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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

till ett modernt samhälle

Kapitel 2

VARFÖR BÖR VI TILLBE GUD?

Det finns ett stort värde i att tillbe Gud. Olika frågeställningar om Hans vägar kan verka1.

oändliga. Själva begrundandet av dessa kan få våra hjärtan att sprudla över av kärlek och
uppskattning. Kanske en tår har fallit någon gång då vi tänkt på Guds storhet. Hur kan man då
besvara, inte bara givaren av kärlek utan också själva källan, Gud själv. Enligt Johannes är Gud
kärlek (1 Johannes 4:8)

Vi ska försöka ge några svar och samtidigt ha i minnet att tillbedjan bäst förklaras2.

genom upplevelsen av den än bara en formell utläggning. Och när vi upplever vad sann tillbedjan
är, leds vi internt till svar på "Varför."

Tillbedjan är både ett privilegium och en plikt för människan som ju är skapad till Guds3.

avbild. Att be till Gud är glädjefullt när vi känner igen och förstår vårt eget förhållande till
Honom. När vi växer till i kunskap om Gud, börjar vi också förvärva en glädje ut från erfarenhet
och ett utsökt välbefinnande som skapade individer.
  

Vår tillbedjan av Gud förnyar sinnet, inspirerar själen, och gör att vi modigt att möta4.

våra problem. Den utplånar försvagande rädsla och utrustar oss med en försäkran om att vi kan
våga "vara perfekt som vår himmelske Fader är fullkomlig" (Matteus 5:48) eftersom det gör oss
alltmer likt den som dyrkas.

Dyrkan är en transformerande upplevelse där man kan uppnå gradvis närma och slutligen5.

från Guds närvaro. Det lindrar spänningar, bort Konflikter och mäktigt förstärker alla resurser i
personligheten. Det är ett utbyte av styrka för svaghet, kurage av rädsla, och Guds vilja för sinnet
av själv.

Tillbedjan låter oss förstå vart jag med det hela, det ändliga med det oändliga, sonen med6.

Fadern.  Den är en handling av en människas personliga samhörighet med den gudomlige Fadern,
själva förutsättningen till en uppfriskande, kreativ, broderlig kärleksfull själ som känner Gud.

Vi vill inte tillbe Gud enbart för de eventuella fördelar vi kan få. Tillbedjan är av mycket7.

större värde om den sker spontant, naturligt, ett svar på Faderns kärleksfulla personlighet och
älskvärda natur.

Att tillbe Gud kan givetvis medföra verkliga, reella fördelar för en människa. Tillbedjan8.

är den enda vägen till räddning av en människas personlighet efter döden. Ingen annan strävan
kan tillfredställa människans längtan efter evigheten. Utan Gud skulle en människas personliga
bedrifter återgå till stoft för alltid.



www.AnointedJW.org Page 2

“Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge.  
De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet.”
– Psalm 146:3-4

Vi vågar påstå att människans strävan efter att utforska rymden/universum, är en9.

omedveten handling för att tillfredställa sin himmelska längtan,  att få vara med Fadern i himlen.
Men ingen vetenskaplig upptäckt, ingen matematisk uträkning, ingen mekanisk konstruktion kan
ta människan till detta mål. Bara tillbedjan av den obeskrivliga Fadern kan åstadkomma detta.

Slutligen, på en jordisk nivå, eventuates dyrkan av Gud i framväxten av den andliga10.

broderskap. Som broderskap växer, blir människans strävan efter fred på jorden mer och mer
uppnåeliga när han förbereder sig för det verkliga livet med Fadern i himlen.

Guds Gudomliga Karaktär

Det första vi får lära oss om Gud är att Han är en ande (Johannes 4:24) som befinner11.

sig i centrum av universum i en domän som är belägen högre än själva himlen.

“Gud är där ovan i himlen. Se stjärnorna, så högt där uppe! Men du
säger: ”Vad vet väl Gud? Kan han se att döma genom töcknet? 
Han är gömd bakom moln och ser ingenting, där han vandrar på
himlarunden.” – Job 22:12-14

Vi kan alltså inte se Honom för att se Hans gestalt, men några saker kan vi lära oss om12.

Gud i de ting han skapat:

”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans
eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit
synliga. Därför finns det inget försvar för dem.” – Romarbrevet
1:20

Skapelsen vittnar om Guds kraft, Hans sinne för skönhet och variation, Hans rättvisa13.

och glimtar av hans kärlek och barmhärtighet. Ändå kan de materiella skapelser tar bara oss
hittills. De kan förvisso ge en glimt av Hans natur men inte Guds gudomliga karaktär och
personlighet. För att få veta något om Guds karaktär och personlighet finns bara ett sätt:

”Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid
nära Fadern, han har förklarat honom för oss.” – Johannes 1:18

Ja, vi kan bara få kunskap om Guds personlighet genom att studera hur Jesus från14.

