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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

till ett modernt samhälle

Kapitel 3

GÅR DET ATT LITA PÅ BIBELNS LÖFTEN?

Vår tilltro till De Goda Nyheterna hänger ju helt på om vi verkligen tror att Bibeln är1.

inspirerad av Gud. Många hävdar att Bibeln är Guds ord till människan. Aposteln Paulus menade
att den var både inspirerad och högst användbar:

“Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man
undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv,
så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för
alla slags goda gärningar.” – 2 Timotheosbrevet 3:16-17

Paulus svar har gjort att miljontals människor undersökt Bibeln och kommit fram till att2.

boken verkligen är inspirerad av Gud. När man granskar Bibeln lite mer ingående märker man
snart hur komplexa skrifterna verkligen är. Man behöver ett moget, öppet och mottagligt sinne,
annars kanske man snavar och blir förbryllad av Bibelns texter. Ungefär som att mata ett litet
barn med en plankstek. Är ju inget fel med en bit kött men ett litet barn får problem med att
tugga och smälta födan. Så läsare som inte känner sig redo för en lite djupare analys kan 
återkomma senare för en mer djupare begrundan.

Till er som dock känner er manade till ett mer ingående studium ber vi er tänka på3.

följande.

Bibeln utgörs av 66 böcker eller brev. De första 39, från 1:a Moseboken till Malaki4.

kallas för det Gamla testamentet eller de Hebreiska skrifterna. De återstående 27 böckerna kallas
det Nya testamentet eller de Kristna grekiska skrifterna. Vissa har lärt sig att se de båda delarna
som antingen de Hebreiska skrifterna eller de Kristna grekiska. Vi tycker dock att benämningen
Gamla eller Nya testamentet bättre föklarar Bibelns innehåll och mening. Vi kommer därför
fortsättningsvis att referera till antingen det Gamla eller Nya testamentet i detta kapitel.

Båda delarna räknas som ett sammansatt historiskt verk, skrivna vid två speciella5.

tidpunkter i människans historia och skillnaden mellan dessa epokrar är därmed högst relevant.

Gamla Testamentet

Gamla testamentet är en serie släktkrönikor, från människans tillblivelse och framåt. Den6.

innehåller också en historisk återblick på det Israeliska folkets leverne som på 600 f.vt kom att
kallas för Judar. De var avkomlingar till Abraham genom hans son Isak och dennes son Jakob
som senare kom att kallas just Israel (2 Mosebok 3:6). Det Gamla testamentet kan delas in i tre
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huvudgrupper (1) De fem Moseböckerna; (2) de mer eller mindre kända profeterna (3) allmänna
skrifter såsom poesi, sånger och personliga reflektioner över livet.  Dessa skrifter innehåller
framstående,höga, tankar om människans livsvillkor och en längtan av både en andlig och
bokstavlig befrielse. Gamla testamentet utgjorde den bästa av andlig vägledning som då stod till
buds.

Genom Moseböckerna fick det Judiska folket lagen med tillhörande ritualer, När Mose7.

verkade var det Judiska förtryckta, illa sedda och outbildade, ett nomadfolk. De var trots allt
avkomlingar till Abram,senare Abraham, som tillbad den ende guden, precis som  översteprästen
Melkisedek hade lärt honom. (1 Mosebok 14:18-20) Resultatet blev att Abraham fick en mycket
speciell välsignelse.

“Herren sade till Abram: ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem,
och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett
stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det
skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som
välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla
folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.” – 1
Mosebok 12:1-3

Med tiden, mellan Abraham och Mose hade det Judiska folket utvecklat en form av8.

tillbedjan som liknande den grannfolken praktiserade, där ingick dyrkandet av flera olika
gudomligheter. Nu hade dock tiden kommit för Guds löfte till Abraham att börja verkställas
genom Mose. Han var meveten om detta löfte och tog på sig uppdraget att lyfta upp detta
förtryckta folk och återställa tillbedjan av Abrahams ende Gud.

Moses kan sägas vara en enastående kombination av militär ledare, folklig organisatör9.

och religiös lärare. han var utan tvivel den mest framstående läraren innan Jesus uppenbarade sig
som Guds egen son.  Som sådan förståd Mose att utbilda och ingjuta självförtroende hos det
Judiska folket skulle ta tid. Därför började han ta de första stegen mot andlig uppryckning. 

