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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

Till Ett Modernt Samhälle

Kapitel  13

VAD ÄR DE GODA NYHETERNA ANGÅENDE RELIGION?

Det har sagts att religion är så livskraftig att den kan åsidosätta lärande. Religionen1.

kommer att bestå även om den blivit besmittad med felaktiga idéer och snedvriden filosofi. Den
kommer att bestå även om den, tyvärr, uppmuntrar till våldshandlingar för att uppfylla sina
”fredliga” mål.

Men religion kan också vara en kraft till att göra gott här i världen. När religion tillåter2.

sig stävjas av konstruktiv kritik, förstärkas av upplyst filosofi, ”renad” av korrekt vetenskap, kan
den ge verklig mening och värde i våra liv. Inte bara som individer utan också som familjer,
samhällen, länder ja, hela vår planet kan bli upplyft. Men viktigast av allt: Det är den enda vägen
mot personlig överlevnad efter en människas död. Ingen annan strävan vågar stadfästa ett sådant
löfte.

För många är det, i ständigt förfallande, livet på 70-80 år en dyster utblick. De som3.

önskar mer av livet än vad som är möjligt under människans villkor och/eller få svar på frågan
”varför är vi här”, har bara ett val- att vända sig till sann religion.

Därför är uppriktiga frågor om religionens väsen och öde viktiga att ställa.4.

Människan i varje tidsepok måste ta en förnyad titt på religion i ljuset av förnyad kunskap och
förståelse. Både om henne själv och det universum hon lever i. Bara då kan vi hoppas på att dra
fördel av religion istället för att vara förbryllade och/eller förtryckta av den.

Är All Religion Av God?

Vi behöver bara blicka ut i världen för att inse att långt ifrån all religion är av godo.5.

Vissa betraktar religion som folkets ”opium” då den bara skapar fantasier i sinnet på de män och
kvinnor som brottas med livets problem. Detta kan dock inte sägas gälla för all religionsutövning
men vi är, åtminstone till en del, böjda att hålla med denna beskrivning.

När religion misslyckas med att berika och upplyfta människan i hennes dagliga tillvaro,6.

är densamma meningslös, rentav skadlig. Givetvis också då religion kväser kreativitet och
tillväxt, samt frambringar intolerans och fördomar, kan den knappast sägas vara god.  Inte heller
när den ignorerar vetenskap och förlöjligar uppbyggande filosofi. Våld och förtryck i religionens
namn är såklart avskyvärt.

När vi synar en religion är det inte frågan om medlemmarna är onda eller goda. Vad som7.

är av fundamental betydelse är om lärorna/doktrinerna,,är goda eller onda, uppbyggande eller
nedbrytande, hälsosamma eller skadliga. Därför bör ledarskapet synas betydligt
mer än den enskilde medlemmen.
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Inte sällan efterapar medlemmarna sina ”herdar” samtidigt som de vill vara ett8.

lydigt ”får” och rätta in sig i ledet. Religion har blivit så komplext att gemene man bildligt
drunknar i all teologi, ideologi och olika karismatiska personligheter. Något som hindrar att dessa
själva undersöker vad religion egentligen innebär. Vissa lägger istället sin andliga fortbildning i
händerna på betrodda andliga ledare. En högst olycklig kurs då dessa människor lever i
villfarelsen att de ändå tjänar Gud.

Vi är säkra på att om religiösa ledare främjar goda principer, kommer ett medlemskap att9.

vara något positivt för den enskilde. Om ledarna framhåller kärlek, tolerans och förlåtelse,
kommer också medlemmarna att anamma samma egenskaper. Det var därför Jesus riktade sin
kritik mot just de religiösa ledarna på sin tid. Jesus fördömde aldrig ”fåren”. Han tyckte synd om
dem och ville hjälpa dem så gott det gick. Men han riktade skarp kritik mot religiösa ledare som
inte drog försorg om ”hjorden” (enskilda medlemmar).

”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till
får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna
igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på
tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig
frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt
träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och
kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem”. –
Matteus 7:15-20

”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som stänger till
himmelriket för människorna. Ni går inte själva in, och dem som
vill komma dit in släpper ni inte in”. – Matteus 23:13

”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av
mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen:
rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att
försumma det andra. Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer
kameler”! – Matteus 23:23-24

Alldeles uppenbart, tolererade inte Jesus religiöst förtryck. Hans egna ord bekräftar att10.

långtifrån all religion är av godo. Men hur utvecklades då religionen bland Jesu efterföljare? Det
religiösa tänkandet på Jesu tid var i ett bedrövligt skick. Jesus själv främjade dock andlig frihet
istället för  vördnad av vissa auktoritära ledare. En historisk återblick sprider ljus i denna fråga.

