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Översättarnas inledning
Gary E. Gilley är pastor vid Southern View Chapel i Springfield Ill i U.SA. (http://www.svchapel.org/). Det lilla häftet
”Growing in Christ” är framtaget för församlingsarbetet och är i första hand till för att lägga en grund för kristna som är
nya i tron. Ett underlag för att genom ett enkelt studium av Bibeln växa i Kristus. När vi nu med Gary E. Gilleys tillåtelse
översätter materialet till svenska är det både för att ge en grund för nya kristna och för att ge en enkel introduktion till
den typ av konservativ baptistisk teologi som undervisas vid Southern View Chapel.
Det hela började med den radikala bibelkritiken i början av 1900-talet. I många församlingar och samfund kände man
som om mattan drogs undan under fötterna på dem. Allt skulle ifrågasättas av forskare och pastorer, inget av trons
grunder fick vara kvar upplevde man. Man var rädd att den nya teologin ifrågasatte så mycket att det inte fanns grund
kvar för en frälsande tro. Diskussionen om vilka grunder som behövdes för en frälsande tro startade. Paulus beskrivning
av evangelium i första Korintierbrevet 15:3-5 blev viktig:
"Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de
tolv."
Vad krävs för att ett sådant evangelium rätt ska förstås och kunna förklaras på ett sätt som är verkningsfullt och leder till
människors frälsning? Ett antal teologer och pastorer (däribland R. A. Torrey) gav ut häftena "The Fundamentals" där de
gick igenom de gemensamma grunder kristna hade över samfundsgränser och där den gemensamma utgångspunkten
var ett frälsande evangelium. Ekumeniskt var det sedan de som samlades runt de fem grundsatser som de menade är
grunden för att rätt läsa Bibeln och förstå ett frälsande evangelium. Genom Bibeln och teologin såg de att dessa fem var
grunder som inte kunde tas bort om den kristna teologin skulle hänga samman logiskt på det sätt som krävs för att leda
till räddning. I Lars Lindbergs troslära "Ny Skapelse" från 1986 så räknar han upp dessa grundsatser i kristen tro som
Torreys konservativa baptiströrelse hävdar som "särskilt avgörande". Dessa fem som Lindberg räknar upp är:
•Skriftens ofelbarhet
•Jungfrufödseln
•Kristi gudom
•Kristi ställföreträdande strafflidande
•Kroppens uppståndelse och Kristi synliga återkomst
Det kan vara en nyttig övning att ägna sig åt, att se hur det teologiska pusslet förändras om man tar bort någon av de
fem grundsatserna och hur läran om frälsning i Jesus då påverkas.
Det är intressant att se utvecklingen efter 1910 då ”The Fundamentals” publicerades. Många samfund som inte ville följa
de fem grundsatserna har drivit iväg ordentligt i doktrin och har stora problem. Flera församlingar och gemenskaper
som ville följa de fem grundsatserna har dragit iväg åt ett annat håll och gått så djupt in i detaljer och lagiskhet att de
tappat bort sig rejält, bara vetskapen att det finns församlingar där man muddras i entrén till kyrkan för att säkerställa
att man har rätt bibelöversättning (KJV) gör en riktig sorgsen. Men, det finns också de som velat hålla sig troget till
grunderna, men vara generösa med detaljerna, där finns till exempel den evangelikala rörelsen med Lausannedeklarationen som en beskrivning av teologins grunder.
En rörelse har valt att hålla fast vid ett fokus på de fem grundsatserna och en enkel och rättfram bibeltolkning. De lever i
välfungerande, kärleksfulla och generösa församlingar. En del av den rörelsen är Southern View Chapel. Bland teologer i
den riktningen som finns översätta till svenska finns Dwight L. Moody, R.A. Torrey och John F. Walvoord som alla har
böcker översatta till svenska som går att hitta på antikvariat. Modern engelskspråkig litteratur för den här riktningen
hittar man särskilt på förlaget Moody Publishers (http://www.moodypublishers.com/).
Gary E. Gilley
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Gary E. Gilleys teologi skiljer en del i vissa drag från det som allmänt undervisas i svensk frikyrklighet. En god regel är
att följa den undervisning pastor och församlingsledare ger i den församling man går i och samtala med dem om det är
några frågor man ställs inför i sin egen bibelläsning och sina studier.
Vi tror också att det är nyttigt att ödmjukt pröva Gary Gilleys undervisning mot Bibeln, de hänvisningar till bibelverser
som finns sprida i materialet är en god hjälp i detta. En del teologer invänder mot att stödja sitt resonemang med bibelverser. Charles C. Ryrie ger ett försvar för att använda ”bibelhänvisningar” i boken ”Basic Theology: A Popular, Systematic Guide to Understanding Biblical Truth”:
”Liberalteologer och Barthianer har ofta kritiserat konservativa kristna för att använda bibelhänvisningar (eller ”bevistexter”) som
bevis för att stödja deras slutsatser. Varför klagar de? Helt enkelt därför att citera bibeltexter som stöd kommer att leda till konservativa, inte liberala, slutsatser. De anklagar den metoden med att vara en illegitim, oakademisk metod, men den är inte mindre legitim
än fotnoterna i ett akademiskt arbete!
Det är sant, ”bevistexter” måste användas på rätt sätt, på samma sätt som fotnoter ska användas rätt. De måste verkligen användas
för att betyda det de verkligen säger; de får inte användas utanför sitt sammanhang; de får inte användas i delar, när helheten kan
förändra dess mening; och Gamla Testamentets ”bevistexter” måste man vara särskilt försiktiga med för att inte trycka in sanning
som blev uppenbarad senare i Nya Testamentet.” (vår egen, något fria, översättning)
Vill du jämföra Gary E. Gilleys undervisning i det här häftet med det som undervisas i en vidare svensk frikyrklighet är
Alister McGraths bok ”Kristen tro” som är utgiven på Libris förlag ett bra komplement. Det är en bok som ger ett vidare
och mer allmänt perspektiv i teologiska frågor. Den innehåller även en ordlista över teologiska fackord.
Vi har valt att lägga till några appendix i slutet som kompletterar det grundläggande häftet. Dessa kommer från andra
skrifter av Gary E. Gilley som vi har fått tillåtelse att använda.
Den bibelöversättning vi använder i det här häftet är Svenska Folkbibeln. Vi har också försökt hålla oss nära den terminologi som ges i ”Svensk Studiebibel” i redaktion av Thoralf Gilbrant samt ”Nyckelord som öppnar trons värld” av J.I.
Packer.

Gary E. Gilley på bilden när han undervisar på en kristen konferens sommaren 2011 i Bad Teinach-Zavelstein,
Tyskland.
Gary E. Gilley
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Frälsningsvisshet
Kära vän, välkommen in i Jesu Kristi familj!! Ditt beslut att bekänna Jesus som din Frälsare och Herre har fört dig in i ett
underbart nytt liv och in i en relation med Gud. Många saker skedde när du förtröstade på Jesus Kristus och berättade
för Honom att du som syndare behövde Honom för evig räddning. Vi kommer först gå igenom vad som hände med dig
i stunden för din omvändelse. Sedan går vi igenom vad Bibeln har att säga om frälsningsvisshet.
I. Din eviga räddning - i den stund du var räddad så blev du:
1. Rättfärdigjord. Det är en juridisk term som betyder ”förklara rättfärdig” (Rom 3:24; 5:1). I den redogörelse
som finns i himmelens böcker, där alla dina synder är bokförda, ”tillräknade” Gud Kristus
rättfärdighet till din redogörelse (Rom 4:20-25).
2. Fått frid med Gud (Rom 5:1). Resultatet av rättfärdiggörelsen är frid med Gud. Ditt samvete är gjort rent och
skulden är bortlyft eftersom du är försonad med Gud (det betyder, du var en gång åtskilld från Gud
men att åtskillnad är nu borta - 2 Kor 5:18-21).
3. Friköpt1 (1 Pet 1:18-19). Det här är den handling genom vilken Gud betalade priset för våra synder: Han
köpte syndare fria genom Kristi död.
4. Given ett arv. Du är ny hel i Kristus, inget mer behöver läggas till för att ge dig evigt liv (Kol 2:9-10). Du äger
varje andlig välsignelse (Eph 1:3). Varje gåva den Heliga Ande ger, har du gått. Du ha försäkran om ett evigt liv
(1 Pet 1:4)
5. Given en ny ställning. Du är nu en medlem av ett heligt och kungligt prästerskap (1 Pet 2:5,9); en
medborgare i himlen (Fil 3:20); en medlem av Guds familj genom födsel (Joh 3:5) och genom adoption (Gal 4:5).
Eftersom du nu är i Guds familj är många underbara saker möjliga för dig.
a. Du kan nu börja förstå Guds Ord (1 Kor 2:12, 14)
b. Du kan få kraft att tillämpa Ordet för att förändra själviska beteendemönster (1 Kor 10:13, Fil 4:13)
c. Du kan uppleva glädje i prövningar (Jak 1:2-4), Rom 8:28,29)
d. Du kan ha gemenskap med andra troende i den församlings som samlas runt Jesus (1 Joh 1:7-9)

II. Din visshet om evig räddning -- Men hur vet du att du verkligen har evigt liv? Låt oss se vad Skrifterna säger.
1. Läs 1 Joh 5:11,12. Gud säger, ”Och detta är vittnesbördet, Gud har skänkt oss ____________, och det livet är i
_________________________.
Notera: Vittnesbördet är inte din känslor! Det är inte en människas uttalande! Guds Ord är vittnesbördet!
2. Enligt 1 Joh 5:12, när en person tar emot Jesus Kristus som Frälsare, vad har han då? _________________________.
Hur långt är det livet? ____________________________________.
3. Ringa in det rätt ordet ”Detta skriver jag till er för att ni skall (fundera över) (känna) (önska) (förmoda) (hoppas) (veta)
att ni har evigt liv.” (1 Joh 5:13)
4. Läs 1 Pet 1:3-5
a. Vilka är de tre beskrivningarna av ditt arv som förvarat Himlen?

