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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

Till Ett Modernt Samhälle

Kapitel  12
 

HUR DU KAN NÄRMA DIG GUD

När vi väl kommit till insikt om att Gud verkligen finns, blir det naturligt att vilja veta1.

mer om denne Gud. Denna önskan finns nerlagt i det mänskliga sinnet. Vi kan se att många små
barn som blivit övergivna eller adopterade, senare i livet söker information om sina biologiska
föräldrar. Även forskare som inte är troende gör stora ansträngningar för att utforska universum,
att försöka förstå hur allting fungerar. Medvetet eller omedvetet, söker dessa sitt ursprung, sin
livgivare, deras Fader.

Guds söner & döttrar vill, helt naturligt, dra sig närmre och närmre Fadern tills vi2.

faktiskt står framför Honom och ser Hans ofattbara skönhet. Nu vill vi diskutera hur vi kan
åstadkomma  just detta.

Nyttan Av Bönen

Bön är den kommunikativa teknik som varje människa på jorden kan använda sig av.3.

Detta oavsett individens sociala, ekonomiska eller nationella tillhörighet och effektivt kunna
närma sig och kommunicera med Skaparen. Vi kan inte föreställa oss att en kärleksfull och
bärmhärtig skapare inte skulle kunna göra sig tillgänglig för sina skapelser. Förhållandet
Far/Barn är grundläggande i universum. Gud själv är allstädes närvarande i människans domän -
förbi alla olika andevarelser (även Kristus) och är personligen integrerad i sinnet på sina jordiska
söner och döttrar genom sin mäktiga Ande.

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

”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni
har inom er och som ni har fått från Gud” - 1 Korinthierbrevet
6:19

Det är genom denna Guds innevarande Ande som Han är fullt medveten om Hans4.

jordiska barna göranden och låtanden. Gud tittar dock inte ner från sin himmelska position enbart
för att ta en titt på oss. Han går igenom våra liv tillsammans med oss- som en del av oss. Vi kan
därför inte göra något som Gud inte har kännedom om. Jesus förklarade:

”Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller
till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med
hårstråna räknade. Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig
så många sparvar”. - Matteus 10:29-31
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Det är onekligen så att Gud hör alla våra böner. Men ger han alltid respons tillbaka?5.

Nej, det gör Han inte. Gud gör sig anträffbar vid alla tider och omständigheter. Men en människa
måste fullt ut låta sin del av kommunikationslinjen mellan Gud och människa vara öppen. Att
vara fullt mottaglig för den aldrig sinande Gudomliga Anden. När en människa hör Guds Ande
vädja till hjärtat på individen hör Gud samtidigt på personens bön. Men om en människa inte
lyssnar till Guds Ande och kanske ber om själviska saker, orättfärdiga önskningar eller inte är
helt uppriktig, kan ”linjen” mellan Gud och individen bli skadad. 

Om en människa vänder sig bort från Guds vilja, kan en sådan medveten handling också6.

sägas vara att ”vända sitt öra” bort från Gud.

”När en man vägrar lyssna till lagen blir även hans bön något
avskyvärt”.- Ordspråken 28:9

Jesus citerade från de Hebreiska profeterna i denna sak:7.

”Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och
fast de hör, hör de inte och förstår inte. Så uppfylls Jesajas profetia
på dem: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå och se
med era ögon men ingenting uppfatta. Ty detta folks hjärta är
förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina
ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron
eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig”. -
Matteus 13:13-15

Även förlåtelse för synd fungerar på liknande sätt. Vår himmelske Fader har redan8.

förlåtit oss redan innan vi ens tänkt på saken. Detta är elementära fakta:

”Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna
tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och
med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck
över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har
utplånat det genom att spika det på korset”.- Kolosserbrevet
2:13-14

Men en sådan förlåtelse blir inte en verklighet i våra egna liv, så länge vi inte förlåter vår9.

medmänniska. Guds förlåtelse fås emellertid utan förbehåll, oavsett en människas villighet att
förlåta andra. Man kan säga att Guds förlåtelse redan är lagd ”utanför dörren”. Men genom att
själva förlåta kan vi ”öppna dörren” och själva få förlåtelse. Bön förändrar inte Guds välvilja
gentemot människan, men däremot människans syn på hennes oföränderliga Gud & Fader.

Jesus visade sambandet mellan Guds förlåtelse och människors när han lärde sina10.

apostlar:

”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
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också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte
heller er fader förlåta er era överträdelser”. - Matteus 6:11-15

Också när det gäller barmhärtighet:11.

”Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet”.- Matteus
5:7

”Den som gör sig döv för den fattiges rop skall själv få ropa utan
att bli hörd”. - Ordspråken 21:13

Eller att vara fördömande:12.

”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

Allt kan sammanfattas i dessa enkla ord:13.

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också
göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger”. - Matteus
7:12

När vi så strävar efter att göra Guds vilja och behandlar vår medmänniska respektfullt/14.

barmhärtigt, lyssnar allas vår Fader på oss.

Men att lyssna på alla vöra böner innebär dock inte att Gud uppfyller varje önskan.15.

Stundom ber vi om saker vi ännu inte förmår motta. Vi har ibland inte ”beräknat kostnaden”
och de oförväntade konsekvenser vår begäran kan föra med sig. Exempelvis kanske vi ber om att
få träffa en äktenskapspartner. Men är vi mentalt förberedda på detta? Har vi utvecklat tålamod
och förmågan att kompromissa? Är vi helt att lita på och kan vara trogna? Det vore bättre att be
om sådana egenskaper först. Sedan vi erhållit dessa kan vi sägas vara redo för giftermål. Tills
dess kan ett potentiellt äktenskap bli fyllt av problem istället för glädje.

En omdömesfull förälder ger helt enkelt inte allt det som dennes barn begär. Även om16.

barnet ibland kan tycka det är skojigt att be om orimliga saker. Så, vår Gud och Fader ger oss det
vi behöver när vi behöver det:

”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. Finns det någon bland
er som ger sin son en sten när han ber om bröd”? - Matteus 7:9-11

Lärdomen Jesus gav var att vi kan be om att Gud sörjer för våra behov (Matteus17.
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6:11-12) Men fokuset i våra böner bör vara på tacksägelse och att göra det Gud vill. Då kan vi
lita på att Gud förser oss med åtminstone det nödvändiga

”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det
andra också”. - Matteus 6:33

”be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i
Kristus Jesus”. - 1 Thessalonikerbrevet 5:17-18 

När vi praktiserar dessa lärdomar kan vi vara säkra på att Gud inte bara hör våra böner,18.

utan också i handling hjälper oss.

Vi får inte heller glömma att vår Fader ser oss som varande för evigt:19.

”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

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

Detta innebär att vissa svar på våra böner kommer först efter det att vi påbörjat vår20.

uppstigning till vår Fader. Då vi förmodligen är bättre rustade att ta emot allt som vi ber om.
Även om vi gör allt ovan nämnda och ändå inte får det vi begär, kan andra faktorer spela in.
Saker som vi inte är medvetna om. Istället för ett blankt nej kan svaret vara: Inte just nu, men
sen.

Som barn till vår Fader kan vi be om en mängd olika saker. Småsaker som kanske21.

bekymrar oss och/eller be om andlig insikt och förståelse. Även mindre betydelsefulla saker är
också helt ok och be om, även om de kan vara udda till sin karaktär. För vår Gud & Fader är
detta endast positivt, ett bevis på tro och tillit.

Vet också att vår Gud inte är en lättstött egoist eller en härsken despot som vi människor22.

måste blidka. Han är en Gud som bryr sig om, älskar oss och söker vårat sällskap. Han sträckte ut
sin hand först; Han bebodde oss redan innan vi bad om det; Han sände sin son för att visa oss sitt
sanna väsen och lära känna Honom; och Han vill att vi utgjuter vårt hjärta inför Honom.

”Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på
den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och
Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan
vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är
vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den
fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med
straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar
därför att han först älskade oss”.- 1 Johannes 4:16-19

Vi kan därmed ha tillförsikt till att vad vi än ber om, kommer Gud förse oss med precis23.

det vi behöver. Han kommer aldrig vara för sent ute.
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Hur Man Ber

I den så kallade Bergspredikan gav Jesus instruktioner om hur man skall be. Han gav24.

rådet:

”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

Bönen är en personlig angelägenhet mellan individen och Gud/Fadern. Den är en25.

öppenhjärtlig handling i syfte att knyta an och kommunicera med Fadern. Det är under dessa
högst privata stunder vi utgjuter våra hjärtan och meddelar våra innersta tankar, precis som Jesus:

”Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar
enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och
han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja”. -
Hebreerbrevet 5:7

Om vi skulle be innerligt offentligt kan våra motiv lätt bli ifrågasatta och missförstådda.26.

