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UPPENBARELSEBOKEN

SAMMANFATTNING

Några ord om boken
I var och varannan tv-serie erbjuds vi i dag kittlande flygbilder. Det har möjliggjorts genom drönarna som kan flyga på
låg högd och manövreras från marken. Flygbilderna ger en översikt och ett perspektiv på landskapet som vi annars aldrig
skulle kunna fått ta del av.
När jag läser och studerar Bibeln försöker jag alltid utgå från ett drönarperspektiv, att se på texerna lite från ovan. Jag
tänker att det är först när jag har en översiktsbild som jag kan se var den enskilda versen hör hemma och förstå vad den
syftade till i sitt sammanhang.
Jag har funnit att när jag möter Bibeln på det sättet får texten ett annat djup. När texterna fogas samman till ett helt
motiv framträder en mer tydlig och begriplig bild av vem Gud är, vem jag är och vad den kristna tron handlar om. Det jag
ser är inte byggt på en enskild vers eller en lösryckt formulering, utan på en helhetsbild av hur Gud har handlat i historien.
Det blir som om bilden blir tydligare och som om den obegriplige Guden långsamt blir mer begriplig. Det ger mig en större
trygghet att våga lite på det jag ser och en förtröstan på att han också är verksam i mitt liv och i mina omständigheter.
Boken är resultatet av mina egna studier då jag arbetat med att försöka förstå vad Gud vill säga genom Bibeln. Jag har
arbetat med Bibeln på samma sätt som jag arbetar med nyhetsmaterial i mitt arbete som journalist. Där är målet att förklara
och förtydliga vad som händer genom att strukturera och sammanfatta information.
Om de här drönarflygningarna över texten kan vara till hjälp för dig blir jag glad. Och om boken kan inspirera och
utmana dig att själv försöka studera med sammanhanget som utgångspunkt kanske ändå gladare.
De stora teckningarna som inleder studiet av varje bok i Nya testamentet är gjorda av tecknaren Anders Parsmo. Han
har tagit mina enkla förslag och varje gång skapat något mer och bättre än vad som var tänkt från början. Hans insats kan
inte nog uppmärksammas. Flera andra har också hjälpt till med kommentarer och korrektur.
Till slut två noteringar. På flera ställen har jag tagit mig friheter i illustrationerna, för det tar jag det fulla ansvaret. Ett
exempel är att jag använder Kolosseum som symbol för Rom. Jag är väl medvetan om att Kolosseum inte var byggt när
böckerna skrevs, än mindre låg i ruiner. Men jag tänker att det inte finns någon starkare visuell symbol för staden Rom än
just Kolosseum och jag har därför beslutat om denna anakronism.
För det andra har jag under åren fått förfrågningar om man i olika sammanhang kan få använda mitt material. Jag ger
härmed tillåtelse till att i samband med bibelstudier i bönegrupper, husförsamlingar, konfirmation, på bibelskolor eller i
samband med gudstjänster visa eller kopiera enstaka sidor. Det är däremot inte tillåtet att kopiera ett större antal sidor eller
att på något sätt göra justeringar i materialet utan tillåtelse.
Jonas Dagson
jonas@dagson.se
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Så är boken tänkt – sida för sida
vet
2 Korinterbre

En sammanställning
av lästips så du har något
att titta efter när du läser
bibelboken på egen hand.

O

Ö

Tidsperio

ER
ATT TITTA EFT
ER
NÄR DU LÄS

132

r
Paulus plane
för framtiden

t

Stannade
mer än 2 år

(1) Frygien
(1) Galatien

(9) Kos

(9) Rhodos

(1) Antiochia

Avstickaren
i Apostlagä inte med
rningarna
(9) Tyrus
(9) Ptolemais
(9) Caesarea

På många ställen finns inflikningar och observationer, inte minst om hur man kan tolka och
uppfatta texterna, så att du själv får bättre
möjlighet att förstå hur bibeltolkare kommit
fram till sina slutsatser.

Plats: Antio
kia, Galatien
Frygien.
och
Tid: Våren
Händelse: och sommaren 53 eKr
Besöker bröde
Text: Apg 18:23
rna.
Plats: Efeso
s
Tid: Från septe
mber
(sammalagt
53 eKr
Händelse: [2+4] drygt två år)
Paulus hjälpe
lärjungar, förku
r Apollos
nnar för judar
sedan hedn
och
mot Paulus ingar, gör under, upplo
och hans lärjun
pp
dem som tillver
gar av
Artemis. Paulu kade avgudabilder
troligen från s skriver ett brev, av
Efesos, som
försunna breve
kallas det
sedan ett andrat (jfr 1 Kor 5:9) och
brev som vi
1 Korintierbr
kallar
Text: [Apg evet.
hänt innan 18:24–28 om vad som
Pauls anlän
t] 19:1–20:1