1

Övers. anm. Andra ord är lösköpning eller återlösning
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_______________________________________________________________________.
b. Vem skyddar detta arv? (vers 5) ________________________________________.
5. Hur viss kan du vara över Hans makt att bevara (2 Tim 1:12)?
Hur kan vi enligt Fil 1:6 ha denna visshet? ________________________________.
Notera: Vår förvissning om evigt liv är välgörande på flera sätt, men dess främsta syfte är att göra det möjligt för oss att
leva och växa för att bli lika Jesus (Rom 8:229-29a)
6. Vad kännetecknar dem som äger evigt liv? (Joh 10:27,28)
_____________________________________________________________________________________________________
7. Din eviga räddning är garanterad genom:
a. Frälsarens Ord (Joh 5:24)
b. Frälsarens Uthållighet (Fil 1:6)
c. Frälsarens Hand (Joh 10:28-30)
d. Frälsarens Böner (Joh 17:15, 24)
e. Frälsarens Kärlek (Rom 8:35, 37-39)
f. Frälsarens Sigill (Ef 1:14, 4:30)
g. Frälsarens Makt (2 Tim 1:12, Jud 1:24; Rom 5:11; 8:31-39; 11:20; Matt 7:23; Heb 13:5). Det är Guds makt som säkerställer
din räddning.
**Om du inte är i Jesus så har du evig död (Upp 20:14-15)
Om du har tagit emot Jesus har du evigt liv.
8. Anteckna fyra viktig sanningar från Joh 5:24.
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Den Troende har REDAN övergått från ________________ till ____________________________.
9. Vad några säkra tecken på evigt liv?
a. 1 Joh 5:13 ________________________________________________________________________
b. 1 Joh 3:13 ________________________________________________________________________
c. 1 Joh 2:5 _________________________________________________________________________

Genom en annan människa, eller genom dina egna tankar, kan Satan fråga dig, ”Inte tror du väl att kommer till Himlen
bara genom att du tror på en vers i Skriften som Rom 10:9 och bekänner dig till Herren Jesus Kristus, gör du det?” ”Du
känner väl dig inte frälst, gör du?”
Gud vill att du undviker det tragiska misstaget att grunda ditt liv på känslor. Han vill att du ska börja lägga grunden för
ditt lev på det som aldrig kan slå fel -- det eviga Gudsordet! Kom ihåg: Tro är inte grundad på de fem sinnena, utan tro
är alltid att agera utifrån Guds löften (Heb 11:1-6 och Rom 4:20-21).

Gary E. Gilley
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Växa i Kristus
En grupp turister som besökte en pittoresk by gick förbi en gammal man som satt bredvid ett staket. I en lite överlägsen
ton frågade en av turisterna: ”Har någon stor man fötts i den här byn?”
Den gamle mannen svarade ”Nix, bara spädbarn.”
En en skämtsam fråga fick ett svar med en djup sanning. The finns inte några som är hjältar redan från början i den här
världen eller i Guds rike. Inga stora kristna har någonsin fötts. Att mogna kräver tid, möda och Guds kraft i våra liv. Frågan vi måste ställa oss är ”Hur växer troende i rättfärdighet?”
I boken ”Godliness Trough Discipline” skriver Jay Adams: ”Det finns bara två sorters liv: det känslomotiverade livet i
synd riktat mot sig själv, och det budordssmotiverade livet i helighet riktat mot gudaktighet.”
Det finns flera grundläggande saker du måste förstå för att växa mot gudaktighet.
I. Du måste förstå din nya ställning i Kristus.
1. Enligt Ef 2:1-3, vad är de fem beskrivningarna av ditt liv innan du blev en kristen?
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Enligt Ef 2:4-6, vad är de tre beskrivningarna av ditt liv nu som en troende?
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Hur ska vi se på oss själva som kristna?
2 Kor 5:17 _______________________________________________________________________
Rom 6:11 ________________________________________________________________________
** Romarbrevets kapitel 6 undervisar att vi inte längre är under syndens makt, ändå kan vi inte nå syndfri perfektion i
detta liv. Orsaken för det är att vi fortfarande lever i ”köttet” eller ”kroppen’” som inhyser syndens princip (Rom 6:127:25). Medan vår inre natur har blivit förändrad och är död för synden, så är vår kropp fortfarande levande för synden
tills den blir förändrad av uppståndelsen (1 Kor 15:42-44). Eftersom den troende fortfarande kämpar med synd är det viktigt att
vi förstår hur frestelse fungerar.
II. Du måste förstå hur frestelse fungerar (frestelsens natur).
1. Läs följande passager och skriv ned de tre källorna till frestelse.
Jak 1:13, 14 ________________________________________________________________________________________________
1 Joh 2:15-16 _______________________________________________________________________________________________
1 Pet 5:8; 2 Kor 11:13,14 _____________________________________________________________________________________
2. Hur gjorde Jesus för att överkomma frestelse? (Matt 4:2-11)
__________________________________________________________________________________________________________
Har vi tillgång till samma resurs för att överkomma frestelse? ___________________________________________________
3. Skriv ned fyra sätt på vilka Guds Ord är användbart för att överkomma syndfulla vanor (2 Tim 3:16,17).
a. __________________________________________ b. ______________________________________________
c. __________________________________________ d. ______________________________________________

Gary E. Gilley
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4. Vad är Guds löfte i 1 Kor 10:13? ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
III. Du måste förstå Guds avsikt för den troende i det här livet.
**Medan det finns många avsikter för den troende, så finns det tre huvudsakliga och även dessa överlappar.
1. Vad är Guds avsikt för den troende i Rom 8:28,29? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2.Vad är Guds avsikt för den troende i 2 Kor 5:9? _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3. Vad är Guds avsikt för den troende i 1 Kor 10:31? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
** Det är viktigt att vi förstår Guds avsikter för oss, annars prioriterar vi våra liv fel; vi kommer att misstolka vad Gud
försöker åstadkomma i våra liv. När vi förstår dessa saker. vad kommer vårt mål vara då enligt Matt 6:33?_____________
___________________________________________________________________________________________________________
IV. Du måste förstå att Gud förväntar sig efterföljnad.
1. Vad önskar Gud av oss i Rom 12:1, 2? _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2. Enligt Rom 6:12, 13 vad måste vi göra för att lyda Gud? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3. För att växa i Kristus, vilka är de tre saker Ef 4:22-24 berättar att vi ska göra?
a. ________________________________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________________________________
** Att bilden av att ”ta-av, ta-på” kan man se genomgående genom Bibeln. Växt kommer inte bra genom att ta av någonting. Till exempel, om du beslutar dig för att avstå från en dålig vana, men inte ersätter den dåliga vanan med något annat, så kommer du snart att återvända till ditt gamla sätt att leva.. Du måste ersätta syndfulla sätt att leva med gudaktiga
sätt att leva.
4. Lista sida vid sid flera syndfulla vanor med de vanor de ska ersättas med i Ef 4:25-32.
Ta av

Ta på

5. Hur kan vi nå kraft och längtan att följa Guds Ord?
a. Gal 5:16 _________________________________________________________________________________________________
b. Joh 15:7,8 _______________________________________________________________________________________________
c. Heb 11:6 ________________________________________________________________________________________________
d. Fil 4:13 _________________________________________________________________________________________________

Gary E. Gilley

Växa i Kristus

!6

S o u t h e r n Vi e w C h a p e l • w w w. s v c h a p e l . o r g

6. Vad blir resultatet av att leva ett sådant liv? (Gal 5:22, 23)
__________________________________________________________________________________________________________
Slutsats:
Gud förväntar sig inte oss att vara perfekta -- Han förväntar oss att vara växande.
Det här arbetshäftet ger några bibliska principer som du måste förstå för att växa i gudaktighet; men, växt kräver också
självdisciplin. Det kommer inte bli någon växt i ditt kristna liv om du inte har disciplin för att studera Bibeln, lägga tid
på bön, gör tid för god gemenskap, lära dig tillbe Gud, och lära dig att bli beroende av den Helige Ande. I de kommande
lektionerna kommer vi att gå igenom dessa grundläggande ämnen.

Gary E. Gilley
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Näring genom Guds Ord
När en person blir ett Guds barn, så har han eller hon Helig Ande levande inom sig -- den Helige Ande kommer att göra
det möjligt för den personen att ha kraften att leva ett kristet liv. Men det är ändå så att Guds Ande inte handlar oberoende av Guds ord. För att överkomma syndfulla vanor, växa i gudaktighet, och för att få vägledning i det dagliga livet,
så måste vi läsa och handla utifrån Guds Ord i tro. Närhelst Gud ställer krav på någonting från Hans barn, se ger Han
alltid instruktioner och kraft att möta dessa krav genom Hans Heliga Ord.
I. Vikten av Guds Ord.
1. Vi måste förstå vad Bibeln är och vad den kan göra i våra liv.
a. Ungefär trettionio Gudsmänniskor skrev Skriften under särskild inspiration över en period av 1500 år. Vem var det
som särskild inspirerade dessa människor (2 Tim 3:16)?
______________________________________________________
b. Ordet ”inspirerad” betyder ”gudandad”.2 Även om Gud använde människor som Sina instrument, så vem är Skrifternas författare (2 Pet 1:19, 20 , 21)? _____________________________________________________________________________
c. Läs 2 Tim 3:15-17.
Vad är det mest viktiga som Skrifterna lär oss (v15)? ____________________________________________________________
Därför att Skriften är utandad av Gud så är de nyttiga för _________________________ för __________________________
för _____________________________ för ______________________________________ och för __________________________
d. Skriv ned vilka attityder till Guds Ord, utifrån verserna nedan:
Ps 119:35 __________________________________________________________________________________________________
Ps 119:42 __________________________________________________________________________________________________
Ps 119:62 __________________________________________________________________________________________________
Ps 119:117 _________________________________________________________________________________________________
Ps 119:164 _________________________________________________________________________________________________
Ps 119:167 _________________________________________________________________________________________________
2. Vi måste förstå vikten av följa Guds Ord.
a. Vad visar för kärlek till Kristus (Joh 14:15, 21, 23)? ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
b. Läs Joh 15:4-10 och lista tre krav som är nödvändiga för bringa frukt.
#1 ____________________________________________________________
#2 ____________________________________________________________
#3 ____________________________________________________________
c. Enligt Gal 5:22, 23 vad är Andens ”frukt”?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
d. Vad är budet i Jak 1:22? __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

2

Övers. anm. Svenska Folkbibeln har i 2 Tim 3:16 ”utandad av Gud”, Bibel 2000 har i samma vers ”inspirerad av Gud”.

Meningen bygger på en engelsk översättning som använder den engelska motsvarigheten till order ”inspirerad”.
Gary E. Gilley
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e. När vi visar en envis vilja att följa, så gör Gud det möjligt att följa. Läs exempel på det i Mark 3:1-5 och Luk 17:12-14.
II Hur man använder Guds Ord
-- Det finns flera sätt på vilka vi kan utveckla en djupare förståelse av Guds Ord och genom att tillämpa Skriften utveckla
liv som ärar och behagar Gud:
1. Lyssna till Guds Ord när det undervisas.
a. Läs Ef 4:11-16. Vilka skyldigheter ger Gud till pastor-lärare och evangelister idag? ________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
b. Timoteus var en pastor i den tidiga kyrkan. Vilka instruktioner ger Paulus till honom (2 Tim 4:1, 2)? ________________
__________________________________________________________________________________________________________
2. Läsa och studera Guds Ord.
a. Genom att läsa Guds Ord så kan vi få en allmän kunskap om Bibeln. Några minuters läsning och understrykning varje
dag kan kraftigt öka din kunskap om Skriften. Kanske vill du ha som mål att läsa igenom Bibeln på ett år. För att göra
det så behöver du läsa tre kapitel per dag och fem kapitel på söndagen.
b. Att vi har skaffat os en översikt över Bibeln är det dags att börja ett mer detaljerat studium av Guds Ord. Skriv ned
innehållet i de följande verserna:
Heb 5:12-14 _____________________________________________________________________________________________
1 Pet 2:2, 3 ______________________________________________________________________________________________
2 Tim 2:15 ______________________________________________________________________________________________
c. Vi måste studera för att ”rätt lägga ut”3 Guds Ord. När vi studerar ska vi tillämpa några grundläggande principer för
tolkning.:
1) Vi måste tolka Bibeln som vi tolka annan litteratur. Det här är känt som ”normal” tolkning. Vi försöker inte
läsa in i, göra allegorier, förandliga, eller förklara bort det vi läser. Snarare så tar vi Skriftens ord som de står
och litar på att Gud kommunicerar det Han vill kommunicera.
2) Håll Skriften i dess kontext. Orden som omger en passage kommer nästan alltid att kasta ljus över dess
mening.
3) Skrift tolkar Skrift. Bibeln motsäger inte sig själv; därför måste en tolkning av ett avsnitt stämma överens
med det som undervisas i resten av Guds ord. När ett avsnitt är svårt att förstå är grundregeln att dunkla
avsnitt måste ge vika för klara avsnitt.
4) Bibeln har bara en betydelse i en avsnitt. Ett avsnitt betyder inte en sak för en person och en annan sak för
någon annan. Frågan är inte, ”Vad betyder det avsnittet för mig?”, utan ”Vad hade Gud för avsikt att låta
avsnittet att betyda?” Syftet med studiet av Bibeln är att urskilja denna mening.
3. Meditera över och tillämpa Guds Ord.
-- Vi kan meditera över skrifterna genom att memorera (Ps 119:9, 11), genom att be över det vi har läst, eller genom att
noggrant och tyst begrunda dess kraft. Vilken metod vi än använder, så är det yttersta syftet att tillämpa Guds sanning i
våra liv.
a. Vad utlovar Gud om vi har vår glädje i Hans bud? (Ps 1:1-3)
________________________________________________________________________________________________________