Nazareth  lärde och handlade när han var här på jorden,både före och efter att han fick fullt
medvetande om sin gudomliga karaktär vid sitt dop. Han sa:
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”Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen,
utom Fadern,och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som
Sonen vill uppenbara honom för.” – Matteus 11-27

Som Jesus också sa till aposteln Thomas:15.

”Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni
känner honom redan nu och ni har sett honom.” Filippos sade:
”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.” Jesus svarade:  ”Så
länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig
inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då
säga: Visa oss Fadern?” – Johannes 14:7-9

Så istället för att räkna upp olika aspekter av Guds karaktär ber vi dig att studera Jesu16.

liv. Gör detta med inställningen hos ett barn, utan fördomar och med tillit och kärlek, precis som
Jesus. Var också medveten om att denna vise och kärleksfulle Gud inte tvingar oss att tillbe eller
ens lära känna Honom. Det är upp till oss om vi vill lära känna Gud och verkligen finna
Honom-Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. (Apostlagärningarna 17:27)

Naturligtvis finns det säkert många saker om Gud som Jesus inte avslöjade. Ändå kan vi17.

vara säkra på att Jesus avslöjade nog för oss att känna och älska Gud och att påbörja det
himmelska uppstigande till Faderns närvaro.

Guds Kärleksfulla Natur

Många har förbryllats över den uppenbara skillnaden mellan Israels svartsjuke,vreda18.

Gud och Jesu kärleksfulla, medlidsamma person. Kristus sägs ju också vara...”utstrålningen av
Guds härlighet och en avbild av hans väsen.” (Hebreerbrevet 1:3)

Det finns i själva verket ingen konflikt eller inkonsekvens alls hos karaktären av vår19.

Fader. Bara vår förståelse har blivit begränsad. Låt oss nu vidga våra vyer och visa på den
oförändrade perfektionen hos vår universiella himmelska Fader. Han som är kärleken
personifierad och försöka förstå den till synes motsägelsefulla personligheten hos Gud.

De gamla profeterna berättar för oss att Gud var både svartsjuk och vred. Gud tog20.

hämnd på missdådare som inte lydde Hans lag till Israels folk. Men Jesus lär oss att Gud är en
lyhörd och medlidsam Fader som älskar människor och välkommnar dem in i himlarnas
kungarike.

Dessa läror om Gud från profeterna var begränsade och försåg Israels barn med det21.

andliga ljus som fanns då. Vår Fader däremot är oförändrad. Men föreställningen om Guds natur
ökade från Moses dagar till Amos och även till Jesajas generation.

När man studerar GamlaTestamentet inser man att i Adams, Moses och Israels kungars22.

dagar Sågs inte Gud som en Fader utan som en krigare och hämndlysten gud. När så profeterna
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senare framträdde sågs Gud som en nationell Fader. Till sist sågs han som en Fader till alla
nationer. Men när Jesus kom som människa uppenbarade han Gud i ny härlighet, som en 
kärleksfull Fader till människan som individer. En ny relation mellan Fader och son.

Gud upprättade människans värdighet när Han gjorde slut på djuroffren, ersatte de tio23.

budorden, Mose lag och reglerna för prästerna med bara två påbud:

“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 22:37-40

Vi kan ta ett exempel från våra egna liv. När våra barn är mycket ung och omogen,24.

måste vi tukta dem. När vi gör det, kan de återspeglar att deras pappa är arg och fylld med bitter
vrede. Barnet kan inte i och med sin låga ålder se bortom förälderns tillrättavisning i
beskyddande syfte. Men när sen barnen blir vuxna vore det tokigt att hänga kvar i sina tidigare
missuppfattningar om en förälders tillrättavisning.

Som vuxen skulle sen barnet inse att förälderns tillrättavisning var för deras eget bästa.25.

Borde därför inte mänskligheten,efter århundradenas gång, till sist förstå denna sanna natur av en
den kärleksfulle Fadern i himlen?

Vilken fördel skulle vi ha om vi om vi fortsatte att ha samma syn på Gud som Mose och26.

profeterna hade? Det skulle dra något av en vanära över Kristus verk på jorden. Jesu upplysande
gärningar gör att vi bör se Fadern i just detta ljus, det ingen annan gjorde före Kristi verksamhet.
Så när vi skådat Gud medelst Kristus,  borde vi glädjas för att träda in i riket vari sådana en
barmhärtig Fader regler. Då blir det lättare att göra Guds vilja nu och framgent.