När besökt

Plats: Besö
Tid: Troligenk i Korint (2)
Händelse: mot slutet av vistel
sen.
i Apg, men Besöket finns inte nämn
period. Se måste skett under denn t
vidare den
för mer detal
grå faktarutana
Text: 2 Kor jerad förklaring.
12:13
Plats: Åter
Tid: Fram tilltill Efesos
Händelse: maj 56 e Kr
Paulus troligEfter återkomsten skrive
en det sorgs
r
som inte heller
na
finns bevarat.brevet
Text: 2 Kor
1:4, 2 Kor 7:8–1
2
Plats: Geno
Tid: Juni till m Makedonien
Händelse: november 56 eKr
Uppmuntra
skriver 2 Korin
r bröderna,
tierbrevet,
Församling
arna beslutar
till församling
om hjälp
15:25–26). en i Jerusalm (Rom
Text: Apg 20:12

e Paulus Kor
• När Paulu
int för and
brevet talar s skriver Andra Korin
ra gången
?
gången” jag om att det nu är ”tredjtier• Det första
besöket i Korin
• Andra Korinkommer till er (2 Kor e
t skedde
12:13). under den andra resan
terbrevet tror
från Makedonie
• Det andra
(Apg 18:1–
n (3 ovan) vi är skrivet
måste ha varit
18).
innan Paulu
höste
mella
kan förstå avs når fram till Korint n 56 eKr, • Det n hösten 52 och vinternågon gång
som vi
mest
n 56 eKr.
Apg 20:2–4
(”Grekland”).
avstickare troliga är att Paulus gör
någo
han stannade n gång under den en
I Efesos (53–5 netid
75 år - Abram
6 eKr).
Getsema

Kronologis

k övers85ikt
år –Hagar

en

lämnar Haran

(2166 fKr)

anelund
et i Getsem

Svek

Jesus
förs
bort
Hopen för
Jesus till sten
översteprä
Hannas hus–14).
(Joh 18:12
Två
följer på
avstånd
en
Petrus och ge
annan lärjun
Jesus
följer efter (Joh
på avstånd en
18:15), möjlig
Johannes.

10

6,7

Malkus
Ett stenkast)
(Luk 22:41

3

2

1
Åtta av
lärjungar

Jesus och
lärjungarna
till Getsemane
der. Jesus
Gruppen anlän
lärjungar
säger åt åttavänta medan
att sitta och 14:32).
han ber (Mark

Judas

fram r fram
rycke
srrycke
PetrusPetru
försö
försöker
ochet
ochker
svärdet
svärd
s
skydda Jesu örat på
r av högra
hela
Petrus hugge s. Men Jesus helar
22:51).
tjänaren Malku
ende
ende.(Luk
honom omgå
Jesus

Jesus

4

Petrus,
Johannes
och Jakob

inte ttill upp
har inte uppf
behålla det. efter stad.
till
Jeruyllt
salem.
dem.

från
En folkhop
översteprästerna, de
skriftlärda
och de
äldste

5

Tre lärjungar n
stannar meda
vidare
Jesus går Petrus,
sig
Jesus tar med
Johannes och
Jakob och in. Han blir
går längre
26:37–38).
betyngd (Matt

Fram
och åter
till de tre
Jesus går till-tre,
baka till dehan
de sover,
förmanar dem
ber
och går och
igen. Det uppre
r
pas tre gånge
–46).
(Matt 26:40

Olivträd

i dag

Ingång

n

t en
varade mins
[Jesu] bön
14:37) men
timme (jfr Markbara en kort
er
Markus återg
i
tning, först
sammanfat
sedan
form (14:35a)
berättande
6).
(14:3
ring
i direkt anfö

att dö. Sluts
ats:
Samma profe
tiska ord
men olika tolkn
ing.

JUDAS
FÖRRÄDERI
STEG
FÖR STEG

säger
• Jesus förut förråda
att Judas ska6:70-71).
honom (Joh in i ”
• Satan ”far 22:3).
Judas (Luk upp med
gör
s
• Juda
ledarna
de religiösaJesus. Får
att förråda 30 silverbetalt med 26:15, jfr
8
mynt (Matt 2).
2 Mos 21:3 r ut
• Jesus pekaförJudas som t 26:25).
a
Lärjungarn flyr
rädaren (Mat anar
lämnar och
• Jesus uppm
från platsenåt alla
agera
flyr nu
honom att
Lärjungarna vakterna
(Joh 13:29). der
håll. En somi släpper
• Judas förråemane
grabbar tag
flyr
kynke och
linnes
Jesus i Gets Joh
sitt
,
till
26:56
Jesus faller ber
naken (Matt–52).
(Matt 26:47,
14:51
marken och
Mark
).
18:2
ar sig
till Fadern faller
• Judas ångr ar
själv,
den
Jesu går vidare
och återlämn t 27:3).
och ber: Ta
till marken ifrån mig. En
pengarna (Mat
här bägarensig (Mark 14:35–36).
sitt liv
Ängeln gav
• Judas tar Apg 1:18).
ängel visar
Jesus tröst
Ett innerligt
(Matt 27:5,arna
kraft
e
ögonblick
fick tröst ochhimlen
För peng jord
Jesus känd
•
Han
l från
bit
visar att
till framtiden
av en änge–44). Det inne- köptes en
a Jesu bön
Apg 1:18).
rordnar
(Matt 27:7,