3

Övers. anm. 2 Tim 2:15 Folkbibeln ”rätt delar sanningens ord”, Bibel 2000 ”rätt utlägger sanningens ord”.
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b. Vilka fyra handlingar nämns i Ps 119:15, 16?
(1) ________________________________________ (3) ___________________________________________
(2) ________________________________________ (4) ___________________________________________
c. Vad är budet i Kol 3:16? __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
d. Vad är några principer i Jak 1:22-25? _______________________________________________________
** Mediation: Att omvandla Guds Ord från huvudets kunskap till konkreta tillämpningar genom att räkna och påbörja
steg för att ta av gamla vanor och ta på Bibliska mönster för att bli mer lik Jesus Kristus.
Använd den här tabellen som en vägledning för bibelstudium, meditation och tillämpning av Ordet.
__________________________________________________________________________________________
Avsnitt som studeras: Jak 1:22-25
__________________________________________________________________________________________

Observation

Tolkning

Tillämpning

__________________________________________________________________________________________

** När vi studerar Guds Ord så ska vi göra det för att upptäcka och tillämpa sanning i våra liv för Guds ära. Vi ska inte
leta efter något emotionellt upplyftande, eller någon underbar upplevelse som omedelbart förändrar våra liv. Guds Ord
är inte en trollstav som raderar ut alla våra problem när vi läser det -- snarare är det Guds instruktioner givna till oss för
att lära oss hur vi ska leva våra liv. Om vi går till Guds Ord för ”något uppiggande” eller något häftigt som tröttnar vi på
att läsa Bibeln när sådana saker inte händer hela tiden. Men när vi går till Ordet för att lära oss hur man lever på Guds
sätt kommer vi till en källa som aldrig sinar.
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Bön
När det kommer till bön är det många av oss som kan identifiera oss med Thomas Edisons uttalande när han sade ”Vi
vet inte en miljondels procent av någonting, Vi vet inte vad vatten är. Vi vet inte vad ljus är. Vi vet inte vad värme är. Vi
har många hypoteser om dessa saker, men det är allt. Men vi låter inte vår okunskap om dessa saker hindra oss från att
använda dem.”
Det är mycket om bön som vi inte förstår och som vi inte kommer förstå i det här livet, men vi kan inte låta det ta ifrån
oss bönens välsignelser och förmåner. Det är sant att bönen till en viss del kommer att vara ett mysterium för oss; men
på samma gång, så ger Skriften oss mycket information i detta ämne.
I. Bönens delar
-- Gud talar till oss genom Sitt Ord; vi talar till Honom i bön. Även om bön helt enkelt är samtal med Gud; så kände sig
lärjungarna sig så otillräckliga på det här området så att de bad Jesus att lära dem hur man ber (Luk 11:1). Bönen har
flera delar:
1. Lovprisning
a, Jesus lärde sina lärjungar att början bönen med ”Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn” (Matt 6:9). När vi
kommer till Gud i bön se behöver vi erkänna och prisa Honom för Hans gudomliga egenskaper.
b. Det bästa sättet att lära sig att prisa Gud är genom att läsa Psaltarpsalmerna. Kyrkan har länge förstått att Psaltarpsalmerna inte gavs till oss så mycket för undervisning, som för att lära oss hur man ber.
c. De följande Psaltarpsalmerna är särskilt nyttiga i det syftet: 8, 19 ,24, 29, 33, 47, 65, 77, 93, 95, 96, 97, 99, 104, 111, 113,
114, 115, 139, 147, 150 och 158. När du börjar din tid för bön, så kanske du vill börja med att be en av dessa Psaltarpsalmerna till Gud.
d. En annan nyttig sak att göra är att läsa böcker om Guds egenskaper. [På engelska finns] Till exempel: The Knowledge
of the Holy av A.W. Tozer; The God You Can Know av Dan DeHaan; The Attributes of God av A.W. Pink; och den verkligt idoga läsaren vill kanske plöja igenom The Existence and Attributs of God av Charnock.
2. Tacksägelse
a. Läs 1 Tess 5:18. Vad ska vi vara tacksamma för? ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
b. Hur ofta ska tacka Gud enligt Ef 5:20? ___________________________________________________________________
3. Bekännelse
a. Vad ska vi bekänna? __________________________________________________________________________________
** Bekännelse innebär att hålla med Gud om att våra handlingar är synd och att be Honom om förlåtelse för dem (1 Joh
1:9).
b. Beskriv Davids attityd i Ps 139:23 ,24 ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4. Begäran
a. Vad lägger Ef 6:18 vikt vid? ___________________________________________________________________________
b. Vad får vi veta i Fil 4:6, 7? ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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II. Hinder för bön
1. Synd
a. När kommer Herren inte att höra oss (Ps 66:18) ? _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
b. Vad kan hindra våra böner enligt 1 Pet 3:7 ? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. Felaktiga motiv
a. Vilket är det felaktiga motiv som beskrivs i Jak 4:3? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
b. Vi måste går till Jesus för ett exempel. Läs Matt 26:39, 42 och beskriv den attityd vi ska ha när vi ber.
____________________________________________________________________________________________________
________________________________
c. Vad lovar Gud att ge oss i Fil 4:19 ?
____________________________________________________________________________________________________
________________________________
3. Brist på tro
a. Vad är Kristus löfte till oss i Matt 7:7, 8 ? _____________________________________________________________
_______________________________
b. Vad är nödvändigt när vi ber, enligt Jak 1:6 ,7 ? _______________________________________________________
_______________________________
4. Felaktiga prioriteringar
a. Vad ska vara vår attityd till bön (1 Tess 5:17) ? _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
b. Hur hjälper oss Matt 6:33 oss här? ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. Sömnighet: Promenera eller sitt på ett sådant sätt att det inte är lätta att falla i sömn.
6. Avbrott: Ha en särskild tid och plats för bön varje dag. Försök att välja en plats där du möter så då människor som
möjligt, där det är minimalt med telefonsamtal och där bullernivån är låg. Be din familj att hjälpa dig i din längtan efter
möte med Gud.
7. Vandrande tankar: Be högt -- det hjälper din koncentration. Ha papper och penna tillgängligt för att skriva ned saker
du kommer att tänka på som kan göra så att du tappar tråden (till exempel ett telefonsamtal du måste ringa, eller saker
du måste göra idag).
III. Offentlig bön
1. Be inte för att göra intryck på andra (Matt 6:5-8)
2. Offentliga böner är ofta kortfattade och av allmänt intresse för gruppen. Var hänsynsfull om andra.
3. Män ska leda den offentliga bönen (1 Tim 2:8).
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Slutsats
”Världen söker bättre metoder, medan Gud söker bättre bönekvinnor och bönemän”. -- E.M Bounds
”Om vi börjar med Gud som kommer fienden att förminskas, men börjar vi med fienden så kommer vi aldrig att nå
Gud” --Scroggie
”Jag har levt så länge att jag kan tacka Gud att alla mina böner inte fått svar” -- Jean Ingelow
”När Gud svarar på våra böner, så är det för att Han älskar oss. När Han inte gör det, så är det också för att Han älskar
oss” -- O. Hallesby
”Han som förmår att göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran .....” -- Ef 3:20-21
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Hantering av synd i den troendes liv
Gud förväntar den troende att växa i kristuslikhet. Växt, inte perfektion är Hans förväntan. Så länge vi är i våra kroppar
så är vi tvungna att hantera syndfulla tankemönster, handlingar och vanor; därför är det väsentligt för vår växt i Jesus att
vi lär oss de metoder Gud försett os med, för att rena våra samveten, för att stå kvar i rätt gemenskap med Gud, och för
att fortsätta att växa.
Våra gamla sätt att hantera synd måste förändras. Som människor som inte kommit till tro hanterar vi synd på det sätt
som Adam och Eva gjorde: vi gömmer oss, vi lägger skulden någon annan, vi täcker över synden så att Gud och andra
inte kan se den. Vi måste ta oss det här gamla mönster och ta på oss Guds sätt att hantera synd.
I. Syndens allvar
1. Lista de resultat av synd som man kan hitta i de följande avsnitten:
Ps 32:3,4 ________________________________________________________________________________________________
Ps 38:2-10 _______________________________________________________________________________________________
1 Joh 2:11 _______________________________________________________________________________________________
Jak 4:1-3 (skriv ned vad vi blir när vi är styrda av synd) _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Vad förväntade sig David att skulle hända efter att hans synd blivit hanterad med på rätt sätt? Ps 51:12, 13
________________________________________________________________________________________________________
II. Hantering av synd på Guds sätt
När vi syndar kan vi hantera synden på det sätt Adam och Eva hanterade sin synd, eller så kan vi hantera den på det sätt
som Skriften undervisar. Det finns flera huvudelement iblandande när man hanterar synd på Guds sätt:
1. Bekännelse
a. Vad ska den troende göra enligt 1 Joh 1:9, när han eller hon i ljuset av Guds ord se att han eller hon har syndat?
_____________________________________________________________________
b. Ordet ”bekänna” (eng. confess) 4 betyder ”att säga samma sak” eller ”att vara hålla med Gud om min synd.” Vad kallade David det i Ps 51:3-6? _____________________________________________
2. Ånger och omvändelse
a. Inte all sorg över synd åstadkommer Guds syften. Vad säger 2 Kor 7:10 om det? ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
b. Varför skulle en person vara ledsen över synd, men inte genuint ångerfull? ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
c Ordet ”ångra” eller ”vända om” (eng. repent), betyder ”att ändra riktning” eller ”vända om och gå motsatt väg”. Så
omvändelse är att ändra sinnet så att det leder till handling gällande synd, sig själv och Gud.
3. Förändring
a. Var är relationen omvändelse till våra handlingar i de följande avsnitten?
Matt 3:8 ________________________________________________________________________________________________
Apg 26:20 ______________________________________________________________________________________________
b. Vad måste hända för att denna förändring ska ske enligt Ef 4:22-24 ? ___ _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
4

