att åtlyda denna ”lag”.

När barnet blir äldre och bättre förstår syftet med en lag, kan det få mer frihet.11.

Föräldern kan frångå lagen genom att förmana barnet att korsa gatan men bara vid ett
övergångställe med signaler. Det behövs inte längre en försäkran om straff vid olydnad. föräldern
kommer nu istället att delge information tillsammans med förmaningen. Exempelvis vad de olika
signalerna betyder (rött, grönt, orange) , var stoppknappen sitter och vad resultatet kan bli om
barnet inte följer förälderns anvisningar. Dessa hypotetiska konsekvenser är tillräckligt för barnet
att inse behovet av att lyda föräldern.

När barnet blivit ännu äldre och tankeförmågan utvecklats än mer, kommer det12.

att förstå farorna med att korsa en gata. Det enda barnet nu behöver är en princip- att bara korsa
gatan då det är säkert att gå över. Med denna insikt ökar också barnets frihet och det förstår att
det kan finnas flera sätt att korsa en gata, även att gå mot röd gubbe så länge inga fordon är i
sikte, att barnet verkligen tittat åt båda hållen. Bibliska principer fungerar på samma sätt-
principer är till för att hjälpa en människa att framgångsrikt navigera genom livet.

Principen att bara korsa gatan då det är säkert är meningslös för ett treårigt barn och13.

otillräcklig för bara ett litet äldre. Att låta barn vägledas av endast principer i livet kommer
oundvikligen att leda till olycka. De är helt enkel inte mogna för att enbart låta principer vägleda
dem. Lagar är till för de omogna medans principer är till för de som genom tankeförmåga och
praktik fått sina sinnen tränade (Hebreerbrevet 5:14)



www.AnointedJW.org Page 3

Det forntida Hebreerfolket var en köttslig nation som var i behov av skrivna lagar. Detta14.

folk var outbildade nomader som hade högst primitiva föreställningar om Gud. Mose fick till
uppgift att etablera regler och lagar som reglerade sina landsmäns dagliga vandel mot
målet-Andlig mogenhet. Men det var aldrig meningen att dessa lagar skulle gälla för evigt. Det
skulle komma en tid då människan skulle ha utvecklat tankeförmågan till att framgångsrikt leva
efter enbart principer. Profeten Jeremia förutsåg just en sådan tid:

”Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är
inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva
den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt
folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ”Lär
känna Herren”, ty de skall alla känna mig, från den minste till den
störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras
synd skall jag inte längre minnas”. – Jeremia 31:33-34

Att en människa förstår principer gör det möjligt för Gud att ”skriva” lagen i hjärtat på15.

individen. Sådana människor behöver inte lära sig specifika lagar. Detta för att de underliggande
principerna till lagen redan finns inom en människa. Jakob formulerade sig såhär:

”Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er, och ta
ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert
liv”. – Jakob 1:21

Lagars tillfälliga natur i förhållande till att utveckla andligt mogna människor16.

förklarades i Paulus brev till församlingen i Galatien:

”Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills
tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills
Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu
när tron är här har vi inte längre någon övervakare”. –
Galaterbrevet 3:23-25

En Kristi efterföljare förväntas vara tillräckligt andligt mogen till att enbart låta sig17.

vägledas av principer. En sådan person har sedan länge frångått ett forntida, primitivt tänkande.
Detta framgår av Petrus och Paulus rådgivning angående den kristna friheten. De framhöll att
kristna inte längre var underställda lagen, men ändå inte helt laglösa:

”Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det
onda, utan var tjänare åt Gud”. – 1 Petrus 2:16

”Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge
köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen
sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig
själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör
slut på varandra”. – Galaterbrevet 5:13-14

Av Paulus råd framgår det att den underliggande principen till kristen frihet är att älska18.

sin nästa såsom sig själv. Om vi handlar enligt denna princip i våra liv, behövas inga lagar
angående moraliskt och socialt uppförande.

Vi som strävar efter att bli andliga söner och döttrar till Gud och Kristi medarvingar,19.
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måste se till underliggande bibliska principer för vägledning. Om vi så gör, kommer vi befinnas
godkända och redo till att träda in i Himlarnas Kungarike.

Två Primära Principer

Eftersom Jesus kom till jorden i syfte att bygga upp människor andligt sätt, stiftade han20.

inga nya lagar. Inte heller framhöll han redan existerande lagar. Kristus bröt igenom alla lagar
och visade genom sin undervisning hur överlägsna principer var jämfört med lagar. När han fick
frågan om vilka lagar hans efterföljare skylle lyda svarade Jesus:

”När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa
samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en
laglärd: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade
honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och
med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största
och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska
din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och
profeterna.” – Matteus 22:34-40

Även om Kristus formulerade dessa bud som två lagar för sina åhörares skull, är det mer21.

korrekt att se dem som två principer som bygger upp hela lagen. 

Dessa två principer kan med fördel vara just i den ordningen-att älska Gud först och22.

sedan sin medmänniska. Det blir enklare att älska nästan om vi redan har ett sunt förhållande
med allas vår Gud & Fader.

Dra nytta av Bibliska Principer

När vi älskar vår Fader med hela vårt hjärta, själ, sinne och styrka, får vi ett gott23.

samvete. När vi älskar andra som oss själva, får vi goda, äkta relationer till människor. När vi
tillämpar bibliska principer i vårat dagliga liv, kan vi bära framgång i vårt nuvarande ”köttsliga”
tillstånd. Men den största nyttan vi får av att tillämpa dessa principer, är att vi då kan ”samla en
skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet"- det eviga
slutmålet, den himmelska karriären.

”Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga
och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på
Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra
gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga
och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för
den kommande tiden och vinna det verkliga livet”. –
1 Timotheosbrevet 6:17-19

Att tillämpa bibliska principer gör att vi kan se bortom överflödiga ting, att också frångå24.

konstlade och ytliga lagar. De hjälper oss också att se vad som verkligen är viktigt i människors
liv- kärleken till Gud och att vara redo att hjälpa vår medmänniska.

***