En plats de
händ
(Luk 22:43 ångesten förkände till
han helt undevilja.
Vad som skulle
e och den
var
bär inte att att han
sig Fadernsbara ”Om
i Getseman dagen
Uppenbarligen
svann, menvissa handen plats
ande
Han säger
22:42).
Getsemanekt ofta. ”På komm Jesus (Matt
fick tröst. I as verserna.
du vill...” (Luk
visste
Jesus besö [Jesus]
erar sitt
Hans bön
skrifter sakn
Jesus mark Fadern.
26:45–46). född ur
kvällarna gickattade på
av
var en bön inte en flykt. beroende
Malkus öra helas
Kloster ut och övern kallas
det
skadas och
). ångesten,
det berg som
Petrus och bar
(Luk 21:37
”
jar
han
erget
sitt öra avOlivb
vapen
Judas avslö
Malkus fick också helat
r
otroligt att
inte
sitt svek
liv
är
hugget, men
Jesus säge
Det
). Hela sitt
var bebekänner
Brunn
”Jag är”
lärjungarna bar med (Luk 22:51högra öra att
När Petrus är säger
hoJesus
De
bad
s
efter
ade.
kom hans
r
Här
väpn
,
m om
När de fråga bekännelse vem Jesusias” (Matt
(Luk 22:38
påminna hono
s och ställaså?
jar sig svärd ). Men det
nom är Jesu ”Jag är” han ”Mes
Jesu
avslö
e
s
denn
Juda
”vi” 22:49
kan göra
nda
tydlig och klar. och han 16:16). när han bara
frågan: Vem
fel att anvä läge.
namn
var
syn
sin
Guds
i”,
är
s ”rabb
omsvep
Alla
svärden i detta
kallar Jesu 26:49).
å
bekänner utan Son,
nationers
iska... kan först
lärare (Matt
att han är Guds18:5).
Ingen männ
e inom
kyrka
Gud själv (Joh
ikt som rasad
i att Jesus

Getsemane

Jerikoväge

• Först kommer de fyra
evangelierna och deras
inbördes relation
• Sedan kommer en sektion
som följer Jesu liv mot korset
och uppståndelsen
• Därefter beskrivs Apostlagärningarna med Paulus resor
• Sedan följer en sektion med
Paulus och de allmänna breven
• Och så till slut kommer
Uppenbarelseboken

AA

9

örd
ades
s en djup inneb
Det kan finna sina sista timmar brott Mäna av
under någr (Luk 22:46) i en trädgård. i en
d av frestelsen
med frestelsen
i synd på grun iskans befrielse från
niskan föll
männ
i en trädgård.
Mos 3). Och
e frestelse
trädgård (1
ligar
ytter
synd kom efter
John Martin

den konfl
hade
som aldrig
Jesus, han
ga av
minsta skug
upplevt den hade känt något
g
synd och aldri själv och Fadern.
n sig
hinder mella
Walvoord

F

du
Vad hade
gjort om du
varit med
i Getsemane
med Jesus?git
Somnat, hug
med svärdet d
eller flytt blan
olivträden?

89

APOLLOS

• En jude från
(9) Jerusalem dria (Apg 18:24Alexanvar medarbeta ) som
re till
Paulus och
betydelse förhade stor
församPlats: Till Grek
lingarna i Efeso
land, bl a Korin
s och
Tid: Nov 56
Korint.
t (3)
Händelse: till februari 57 eKr
• Vi möter hono
som en predi m först
besöker hanMed flera lärjungar
kant i Efesos (Apg 18:24
Romarbrev de troende, skriver
predikade om ). Han
mot honom et, en samansvärjning
avslöjas.
men kände Jesus
Text: Apg 20:2–
bara till
4
Johannes dop
(Apg
18:25). Han
Plats: Geno
blev undervisad av Prisk
via Filippi till m Makedonien,
Akvila (Apg illa och
Tid: Febru Troas
• Han lämna18:26).
Händelse: ari till april 57 eKr
Stanner en
och reste till de Efesos
i Troas, uppv
vecka
äcker Eutyc
(Apg 19:1). Korint
det döda.
hos från
uppstod en I Korint
Text: Apg 20:3–
grupp som
höll sig till hono
12
m (1 Kor
1:12, 3:4).
Plats: Land
• Paulus uppm
båt vidare tillvägen till Assos, med
anar
Mitylene, Samo
Apollos att
Miletos
åka tillbaka
s och
till Korint, vilket
Tid: April 57
på att han återvtyder
Händelse: eKr
ände
till Efesos unde
kommer till De äldste från Efeso
r tiden
Paulus var
avskedstal. Miletos, Paulus hållers
där
(kans
ke
tillsammans
Text: Apg 20:13
från Korint?) med honom
–38
(1 Kor
16:12)
Plats: Via Kos,
• Nämns också
Rhodos, Patar
Tyrus, Ptole
Titusa,
brevet (Tit
Jerusalem mais, Caesarea till
• Föreslås 3:13)
Tid: Maj 57(5)
möjlig förfatibland som
Händelse: eKr
tare till
Rese
Hebre
r
erbrevet.
vidar
möter bröde
rna i Tyrus,e med båt,
Filippus i Caes
hälsar på
till Jerusalem area och kommer
.
Text: Apg 21:1–
16

SNABB–
PORTRÄTT
Över 100
sammanställningar av
korta fakta om
personer som
vi möter så att
du lättare kan
se vidden av
deras liv.