Övers. anm. Resonemanget bygger på det engelska order ”confess”
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III. Hantering av synd mot människor
Hur ska vi hantera det då vi inte bara har syndat mot Gud, men också mot en annan människa? Skriften undervisar att
vi inte bara ska bekänna och ångra vår synd mot Gud, men att vi också ska göra det följande med den vi har syndat mot:
1. Ångra
a. Om vi ska få ta emot förlåtelse från andra, vad måste vi göra då? Luk 17:3 _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
b. När ska vi göra det? Matt 5:22-255 ________________________________________________________________________
2. Återgälda (återbetala)
a. Detta ska vara en naturligt reaktion från en sant ångerfulla troende. Notera Sackeus attityd i Luk 19:8 _____________
_________________________________________________________________________________________________________
b. Vad säger Filem 18 och 19 ? ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

5

Övers. anm. Bibel 2000 Matt 5:25 ”Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han

inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.”
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Dopet och församlingen
I. Dopet
Vår Herre har befallt Sin kyrka att göra lärjungar och döpa dem. Det är också ganska tydligt att den tidiga kyrkan förstod Hans undervisning och följde den. Eftersom dopet är vår Frälsares befallning, och som troget praktiserades av Nya
Testamentets kyrka, så anstår det varje troende att noggrant studera och beakta Kristus undervisning om dopet.
1. Vem ska döpas?
a. Vilka ska döpas enligt Matteus 28:19,20?
________________________________________________________________________________________________________
b. Vilka döpte Apostlarna? Apg 8:35-38 _____________________________________________________________________
Apg. 16:30-34 ___________________________________________________________________________________________
c. Blev spädbarn någonsin döpta i Nya Testamentet? _________________________________________________________
Om det var så, skriv ned var i Skriften det står _______________________________________________________________
2. Varför ska en troende döpas?
a. Lydnad mot Guds Ord. Kristus befallde dopet (Matt 28:18,19) och det praktiserades i den nytestamentliga kyrkan.
b. Identifikation med Jesus Kristus.
-- I textilindustrin vid den tiden så att en bit tyg blev nedsänkt eller doppat eller ”döpt” ned i ett kar med färg som på det
sättet ”identifieras med” färgen på färgbadet. När vi döps, så identifieras vi med Kristus i Hans död, begravning och
uppståndelse. Det är en vittnesbörd för världen och inför Gud att vi har dött till synden och har uppstått med Kristus till
ett nytt liv. (läs Rom 6:13-16).
3. Hur ska en troende döpas?
a. Det grekiska order för ”döpa” betyder att ”doppa eller sänka ner”. Ordet översattes aldrig till engelska i de engelskspråkiga Biblarna, utan det grekiska ”baptizo” skrevs om som ”baptize”, istället för att översättas, på grund av rädsla
från den etablerade kyrkan. [övers anm. På svenska kan vi se hur rotordet ”bapto” med betydelsen ”doppa” givit en
naturlig svensk översättning av ”baptizo” genom ordet ”döpa”.] När den engelska översättning KJV översattes 1611
hade kyrkan redan börjat praktisera obibliska sätt att döpa; därför var översättarna rädda att om de använda ordet engelska ordet ”immerse” som betyder ”nedsänkning” i sin översättning så skulle deras översättning bli tillbakavisad. Naturligtvis har våra moderna engelskspråkiga översättningar gjort det samma av samma orsaker.
b. Vilket dopsätt stämmer överens med tanken i de följande textstyckena: bestänkning, ösning eller nedsänkning?
Joh 3:23, Apg 8:36-39, Kol 2:12 _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
c. Att det rätta dopsättet är nedsänkning visas genom ordets betydelse, handlingens symbolism och den tidiga kyrkans
praktik.
II. Församlingen och kyrkan
-- Guds omsorg tar inte slut när du blir frälst. En del av Hans plan för din mognad och likhet med med Kristus nås genom den lokala församlingens olika funktioner. En biblisk, nytestamentlig församling är Guds plan för varje troende, och
vi är uppmanas att inte försaka de gemensamma samlingarna på grund av likgiltighet (Heb 10:25).
-- Ingenstans i Nya Testamentet finns det någon troende som inte är med i en lokal församling. Enligt pastoralbreven
Timoteus (första och andra) och Titus, så skulle dessa församlingar vara väl organiserade. Vi måste först vikten av det
Gud säger när det gäller Nya Testamentets församlingar.
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-- Begreppet ”kyrka”, eller ”församling”, kommer från det grekiska roder ”eccelsia”, vilket betyder ”de utropade (ur
husen) för att vara folkförsamling” (Apg 15:14).
[Övers anm. I svenska kristenhet rör man sig med både begreppen kyrka och församling, där de ofta kan betyda samma
sak, men att man oftare talar om kyrka när det gäller den världsvida kroppen av troende och oftare om församling när
man talar om den lokala kroppen av troende som samlas på en plats.]
1. Den universella kyrkan
a. Kyrkan i den när betydelsen består av hela kroppen troende från pingstdagen (Apg 2) till uppryckelsen (1 Thess
4:16-17). Varje person som är frälst är en del av denna kropp.
b. Som troende är alla av oss medlemmar av vad (1 Kor 12:12, 13)?
______________________________________________________________________________________________________
2. Den lokala församlingen
a. Den huvudsakliga användningen av begreppet ”församling” i Nya Testamentet hänvisar till den lokala församlingen.
Nittio av 111 gånger ordet används är det på det sättet. Den är en sann församling om den är grundad i enlighet med
Guds Ord.
b. Den lokala församlingen är kroppen av döpta troende som samlas tillsammans för att det uppdrag man fått av sitt
Huvud, Jesus Kristus.
c. Bibeln refererar aldrig till den lokala kyrkan som en del av en större jordisk organisation. Även om en del refererar till
”den kyrka som finns i Sverige”, och då menar många församlingar, så gör inte Bibeln på det sättet. Istället så kan vi läsa
om ”de sju församlingarna i Asien... (Upp 1:4, 11, 20). Guds plan för den här tidsåldern innefattar att Hans arbete genomförs genom lokala, självstyrande och självförsörjande församlingar som fortplantar sig själva.
3. Bibliska kännetecken för den lokala församlingen
a. Jesus Kristus är dess grund (1 Kor 3:11)
b. Jesus Kristus är dess huvud. Vad lär vi oss om Kristus som överhuvud över församlingen i Ef 5:23? ______________
________________________________________________________________________________________________________
c, Syftet med den lokala församlingen. Skriften ger oss flera syften;
1) för att ära Gud. På vilka sätt kan vi ära Gud? (1 Pet 2:9-12) __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2) för att evangelisera och utrusta (Ef 4:11-16)
v. 11, 12 -- Vad är de syften med församlingen som man kan hitta här?
________________________________________________________________________________________________
v. 14 -- Vad kan det förhindra? _____________________________________________________________________
v. 15, 16 -- Vad är vårt mål? ________________________________________________________________________
2 Tim 3:15-17 -- Vad behövs för att nå det målet? _____________________________________________________
Heb 10:24, 25 -- Vad ska vi försöka göra nära vi samlas? _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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4. Ytterligare kännetecken för församlingen
a. Den har förteckning över medlemmar (Apg 2:41, 47).
b. Den administrerar
-- Mattias väljs (Apg 1).
-- Församlingstjänare väljs (Apg 6).
-- Missionärer sänds ut (Apg 11:22, 13:1.4).
-- Gåvor ges till missionärer (1 Kor 16:2, 3).
-- Praktiserar församlingsfostran med syftet att åtupprätta troende ( 2 Kor 5).
I den processen kan medlemmar bli uteslutna eller återupprättade ( 2 Kor 2:6-8).
-- Den får uppdrag, förordningar och pastoralbreven som ordning
( nästa lektion behandlar dessa).
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Församlingen - organisation och medlemskap
I. Organisation
1. Huvud
a. Församlingens (både lokalförsamlingens och den universella kyrkans) huvud är Jesus Kristus (Ef 5:22-24)
b. I Joh 16:12-14 kan vi lära oss att vår Herre, som församlingens Huvud, för närvarande leder församlingens aktiviteter
genom _____________________ ledning.
c. Läs Ef 6:17. Den helige Ande använder Andens svärd, som är _________________________, för att visa vägen för Sin
församling.
2. Tjänster
a. Äldste. Genom Nya Testamentet finner vi flera termer för samma tjänst. Bland dessa finns: herde, församlingsledare,
föreståndare, biskop och pastor. Dessa är inte separata tjänster, utan olika termer eller titlar som är till hjälp för att beskriva samma tjänst.
--Äldste (grek. presbyter) betyder: ____________________________________________________________________
--Församlingsledare (grek. episkopos 6 7) betyder: ________________________________________________________
--Biskop (grek. episkopos 8) betyder: ___________________________________________________________________
--Herde (grek. poimen) betyder: ______________________________________________________________________
--Pastor-Lärare (grek. poimen9 didaskalos) betyder: _______________________________________________________
1) Vad en äldstes kvalifikationer (1 Tim 3:1-7)?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2) Vad är en äldstes ansvar?
Apg 20:28, 31 _____________________________________________________________________________________
1 Pet 5:1-3 ________________________________________________________________________________________
Heb 13:17 _________________________________________________________________________________________
Ef 4:11-16 _________________________________________________________________________________________
1 Tim 5:17 (märk att inte alla äldste undervisar) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

6

Det grekiska ordet episkopos kan också översättas som ”föreståndare”, ”övervakare” eller ”tillsyningsman”.

7

Övers. anm. I Folkbibelns not till 1 Tim 3:2 kan man läsa ”I biblisk tid är ”presbyter” (äldste) och ”episkopos” (försam-

lingsledare) olika benämningar på samman tjänst.”
8

Övers. anm. P.P. Waldenström översätter i 1 Tim 3:1-2 ”episkopos” som ”biskop” och kommenterar ”Församlingsföre-

ståndarna kallades i den äldsta kristna tiden, dels äldste dels biskopar. [...] Ordet är grekiskt och betyder egentligen uppsyningsman. Så kallades för föreståndarna, emedan de hade tillsyn och vård om församlingen.” Även i Apg. 20:28 översätter Waldenström ”episkopos” med biskop och kommenterar ”Order biskop är en försvenskning af det grekiska order
epikopos som betyder tillsyningsman.”
9

Övers. anm. I Ef 4:11 översätter vanligen svenska Biblar ”herdar och lärare” medan engelska Biblar ofta översätter

”pastorer och lärare”. Pastor är det latinska ordet för herde.
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b. Församlingstjänare eller diakoner
1) ”Församlingstjänare”10, eller ”diakon”11, betyder ”tjänare”. I Apg 6:1-7 tillsätts de som många tror är de första
församlingstjänarna. Vad var deras ansvarsområde? ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
c. Övriga tjänster
Den lokala församling är fri att under ledning av Guds Ord välja andra tjänster efter behov, men det finns inga andra
tjänster i Nya Testamentet med församlingstjänarinnor (diakonissor) som ett möjligt undantag. Men de flesta som studerat Bibeln tror inte att det här var en officiell tjänst i Nya Testamentet.