Bättre att då följa Jesu råd och istället be personliga böner i avskildhet.

Men det betyder dock inte att vi behöver avstå en offentlig bön av tacksägelse,27.

exempelvis vid en måltid. Men vi bör begrunda våra motiv. Ber vi för att skryta/visa på vår
gudomliga hängivenhet? Ber vi uppriktigt om tack? Om vi leder en tacksägelsebön på begäran är
det nödvändigt att tala ut sådana böner så att alla hör. Men om vi ber enskilt är tysta böner precis
lika effektiva. 

Råden i Matteus betyder inte heller att vi inte kan be i grupp eller som församling.28.

Sådana böner stärker en Kristen sammanslutning. När en församling ber tilsammans för andlig
uppbyggnad, stärker den individerna som utgör denna samling. Även en hel stad eller ett land
kan bli hjälpta av dessa kollektiva böner. Bekännelse, ånger och bön har lett till att individer,
städer, länder och raser kunnat ändra riktning till det bättre.

Jesus varnade också sina efterföljare för att tro att deras böner skulle bli mer  ”hörda”29.

om de upprepade, använde tjusiga fraser, fastade, botgörde eller offrade i samband med att de
bad.

”Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de
tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte
som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett
honom om det”. - Matteus 6:7-8

Nej, bön är ingen magisk formel. Inte heller är den ett medel till att lösa precis alla våra30.

problem. Bön är inte heller någon ersättning för handling, bön bör istället stimulera till handling.
Vi ber om mod, vishet och möjlighet till att handla- inte be om att Gud ska handla å våra vägnar,
utan istället med oss.
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Våra böner bör också vara opartiska. Vi ska inte förvänta oss att Gud visar partiskhet,31.

favoriserar oss. Att Han skulle älska oss mer än Hans andra barn, våra vänner, grannar eller t.o.m
våra fiender:

”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer
er; då blir ni er himmelske faders söner”. - Matteus 5:44-45

Medans bön inte förändrar Gud, så påverkar den oftast den som ber i tro och förväntan32.

på ett positivt sätt. Bön är förelöparen till mången sinnesro, glädje, mod och självdisciplin hos de
kvinnor och män som söker göra den gudomliga viljan. Vi bör be som Jesus lärde sina lärljungar-
ärligt, osjälviskt med rättrådighet och utan att tvivla.

Om vi vill be effektivt kan vi ha dessa tankar i sinnet:33.

• Vi måste vara uppriktiga och modiga när vi möter livets problem. Vi måste
utveckla andlig uthållighet.

• Vi måst ha uttömt vår mänskliga kapacitet till det vi söker. Vi måste ha varit
ihärdiga.

• Vi måste överge våra önskningar till att omfamna andlig tillväxt. Vi måste låta
Sanningens Ande (hjälparen) göra sitt jobb i våra liv.

• Vi måste göra ett medvetet val till att göra den gudomliga viljan. Vi måste göra
oss av med obeslutsamhet i denna sak.

• Vi måste inte bara känna igen vad som är Faderns vilja. Vi måste också vara
beslutsamma i vår strävan att verkligen göra det Gud vill.

• Vi måste be med en känsla av att verkligen kunna förvärva gudomlig visdom som
kan hjälpa oss möta våra mänskliga problem vi upplever nu. En visdom som
kommer att bära oss genom vår himmelska bana.

• Och vi måste ha tro- en levande tro.

Till sist, då vi bett våra böner till Gud/Fadern, bör vi vara tysta en stund i mottaglighet34.

så att vår innevarande ande bättre kan ”tala” till oss. Faderns Ande talar bäst till människan då
hennes sinnelag är mottaglig för äkta lov. 

Varför Kristna Möts Tillsammans

Som aposteln Paulus förmanade de Hebreiskt kristna i ett brev:35.

”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav
oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra
varandra till kärlek och goda gärningar, och låt oss inte försumma
våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra
varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar
sig”. - Hebreerbrevet 10:23-25
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Detta är det huvudsakliga skälet till att kristna bör träffas tillsammans: Att uppmuntra36.

varandra till att hålla fast vid sitt hopp, det himmelska hoppet. Det enda hoppet om överlevnad
efter en människas död. Vi behöver denna uppmuntran då det är lätt hänt att
hamna vid sidan av och lägga andliga angelägenheter åt sidan då vi brottas med jordiska plikter
av olika slag.