Medans de goda nyheterna sprids över jorden kommer det att förbättra relationerna i27.

familjer världen över. Med tiden kommer fäder och deras barn få bättre relationer men också
bättre förståelse för den kärlek Gud hyser för sina jordiska barn. En god och ansvarsfull far bryr
sig inte bara om sin familj som en enhet utan också varje individuell medlem.

Nej Gud har inte förändrats, bara människan. Fadern uppenbarar sig själv gradvis efter28.

vår förmåga att ta till oss kunskap. Vid tiden för de gamla profeterna såg sig Israeliterna sig
själva som slavar och tjänare till Gud, inte som individer och söner. Den uppenbarelsen,
sonskapet, kom först när Kristus var på jorden.

Misströsta inte. Genom historien har Fadern alltid godtagit uppriktig tillbedjan från sina29.

jordiska barn. Detta även om deras dyrkan varit outvecklad eller under vilket namn de
symboliserar Hans gudomliga natur. Med tiden kommer den ökade förståelsen ersätta tidigare
idéer om vem Gud är.
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Nu vet vi att Gud är vår kärleksfulle Fader i himlen. Jesu liv och läror ger oss insikt om30.

att alla som tror också är söner och döttrar till Gud. Det är de goda nyheterna om himlarnas
kungarike.

Våran kunskap om Fadern kommer öka ännu mer under framtida tidsåldrar, såväl på31.

jorden som i himlen. All uppriktig tillbedjan som varit genom historien, genom individuell andlig
utveckling, har mottagits av den himmelske Fadern.

Med denna högre vetskap om Faderns karaktär, kan vi förlika oss med vår plikt att32.

försöka att ha Kristus som exempel. Jesus levde ju i enlighet med Faderns vilja och sinnelag. Vi
ber att du uppriktigt betraktar dessa realiteter och har ett öppet sinne till de goda nyheterna.

Guds Namn

De hebreiska skrifterna hävdar att Guds namn är Yahwe. (Psalm 83:19) 33.

Jesus bad att Faderns namn skulle bli helgat (Matteus 6:9) och sa att han gjort namnet34.

känt (Johannes 17:25). Nya Testamentet säger ingenstans att Jesus skulle ha uttalat namnet, men
man får anta att han måste gjort det när han läste och citerade från Gamla Testamentet. Därför
tror vi att Jesus menade att han ökade Guds anseende och inte nödvändigtvis det bokstavliga
namnet.

Det är därför inte svårt att förstå varför Jesus inte skulle uppmuntra till att använda det35.

bokstavliga namnet,han skulle ju uppenbara Gud som vår himmelske Fader. Men i mönsterbönen
återger han inte namnet men säger ändå att namnet må helgas.

”Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli
helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i
himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt
oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty
om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske
fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall
inte heller er fader förlåta er era överträdelser.” – Matteus 6:9-15

Med detta sagt vill vi inte avråda från att använda det hebreiska namnet på Gud. Det är36.

ju trots allt lämpligt att kalla vänner och bekanta vid deras namn. Men inte lämpligt för söner och
döttrar. Det kan kallas respektlöst till och med. Faderns ande som är innevarande hos alla Hans
barn manar oss att därför att se Gud som just en far.

”Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en
ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har
fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” 
Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds
barn.” – Romarbrevet 8:14-16
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”Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt 
hjärta, och den ropar: ”Abba! Fader!” Alltså är du inte längre slav,
utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare.” –
Galaterbrevet 4:6-7

Så medans Gud blev uppenbarad för Israeliterna genom ett namn, gjorde Jesus det37.

uppenbart att troende skulle ses som söner och döttrar där Gud är Fadern till alla.

Vår Fader Bryr sig Om oss

Ja, vår Fader bryr sig i sanning om oss. Han har för avsikt att adoptera oss som andliga38.

söner och döttrar in i sitt himmelska kungarike.

”I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse
för våra överträdelser – så rik är den nåd med vilken Gud har låtit
all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas
hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från
början och som skulle genomföras när tiden var inne: att
sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.” – 
Efesierbrevet 1:7-10

”Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga
som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och
frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. 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.” – Efesierbrvet 1:3-5

“För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som
den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och
profeter: tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet
arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet
som vi. Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva
som Gud ger mig med sin kraft och styrka.” – Efesierbrevet 3:5-7

Förvisso är Faderns primära uppgift att se till vår eviga välgång, men ser även till oss i39.

vårt dagliga liv. Bibeln är full av råd om hur vi kan bli framgångsrika i vårt jordiska liv. Det
innefattar familjeliv, vänskap,arbete, äktenskap, vår samfundstillhörighet, myndigheter och även
våra fiender. Bibelns råd täcker hela vår livsföring.