När Jesus framträdde på jorden i Palestina i det första århundradet, var religionen11.

präglad av ritualer och ”lagens bokstav”. Folket kände att de behövde stöd från sina religiösa
ledare för att vara acceptabla inför Gud. En sorts ”gärningarnas religion”. Men en ny form av
religion blev introducerad av Jesus själv- Andens religion. Denna inbegriper ett aktivt deltagande
av en människas sinne och själ. Denna religion rev ner muren mellan Gud och människa,
avskaffade prästadömet och lät alla närma sig Gud som Fader. En Fader som varmt välkommnar
vår personliga tillbedjan.

Alla följare av Jesus är att betrakta som bröder- andligt jämställda- där var & en leds av12.

Guds Ande (Romarbrevet 8:14-16)
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”Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni
är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader,
ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er
kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er
skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli
förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd” –
Matteus 23:8-12

Jesu religion samverkar med Fadern och uppmuntrar till tjänst för var & ens13.

medmänniska. Denna religion präglas inte av en strävan mot personlig frälsning/räddning
därför att vår frälsning redan är garanterad genom vår tro.

”Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv”. – Johannes
6:47

Istället fick dessa efterföljare uppdraget att erbjuda Jesu läror till andra så att också de14.

skulle kunna komma till tro och bli räddade.

”Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig
genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud
försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte
människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde
mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud,
och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt
försona er med Gud” – 2 Korinthierbrevet 5:18-20

I omkring 300 år var ”andens religion” verksam. Dessa tidiga kristna skapade en15.

centralstyrd kyrka som i mångt & mycket avskaffade individens självbestämande. Uppdraget att
göra lärljungar förlades till en självutnämnd prästklass. Den enskilde kristne fick nöja sig med att
vara en bisittare, både teologiskt och organisationsmässigt.

 Kristendomen kom att bli en ”sinnets” religion, en passiv, intellektuell stimuli som16.

också gav beslutanderätten åt kyrkliga ledare. Genom att många kristna gav bort sin
självbestämmanderätt till en religion som hade blivit auktoritär, försvann mycket av den
personliga suveräniteten. Självrespekten fick också ge vika, samt rätten att själva delta i den mest
inspirerande uppgiften en människa kan ha- det personliga sökandet efter sanning.

De flesta kristna idag befinns just i en sådan ”sinnets religion” oavsett om de är17.

medvetna om det eller inte. Denna typ av flat/ytlig religion föder enfaldighet/intolerans och är
huvudskälet till att religionen har fått ett så dåligt rykte.

Nej, all religion är verkligen inte bra. Därmed inte sagt att enskilda, religiösa människor18.

inte kan vara goda. Även fast många religiösa ledare lär ut skadliga/osanna principer och/eller
läror. Sådana ledare har övergivit ”andens religion” och ersatt den med ”sinnets religion”- en
religion präglad av kyrklig auktoritet- ”Dessa svaga och ömkliga makter”(Galaterbrevet 4:9)

Om religionens ledare skulle vända tillbaka till de faktiska, enkla och öppna lärorna från19.

Kristus, skulle även dess medlemmar göra gott i sina liv. Religionens värde skulle då öka och
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många ateister/agnostiker skulle se värdet samt visheten i att eftersträva ett andligt liv och vända
sig till Gud.

För att återgå till Jesu tro/läror och hans inriktning på ”andens religion” krävs att20.

medlemmarna helt tar kontroll över sitt egna, andliga liv. Ingen eller inget får komma emellan
individen och Gud. Speciellt inte självutnämnda, egensininga, religiösa ledare. Det måste bli en
återgång till andens religion (Jesu religion), om det skall bli någon bättring.

Goda Nyheter Angående Religion

Den goda nyheten om religion är att det är den enda, säkra vägen mot överlevnad efter21.

en människas död.

”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom
som har sänt mig, han har evigt liv”. – Johannes 5:24

Sann religion är en stor befriare av människosläktet. Effektivt botar den människans22.

andliga isolering och ensamhetskänslor.

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”
– Matteus 18:20

”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be
Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er
för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom
världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den,
eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte
lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan
ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever
och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min
fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller
dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av
min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.” –
Johannes 14:15-21

Sann religion ger visshet till den troende om att denne är son/dotter till Gud och tillika23.

universell medborgare. Genom att acceptera sitt sonskap, kan individen identifiera sig med
Gud/Faderns eviga uppsåt. En sådan frigiven son börjar sakta men säkert känna sig hemma i
universum, hans universum.

”Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som
skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den
kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin
härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig”. – Filipperbrevet
3:20-21

De goda nyheterna om religionen är att den förser människan med en direktlänk till24.

