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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

till ett modernt samhälle

FÖRORD

För nästan 2000 år sedan, örjade de Goda Nyheterna om Kungariket  att förkunnas
runtomkring medelhavet av en snickares son, Jesus från Nazaret. Hans läror syftade till att lyfta
upp ett försmäktande folk och alla som lyssnade till hans budskap blev till  vederkvickelse för
deras själar.

Denne anspråkslöse timmerman blev sedermera känd som Guds Son, förkroppsligad som
Människosonen, som visade människor vägen till försoning med Gud och ett eget förhållande
med Honom. Till en början var det tolv män som anammade hans budskap men med tiden kom
tusentals att bli hans lärjungar, som i sin tur spred budskapet till alla de mötte. Från denna enkla
början startade en världsvid rörelse. Kristendomen hade fötts.

Men inom 400 år hade Kristendomen hemfallit, återgått till en skiljelinje mellan
prästerskap och lekmän. Prästerlig auktoritet förde med sig splittring och sekterism samt en
nedsättande attityd Kristna emellan.  Den enskilde lärjungen förlorade sitt
självstyre/bestämmanderätt och blev relegerad till slaveri under en kyrka istället för att vara en fri
son av Gud. Resultatet blev att de goda nyheterna som Jesus lärde har till stor del varit nedsänkt
under så mycket dogm. Kristenheten av idag har avmattas i brist på nya visioner om Jesu liv och
den religion han praktiserade.

Vi är därför glada att detta urvattnande av de ursprungliga goda nyheterna bara är
tillfälligt. Dessa nyheter har legat i malpåse i väntan på en andlig era där Mästarens läror tillåts
en större möjlighet till utveckling. Den eran är nu här kommen. Klockan är slagen för en
nyupptäckt av de öppna, enkla, autentiska läror Jesus undervisade om.

En modern människa kommer att vägra acceptera en religion som är inkonsekvent inför
kända fakta och utom räckhåll för hennes föreställning om sanning, skönhet och godhet. Hon
kommer inte stifta bekantskap med en religion baserad på vidskeplighet eller religiös fruktan.
Vad som behövs är en ny uppenbarelse om Jesus som samtidigt är upplyst av ny förståelse om
hans goda nyheter om evig frälsning.

Detta är syftet med boken-att återupptäcka Jesus för mänskligheten. Kristenheten har
gjort många tjänster för denna värld men det som just nu behövs mest är Kristus själv. Världen
behöver se Jesus igen i form av människor ledda av Ande som på ett effektivt sätt kan uppenbara
Mästaren för alla människor.  Världen behöver också nya ledare, andliga män och kvinnor, som
helt vågar lita på Jesus och hans ojämförbara läror.
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Tiden har kommit för ett återupplivande av Människosonen/Son av Gud samt en
förståelse av hans gudomliga relation till varje kvinna, man och barn som har levt eller nu lever
på denna planet.  Tills dess kommer världsvid enhet bara vara en illusionistisk dröm för några få,
istället för en påtaglig realitet av en Guds-kännande mänsklighet.

Med tiden som återstår kommer vi att göra vårt yttersta för att förhärliga Fadern och Hans
Smorde Son genom att delge och undervisa om de sanna, Goda Nyheterna om Kungariket. Denna
bok kommer att bli en resa genom de grundläggande aspekterna av de Goda Nyheterna om
Kungariket som Jesus undervisade om.  Vårat hopp är att när du kommit till slutet av denna bok
så har dina ögon öppnats så att du själv kommer att förkunna Jesu faktiska, autentiska, enkla och
öppna läror.

Med hjälp av enskilda Kristna världen över att de sanna Goda Nyheterna kan få en positiv
effekt på vårat moderna samhälle.  Och när dessa goda nyheter har förkunnats på den bebodda
jorden, kommer  ondska, sorg, betryck och ångest att vara till ända.  ( Matteus 24:14)

***

[Denna översättning citerar Skriften hämtade från Bibel 2000.]
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INTRODUKTION

Det finns många guldkorn och härliga löften i såväl Gamla Testamentet som Nya av1.

Bibeln som kan berika våra liv även idag. Ett budskap står dock i särklass. Det är de Goda
Nyheterna om Kungariket som inte bara kan berika våra liv utan också lägger grunden för att nå 
ojämförbar härlighet och evigt liv. Källan till dessa goda nyheter blev igenkänd av aposteln
Paulus:

”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 skapat världen genom honom.” – Hebreerna 1:1-2

Alltså, de goda nyheterna kom inte från profeter eller andliga lärare, inte ens från kända2.

profeter som Jeremia, Jesaja eller ens Daniel. De kom från Guds egen Son Jesus Kristus från
Nazareth.

Jesus började sin tjänst genom att förkunna de goda nyheterna om kungariket som låg till3.

grund för allting han lärde:

”Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han
undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och
botade alla slags sjukdomar och krämpor.” – Matteus 9:35

”En dag när han undervisade folket i templet och förkunnade
budskapet kom översteprästerna och de skriftlärda tillsammans
med de äldste.” – Lukas 20:1

De efterkommande åren lärde han sina lärjungar och de religiösa ledarna om dessa goda4.

nyheter och förklarade dess betydelse. Jesus ville att alla nationer skulle få höra om hans
budskap. I slutet av sin tjänst sa han:

”Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till
ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.” – Matteus
24:14

Precis före sin himmelsfärd återgav han dessa ord:5.

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts
all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är
med er alla dagar till tidens slut.” – Matteus 28:18-20
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Jesu lärjungar lydde hans ord och fortsatte Jesu tjänst genom att förkunna och lära ut de6.

goda nyheterna om kungariket var de än befann sig.

”De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma
och förkunna budskapet att Jesus är Messias.” –
Apostlagärningarna 5:42

Eftersom avslutningen på tingens ordning” ännu inte kommit måste alla Kristi7.

efterföljare fortsätta i denna tjänst, att förmedla och undervisa ”alla de bud jag har gett er”.  Men
för att kunna göra detta effektivt måste vi själva veta vad de goda nyheterna innebär och förklara
dessa med myndighet. Vi hoppas att denna bok kommer att utrusta dig för detta syfte.

***