Vi kan förvisso få uppmuntran genom att läsa Bibeln och genom bön. Men det finns37.

särskilda fördelar med att träffa andra med samma inriktning/sinnelag.

En sådan fördel att vi får ta del av tankar och idéer från våra medbröder/systrar:38.

”Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av Andens
gåvor för att ni skall bli stärkta, eller snarare: för att vi tillsammans
skall få tröst genom vår gemensamma tro, er och min”. -
Romarbrevet 1:11-12

Andlig tillväxt stimuleras genom nära kontakt med andra troende. Kärlek som är något39.

av jorden för andlig tillväxt, mångdubblas i kontakt med andra medtroende.

Genom att träffas ihop lär vi oss att samarbeta med andra viljor. Vi lär oss att40.

harmonisera vårt tänkesätt med det hos andra troende.

”Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa”.- Ordspråken
27:17

När vi lever ett liv i isolering blir vi lätt själviska och socialt handikappade. Vi kanske41.

då börjar utveckla konstiga idéer om livet, Gud och människan. Idéer som, om vi lever isolerat,
inte konfronteras av andra och som kan leda till en smärre katastrof.

”Särlingen söker sak och går till storms mot allt vettigt”. -
Ordspråken 18:1

Ända från början slog Gud fast:42.

 
”Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall
ge honom någon som kan vara honom till hjälp.” - 1 Mosebok 2:18

Detta rådet är behjälpligt både i vår jordiska och himmelska levnadsbana. Vi måste se43.

på oss själva som Fadern gör: Som framtida andliga varelser med evigheten i sikte:

”Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som
finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det
som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. -
Kolosserbrevet 3:1-2

Begrunda detta: När vi börjar vår uppstigning till det himmelska kommer vi utan tvivel44.

träffa på avancerade, himmelska varelser och vi behöver då anpassa oss till ett kollektivt leverne.
Bättre att då redan nu utveckla sådana, kollektiva, egenskaper så att vi blir framgångsrika i våra
nya, himmelska, boningar.
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Men den mest djupsinniga fördelen med att träffas tillsammans är att vi får tillgång till45.

Kristi sinnelag.

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

Ja, Jesus Kristus själv, i form av Sanningens Ande, är med oss när vi träffas46.

tillsammans. Denna ande gör att vi bättre kan förstå sanning än vad som skulle vara fallet
om vi var ensamma.

Det största skälet till att träffas tillsammans är dock att hedra Kristus och ta del av47.

Herrens Heliga Måltid (Nattvarden) som han instiftade till minne av honom själv.
(Lukas 22:14-20)

Fördelar Med Att Närma sig Gud

Vi disskuterade i kapitel 2 om hur man närmar sig Gud. Vi poängterade att vi redan är48.

fysiskt nära Gud då en del av Hans Ande dväljs inom var och en av oss.

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

”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni
har inom er och som ni har fått från Gud? - 1 Korinthierbrevet
6:19

Behovet av att närma sig Gud är alltså inte fysiskt till sin karaktär utan andligt. Vi49.

behöver ”stämma in” vår egen Ande med vår Faders. Som Jesus sa:

”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig”. -
Matteus 5:48

Vi gör detta genom bön, genom att träffa likasinnade och efterlikna Hans förstfödde50.

son, Jesus Kristus.

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

Fördelarna med att närma sig Gud är oräkneliga. Men vi kan visa några exempel från51.

skrifterna:

”Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger”.- Psaltaren
145:16

”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
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Jesus räknade upp några av fördelarna i sin bergspredikan:52.

“Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga
de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall
ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta
barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de
som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs
för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när
man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min
skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt
förföljdes ju profeterna före er tid. - Matteus 5:3-12

Det finns många tankar angående dessa fördelar i de kristna grekiska skrifterna:53.

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

”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
16:13

”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. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och
Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela
hans härlighet”.- Romarbrevet 8:14-17

”Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja
utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att
också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och
nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas”. - Romarbrevet
8:20-21

”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

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla
människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga
bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom
få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus”. -
Filipperbrevet 4:6-7
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”Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade
sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för
våra synder”. - Kolosserbrevet 1:13-14

”Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör
du det räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig”.- 1
Timotheosbrevet 4:16

”Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi
också genom honom vårt Amen, Gud till ära”.- 2 Korinthierbrevet
1:20

Till sist uppmuntrar vi dig:54.

“Se och smaka Herrens godhet,lycklig den som flyr till honom”! -
Psaltaren 34:8

***