10

Övers. anm. Bibel 2000 översätter i 1 Tim 3:8 grekiskans ”diakonos” som ”medhjälpare”.

11

Övers. anm. PP Waldenström översätter 1 Tim 3:8 grekiskans ”diakonos” som ”diakon”.
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II. Medlemskap
1. Vad inträffade efter att människor blev räddade (Apg 2:41)? ___________________________________________________
2. Lägg märke till de händelser som föregick medlemskap i den lokala församlingen:
Överbevisning (om synd)
Omvändelse och tro
Dop
Medlemskap
3. I Apg 2:41 så ser vi att troende direkt efter frälsning och dop ”tas upp” eller blir medlemmar i den lokala församlingen
i Jerusalem. I Nya Testamentet hittar vi aldrig en troende som inte är medlem i en församling, engagerad i en lokal
kropp, och som står under de äldstes auktoritet. Det är Guds vilja att varje kristen ska stå under den predikan, undervisning, omsorg och värme den lokala församlingen ger, för att växa andligt.
4. Bland skillnader mellan att närvara och gå med i en lokal församling finns dessa:
Åtagande -- När då går med i en lokal gör du ett ”uttalande” om åtagande. De berättar att du ska vara lojal mot den lokala kroppen, att du engagerad i församlingens behov och verksamhet. Det här kan jämföras med äktenskap eller bara
dejta.
Auktoritet -- När du går med i en församling så går du under den auktoritet som den församlingens ledarskap har. I
grunden så låter du församlingens herdar vaka över dig för ditt andliga bästa (Heb 13:17).
Tjänst -- 1 Kor 12 talar inte bara om den universella kyrkan, utan också om den lokala församlingen i Korint. En kropp
kan inte fungera om den är osäker på vilka dess lemmar (eller medlemmar) är. Begreppet ”kropp” innebär behovet av
medlemskap.
Fostran -- Matt 18:15-20 säger att en syndare som inte är ångerfull och som är en troende måste fostras av församlingen.
Vilken församling? Uppenbart den församling som personen är medlem i. Vissa vill inte gå med i en församling just av
den här anledning, trots allt, vem vill bli tuktad? Men vi måste komma ihåg att det här är ett av Guds verktyg som han
använder för att få Sina barn att leva för Honom.
Omsorg -- I 1 Tim 5:3-10 instruerar Paulus Timoteus gälland omsorg om änkor i den lokala församlingen i Efesus. Här
ser vi att änkor som möter vissa kvalifikationer läggs till på en lista (vers 9)12 för det som ser ut att vara ekonomisk hjälp.
Änkorna på listan var uppenbarligen medlemmar i församlingen i Efesus och inte i angränsande församlingar. Den lokala församlingen har en särskild förpliktelse att ha omsorg om sina medlemmar, men den måste veta vilka dessa medlemmar är.

12

Övers. anm. Den grekiska grundtexten går att tolka så att den handlar om att ta skrivas in på en lista. PP Waldenström

översätter vers 9 ”En enke må antecknas (då hon är) icke mindre än sextio år gammal, en enda mans hustru”. Waldenström menar att det ”hölls förteckning” över dessa änkor.
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Helig Ande
I. Helig Ande - Person och Gud
1. Helig Ande är en Person, vilket bevisas genom det faktum att Han äger egenskaper13 för personlighet
Intellekt (1 Kor 2:10,11)
Känslor (Ef 4:30)
Vilja (1 Kor 12:11)
2. Helig Ande är Gud, vilket bevisas genom att:
a. Hans titlar: -- vad kallas Han i de följande passagerna?
Matt 1:20 _________________________________________________________________________________________
Matt 3:16 _________________________________________________________________________________________
Luk 1:35 __________________________________________________________________________________________
b. Hans egenskaper: -- vad äger Han som bevisar att Han är Gud?
1 Kor 2:11,12 ______________________________________________________________________________________
Ps 139:714 _________________________________________________________________________________________
Job 33:4 ___________________________________________________________________________________________
1 Joh 5:715 _________________________________________________________________________________________
Luk 11:13 _________________________________________________________________________________________
c. Hans handlingar: -- vad gör Han som bara Gud kan göra?
1 Mos 1:2 __________________________________________________________________________________________
2 Petr 1:21 _________________________________________________________________________________________
Joh 3:6 ____________________________________________________________________________________________
Rom 8:26 __________________________________________________________________________________________
II. Helig Andes förändrade tjänst
Helig Andes tjänst idag är inte som den var i Gamla Testamentet och inte heller som den var övergångsperioden mellan
Gamla och Nya Testamentet.
1. I Gamla Testamentet så var inte alla Troende uppfyllda och förseglade genom helig Ande. Han (helig Ande) rörde sig
över vissa människor för särskilda uppgifter. Läs de följande passagerna och noter hur Gud gav dem kraft att genomföra
Hans vilja.
Dom 14:5, 6, 19 _____________________________________________________________________________________
1 Sam 16:12-14 _____________________________________________________________________________________
2 Krön 24:18-20 ____________________________________________________________________________________

13

Övers anm. Kännetecken eller attribut. Tage Bentzer beskriver i Teologisk handbok attribut som ”skolastisk term för

väsentliga förblivande egenskaper i motsats till oväsentliga och föränderliga”. Andra beskriver attribut som typiska
egenskaper eller kvaliteter som beskriver själva väsendet hos någon.
14

Övers anm. I Folkbibeln översätts versen Ps 139:7 ”Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte?” I

flera engelska översättningar översätter man det hebreiska ”paniym” till ”närvaro” istället som i folkbibeln ”ansikte”.
15

Övers. anm. Reformationsbibeln översätter 1 Joh 5:7 ”Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige

Ande och dessa tre är ett.”
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2. Övergångsperioden omspännde tiden mellan Gamla och Nya Testamentet. (Den här perioden är mestadels beskriven i
Apostlagärningarna).
a. Vad lovade Jesus i Apg 1:4, 5 ? _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
b. Vad sade Jesus i Joh 14:16, 17 ? _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
c. Gud dröjde med att sända helig Ande fram till pingstdagen. Vad hände bland judarna vid den tiden enligt Apg 2:4-9 ?
__________________________________________________________________________________________________________
d. I Apg 8:14-17 så tog samarierna emot evangelium, men inte helig Ande förrän apostlarna kom.
e. I Apg 10:44, 45 tar hedningarna emot helig Ande.
f. I Apg 19:1-6 tar en grupp gammaltestamentliga heliga emot helig Ande.

3. Idag så får alla troende ta emot helig Ande i omvändelsens stund.
Vas säger Rom 8:9 ? _________________________________________________________________________________________
III. Helig Andes tjänst
1. Vad är helig Andes relation till Skriften? 2 Tim 3:16-17
___________________________________________________________________________________________________________
2. Vad är helig Andes relation till människan enligt Joh 14:16-17?
___________________________________________________________________________________________________________
3. Hur tjänstgör helig Ande i relation till vår frälsning?
Tit 3:5 _____________________________________________________________________________________________________
1 Kor 6:19 _________________________________________________________________________________________________
1 Kor 12:13 ________________________________________________________________________________________________
Ef 1:13, 14 _________________________________________________________________________________________________
4. Annan tjänst den helig Ande gör.
Ef 5:18 _______________________________________________________________Att ”uppfyllas av” betyder att ”styras av”.
Joh 16:12-15 __________________________________________________________Vad använder helig Ande för att belysa
och leda oss (1 Kor 2:9-14) ___________________________________________________________________________________
Rom 8:26 __________________________________________________________________________________________________
Gal 5:22-24 ________________________________________________________________________________________________
Apg 1:8 ___________________________________________________________________________________________________
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IV. Andens gåvor
1. Helig Ande ger troende gåvor.16 Dessa definieras som en ”Guda-given förmåga för tjänande.”
2. När får en troende sina gåvor (1 Kor 12:7, 18)? _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3. Vem avgör vilka gåvor en troende får ta emot (1 Kor 12:11, 18)? ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
4. Varför har Gud givit olika gåvor (1 Kor 12:24, 25)? ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
5. Listor på de olika gåvorna finns i
1 Kor 12
Rom 12:6-8
Ef 4:11
1 Pet 4;10, 11
6. Hur du finner dina andliga gåvor:
-Känn till de Bibliska gåvorna.
-Tjäna där du kana. På det sättet kommer du att upptäcka var du är användbar och till nytta.
-Få råd av visa, mogna kristna.
-Utveckla dina gåvor.