Därmed inte sagt att livet skulle vara enkelt. Många längtar efter fred och frihet och vi40.

är lovade att en dag kommer jorden att bli en sådan fridfull plats. Tills dess måste vi utveckla
färdigheter och mentala förmågor för att upprätthålla vårt nuvarande jordiska liv.
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Fadern låter oss utstå livets hårda villkor. Det är genom livets vedermödor vi blir41.

kompletta. Människan lär sig vishet genom motgångar. Det är genom att finna lösningar på
motgångar som människan gjort sina största framsteg. Verkligen, är det största lidande i livet att
aldrig ha drabbats.

Livets prövningar kan slå ner modet på många men kan vara en stimulans för söner och42.

döttrar till Gud. För vad som än händer är vår framtid säkrad:

”Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest,
förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet:
För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som
slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har
visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv,
varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något
som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller
något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i
Kristus Jesus, vår herre.” – Romarbrevet 8:35-39

Vi kan utstå svåra, till synes olösliga problem, genom att ha Paulus ord i minnet:43.

”Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner
förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden
väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de
bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det
osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.” – 2
Korinthierbrevet 4:16-18

Nej, livet är verkligen ingen dans på rosor för de flesta av oss. Men de svårigheter vi44.

möter är inte orsakade av vår Fader eller att Han straffar oss på något sätt. De är en del av vårat
jordiska liv under våran nuvarande andliga utveckling. Men vi kan uthärda dessa prövningar:

”Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och
skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen
visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.” – 1
Korinthierbrevet 10:13

Alla längtar vi efter ett bättre liv och ett sådant är verkligen inom räckhåll. Om några av45.

oss har sociala, ekonomiska eller materiella fördelar bör vi använda dessa för att hjälpa våra
bröder och aldrig förlora siktet på den verkliga framtiden, livet i ett himmelskt rike.

”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
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den kommande tiden och vinna det verkliga livet.” –
Timotheosbrevet 6:17-19

För oss alla, om vi gör bra eller om vi lider, är det råd densamma:46.

”Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden.”
– Kolosserbrevet 3:2

När vi gör det vet vi, utan tvekan, att Fadern bryr sig om oss och längtar efter att få vara47.

med oss och dela med sig av sin frikostighet:

”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

Att Närma Sig Gud

Att närma sig Gud är precis vad som behöver göras. Gud har ju redan närmat sig oss.48.

En del av Hans reella natur finns redan inom oss:

”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?”
– 1 Korinthierbrevet 3:16 

Vi behöver varken, symboliskt eller bokstavligt, bestiga berg eller vädja om Hans49.

närvaro. Gud älskar oss verkligen och vill ha oss nära:

“Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem
bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för
dem och de gränser inom vilka de skall bo. Det har han gjort för att
de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom –
han är ju inte långt borta från någon enda av oss.” –
Apostlagärningarna 17:26-27

När det ibland känns som om Fadern inte är med eller helt övergivit oss, är det för att vi50.

inte öppnat dörren för Honom. Han är alltid närvarande och villig att ta emot oss.

När vi felar lämnar Fadern oss inte. Det är vårt dåliga samvete som kan göra att vi drar51.

oss bort från Honom. Men när vi lär oss av Jesu liv och hur han tillbad Fadern, kan vi verkligen
förstå betydelsen av förlåtelse. Våra synder är redan förlåtna innan vi ens hinner be om förlåtelse.
Det var detta Jesus ville lära oss. Vår utmaning är att ta oss runt ett dåligt samvete och acceptera
fakta.

För att hjälpa oss i detta avseende, uppmuntrade Jesus till handlingar i tre steg:(1)52.

innerlig bön, (2) uppriktig tillbedjan,(3) följa hans exempel på tro. När det gäller bön lärde han:
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”När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och
be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem.
Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i
din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det
fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.” –
Matteus 6:5-6 (Se också Matteus 6:7-15; Lukas 11:1-13; Lukas
18:1-14)

Vad gäller tillbedjan lärde jesus:53.

”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna
gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill
Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber
honom måste tillbe i ande och sanning.” – Johannes 4:23-24

Som eget exempel lärde Jesus:54.

“Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer
till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni
också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har
sett honom.” – Johannes 14:6-7

”Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han
skall gå in och han skall gå ut,och han skall finna bete.” –
Johannes 10-9

Om vi gör dessa tre saker, kommer allt annat att ordna sig. Och vi kommer att befinna55.

oss dras till och uppslukas i andan och essensen av vår  Fader.

***