Guds medelst Guds innevarande ande som alla människor besitter
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”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er”? –
1 Korinthierbrevet 3:16

Nu finns inte längre något behov av präster eller andra mänskliga medlare till att närma25.

sig Fadern i bön:

”Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni
är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader,
ty en är er fader, han som är i himlen”. – Matteus 23:8-9

Även om Gud rent geografiskt är långt borta, har Han gett oss sin son Kristus, Jesus26.

som ”vägen” till Gud/Faderns närhet.

“Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer
till Fadern utom genom mig.” – Johannes 14:6

Alla som vill får möjlighet att närma sig Fadern genom Kristus, det finns ingen27.

partiskhet från Guds sida. Han älskar oss oavsett ras, kön eller social status.

”Då tog Petrus till orda: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör
skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom
och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör” –
Apostlagärningarna 10:34-35

De positiva nyheterna är att äkta religionsutövning kan förändra den värld vi lever i till28.

det bättre, detta genom människans andliga Broderskap. Inte genom religiös kollektivism utan
genom den enskildes tro & handling. Många bäckar små. På så sätt kan religion vara en god kraft
i samhället, men ändå inte nödvändigtvis vara en del utav det.

Uppenbarelseboken i Bibeln innehåller profetior där en vissa tolkas som att Gud29.

kommer ta bort falsk religion. Vi är dock inte i den sitsen att vi med någon säkerhet kan säga vad
dessa profetior betyder, så vi lämnar rum för en sådan tolkning.

Tills dess kan vi dock ta del av de öppna, enkla odiskutabla lärorna från evengeline30.

skribenterna och därmed ”förädla” religionen. En sorts ”rening” så att vårt nuvarande jordiska liv
blir till glädje, både för oss själva och våra medmänniskor. Allt till att förbereda oss för det
”verkliga livet”- livet i himlarnas kungarike (1 Timotheosbrevet 6:17-19)

Även om andens religion varit motarbetad, blev den dock aldrig helt besegrad. Den31.

finns inom kristenheten men väntar på en betydligt större, andligare epok. Den tiden är nu inne.
Religion som är bakåtsträvande och/eller skadlig kommer att höra till det förgångna. Om bara
mänskligheten har modet att stå upp mot organiserad, skadlig religion samt att betrakta sig själva
och andra som just Guds barn. Svårare än så behöver det inte vara.

När vi insett att vi alla är Guds barn, förstår vi därmed att alla våra medmänniskor är32.

våra bröder/systrar (Matteus23:8-9) Om inte kristenheten hade hemfallit åt kyrklig hierarki och
återvänt till gyttjan (2 Petrusbrevet 2:22) hade vi kunnat haft ett världsvitt andligt broderskap
redan nu. Ett sådant broderskap är botemedlet som en sargad mänsklighet behöver och den skulle
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ta bort falsk och skadlig religion. Det vore ett Guds kungarike här på jorden. Avsaknaden av ett
andligt broderskap efter allt det som Jesus lärt oss och gjort för oss, är helt enkelt förkastligt.

Vi har förmågan/kraften att förändra religionen, det är goda nyheter för oss.33.

”Detta är Herrens ord till Serubbabel: Varken med styrka eller
makt utan med min ande, säger Herren Sebaot”. – Sakarja 4:6

Reaktionen Från Uppriktiga Tillbedjare

När vi förstår problemet kan vi också lättare se lösningen. Religionen har slagit in på en34.

dålig väg eftersom individens andlighet läggs i händerna på kyrkliga auktoriteter. Istället för att
låta oss ledas av ande blir vi istället tillsagda av människor vad vi skall tro, göra eller säga. Vi
behöver återta kontrollen över vårt eget andliga liv, låta oss ledas av Jesu egna läror och
handlingar.

Vi gör inte detta för att göra uppror mot auktoriteter, vi tar bara kontrollen över vårt eget35.

förhållande till Gud, med ”ett milt och stilla sinnelag” (1 Petrus 3:4). Vi gör det som krävs i
detta avseende och gör sanning till vår egendom, ingen annans. När vi låter Guds/Faderns ande
skrivas i våra hjärtan (Jeremia31:33) behöver vi inte människor som lär oss hur vi ska uppföra
oss. (1 Johannes 2:27) 

Som utövare av andens religion, kommer vi att visa på andens ”frukter”, kärlek, glädje,36.

tålamod, mildhet, godhet, tro och självbehärskning (Galaterbrevet 5:22-23) Genom att göra
dessa saker låter vi andra veta att de inte behöver eller får, ta kontroll över vårt andliga liv.

Detta betyder dock inte att vi föraktar ”andliga herdar”, så länge de ser till vårt bästa:37.

”Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav
människorna gåvor”. . . .”Så gjorde han några till apostlar, andra
till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra
de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och
bygga upp Kristi kropp” – Efesierbrevet 4:8;11-12

Men som Paulus förklarade:38.

”Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro,
var och en med den gåva han fått av Herren. Jag planterade,
Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar
eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten.
Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall
få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är
Guds åker, Guds bygge”. – 1 Korinthierbrevet 3:5-9

Det är viktigt att dessa andliga herdar inser sin relativa ställning. De skall inte på något39.

sätt vara ”herrar” över vår tro.
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”Det är inte så att vi vill råda över er tro, nej, vi vill hjälpa er till
glädje – i tron står ni fasta”. – 2 Korinthierbrevet 1:24

Vi kan dock hjälpa dessa herdar genom att själva verka som andedrivna män & kvinnor40.

som tar ansvar för sin egen räddning. När vi i framtiden står framför ”domarsätet”, kommer vi ju
att få stå till svars helt själva.

Alla uppriktiga människor bör undersöka om deras religion lever upp till idealet om41.

Sonskap som Jesus lärde om. Om tron så gör, fortsätt då på den vägen och närma dig Fadern med
hjälp av Kristi sinne (1 Korinthierbrevet 2:14-16) och skyddsutrustning från Gud (Efesierbrevet
6:11-18)

Om vi å andra sidan märker att vår religion inte lever upp till Jesu budskap om42.

Sonskapet kan vi först försöka hjälpa våra medtroende med detta glada budskap, speciellt de som
har ledningen. Många religiösa ledare är tillräckligt saktmodiga till att göra nödvändiga
korrigeringar om de får se skriftenliga bevis.

Men om våra försök till korrigering blir mött med hårt motstånd, precis som de religiösa43.

ledarna på Jesu tid, kan vi göra som Jesus själv rådde när han sände sina apostlar med det glada
budskapet om Kungariket:

”Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det
huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter.
Sannerligen, det skall bli lindrigare på domens dag för Sodoms och
Gomorras land än för en sådan stad”. – Matteus 10:14

Och om vi väljer att ”gå ut ifrån den staden” är vi försäkrade om Faderns kärlek och44.

beskydd:

”Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör
inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara
er fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren,
allhärskaren”. – 2 Korinthierbrevet 6:17-18

Att praktisera andens religion kräver tro- en tro på Guds kraft och Hans löften, en tro på45.

Jesus och hans löfte att sända Sanningens Ande till oss för stöd och vägledning. En tro på
kärlekens makt som kan förändra oss själva och det samhälle vi lever i och en tro på att
”senapskornet” räcker för var & en av oss. Vi måste ha en levande, aktiv tro baserad på kärlek-
inte rädsla.

 Glädjens Religion Åt Varje Nation

Vår Fader har redan satt planen i verket att ge glädje till varje nation. En sorts tjänst av46.

försoning:

”Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig
genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud
försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte
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människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde
mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud,
och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt
försona er med Gud” – 2 Korinthierbrevet 5:18-20

Genom denna försoningens tjänst, kan både den andliga statusen och värdigheten hos47.

varje man, kvinna och barn, höjas. När vi har förstått att detta livet, jordelivet, bara var tänkt att
vara tillfälligt och att det ”verkliga livet” existerar i himlen (universum), kan vi lättare hantera
livets tråkigheter. Vi kan då lättare förstå och handla efter Jesu råd:

”Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av
eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och
kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar
inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är
inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina
bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför
bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De
arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all
sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder
åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i
ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför
inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka?
Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er
himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike
och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er
därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina
bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga”. – Matteus 6:25-34

När vi inte längre oroas överdrivet av jordelivet, kan vi sträva framåt precis som Jesu48.

apostlar och lärljungar gjorde i det första århundradet, utan fruktan för människor:

”De kallade in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i
Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Tänk efter
själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan
inte tiga med vad vi har sett och hört.” – Apostlagärningarna
4:18-20

”När de kom tillbaka med apostlarna förde de in dem till rådet, och
översteprästen började förhöra dem: ”Vi har uttryckligen förbjudit
er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem
med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod.”
Petrus och apostlarna svarade: ”Man måste lyda Gud mer än
människor”. – Apostlagärningarna 5:27-29

Det var, enligt Jesus själv, meningen att de äkta goda nyheterna om kungariket skulle49.

förkunnas till jordens yttersta ändar (Matteus 28:19-20; Apostlagärningarna 1:8) Vi kan inte
göra vår Herre besviken. I detta tjugonde århundrade kan vi återknyta till Jesu religion, andens
religion, genom att låta oss ledas av Sanningens Ande, (hjälparen). Samt att sprida detta budskap
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om Sonskap som ju är de goda nyheterna om religionen, i våra samhällen, tills dess Fadern anser
det nödvändigt att direkt ingripa i våra göranden här på jorden.

”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett
allt rikare hopp genom den heliga andens kraft”. – Romarbrevet
15:13

***