16

Övers. anm. En alternativ benämning på ”Andens gåvor” är ”Nådegåvor” och ”Andliga gåvor”.
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Komma överens med Guds folk
Kristus sade till Sina lärjungar; ”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar" (Joh 13:34, 35). I
Ef 4:26 beskriver Paulus en hälsosam församling som en församling där varje medlem möter de behovs som finns, och
som resultat är kroppen inte bara mår bra, utan som också växer. Heb 10:24 ger budet till troende att uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Det finns många textavsnitt i Nya Testamentet som uppmanar troende till kärlek och
vård av varandra.
Denna kärlek och omsorg för varandra skall inte upphöra när en troende gör fel. I Gal 6:1 säger Paulus till troende som
lever för Gud att ”upprätta” en troende som ”begått överträdelser”. Skriften har mycket att berätta om den här processen.
I. Personlig förberedelse
1. När vi rannsakar os själva, så kan vi se att vi har begått en överträdelse mot någon. Vi talar här om verklig överträdelse eller synd. Det kan vara möjligt att någon är arg på oss, eller till och med hatar oss, fast vi inte har gjort något fel mot
dem. Ett sådant fall är det som diskuteras i Matt 5:23, 24. Om alla måste vara nöjde med oss innan vi tillber Gud, så kunde inte varken Jesus eller Apostlarna tillbett någon gång.
2. Men om vi har begått en överträdelse mot någon annan, vad befaller då Matt 5:23-24 oss att göra? __________________
___________________________________________________________________________________________________________
3. Hur länga ska du vänta med att ta itu med den som du begått en överträdelse mot? ______________________________
Om du ”vet” att de kommer att avförda dig? Vad gör du om du inte tycker det här är det rätta tillfället? _______________
___________________________________________________________________________________________________________
II. Hur vi behandlar någon som har syndat mot oss
Notera de steg man tar i Matt 18:15-17.
1. Avgör först om det här är synd (läs Gal 1:6).
Det här textavsnittet talar inte om personliga preferenser, olika åsikter eller övertygelser utan om tydlig synd.
2. ”Gå”. Vi behöver inte vänta på att de ska komma till oss - snarare ska vi gå till dem.
Det är ofta mycket lättare att bara ignorera personen eller ”bara skriva av dem” men kärleken säger ”gå” (notera sammanhanget i Matt 18:12-14).
3. ”Överbevisa”. Att ställa honom till svars är ett starkt ord som betyder ”överbevisa eller förklara skyldig”. Varför är
det så viktigt att vi överbevisar människor om deras synd snarare än att helt enkelt låta dem gå sin väg? ______________
___________________________________________________________________________________________________________
Om 1 Mos 3:8-13 är någon indikation på ett möjligt gensvar, vilka reaktioner ska vi då vara beredda på att hantera när vi konfronterar människor med deras synd? _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Med utgångspunkt i Mark 18:15, ska man närma sig den här personen mitt framför andra? Om inte, hur ska man då
möta den här personen?
_______________________________________________________________________________________
Vad är målet med dessa bibelverser?
Matt 18:15 _________________________________________________________________________________________________
Gal 6:1 ____________________________________________________________________________________________________
Jak 5:20 ___________________________________________________________________________________________________
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4. Konfrontera i liten grupp (Matt 18:16)
Om de föregående stegen misslyckats, så går vi inte bara iväg. Vi måste möta personen denna gång i en liten grupp bestående av två eller tre. Varför här det här steget nödvändigt? ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. Konfrontation genom församlingen (18:17a).
6. Församlingsfostran (18:17b)
Vad är målet med församlingsfostran (1 Kor 5:5)? _______________________________________________________________
Det här slutgiltiga steget är en sista utväg och vi har inte fått någon tidsplan för när detta ska genomföras. I framsteg
görs eller personen inte går djupare i synd eller påverkar andra på ett negativt sätt, så finns det inte ingen anledning att
skynda med steg 6, men det ska heller inte ignoreras.
I Matt 18:18, 19 så berättas det att när detta slutliga steg har tagits i församlingen, så är har steget redan tagits i himlen.
Med andra ord, vi ska vara i samstämmighet med Gud. Gud har känt igen deras synd som inte är ångerfull, och så ska
vi också göra.
En sådan person ska behandlas som en ”hedning”. Målet är fortfarande att upprätta. Vi ska fortsätta vara vänskapliga
och snälla. Men, han ska inte vara erkänd som en broder i Kristus. Om han till exempel är en familjemedlem, så kan du
äta med honom som en familjemedlem, men inte som en troende. Se 1 Kor 5:11. Målet är upprättelse, vilket kräver att vi
ställer oss på Guds sida och gör saker på Guds sätt. Gud kaller troende som är synd att ångra sig och vända om - så ska
vi också göra.
III. Ämnet förlåtelse
1. Förlåtelse är inte en känsla, det är ett löfte.
När vi förlåter så har vi givit löfte om att inte hålla fram ett fel för någon. Vi har i det väsentliga lovat att aldrig ta upp
överträdelsen mot den som felat, mot andre, eller mot oss själva igen.
2. Hur ska vi förlåta enligt Luk 17:3-4? ________________________________________________________________________
Varför är det inte möjligt att förlåta en person som inte ångrar sig? ________________________________________________
3. Hur vet du att en person är uppriktig i sin ånger? ____________________________________________________________
4. Vad säger Jesus om en person som vägrar förlåta i Matt 18:21-35? ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. Hur ska vi behandla en person som inte ångrar fel han gjort mot oss? (se Rom 12:14, 17-21) ________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Slutsats
1. Vem är det som undervisat denna metod att hantera förseelser mot varandra? ___________________________________
Håller du med Honom? _____________________________________________________________________________________
Praktiserar du det han undervisat? ___________________________________________________________________________
2. När en person kommer till dig för dela ett problem som rör någon annan, hur skall du berätta för dem hur de ska göra
enligt Matt 18:15? ________________________________________
3. Var säker på att berätta för honom att du snart kommer att kolla honom så att han hanterat problemet bibliskt. Om
han gick till den som gjort överträdelsen och inte lyckades lösa problemet, uppmuntra honom då att ta med med minst
två gudfruktiga personer med sig och gå tillbaka till den som gjort överträdelsen.
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Biblisk kärlek
Den frustrerade frun säger till äktenskapsrådgivaren att hon ska skiljas från sin man för att hon inte älskar honom längre. Det unga paret bråkar hela tiden och inget gemensamt, men de ska gifta sig ändå därför att de är kära. Det finns mycket oklarheter kring kärlek i vår kultur idag och eftersom kärleken spelar en så viktig roll i vår värld och i våra kristna liv
och i våra församlingar så är det mycket viktigt att vi vet vad Skriften har att säga om ämnet.
I. Vikten av kärlek
1. Vilket bud ger Kristus till Sina lärjungar natten innan Han vandrade till korset (Joh 13:34, 35)?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Vad åstadkommer lydnad mot detta bud? _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2. Hur kommer sig att kärleken visar den Kristus-likhet som kommer fram i våra liv (Gal 5:22)? ______________________
___________________________________________________________________________________________________________
3. Om man jämför med andra dygder och handlingar, hur högt håller Gud kärlek? Se 1 Kor 13:1-3, 13 _________________
___________________________________________________________________________________________________________
II. Vad är Biblisk kärlek?
1. Märk de kännetecknande egenskaperna för kärlek som de ges i 1 Kor 13:4-8a.
Lägger de här egenskaperna mer vikt vid handlingar eller känslor? _______________________________________________
2. Om ett ord kunde användas att beskriva kärlek, vilket skulle det vara enligt Joh 3:16? _____________________________
Ligger vikten mer på handlingar eller känslor här? _____________________________________________________________
3. Var ligger tonvikten i 1 Joh 3:17-18? _________________________________________________________________________
4. Är kärlek något som man kan lära ut? (Se 1 Tess 4:9 och Titus 2:4) ______________________________________________
Vad skulle vi säga utifrån Bibeln till frun i illustrationen i början av det här kapitlet? ________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. Att älska är ett bud från Gud (Matt 22:36-40).
Kan vi ha ledning över våra känslor? _____________________
Ligger vikten här på handlingar eller känslor? _________________________________________________________________
6. Vad är det enastående exemplet på kärlek? (Se Ef 5:25) ________________________________________________________
7. Det grekiska order ”Agape” som är översatt som kärlek i dessa textavsnitt talar om självuppoffrande kärlek. Den refererar inte tillbaka till känslor.
Kärlek är ett bud att lyda - inte en valmöjlighet
inte en tillfällighet
inte en känsla som först ska skapas.
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III. Vilka ska vi älska?
• Matt 22:36, 37 ____________________________________________________________________________________________
• Luk 10:29-37 _____________________________________________________________________________________________
• Joh 13:34-35 _____________________________________________________________________________________________
• Tit 2:4 ___________________________________________________________________________________________________
• Ef 5:25 __________________________________________________________________________________________________
• Matt 5:44 ________________________________________________________________________________________________
(se Rom 12:14, 17-21)
IV. Vad betyder det att ”Vandra i kärlek”?
1. Älska Gud och Hans Ord (Joh 14:21; 15:10; och 1 Joh 5:3).
2. Sätt andra framför dig själv (Fil 2:3-4; Rom 12:20-21).
3. Gör kärleksfulla gärningar och tala vänliga ord (1 Joh 3:18).
4. Var en givare (Apg 20:35; Joh 3:16).
5. Var en som förlåter och en som ber om förlåtelse (Ef 4:32).
6. Uppskatta den kärlek som ges till dig av Kristus (Rom 8:35-39).
7. Övervinn själviskhet och dess tomhet (Gal 5:19-23).
8. Etc.
V. Vad blir konsekvenserna om vi inte vandrar i kärlek?
1. Problem med andra.
Observera att köttets gärningar i Gal 5:19-21 kan sammanfattas som själviskhet.
2. Problem med Gud.
Vad undervisar 1 Joh 4:7-11 ? ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3. Problem med sig själv.
Rädsla (1 Joh 4:18)
Felaktiga värden (1 Joh 2:15-17).
VI. Vad är några hinder för att vandra i kärlek?
1. Separation från Gud.
Eftersom Gud är kärlekens källa, så måste man vara förenad med honom genom frälsningen ( 1 Joh 4:7-10).
2. Att hålla fast vid felaktig förståelser av kärlek.
Modeflugor när det gäller kärlek kommer och går. Bara Guds definition och beskrivning av kärlek är riktig.
3. Själviskhet.
Sann kärlek kommer att kräva mycket av oss och ge lite tillbaka. Sann kärlek innebär att vi måste riskera att bli utnyttjade och sårade. Sann kärlek betyder att leva för andra. Allt detta går rakt i motsats mot köttets begär att leva för sig själv.
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4. Att lita på sig själv.
Vad berätta Joh 15:5 för oss? _________________________________________________________________________________
Om kärlek är en av Andens frukter (Gal 5:22), hur får man den? __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Biblisk separation
Både i Gamla och Nya Testamentet är fulla av varningar och instruktioner gällande dem som påstår sig vara troende,
men som har fallit bort från tron och ny försöker dra med sig andra i fallet. Idag är är attityden även inom kyrkan ”leva
och låta leva”17. Det verkar som att vi inte bryr oss särskilt mycket om att många samfund, organisation och individer
påstår sig vara efterföljare till Kristus, samtidigt som de förnekar livsviktiga sanningar som Skriftens inspiration, frälsning genom tron alena, jungfrufödseln, Kristi gudomliga natur, Kristi uppståndelse osv. Så länge någon påstår sig vara
kristen ta vi emot dem med öppna armar, utan att ställa några frågor. Men att göra så innebär att skrevs till ingen nytta att Gud på något sätt inte ”verkligen” är bekymrad över apostasi18. Så det är extremt viktigt att vi förstår vad Bibeln säger om apostasi.
I. Definition av apostasi
1. Apostasi består av en otroende och självrådig rörelse bort från Gud (Heb 3:12). Den talar om den allvarlig situationen
att skiljas från den levande Guden efter att ha tidigare ha vänt sig till Honom, genom att falla bort från tron (Dictionary
of New Testament Theology Vol 1).
2. Självklart är det få apostater, varken idag eller i Bibelns tid, som skulle erkänna att de vänt sig bort från Gud. Därför är
det absolut nödvändigt att vi aldrig skiljer Gud från Hans Ord. Detta var Satans stor lögn i Edens lustgård. Han förnekade aldrig Guds existens -- snarare övertygade han Eva om att Gud inte menade det Han sade.
3. När en person eller organisation faller bort från den tydliga undervisningen i Guds Ord, så har de fallit bort från Gud,
hur mycket de än protesterar. Därför är apostasi en handling av bekännande kristna som som förnekar de grundläggande
sanningarna som lärs ut i Guds Ord. Särskilt gäller det de läror som rör Gudomen, Kristi gudomliga natur, Kristi död
och uppståndelse, frälsning genom tro, Skriftens inspiration, Jesu återkomst, evigt liv och andra läror som är ryggraden i
vår tro.
II. Typiska egenskaper hos apostater
1. Enligt 2 Tim 3:5, ska apostater till det yttre förefalla att vara andliga? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________ (Se 2 Kor 11:12-15)
2. Vad motiverar apostater? (Se 1 Tim 4:1) _____________________________________________________________________
3. Hur beskrivs apostater i 1 Tim 4:2? _________________________________________________________________________
4. Den yttersta och slutgiltiga och slutgiltiga apostasin kommer att ske under vedermödan19.
Läs 2 Tess 2:2-12. Vilka skäl ges det för att världen ska tro på Antikrists lögner? _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. Vad är 4 kännetecken hos apostater som man kan hitta i 2 Pet 2:10? _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