ATT VARA
ÖPPEN OCH
FORSKA
I SKRIFTERNA

• (1) De var ”öppna”.
Ordet betyder här
”av ädelt sinne”. Att
ha en ärlig, ädel,
attityd när man hör
Ordet förkunnas.
FRÅGOR
• (2) De ”tog emot...”.
FÖR
Ordet betyder ”att
acceptera” eller ”att
EFTERvälkomna”. Att ta
TANKE
emot är att göra mer
En fråga som
än att bara lyssna.
plockar upp
• (3) ”...med villighet”.
något ur texten
Ordet betyder att
och pekar i en
”vara redo, ivrig och
riktning så att du snabb”. Att inte tveka
113
kan koppla det
utan ha en beredskap
till situationer
för att följa Ordet.
i din vardag.
• (4) De ”forskade”
(”Rannsakade” 1917).
TIDSLINJER SOM
Ordet betyder ”underBINDER SAMMAN
söka, fråga, utreda”.
Att grundligt vilja pröTidslinjerna binder samman olika
va sanningshalten.
händelser och visar hur de för• (5) ”...att det stämhåller sig till varandra, så att du
de”. Ordet betyder
kan få en uppfattning om hur de
”på det sättet”, ”i enhänger ihop.
lighet med”. Syftet att
se om det som sägs
CITAT SOM BELYSER
stämmer med Ordet.
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(2, 4) Efesos
(8) Miletos
(9) Patara

(8) Samos
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emot ordet med
all villighet och
forskade dagligen i Skrifterna för att se
om det kunde
förhålla sig så.
(Apg 17:11)

Bokens budskap sammanfattas med
25 ord. Tanken är att korfattat lyfta fram
bokens eller brevets centrala tankar.

H

s som bas

Kontrasten terna
mellan korin
och Paulus
terbrevet
Första Korinproblemen
handlar om
i Korint
i församlingen
ska lösas.
och hur de terbrevet
Andra KorinPaulus proom
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kamp att
blem och hans Guds hjälp.
med
lösa dem

Kartor som beskriver förflyttningar, Jesu vandringar
och Paulus resor. Visar var städer eller provinser
är belägna så att du lättare kan se var olika
händelser utspelade sig.

Fördjupningar i olika
ämnen presenteras där
de naturligt hör hemma
så att du här och var
kan stanna upp och
försjunka i teman på ett
mer djupgående sätt.

SAMMANFATTNING
AV BOKENS BUDSKAP

Med Efesu

KARTOR SOM VISAR VÄGEN

FÖRDJUPNINGAR

På många sidor hittar du citat ur bibeltexten, små smakportioner av nyckelverser och centrala texter. Smakproven finns där för att locka dig att ta
.för dig större portioner på egen hand.
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En disposition av bokens
innehåll så att du lättare
kan se hur boken är
strukturerad och hur
texten hänger samman.

CITAT FRÅN
BIBELBÖCKERNA

ar till
Paulus utman de
generöst givan

ÖVERSIKT
AV INNEHÅLLET

För varje bibelbok finns en teckning som
med glimten i ögat försöker illustrera
bokens tema. Förhoppningen är att
bilden ska hjälpa dig att komma ihåg
vad boken handlar om.
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Sammanställningar som
ska ge perspektiv för att
hjälpa dig hitta nya infallsvinklar på böcker och
händelser.

TECKNINGAR
MED BOKENS TEMA

Att vara Kri

rar
Paulus försva ete
sitt apostlaämb

FAKTA OCH
JÄMFÖRELSER

SAKER ATT
LETA EFTER

stusbrev

lse
En jämföresta
mellan För
och Andra ven
Korinterbre

rar
Paulus förkla ete
sitt apostlaämb

Här är några av
de vanligaste elementen du kommer
att hitta när du
steg för steg går
genom Nya
testamentet.

Introduktion

F

På vilket sätt
går du till
tillväga för
att ta ställnin
g
till om
Andens tillta
är vad Gud l
verkligen avs
eller om deter
är budbära
rens
egen tolkning
?

OCH KOMMENTERAR

I botten på många sidor finns
korta citat från olika svenska och
utländska teologer och författare,
så att en tanke eller insikt kanske
kan utmana dig att se på texten
en gång till, med nytt perspektiv.

