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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

Till Ett Modernt Samhälle

Kapitel  10

KAN MAN KÄNNA IGEN ÄKTA OCH SANN TILLBEDJAN?

Det är viktigt att vi alla kan känna igen sann tro och tillbedjan. Annars kan vi inte dra1.

fördel eller vara mottagliga för Faderns avsikter. Som Jesus förklarade för den samariska
kvinnan:

”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.” – Matteus 4:13-24

Olyckligtvis har äkta tro och tillbedjan blivit gravt missförstånd om vad det egentligen2.

innebär. Istället för att bli till en grund av broderlig tillgivenhet och enhet, har sökandet efter
”den rätta tron” resulterat i splittring och fördömelse. Detta sökande har också lett till idéen om
religiös överlägsenhet, delat upp den världsvida kyrkan i präst/lekmanna klasser, istället får att
skapa andlig jämlighet, samt ett gudomligt broderskap.

Vi menar att en ökad förståelse av äkta tillbedjan och religion såsom den presenterades3.

av Jesus Kristus kommer att kunna läka den splittring som råder i världen. Därmed också ena
Guds barn(som vi ju alla är) och upphäva stagnationen av de äkta goda nyheterna om himlarnas
kungarike.

Finns Det Bara En Sann Religion?

Ja och det är Jesu religion. Inte en religion om Jesus utan just den religion Jesus själv4.

praktiserade. Hans religion präglades av ett osjälviskt tränande av människor och en helhjärtad
hängivenhet till Fadern. Vi kan notera att medans han är vår skapare och son till Gud
(Kolosserbrevet 1:15-16) levde han också ibland oss som ”människosonen.”

”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

Som en son av människor(Josef och Maria) var han förpliktigad att tillbe Fadern på5.

samma som andra människor gjorde. Så någon kanske undrar: Vad är då Jesu religion?
Det är nämligen just denna vi bör försöka förstå och vilja tillhöra.
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Vi vet att han varken var Baptist, Jehovas vittne, Katolik, Mormon, Pingstvän eller6.

någon annan tillhörighet. Sådana religioner är avknoppningar och efterapningar av Jesu religion.
De är bara olika uttryck om hur vissa uppfattar Jesu religion. Till och med hela kristenheten har
förekommits av den(Jesu) religion som kännetecknas av ”andlig och äkta tillbedjan” Förstår vi
verkligen betydelsen av detta?

Var och en av dessa olika grupperingar är försök till att förstå och praktisera den religion7.

Jesus utövade. Men alltför ofta slutar dessa försök med en religion om Jesus. Istället för att se till
hans egna exempel. Så med andra ord missar många att se exemplet Jesus i hur han själv tillbad
till att tillbe Jesus själv. De framhäver hans gudomlighet, hans underverk samtidigt som de
förbiser hans mänskliga drag, hans trohet, lojalitet och hans fullständiga förtröstan på Fadern.

Som vår skapare godtar Jesus vår begäran om hjälp- våra personliga böner. Men han8.

gör detta för att rusta oss till att bättre kunna tillbe vår Fader.

”Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra
gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad
ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir
förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall
jag göra det”. – Johannes 14:12-14

Jesus själv vill dock inte bli dyrkad. Se själv vad Jesus sa om att han själv inte ville bli9.

föremål för tillbedjan:

”Då sade Jesus till honom: ”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet:
Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka”.
– Matteus 4:10

Hur olyckligt är det inte då många glömmer bort Jesu mänskliga drag och endast ser till10.

den glorifierade Kristus. Jesu mänskliga drag får inte falla i glömska för oss människor som
kämpar här på jorden. Båda aspekterna av vår skapare borde ge likvärdig vördnad.
Han tillhör oss precis som vi tillhör honom.

Jesus från Nasaret var en religiös man som genom tro tillhandahöll kunskap om vad11.

som är Guds vilja. Både i teori och praktik visade Jesus att Guds vilja var att upplyfta och tjäna
mänskligheten. Folket i Palestina hörde gärna på då han var en av dem, opretentiös och oskolad
som han var. Ja, världens störste religiöse ledare hade inte studerat vid något lärosäte.
Vid hans dop tillkännagav vår Fader:

”Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är
min utvalde.” – Matteus 3:17

Om vi vill bli godkända av Gud måste vi efterlikna hans exempel på tro:12.
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”Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att
tillhöra mig”. – Matteus 10:38

Att följa Jesus betyder att personligen dela hans religiösa tro och inträda i hans andliga13.

liv- ett osjälviskt tjänande av människor. De som tror på himlarnas kungarike bör inte efterlikna
Jesus i köttslig mening utan istället dela hans tro. Att ha en tillit till Gud och sina medmänniskor,
precis som Jesus själv hade. 

Genom sitt egna livsexempel, visade Jesus vad äkta tillbedjan och tro var. Han gjorde14.

detta helt klart för sin apostel Tomas:

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

Därmed blir det av största vikt att försöka förstå vad Jesus själv trodde på,15.

hans ideal och vad som var hans strävan här på jorden. Av all mänsklig kunskap kan inget vara
viktigare än att känna igen Jesus religion- hur han levde och lärde.

”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne
Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus” – Johannes
17:3

Detta, systrar och bröder, är vad sann tillbedjan går ut på.16.

Vad Sa Jesus Om Falska Kristna?

