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SYFTET MED ANVÄNDANDET AV BIBELN  
Bibeln är en vägkarta som hjälper oss förstå vem Gud är och vad han har gjort. 
Den är en samling bestående av 66 böcker med fyrtio författare som beskriver en 
period av nästan 1 500 år. Den innehåller berättelser om krig och fred, romanser, 
familjefejder, vänner och fiender, mord, välstånd, intriger, förlåtelse, kärlek, hat, 
syndare och viktigast av allt; Frälsaren. 
Bibeln berättar historien om det förlorade paradiset och den återkomst till det 
himmelska som bara finns i Jesus. Den förser oss med en nyckel till att förstå hur 
Gud Skaparen tänker och vad han värdesätter. 

EN FRÅGA OM PERSPEKTIV 
Jag vill berätta en historia: En dag lämnade en man sitt hem och sprang rakt 
framåt ett tag och tog sedan av åt vänster och fortsatte springa rakt fram tills han 
tog åt vänster igen. Han fortsatte med att springa rakt framåt och så tog han av 
åt vänster där han stötte på en man med en mask som väntade på honom. Vad 
tycker du? Verkar det inte som om en del fattas i berättelsen? Men det är bara en 
fråga om perspektiv. 
På samma sätt har människor en ofullständig förståelse av Gud. De läser vissa 
delar av Bibeln men deras ögon har inte öppnats för Guds plan med oss. Det är 
nämligen fråga om vilket perspektive man har.  
 Ateister tror inte på Guds existens. 
 Agnostiker vet inte om det finns någon Gud. 
 Evolutionister tror att ingenting skapade allting. 
 Hinduer godkänner tanken om en gudom, och tillåter andra gudar och 

gudinnors existens som manifestationer av en suverän gud. 
 Muslimer tror på en gud som de kallar Allah; de förkunnar att Jesus var en 

profet men förnekar att han var Guds Son. 
 Katoliker genomgår en lång och komplicerad process blandad med 

avgudadyrkan som inte gör dem säkra på sin frälsning. 
 Universalisterna letar i andra religioner efter källor till andlighet. 

Många människor erkänner Guds existens men de känner ändå inte Gud och har 
skaffat sig förutfattade meningar om honom. Jes. 55:1-13 
Det är därför som religion är ett så kärt ämne för många; det är människans 
försök att komma närmare Gud, men de ignorerar den sanne Frälsaren i Bibeln.  
 



 

HUR GUD SER PÅ MÄNSKLIGHETEN 
Gud skapade Adam och Eva som svar på Satans misslyckade maktövertagande. 
De var fullkomliga tills de gjorde uppror och lät synden komma in i sina liv. Gud 
älskade dem före upproret och tillrättavisade dem som en förälder. 

FÖRÄLDRAROLLEN 
Guds avsikt med Adam och Eva var att de skulle lämna vidare sin kunskap om 
Gud till sina barn så att varje därpå följande generation lärde känna Gud och 
tjäna honom. 5 Mos. 6:1-7 
”Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han blir 
gammal. (Ord. 22:6) Märkte du att det inte står att barnet kan välja att förkasta 
Gud om dess föräldrar bara undervisar dem enligt Guds instruktioner? Men vad 
händer om kedjan bryts och föräldrarna misslyckas i sin uppgift? Synden infinner 
sig och förbannelser drabbar dem. 5 Mos. 5:6-10 

ATT FÖRA DET VIDARE  
Gud har gett oss makt, skrivit våra namn och avslöjat alla hemligheter för oss. 
Luk. 10:1-2, 17-24 
Vi skall inte leta i det ockulta (=det gömda) eller i ett broderskap som Frimurarna 
för att få ljus över det som alltid klart utsägs i Bibeln. Jesus sade, “Jag är vägen, 
sanningen och livet: Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (John 14:6) Vi 
behöver bara peka på Jesus och ge människor ett sunt perspektiv, så tar Gud 
hand om resten.  
Statistiken visar att 150 000 människor dör varje dag. Hur många av dem hade 
sitt namn skrivet i Livets bok? Kristi efterföljare är kallade att stå i vägen och 
varna de som inte vet bättre. Leonard Ravenhill sade, “Många av oss jagar möss 
medan lejon slukar landet.”  

1 Petr. 5:8-11: 
8. Var nyktra och vaka, ty er fiende djävulen går omkring som ett rytande 

lejon och söker efter vem han kan uppsluka. 
9. Stå emot honom, fasta i tron. Ni vet, att samma lidanden utstår era bröder 

här i världen. 
10. Men sedan ni en kort tid har lidit, skall all nåds Gud, som har kallat er till 

sin eviga härlighet i Kristus Jesus, fullkomna, stödja, styrka och stadfästa 
er. 

11. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen.  
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