John

Den andra delen i Bibeln
kallas ”Nya testamentet”,
ett namn som kommer från latinets Novum Testamentum, vilket i sin tur är en översättning av grekiskans he kaine diatheke.
Den grekiska termen betyder vanligtvis ”en sista vilja” eller ”testamente”, vilket den latinska återgivningen antyder, men
denna översättning förklarar inte hela dess betydelse. Ordets innebörd handlar egentligen om ett avtal som har förberetts
av en part och kan accepteras eller förkastas av den andra parten, men som han inte kan modifiera.
John Grassmick

Merrill C Tenny

F

Har du samma
attityd till Ordet
som judarna
i Berea? Hur
forskar du
i Skriften?
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Inledning

Något
om Nya
testamentets
historia

Nya testamentets struktur
Nya testamentet: 27 böcker, består av tre delar:
• De historiska böckerna – de fyra
evangelierna och Apostlagärningarna.
• De undervisande breven – brukar delas
i två grupper: Paulus brev (13) och de
allmänna (katolska) breven (8)
• En profetisk bok – Uppenbarelseboken

Olika sätt att strukturera
Nya testamentets brev:
1. Författare

Brev av Paulus (13)
Här är några steg i
Brev av Johannes (3)
processen som gav oss
Brev av Petrus (2)
Nya testamentet i den
form vi har den i dag.
Brev av andra (3)
Rekordfakta om Nya testamentet
Omkr 45–ca100 eKr
•
Den
kortaste
boken:
2. Mottagare
BÖCKERNA
3 Johannesbrevet
SKRIVS NER
Brev till församlingar (16)
(minst
antal
ord
219
ord
–
15
verser)
Böckerna och breven
Brev till privatpersoner (5)
2 Johannesbrevet
i Nya testamentet skrivs
(2 Johannes troligen skrivet
(minst antal verser 13 – 245 ord)
från Omkr 45 eKr till
till en församling, 3 Johannes
• Den längsta boken:
100 eKr. Det är en rad
till en privatperson)
författare, men nästan
Lukasevangeliet (19 482 ord – 1 151 verser)
alla har en koppling
• Det kortaste kapitlet:
3. Teman
direkt till Jesus eller via
Uppenbarelseboken 15 (minst antal verser 8)
Brev främst om frälsaren (4)
någon av apostlarna.
1 Johannes 1 (minst antal ord 245 ord)
Brev främst om frälsningen (4)
Från ca 100 eKr
• Det längsta kapitlet: Lukas 1 (80 verser)
Brev främst om församlingen (8)
CITAT I ANDRA
• Den kortaste versen: Luk 20:30 (12 bokstäver
Brev främst om framtiden (5)
BÖCKER
i grundtexten), 1 Tess 5:16 (14), Joh 11:35 (16)
Många tidiga författare,
• Den längsta versen: Upp 20:4
särskilt de apostoliska
• Boken i mitten: 2 Tessalonikerbrevet
Några menar att Paulus
fäderna, citerade ur NT.
• Kapitlet i mitten: Rom 13
kan ha skrivit Hebreerbrevet,
Det finns mer än
• Versen i mitten: Apg 17:17
andra att brevet är skrivet
35 000 citat och nästan
• Genomsnitt i NT: En bok har 255 verser i snitt
av någon som stod honom
hälften av NT kan åternära, t ex Barnabas, Apollos
skapas bara genom
dessa hänvisningar.
eller Lukas. Brevet har flera
paulinska drag.
Från 100 eKr
TIDIGA ÖVERProfetisk
SÄTTNINGAR
bok (1)
NT översätts tidigt, från
100-talet, till flera språk,
som latin och koptiska.
Senare syriska,etiopiska,
gotiska mfl. Latinska
Vulgata av Hieronymus
(klar 405 eKr) kom att få
stor betydelse.
Fram till 397 eKr
FORMERING
AV KANON
Tidigt utkristalliserar sig
en kanon, ett rättesnöre. Böcker
Formerad i stort redan i
med
slutet på 100-talet, Atha- samma
nasius har alla böcker
färg är
367 eKr. Fastställs slutförbundna
ligen vid kyrkomötet
med
i Kartago 397 eKr.
varandra
Fram till i dag
DEN RÄTTA
UnderTEXTEN
visande
Vi har inga original. TextFörfattare:
brev (21)
kritik är arbetet att föraposteln
Författare:
söka identifiera den urMatteus
Petrus
Författare:
sprungliga texten. Man
eller andra
eller hans
Paulus eller
Författare:
försöker återskapa texjudiska
lärjunge
hans lärjunge
aposteln
ten genom att jämföra
författare
Markus
Lukas
Johannes
Historiska
olika handskrifter, citat
böcker (5)
och tidiga översättningar.
1228/1551 eKr
KAPITEL OCH
Bok
ord*
Antal kapitel verser
Bok
Antal kapitel verser
ord
Bok
Antal kapitel verser
ord
VERSER
1 Matteus
6
155 2 422 19 Hebreerbrevet
13 303 4 953
28 1 068 18 346 10 Efesierbrevet
Bibelns böcker är
2 Markus
673 11 304 11 Filipperbrevet
4
104 1 629 20 Jakobs brev
5 108 1 742
16
skrivna som löpande
3 Lukas
4
95 1 582 21 1 Petrusbrevet
5 105 1 684
24 1 149 19 482 12 Kolosserbrevet
text. Först 1228 delades
Bibeln in i kapitel av
4 Johannes
878 15 635 13 1 Tessalonikerbrevet 5
89 1 481 22 2 Petrusbrevet
3
61 1 099
21
Stephen Langton och
5 Apostlagärningarna 28 1 002 18 450 14 2 Tessalonikerbrevet 3
47
823 23 1 Johannesbrevet
5 105 2 141
1551 fick Nya testa6 Romarbrevet
432 7 111 15 1 Timoteusbrevet
6
113 1 591 24 2 Johannesbrevet
1
13
245
16
mentet sin versindelning
7 1 Korintierbrevet
437 6 830 16 2 Timoteusbrevet
4
83 1 238 25 3 Johannesbrevet
1
15
219
16
av Robert Stephanus.
8 2 Korintierbrevet
256 4 477 17 Titusbrevet
3
46
659 26 Judas brev
1
25
461
16
Från 1526 eKr
9 Galaterbrevet
149 2 230 18 Brevet till Filemon
1
25
335 27 Uppenbarelseboken 22 404 9 851
6
ÖVERSÄTTS
TILL SVENSKA
*Dessa siffror är baserade på den grekiska grundtexten som återfinns i Logos software. Från overviewbible.com.
Den första svenska översättningen av NT kom
He Kaine Diatheke betyder bokstavligen det nya
Böckerna i NT skrevs först på grekiska. Det var det
1526. Sedan dess har
en rad versioner gjorts.
förbundet. Det grekiska ordet diatheke talar om en
officiella språket i de riken i vilka det grekiska väldet
Mest spridda nu är Bibel
persons yttersta vilja, ett testamente som vinner sin giltighet
delades upp efter Alexander den stores död 323 fKr...
2000 (NT 1981, GT 1999)
Grekiska var det vardagliga språket på gatan... Det fick en
och Svenska Folkbibeln först efter personens död... Detta försonande nya förbund är det
(NT 2014, GT 2015).
underliggande temat som binder samman Nya testamentets
enklare form än den klassiska grekiskan, och blev känt