Efter uttåget från Egypten kan vi läsa:10.

”Mose gick upp till Gud, och Herren talade till honom från berget:
”Så skall du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk: Ni
har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på
örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och
håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla
andra folk – ty hela jorden är min – och ni skall vara ett rike av
präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall
säga till Israels folk.” – 2 Mosebok 19:3-6

En människas grundläggande sinne reagerar starkare på fruktan än på kärlek. Man kan11.

tänka på en förälder som uppfostrar sitt barn. Barnet får en mängd förhållningsregler med
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diciplinära åtgärder om dessa regler inte följs. Barnet lyder dock inte föräldern utav kärlek utan
av rädsla för straffet. På liknande sätt kan en tro på gudomlig kärlek bara genomföras hos ett
andligt moget sinne. (2 Thessalonikerbrevet 3:2) När så Mose presenterade den ende Guden för
folket såg de Gud främst som både mäktig och respektingivande. Bilden Mose gav om Gud som
både avundsjuk och vred, skulle förmå folket att hålla sig till denne ende Gud och hålla sig borta
från avgudadyrkan. (2 Mosebok 34:14; 5 Mosebok 29:22-28)  Detta enkla folk tyckte att Guds
rättvisa var en viktigare egenskap än Hans kärlek.

Moses efterträdare fortsatte att lära ut om Gud efter både sin egen ock folkets12.

fattningsförmåga. Profetböckerna innehåller råd och uppmaningar när  det Judiska folket irrade
bort från Gud och Mose lag. De förutsåg också en tid då jorden kommer att vara en alltigenom
fridfull plats. De återstående skrifterna innehåller både visdom och erfarenheter vi kan lära oss av
även idag.

Allteftersom tiden gick hade uppfattningen om Gud mognat. Vid tiden för de sista13.

profeterna sågs Gud som en kärleksfull nationell Fader. (Jesaja 63:16, Jeremia 31:9) Gud hade
inte förändrats, bara människan. Förmågan att urskilja Guds sanna natur hade utvecklats hos
människan. Det förklarar varför Guden i det Gamla testamentet verkar ganska olik den Gud som
presenteras i nya testamentet med Jesus som lärare. Även profeten Jeremia sa till Judarna att en
reviderad syn på Gud var att vänta framöver: 

”Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt
förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag
slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut
ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras
herre, säger Herren. 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 31:31-34

Det Gamla testamentet tjänade som en uppfostrare och lärare för att Judarna skulle14.

förberedas för en djupare insikt om Gud. Men även till en bättre relation med Gud på individuell
nivå, en sådan som Paulus nämner i Nya testamentet:

”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
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Så om vi ställer oss frågan ”vem skrev Bibeln” kan vi tillitsfullt säga att Gamla15.

testamentet var inspirerad av Gud. De 39 olika författarna skrev boken efter deras
fattningsförmåga om Gud på den tiden och vad som ditills hade blivit uppenbarat för dem.
Samtidigt är inte Gamla testamentet det osvikliga, absolut sista budkapet till människan, han sade
ju:

”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

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.
Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.” –
Matteus 5:17

Och Varför skrev Aposteln Paulus detta :16.

”Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra
föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart
försvinna.” –  Hebreerbrevet 8:13

”Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är
begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade
förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn
och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort
det barnsliga.” – 1 Korinthierbrevet 13:9-11

”Därmed visar den heliga anden att vägen in i helgedomen inte
ligger öppen så länge det främre rummet ännu består. Det ger en
bild av den tid som nu är: man frambär offergåvor som dock inte
kan göra den som förrättar gudstjänsten fullkomlig, så att hans
samvete är till freds. Liksom när det gäller mat och dryck eller
olika tvagningar är det fråga om idel yttre föreskrifter fram till
tiden för en bättre ordning.” – Hebreerbrevet 9:8-10

Det skulle komma en klarare förståelse vid den rätta tiden. Nya testamentet innehåller17.

just denna nyare uppenbarelse om Gud.