17

Över anm, engelska ”Live and let live” - ett idiom som utrycker tanken att man bör låta andra leva sina liv på det sätt

de vill. Att vara tolerant, att njuta av nöjen de och möjligheter som livet erbjuder och att tillåta andra att göra detsamma.
18

Övers. anm. Apostasi kommer från grekiskans apostasis betyder avfall (från en lära). En person som avfallit från tron

benämns därför ibland apostat. Den mest kända apostaten är den romerksa kejsaren Julianus Apostata (331-363) som när
han blev kejsare lämnade den kristna tron och försökte blåsa nytt liv i de gamla hedniska religionerna romarriket.
19

Övers. anm. Vedermöda kommer ur ett grekiskt ord med betydelsen ”prövning, nöd, smärta, lidande”. I teologi an-

vänds det ofta som teknisk term för det lidande som kommer över jorden i den sista tiden.
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6. Vad lovar de i 2 Pet 2:19? __________________________________________________________________________________
Vad överlämnar de? ________________________________________________________________________________________
7. Observera ord-bilderna som finns i Jud 12. Gör en kortfattad summering av beskrivningen.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
8. Läs 2 Tim 4:1-5. Människor som inte är frälsta, som ofta inte har någon förmåga för andlig urskiljning, kommer att
hylla Satans lärare (2 Kor 11:13-15) som stora religiösa ledare, medan de som predikar sanning, Guds tjänare, kommer att
föraktas och ses som icke samarbetsvilliga, splittrande och kärlekslösa. Satans predikanter tillmötesgår smaken hos de
åhörare som inte är pånyttfödda och är därför mycket mer populära.
III. När blir en kristen församling eller samfund apostatiskt?
1. En organisation blir inte apostatisk vid tiden:
• När de tar bort evangelium från den officiella trosbekännelsen. Det har hänt långt tidigare.
• När de fortsätter att predika evangelium. Man måste komma ihåg att apostater är lögnare (2 Pet 2:3). De kan bli mästare på att vända och vrida på ords betydelse så att det låter som evangelium utan att vara det. Ett bra exempel är Robert
Schullers bok ”The New Reformation”.
2. En kristen organisation är apostatisk vid tiden:
• När dess ledare förnekar den kristna trons grunder.
• När officiella tidningar och media marknadsför synsätt som är motsatta mot Skriftens klara undervisning.
• När samfundets officiella skolor anställer lärare och/eller använder besökande talare undervisar synsätt som avviker i
väsentliga lärosatser.
• Ledarskapet eller majoriteten av dem som utgör organisationen gör inget för att avlägsna apostater i organisationen.
IV. Hur ska troende handskas med apostasi?
1. Ge en kortfattade summering av de påbud som ges i de följande verserna:
Rom 16:17 _________________________________________________________________________________________________
2 Kor 6:14-18 _______________________________________________________________________________________________
Gal 1:8, 9 __________________________________________________________________________________________________
2 Joh 10, 11 ________________________________________________________________________________________________
Apg 19:8, 9 ________________________________________________________________________________________________
Apg 20:28-32 ______________________________________________________________________________________________
Grundat på dessa textavsnitt, ske en troende stanna i en apostatisk organisation och slåss mot apostasi? _______________
___________________________________________________________________________________________________________
Vad ska de göra? ___________________________________________________________________________________________
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2. Vad ska vi göra för att undvika att bli bedragna av apostater?
2 Tim 3:13-4:2 ______________________________________________________________________________________________
1 Tim 4:1-6 ________________________________________________________________________________________________
Ef 4:11-16 __________________________________________________________________________________________________
Slutsats
Pickering skriver: ”Separation, både personlig och kyrklig, är grundad i Guds natur. Gud är den stora separatisten. Han
är absolut separerad från all ondska och alla fel. Gör Hans folk fel i att ta efter honom i detta?”
Men ändå, som David Hunt varnar i ”The Seduction of Christianity” sidan 3. Det är ”inne” nu att inte utmana andras
undervisning utifrån Skriften. Han säger ” det är en ny framstöt för ”enhet” som inte är grundad på sund lära, utan på
löftet om att inte ifrågasätta den Bibliska noggrannheten i varandras undervisning”
-- Låt oss aldrig falla i den fällan.
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Appendix: Bibelns böcker
Den svenske baptistpionjären F.O. Nilsson trosbekännelse i Borekulla (ca. 1850) innehåller i första artikeln en uppräkning
av Bibelns böcker, vi tror att det också i vår tid är meningsfullt att räkna upp de böcker som vi erkänner som Helig Skrift.
I bibelhänvisningar har vi använt förkortningar från Svensk Studiebibel, uppräkningen nedan kan också användas som
nyckel till dessa. Vi har också lagt med engelska namn på Bibelns böcker som hjälp om du använder en engelsk bibelöversättning parallellt (Benämningar och förkortningar från Svensk Studiebibel och Cambridge King James Bible).

Gamla testamentets skrifter
Lagen
Första Moseboken
Andra Moseboken
Tredje Moseboken
Fjärde Moseboken
Femte Moseboken

1 Mos
2 Mos
3 Mos
4 Mos
5 Mos

Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy

Historia
Josua
Domarboken
Rut
Första Samuelsboken
Andra Samuelsboken
Första Konungaboken
Andra Konungaboken
Första Krönikeboken
Andra Krönikeboken
Esra
Nehemja
Esther

Jos
Dom
Rut
1 Sam
2 Sam
1 Kung
2 Kung
1 Krön
2 Krön
Esra
Neh
Est

Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Esther

Poesi och Visdom
Job
Psaltaren
Ordspråksboken
Predikaren
Höga Visan

Job
Ps
Ords
Pred
Höga V

Job
Psalms
Proverbs
Ecclesiastes
The Song of Salomon

Profeterna
Jesaja
Jeremia
Klagovisorna
Hesekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habackuk
Safanja
Haggai
Sakarja
Malaki

Jes
Jer
Klag
Hes
Dan
Hos
Joel
Amos
Ob
Jona
Mika
Nah
Hab
Sef
Hagg
Sak
Mal

Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
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Nya Testamentets Skrifter
Evangelierna
Matteusevangeliet
Markusevangeliet
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet

Matt
Mark
Luk
Joh

Matthew
Mark
Like
John

Historia
Apostlagärningarna

Apg

The Acts

Breven
Romarbrevet
Första Korintierbrevet
Andra Korintierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrever
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
Första Thessalonikerbrev.
Andra Thessalonikerbrev.
Första Timoteusbrevet
Andra Timoteusbrevet
Brevet till Titus
Brevet till Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Petrus första brev
Petrus andra brev
Johannes första brev
Johannes andra brev
Johannes tredje brev
Judas brev

Rom
1 Kor
2 Kor
Gal
Ef
Fil
Kol
1 Tess
2 Tess
1 Tim
2 Tim
Tit
Filem
Hebr
Jak
1 Petr
2 Petr
1 Joh
2 Joh
3 Joh
Jud

The Epistle to the Romans
1 Corintians
2 Corintians
Galatians
Ephesians
Philippans
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
To the Hebrews
The Epistle to James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude

Profetia
Johannes Uppenbarelse

Upp

Revelation

Utdrag ur F.O. Nilssons trosbekännelse i Borekulla
(ca. 1850, från N.J Nordström ”En Kulturbild” 1926)
Om Guds ord.
Wi tro, att de Heliga Skrifter af Gamla Testamentet, nemligen de fem Mose Böckerna Josua bok, Domareboken, Ruths bok, de tvenne
Samuels böckerna, de tvenne Chrönike böckerna, Esra bok, de tvenne Konungaböckerna, Nehemia bok, Esters bok, Jobs bok, Psalmerna, Salomins Ordspråk, Salomons Predikare, Salomons Höga Visa, Profeterna, Esaias, Jeremias, Jeremie Klagovisor, Hesekiel, Daniel,
Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Zacharias och Malachia, — likaså de Heliga Skrifter
af Nya Testamentet, nemligen Mathei, Marci, Lukas och Johannes Evangelium, Apostlarnas historia af Lukas, Pauli bref till Romarna, Pauli tvenne bref till Chorintherna, Pauli bref till Galaterna, Ephesierna, Philipperna och Colosserna, Pauli tvenne bref till Thessalonikerna, Pauli tvenne bref till Timotheus, Pauli bref till Titum, Pauli bref till Philemon, Petri tvenne bref, Johannes trenne bref,
Brefwet till Ebreerna, Jacobs bref, Judas bref, Johannes Uppenbarelse — verkligen äro ingifna af den Heliga Anda, så att dessa böcker
alla tillsammans måste utgöra den Gudomliga uppenbarelsen för menniskoslägtet och den enda källan till Guds kännedom såsom den
enda regel och rättesnöre för tro och lefnad.
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Appendix: Om Bibeln
(Inledningen från Gary Gilleys häfte ”Bible Survey”)

Attityder till bibelstudier
I. Felaktiga attityder
A. Den negativa: Jag kommer inte förstå något - så varför försöka.
B. Det stängda hjärtat: Jag tror inte på något av det Bibeln undervisar. Dessutom, om jag lär mig för mycket så måste jag
förändra mitt liv.
C. Den lata: Om jag försökte skulle jag förstå mer än jag gör, med det jag läser känns rätt svårt och lite tråkigt.
II. Hjälpsamma attityder
A. Den positiva: Genom helig Andes hjälp, så kan jag också förstå och få insikt i Gud Ord, även om jag inte förstår allt....
B. Den mottagliga: Gud ber mig bar om ett öppet hjärta och ett öppet sinne så ha kan uppenbara Sig Själv för mig.
C. Den förväntansfulla: Jag kommer till Guds Ord för att låta det tala till mig.
D. Den trofasta: Jag kan inte förvänta mig mycket från mitt studium av Bibeln om jag inte lägger ned arbete på det.

Vad är Bibeln?
I. En mirakelbok
A. Dess tillkomst: Utandad av Gud, men skriven av människor (2 Tim 3:16; 2 Pet 1:21)
B. Dess enighet: 66 böcker, 40 författare över 1500 år. Ett tema: Guds frälsning erbjuden till den syndfulla människan
genom Jesus Kristus.
C. Dess överföring: Från tusentals kopior från skrivare till den moderna eran.
D. Dess överlevnad: Både från fysiska och kritiska fiender.
II. En bruksanvisning för livet
Beträffande:
A. Vår Skapare:
1. Det mesta av Bibeln skrevs för att berätta om vår Skapare och Räddare; vem Han är, vilket sorts hjärta Han
har, och vad Han gör.
2. Det är det enda stället vi verkligen kan lära oss om Gud på.
B. Vårt öde:
1. Bibeln kan liknas vid en karta, som drar ut kursen till himlen. Den visar att vägen till himlen är en person,
Jesus Kristus.
2. Den varna också för en annan väg, en väger som leder till separation från Gud för att ha avvisat Hans son,
Jesus. Det är vägen till helvetet.
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C. Vårt nuvarande liv
1. Det är vår instruktionsbok om hur man lever i det här livet, med ett syfte mot livet bortom detta (2 Tim
3:15-16)
2. Vad är några saker som Bibeln undervisar som vi inte annars skulle känna till?
III Den är manna för styrka
A. Gud skulle inte ge oss vägledning för våra liv om Han inte också gav oss styrka för att följa denna vägledning.
B. Hälsosamma människor äter för att de är hungriga. Hunger är ett tecken på hälsa. När vi försummar Bibeln, är det för
att vi inte är hungriga efter det som har att göra med Gud.
C. Bibeln är vår andliga mat för liv och växt (Job 23:12).