Nya testamentet bok för bok

8

alla böcker (se Luk 22:20, 1 Kor 11:25, Hebr 8:7-13, 9:15–17).

Bruce Wilkinsson

som he koine dialektos det vill säga vardagsspråket.

LAT van Dooren

Så kom Nya testamentet till oss
Nya testamentet är inte bara en samling av 2000 år gamla skrifter. Böckerna och breven gör anspråk på att ha gudomligt ursprung, vara Guds tilltal till oss i dag (2 Tim 3:16–17, 2 Pet 1:21). Bibeln beskriver en process genom vilken Guds Ord kommit
till oss och kan bli en del av våra liv. Så här ser processen ut steg för steg.

Allmän uppenbarelse: Den kunskap
om Gud som är tillgänglig för alla människor. Den finns i skapelsens skönhet,
i hur Gud uppehåller världen (Guds
försyn) och i människans inre, i moral
och sökandet efter mening (Rom 1:20,
2:12–15, Apg 14:17, Pred 3:9–11).

Gud finns och vill göra sig känd
Det är Guds önskan att vi ska
veta att Han finns och vem Han är.

Gud kan ses runt omkring oss
I naturen, i vår inre längtan,
i tidens gång, i vår inre moral.

ALLMÄN
UPPENBARELSE

SÄRSKILD
UPPENBARELSE

Särskild uppenbarelse: Guds
tillkännagivande av det som inte kan
förstås enbart genom slutsatser från
den allmänna uppenbarelsen. Sker
främst genom Skriften (inspiration)
och Jesu människoblivande (inkarnation) (2 Tim 3:16, Fil 2:5–8).

Gud talar direkt till oss
Främst har Gud använt två
kanaler för att tala mer tydligt.

Bibelns väg

Herren sade:
”Du har sett
rätt: jag vakar
över mitt ord
tills det bär
frukt.”
(Jer 1:12)

Man kan tänka sig andra
uttryck för särskild uppenbarelse, tex under (Apg 3:6–
10), drömmar (Matt 2:12) och
direkta tilltal (Apg 9:10–16).