Nya Testamentet

Av alla forntida trossystem är den Judiska med de kända tio budorden den mest18.

framgångsrika och till skydd i en människas livsföring. Som ett folk under lag hade Judarna en
konkret och fattbar social struktur.Deras livsstil med dess effekter var lätta att se, folket blev på
många sätt hjälpta av lagen. Som förenade i sin monoteistiska tillbedjan i dåtidens centrum av
världen, hade Judarna en bra förutsättning för att visa på sin ende Gud, ordningens Gud för
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grannfolken. Så var läget när Jesus till sist förkunnande ett mer omfattande, universellt budskap:
De Goda Nyheterna om Guds Kungarike! Han lärde att Gud inte bara brydde sig om den Judiska
nationen utan var en Gud för alla människor. (Matteus 23:8-9)

Genom egna handlingar och muntlig undervisning, utförde Jesus sin tjänst.Han skrev19.

aldrig ner några egna dokument. Den enda händelsen då han faktiskt skrev något var då han
ritade ett kryptiskt meddelande i sanden. (Johannes 8:6) Att Jesus vägrade efterlämna sig
skrivna dokument kan förklara varför det tog lite tid att inneha en skriven redogörelse om hans
liv. Matteus skrifter anses färdigställda år 41 v.t, Markus omkring år 60-65 v.t, Lukas år 56-58
v.t, och Johannes år 98 v.t.

Det verkar dock vara så att efter Jesu död och uppståndelse, skickade lärljungarna brev20.

sinsemellan och tecknade ner personliga erfarenheter sig själva och om Jesu liv. Dokumenten
uppmanade läsaren att hålla fast vid sinn nyvunna tro. Historiker menar att Hundratals sådana
brev var i omlopp under det första århundradet efter Jesu död.

Fram tills fyrahundratalet var Kristenheten ganska löst sammanbunden med ingen21.

egentlig organisation.  Det förekom ingen specifik centraliserad lära eller dogmer. Allt handlade
om att tro på Jesus och få vara med honom i det himmelska riket samt att låta döpa sig för att få
Helig Ande. Varje enskild lärljunge undervisade efter sin egen befintliga kunskap om Jesus.
Församlingarna var uppbyggda kring den lärare som ansågs vara den främste.
Meningsskiljaktigheter förekom om vad som var de sanna, goda nyheterna och huruvida
icke-judar behövde hålla Mose lag och låta sig omskäras, även som Kristna. (1 Korinthierbrevet,
Galaterbrevet, Kolosserbrevet och Hebreerbrevet innehåller exempel på sådana olika
uppfattningar.)

År 325 v.t, kallade den romerske Kejsaren Konstantin samman kyrkofäderna till ett22.

möte för att sätta den Kristna läran på pränt. Under detta kyrkomöte avgjordes vilka av de
hundratals Kristna skrifter som på ett fundamentalt,acceptabelt sätt, återgav Jesu liv.

”Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras
för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då
måste skrivas.” – Johannes 21:25

Dessa kyrkofäder i Nicea gick igenom de mest använda skrifterna och valde till sist ut23.

27 skrifter som de ansåg mest korrekt återspeglade Jesu läror, allt efter deras egen förståelse.
Dessa 27 dokument består av fyra historiska redogörelser om Jesu liv, en historisk återblick på
Apostlarnas gärningar, en profetisk bok och 21 brev, kom till sist att utgöra Nya testamentet.

Denna kodifiering av Kristna skrifter som ansågs ha stort andligt värde, ändrade den24.

fria, personliga förhållningen till skrifterna till en centraliserad sådan, styrd av både Präster och
lekmän. Något som inte hade enbart positiva effekter. Hursomhelst, kyrkorådet i Nicea visade sig
vara viktigt för bevarandet av Jesu läror. Tillräckligt många skrifter bevarades för att
åstadkomma en klarare förståelse av Jesu liv, även idag.



Andra översättningar återger frasen ”and a gud was the word” [The Emphatic Diaglott by1

Benjamin Wilson] eller ” ordet var gudomligt”[The Bible -An American Translation] som
stämmer bättre överens med kontexten av vårat studium.
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När det gäller skribenterna av Nya testamentet vet i att de redogjorde för Jesu liv efter25.

deras förmåga och var följdaktligen inspirerade av Gud. Skribenterna skrev ner direkta citat från
Jesus men skrifterna är inte Guds Ord per se.