Jesus sa inte ett ord om ”falska kristna” inte heller fördömde han ”fåren”. De enda han17.

verkligen fördömde var ”falska lärare”- de som ville framstå som goda lärare men som medvetet
missledde folket. Han förklarade:

”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:
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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

Jesus fördömde aldrig människor för att ha blivit vilseledda men han varnade för18.

följderna av att helt blint följa människor:

”Han svarade: ”Varje växt som inte är planterad av min himmelske
fader skall ryckas upp med roten. Bry er inte om dem: de är blinda
ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i
gropen.” – Matteus 15:13-14

När Jesus stötte på människor som blivit vilseledda såg han inte ner på dem, istället19.

försökte han hjälpa dem genom att dela med sig av de goda nyheterna om kungariket:

”När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för
de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han
sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be
därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” –
Matteus 9:36-38

Vi som delar Jesu religion och är efterföljare till densamma, bör vi istället försöka20.

hjälpa människor som vi tror blivit vilseledda, precis som Kristus gjorde. Att vi har en uppriktig
önskan att hjälpa dessa utan att fördöma.

Att Känna Igen Äkta Tillbedjare

Vissa kanske tror att det är vissa gärningar eller läror som kännetecknar en sant troende.21.

En del kanske har en lista över sådana attribut och sen försöker bedöma andra troende utifrån
dessa. Men i många fall betyder det inte att dessa som har sådana ”kännetecken”
(gärningar/speciella läror) nödvändigtvis kan sägas vara äkta tillbedjare.

Människor kan förvisso respektera Bibeln, hedra Guds namn, predika om kungariket,22.

undvika inblandning i världen och älska medlemmar av sitt egna samfund. Detta är goda
gärningar. Men en person kan utföra alla dessa saker utan att tillbe med ”Ande och sanning”
(Johannes 4:23-24) 

För det mesta är dessa rent sociala gärningar- göranden som skall blidka våra23.

medtroende. Men det är inte nödvändigtvis ett bevis på äkta tillbedjan. Vi påminns om Jesu ord
till judarna då han citerade profeten Jesaja:

”Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull. Hycklare,
Jesaja profeterade rätt om er när han sade: Detta folk ärar mig med
sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de
mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.” – Matteus 15:8-9
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Äkta tillbedjan bör istället vara en kommunikation med vår Fader direkt från hjärtat. Att24.

med sin egna själ, ingen annans, försöka göra den gudomliga viljan. Detta kan sammanfattas i
dessa två bud:

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

De som tillber Gud i äkthet känns igen på sin frukt (Matteus 7:16-20) Om de verkligen25.

tillber med Ande, kommer de att visa upp ”Andens frukter”.

”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant
vänder sig inte lagen”. – Galaterbrevet 5:22-23

Dessa som tillber med Ande kommer också att vara äkta i förhållande till vad de tror,26.

inte falska. Att leva som man lär så att säga. De har en önskan efter rättfärdighet och ett öppet
sinne om tron skulle behöva korrigeras.

Främst innebär detta att efterlikna Jesus och praktisera hans tro på vår Fader, samt göra27.

Hans (Guds) vilja.

”Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte
människor: tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er
del av arvet. Kristus är er herre, och ni skall tjäna honom”. –
Kolosserbrevet 3:23-24

Äkta tillbedjare erkänner Gud som Fader och hela människosläktet som bröder. De lär28.

ut om inträde i himlarnas kungarike, detsamma som Jesus lärde om och de följer Kristus varhelst
han än går (Uppenbarelseboken 14:1)

Att Känna Igen Sann Religion

Om du är införstådd med ovanstående faktorer kan du själv känna igen den sanna29.

religionen. Den religion som Jesus själv utövade- osjälviskt tjänande av människor och stark
tillgivenhet till allas vår Fader.

Idag försöker alla kristna grupperingar följa Kristus så gott de kan efter sin förmåga.30.

Några har mer korrekta fakta än andra. Men alla är avknoppningar av den sanna religion Jesus
utövade.

Vad som nu behövs är en återgång till Jesu egna religion, istället för att utöva en31.

religion om Jesus. Sann religion idag måste om fånga samma tro och läror som Jesus hade för
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nästan 2000 år sedan. Läror och fakta kan komma att uppdateras men sann tillbedjan och äkta
religion (Jesu religion) förblir densamma.

I den mån våra läror behöver justeras, så är äkta tillbedjare villiga att göra dessa 32.

uppdateringar. De vet att tillhandahålla rätt kunskap är en stegvis process. Vissa har kommit
längre i denna än andra. Jesus gav därför rådet:

”Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer
med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det
mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte
märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt
mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga?
Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta
bort flisan ur din broders”. – Matteus 7:1-5

Han gav också vidare rådet:33.

”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren
öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner,
och för den som bultar skall dörren öppnas”. – Matteus 7:7-8

Alltså, de som är äkta tillbedjare inser att de måste vara ödmjuka och inse att de inte har34.

vetskap om precis allting i skrifterna. De kan komma att behöva göra justeringar av sina läror
allteftersom. Men deras tro från hjärtat och en osjälvisk hängivenhet, precis som Kristus,
kommer att vara oförändrad.

Uppriktiga tillbedjare kommer att vara villiga att göra sådana justeringar. De har en äkta35.

önskan att göra Faderns vilja och låta sig vägledas av Sanningens Ande(Hjälparen som Kristus
lovade sina efterföljare) då det alltid kommer finnas mer att lära.

“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. Han skall
förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.
Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han
tar emot det han skall låta er veta.” – Johannes 16:12-13

Så länge det finns liv i våra kroppar, finns det möjlighet att vända sig till äkta tillbedjan36.

och den sanna religion Jesus utövade. Oavsett vår samfundstillhörighet eller om vi inte tillhör
någon kyrka, kan vi identifiera oss med Jesu religion av osjälvisk tjänst och broderlig kärlek
inför allas vår Fader. Det är aldrig försent oavsett våra nuvarande omständigheter att återvända
till den religion Jesus lärde om för 2000 år sedan.

****