Inspiration: Guds
GUDS SON/
ledning och övervaINKARNATION
GUDS ORD/
kande av de mänskliga
INSPIRATION
författarna så att de geGud blir själv människa
GUD I
nom att Han använder
HISTORIEN
Gud blir människa och
Gud använder författarna
deras personligheter
visar sig bland oss.
Gud uppenbarar sig
och erfarenheter
genom de mänskliga författarna.
komponerar och
Inkarnation: Betyder ”i köttet”. Gud
nedtecknar Guds Ord
väljer att i Jesus Kristus bli människa,
utan fel i de ursprungliga
INSPIRATION
Finns inte
ta mänsklig gestalt. Jesus blir mänmanuskripten. Inspiratiobevarade.
niska en gång för alla, hans mänskliga
nen gäller texten, inte
gestalt upphör inte i och med uppförfattarna (2 Tim 3:16).
Texten i original
ståndelsen eller himmelsfärden. Han
Textkritik: Insamlande, jämförande
Guds uppenbarelse nedskriven
är människa i dag, sann Gud och
och värderande av tillgängliga exemplar
sann människa i oskiljaktlig förening
i den ursprungliga texten.
av de bibliska manuskripten (på original(Joh 1:1–3,14, Fil 2:5–8).
språk, i tidiga översättningar och från citat
i andra skrifter) i avsikt att så exakt som
TEXTKRITIK
KANONISERING
möjligt försöka återskapa originalets lydelse.
Textkritik är en fortgående process.
De böcker som ingår i kanon
Studium på
originalspråk
Erkännandet av de skrifter
Den text som vi har bevarad
är förstås att
som Gud inspirerat.
Arbetet med att fastställa hur
föredra för
originaltexten löd.
den som kan.
Kanonisering: Processen genom
vilken kyrkan identifierat och bekräfÖversättning: Att på bästa möjtat de skrifter som Gud inspirerat.
ÖVERSÄTTNING
liga sätt, under den helige Andes
Kanoniseringen gör inte skrifterna till
ledning, överföra den bibliska texGuds Ord, processen igenkänner bara
ten till ett annat språk. ÖversättTexten på vårt eget språk
den inspiration som redan fanns när
ningens mål är att förmedla detArbetet med att översätta texten
skrifterna nedtecknades. Kanon
samma till sina mottagare som
anses som sluten (Hebr 1:1–2, Jud 3).
så att vi kan läsa och förstå.
originalet en gång gjorde till sina.
Andens upplysning: Den helige
Tolkning: Processen att försöka förstå
ANDENS
TOLKNING
Andes aktiva process i att leda
författarens, ytterst Guds, avsikt med
UPPLYSNING
människor till insikt om textens
texten. Tolkningen tar hänsyn till textens
betydelse i studiet av Guds Ord.
litterära stil, grammatiska struktur och
Andens upplysning innebär inte
ords och uttrycks samtida innebörd.
Förståelse av texten
att Gud ger oss något nytt eller
En text har bara en tolkning. I tolkningen
Arbetet
med
att
med
respekt
förannat än det som redan finns i texten,
samverkar människans (av Guds givna)
söka
förstå
författarens
avsikt.
Han hjälper oss förstå textens innebörd
förmågor med Andens upplysning.
(jfr 2 Kor 1:13, 3:14–18).
ANDENS
TILLÄMPNING
Tillämpning: Processen genom vilken
Andens ledning: Den helige Andes hjälp
LEDNING
vi försöker förstå hur Guds Ord ska
att få oss att se hur de bibliska sanningaromsättas i praktiken i våra liv och sedan
na, som tolkningen av Guds Ord ger oss,
handla därefter. Det gäller enskilda
kan omsättas i våra liv. Och den helige
Förändrade
liv
handlingar likväl som en pågående
Andes kraft att klara av att förändra vårt
strävan efter en förändring av vår inre
Strävan efter att genom Guds Ord
tänkande och våra handlingar så det
karaktär. En text kan ha många olika
och Guds Ande förändra våra liv.
leder till en mer Kristuslik karaktär och ett
tillämpningar (Joh 17:14, Jak 1:22–25).
förändrat livsmönster (Joh 14:16, 26).
Vi bekräftar vår tro på både GT:s och NT:s gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom
Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Vi bekänner
också att Guds ord har kraft att fullborda hans frälsningsplan. Bibelns budskap riktar sig till hela
mänskligheten, ty Guds uppenbarelse i Kristus och Skriften är oföränderlig. Genom Bibeln talar den helige
Ande också i dag. Gud upplyser sitt folks sinnen för varje kultur för att det på ett levande sätt med egna ögon
ska uppfatta sanningen. Så uppenbaras för hela församlingen mer och mer av Guds mångfaldiga visdom.
Lausannedeklarationen, Sektion 2: Bibelns auktoritet och kraft (www.lausanne.org)

HUR VÄL
KÄNNER VI NYA
TESTAMENTETS
TEXT?
1. HANDSKRIFTER
Det finns över 5 000
bevarade grekiska
handskrifter av hela
eller delar av NT.
Däribland hela texten
i Codex Siniaticus
och Codex Vaticanicus från 300-talet eKr.
2. TIDIGA ÖVERSÄTTNINGAR

Det finns 9 000 exemplar av tidiga översättningar, främst den
latinska Vulgata.
3. TIDIGA CITAT
Det finns omkring
35 000 citat av NT
i andra tidiga skrifter,
främst hos de apostoliska fäderna.
4. SLUTSATS
”Det finns inget
klassiskt verk
i världen som har en
sådan mängd av god
textattestering som
Nya testamentet.”
– professor FF Bruce

F

Guds Ande talar
till oss i dag
genom Skriften.
Har du erfarit
Guds tilltal
genom Guds Ord?
På vad sätt?
Om inte, hur
skulle du kunna
få göra det?
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400 tysta år