”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet
var Gud.  Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom1

det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.” –
Johannes 1:1-3

”Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans
härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han
var fylld av nåd och sanning.” – Johannes 1:14

Ja, Jesus själv är Guds Ord. han återgav Guds budskap till människan genom det liv han26.

levde. Alltså, att lära sig om Jesus är att lära känna Gud, vad som är sant och vägen till det
verkliga livet.

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

Så medans vi kan lära oss mycket från de inspirerade skrifterna, så kan bara fullständig27.

kunskap erhållas genom att studera Jesu liv och tjänst. Exemplet Jesus äger den verkliga kraften
att åstadkomma förändring.

“Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något
tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led
och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.” –
Hebreerbrevet 4:12

Det Nya Budskapet Från Nya Testamentet

Medans Gamla testamentet uppfostrade och förberede folket till att ta emot de Goda28.

Nyheterna (Galaterna 3: 23-25) är det bara Nya testamentet som verkligen innehåller det nya
budskapet. Paulus förklarade:

”Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra
fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat
till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom
han också har skapat världen genom honom.” – Hebreerbrevet
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1:1-2

När så grunden till budskapet blivit lagd till de goda nyheterna, var Judarna de första29.

som fick ta del av det, Jesu gärningar var i första hand ett budskap till sitt eget folk. Även om han
citerade skrifter från Gamla testamentet, däribland profeter, förklarade han vartefter att detta nya
budskap inte var begränsat enbart till det Judiska folket. Som nytt vin i helt nya skinnläglar.
(Markus 2:21-22)

Så när vi idag vill förstå de Goda Nyheterna om Kungariket behöver vi bara studera Nya30.

testamentet som innehåller Guds ord, nämligen Jesu Kristi ord och handlingar.

”Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader
heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin
härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom
sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek.
Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med
alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och
djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap,
tills hela Guds fullhet uppfyller er.” – Efesierbrevet 3:14-19

Detta innebär dock inte att förringa Gamla testamentet som återger exempel på både tro31.

och mod som vi kan kära oss av. De gamla skrifterna lade onekligen grunden till fortsatta
uppenbarelser om Gud genom Kristus. Den ger vägledning i livet och visar på de negativa
effekterna av synd, eller ”missa målet”. Men när vi söker efter Guds budskap i vårat moderna
samhälle, måste vi skifta blicken från det gamla till det nya. Vi bör också ha i åtanke att Fadern
och/eller Kristus kan, närsomhelst, ge oss fortsatta uppenbarelser om sanning.

Att Förstå Bibeln

Bästa sättet att erhålla kunskap om Bibeln är att faktiskt slå upp den och börja läsa själv.32.

Meditera över innehållet så att du kan bli mottaglig för sanningens Ande och låt densamma
vägleda dig. Jesus sa:

”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.
Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med
hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det
han hör och låta er veta vad som kommer att ske.”   – Johannes
16:12-13

Jesus citerade förvisso ur Gamla testamentet, utvecklade och förklarade andemeningen i32.

skrifterna. Kärnan i hans undervisning bestod dock främst i att delge betraktelser från
vardagslivet och givetvis hans egna exempel. Vi kan alltså bästa förstå Bibeln, speciellt de goda
nyherna, genom att studera Jesu liv och hans tillbedjan av Fadern.
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Vi har förståelse för att dessa kommentarer kan vara kontroversiella för vissa läsare.34.

Men vi tror samtidigt att om du öppnar ditt andliga sinne, hjärta och ögon för denna objektiva
undersökning av Bibeln, kommer du nog att dra samma slutsatser. Fadern vet mycket väl hur vi
är formade, att vi är stoft (Psaltaren 103:14) Han är helt insatt i hur det mänskliga sinnet
fungerar och hur han bäst uppenbarar sig för oss. Vi gläds och förundras över Hans visdom. Att
först lägga grunden-en förmyndare i form av Gamla testamentet för att senare presentera sin
sanna natur och eviga vilja. Detta genom att introducera sin egen son, uppenbarad i Nya
testamentet och som...”antog en tjänares gestalt.” (Filipperbrevet 2:7)

***