Blandade fakta om Bibeln
I. Det Gamla Testamentet är löfte och förväntan; Nya Testamentet är uppfyllande och fullbordande.
II. De 39 böckerna i Gamla Testamentet skrevs över en period om ungefär tusen år (1500-440 f.Kr) av 25 till 30 olika författare.
”Det totala antalet böcker i det hebreiska Gamla Testamentet är 24. Dessa 24 böcker motsvarar vår svenska Bibels 39 böcker, genom olika kombinationer. Till exempel så ser judarna de 12 böckerna från de mindre profeterna som en bok som
de kallar ”de tolv”. Också Samuelsböckerna, Kungaböckerna och Krönikeböckerna räknas var och en som en bok, och
Esra är sammanlagd med Nehemja.”
”Vid tiden för Kristus, så hade judarna delat in Gamla Testamentet i tre stora delar: Lagen, Profeterna, och Skrifterna.!
”Krönikeböckerna ligger sist i den hebreiska Bibeln. Det är därför Jesus använde uttrycket ”från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts” (Luk 11:51) för att summera alla martyrer som utgjutits i Gamla Testamentet. Abel var den första och Sakarja var den sista martyren som framträdde i när den hebreiska är ordnad på det här sättet.”
”Pentateuken är ett annat namn på Moseböckerna, det kommer ur grekiskan, och betyder ”femfaldig behållare”, eller
”femrullen”. Namnet Tora (Torah) är det hebreiska ordet för ”lag”.
III. ”Den första översättningen av någon del av Gamla Testamentet var den grekiska Septuaginta (LXX). Den gjordes för
att nyttjas av grekisktalande judar i Alexandria, som inte kunde läsa hebreiska (280 f.Kr.) ... Av 37 citat från Gamla Testamentet som tillskrivits Jesus i evengelierna, så är 33 citat från Septuaginta.”
”Den latinska vulgata (283-405 e.Kr.), var den kristendomens officiella Bibel på den europeiska kontinenten för över tusen år”.
IV. ”Att läsa det Gamla Testamentet kristocentriskt (med Kristus i centrum) är inte ett av flera alternativ för tolkning, för
de kristna är det en gudomlig befallning. Vid fem skilda tillfällen gjorde Jesus anspråk för att vara temat för hela Gamla
Testamentet: Matt 5:17, Luk 24:27; Luk 24:44; Joh 5:39; Heb 10:7)

Att närma sig Bibeln
I. Även om Bibeln är består är sextiosex böcker, så är det endast en bok.
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Appendix: Bibeltolkning
(Avsnittet hermeneutik från Gilleys häfte ”Bibliology”)

1. Generella principer för tolkning
a. Arbeta utifrån antagandet att Bibeln är pålitlig.
b. Bibeln tolkar sig själv; Skrift är det det som bäst förklarar Skrift. Skriften, som är Guds Ord, kan inte motsäga sig själv.
c. Mer oklara textavsnitt ska tolkas i ljuses av klarare textavsnitt (Ef 2:8, 9 jfr. Jak 2:14, 24; Apg 2:38).
d. Tolka personliga erfarenheter i ljuset av Skriften och inte Skriften i ljuset av personlig erfarenhet. Någon kan säga; ”Jag
ser inte något behov över att vara med i en lokalförsamling”, men Heb 10:24-25 ger en korrigering av detta.
e. Bibliska exempel är bara befallande när de stöds av befallning:
• Ska driva ut demoner för att Jesus gjorde det?
• Ska vi ge bort alla våra ägodelar (Apg 2:45)?
• Ska vi lämna vårt hem och vandra in i ett okänt land (1 Mos 12:1)?
f. Bibeln har bara en betydelse i ett givet textavsnitt.

2. Grammatiska principer för tolkning
a. Skriften har bara en betydelse och den ska tas bokstavligt.
”Vad betyder det här för dig?” är inte frågan; frågan är, ”vad menade författaren?”
b. Tolka ord i harmoni med den betydelse de hade i författarens tid (Joh 10:10). I Nya Testamentets tid skulle ”liv” betyda
förening och harmoni med Gud; idag skulle vi likställa det med glädje.
c. Tolka ett textavsnitt i harmoni med dess sammanhang (Rom 8:14, Gal 3:28, 1 Tim 2:12).
d. När ett utryck inte är typiskt för det som beskrivs, kan uttalandet ses som bildligt (Joh 10:9, 6:35, 48,51, 53-56).
e. Tolka profeternas ord i dess vanliga, bokstavliga och historiska betydelse, om det inte har tydligt symboliska betydelser. (Upp 20:1-3). Det är symboliskt om den bokstavliga betydelsen är löjlig, omöjlig eller oanständig. Ett exempel är att
när Jesus sade att vi ska äta Hans kött, så menade han det inte bokstavligt (Joh 6:53). Ett annat exempel är vilddjuret som
hade tio horn och sju huvuden (Upp: 13:1).

3. Historiska principer för tolkning
a. Efter som skriften kom till i ett historiskt sammanhang, så kan den bara förstås i ljuset av biblisk historia (Fariseerna Matt 15:3-9)
b. Även om Guds uppenbarelse i Skriften är progressiv, så är både Gamla och Nya Testamentet grundläggande delar i av
denna uppenbarelse och bildar en enhet (5 Mos 6:4 undervisar en Gud och Matt 28:19-20 undervisar Treenighet).
c. Historiska fakta och händelser som blir symboler för andliga sanningar bara om Skriften utnämner dem till detta (Joh
6:31-35).
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4. Teologiska principer för tolkning
a. När två läror som undervisas i Bibeln tycks motsäga varandra, acceptera båda som skriftenliga i övertygels och tro att
dessa löser sig själva i en högre enhet (Rom 9:14-16, 18-19 jfr. Rom 10:13; Apg 2:23).
b. I de delar av livet där inte direkt ta upp i Bibeln måste vi utveckla personliga övertygelser för att styra vårt beteende
grundade på bibliska principer (1 Kor 6:12; 8:9; 10:31).
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Appendix: Andens gåvor
(Ett utdrag från Gary Gilleys häfte ”Pneumatologi”)
De bibliska gåvorna
(Se ”The Holy Spirit” av Mike Vlach)
Definition: ”En gudomliga gåva av en särskild förmåga för tjänst som ges till en medlem i Kristi kropp” - Paul Enns
Andens gåvor beskrivs på fyra ställen i Nya Testamentet: Rom 12:3-; 1 Kor 12-14; Ef 4:10, 11; 1 Pet 4:10,11.
Två grekiska ord används för att beskriva andens gåvor:
Pneumatikos (1 Kor 12:1) betyder ”andliga” eller ”andliga ting” och lägger tonvikten på att helig Ande är ursprunget till
de andliga gåvorna.
Charisma (1 Kor 12:4) betyder ”nådegåvor”. Gåvor som har sin källa i Guds nåd.

Teckengåvor som inte är verksamma idag
Teckengåvorna gavs till den tidiga kyrkan för att intyga äktheten hos budskapet och budbäraren (2 Kor 12:12)
a) Att vara apostel (1 Kor 12:28; Ef 4:11). Gåvan att vara apostel gavs till de Tolv. Paulus ersatte Judas (Gal 1:1; Upp
21:14). Den här gåvan var direkt länkad till kyrkans grundande (jfr Ef 2:20) och bekräftades genom mirakulösa tecken
(kraftgärningar) (jfr 2 Kor 12:12). Den här gåvan ges inte idag.
b) Profetia (Rom 12:6; 1 Kor 12:10; 13:1-40; Ef 4:11). En person med profetians gåva tog emot uppenbarelse från Gud som
han eller hon förkunnade till Guds folk. Även den här gåvan upphörde ut efter efter att kyrkan grundats (Ef 2:20).
c) Mirakel (kraftgärningar) (1 Kor 12:28) och helande (bota sjuka) (1 Kor 12:9, 28, 30). Detta var förmågan att genomföra
särskilda tecken som innefattade helande. Även om Gud helar människor idag, så finns det inte någon som har helandets gåva idag (Heb 2:3, 4).
d) Tungotal och tolkning av tungotal (1 Kor 12:10). Tungotalets gåva vad förmågan att tala ett främmande språk som
man aldrig hade studerat (jfr Apg 2:4-11). Tolkning av tungor var en gåva som lät en person översätta vad den som talade in tungor sade. Tungotal var ett tecken på dom för otroende (jfr 1 Kor 14:22).
e) Visdom och kunskap (1 Kor 12:8). Dessa gåvor handlade om förmågan att förstå och kommunicera direkt uppenbarelse från Gud. Dessa gåvor är inte verksamma idag.
f) Skilja mellan andar (1Kor 12:10). Det här var gåvan att skilja mellan sanna och falska källor av övernaturlig uppenbarelse när den gavs i muntlig form innan den bibliska kanon vad fullständig20. Den här gåvan är inte verksam idag.

Gåvor som är verksamma idag
a) Evangelism (Ef 4:11). Den här gåvan gör det möjligt för en person att verkningsfullt förkunna Kristus för de som inte
tror. I Nya Testamentet delgav evangelisterna evangelium på att verksamt sätt och grundade församlingar.
b) Pastorer (Eph 4:11)21. ”Det här är förmågan att vara herde, att förse med det de behöver, ha omsorg om, och skydda
Guds folk”. Ryrie ”The Holy Spirit” sid. 373.
20

Övers. anm. Det vill säga innan Nya Testamentet var färdigt.

21

Övers. anm. I Ef 4:11 översätter vanligen svenska Biblar ”herdar och lärare” medan engelska Biblar ofta översätter

”pastorer och lärare”. Pastor är det latinska ordet för herde.
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c) Undervisning (Rom 12:7; 1 Kor 12:28; Ef 4:12). Förmågan att förklara Guds Ord för Hans folk.
d) Tjänande - en förmåga att tjäna andra och ge välsignelse i deras liv (Rom 12:7; 1 Kor 12:28; Ef 4:12).
e) Tro (1 Kor 12:9). Förmågan att tro och förtrösta på Gud för särskilda behov.
f. Tröst och förmaning (Rom 12:8). Tröst och förmaning är förmågan att uppmuntra, trösta och uppmana Guds folk.22
g) Barmhärtighet (Rom 12:8). Förmågan att ge särskild tröst till de som är sjuka och är i plågor.
h) Frikostighet (Rom 12:8). Förmågan att vara generös med sina resurser på ett sätt som bygger upp andra.
i) Ledarskap (Rom 12:8; 1 Kor 12:28). Förmågan att styra och förvalta församlingen, och ge ledarskap för församlingens
folk och församlingens tjänande.

22

Bibel 2000 översätter Rom 12:8a ”tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar”. P.P Waldenström kommenterar Rom

12:8 ”Med förmanandets nådegåfva menas gåfvan att tala till församlingens uppmuntrande, väckande, eggande. Jemför
Apg 4:36, 11:23.”
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