Sju saker
som tar form
under de 400
tysta åren
Upprättandet av
den gemensamma
synagogan
Synagogan är en byggnad
där de troende samlas för
tillbedjan och undervisning.
Synagogan uppstod under
fångenskapen i Babylon
(500-talet fKr) då man
saknade templet i Jerusalem som samlingsplats.
Framväxten av
Gamla testamentets kanon
Under perioden pågick
en process att igenkänna
och bekräfta de av Gud
givna texterna. Detaljer
är oklara men under de
400 åren före Jesu födelse kom GT:s kanon att
få en allt fastare form.
Författandet av
de apokryfiska
böckerna
Från 300 fKr och framåt
skrivs de böcker vi kallar
apokryfer (betyder: dolda).
De skrivs under pseudonym och läggs i munnen
på personer ur GT. De lär
oss om perioden men
tillhör inte Bibelns kanon.
Utbredning av
det grekiska
språket
Alexander den Store och
hans efterföljare ville
sprida den grekiska
kulturen. Ett uttryck för det
var att göra grekiskan till
officiellt språk i hela riket.
Därför är Nya Testamentet
skrivet på grekiska.
Det spirande
hoppet om
en Messias
Det fanns ett hopp och
en förväntan att Messias
skulle komma och upprätta riket igen. Johannes
Döparen frågade: ”Är du
den som ska komma,
eller ska vi vänta på
någon annan?” (Luk 7:19)
Den romerska
ockupationsmakten
Vi möter i Nya Testamentet också den romerska
ockupationsmakten.
Kung Herodes, Herodes
Antipas, Pontius Pilatus
och tullindrivare är bara
några exempel. Romarna
tog makten 63 fKr.
Utbyggnaden
av ett stort
vägsystem
Romarna byggde ett vägnät som band samman
riket. 80 000 km av dessa
vägar var stenlagda. Det
gjorde det senare lätt att
sprida evangeliet. Och gav
upphov till uttrycket ”Alla
vägar bär till Rom”.
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De 400 tysta åren (I)
GT avslutas med profeten Malaki. När NT tar vid 400 år senare har mycket förändrats. Det här är i stora drag det som hände
under de omkring 400 år som passerar mellan GT och NT. Årtal i rubrikerna gäller i huvudsak tiden för styret över Palestina.

Det Persiska riket (539–333 fKr)
• Perserna intar Babylon 539 fKr
(Dan 5) och blir den nya stormakten i regionen.
Perserna förlorar
i slaget vid
• Koresh den Store styr och erbjuMaraton 490 fKr
der judarna i Babel att återvända
hem (Esra 1–6).
50 000 judar
återvänder till
• Kambyses II efterträder 530 fKr,
Jerusalem 536 fKr
intar Egypten 525 fKr.
INDIEN
LYDIEN
• Han följs av Darejavesh I som
MEDIEN
stoppas av grekerna i Maraton
Maraton
Susa
490 fKr. Större än så blir inte riket.
Babel
PERSIEN
• Darejavesh I organiserade riket.
Följdes av Ahasveros I (Ester) och
Artashasta I (Nehemja). Här slutar
Babylonska
Koresh den Store
GT (omkring 430 fKr).
EGYPTEN
riket föll 539 fKr
Ses som grundare av per- • Under kommande år skakas riket
serriket. Erövrar Medien
av inre stridigheter och revolter.
)
d Esra (omkring 460 fKr
och förenar de två irans- Riket faller sakta sönder. Sista
siska riket samtida me
ka rikena. Regerar 559 fKr kungen, Darejavesh III, dödas av sin Per
till sin död 530 fKr.
egen armé 330 fKr efter förluster mot Alexander den Store.

Alexander den Store (333–323 fKr)

Alexander den Store

Blev regent 19 år gammal.
En av världshistoriens
stora härförare. Skapar
ett rike från Makedonien
till Indien. Blev bara 32 år.

• Alexander tar makten
i Makedonien när hans far
Alexander
Filip II mördas 336 fKr.
den Stores
Alexander var då 19 år.
erövringståg
323 fKr Alexander
• Konsoliderar makten över
333 fKr vinner
dör vid 33 års ålder
Grekland (336–334 fKr).
seger över
– kanske av malaria
Darejavesh III
• 334 fKr passerar han Dardanellerna med sin armé.
Gaugamela
Aten
Pelia
• Driver den persiska armén på
flykten i Issus 333 fKr.
Issus
• Erövrar Palestina (332 fKr) på
vägen mot Egypten där de tar
Babylon
emot honom som en befriare.
• Tågar sedan mot Babylon.
331 fKr vinner
• Besegrar slutligen Darejavesh III
slutlig seger
332 fKr befriar
i Gaugamela 331 fKr.
över Darejavesh III
Egypten, tar
• Fortsätter att lägga under sig
titeln Farao.
områden hela vägen till Indien.
erövringar
Alexander den Stores
Skapar rike från Makedonien till
Indien. Dör i Babylon 323 fKr,
möjligen av malaria. Han blev 32 år gammal.
• Efter 301 fKr
var Palestina
under Ptolemaios styre
• Efter Alexanders död delas hans
rike upp mellan fyra av hans generaler: Lysimachos, Kassandros,
Jerusalem
Ptolemaios I och Seleukos I. Från
323 till 301 fKr rasar en strid mel- (I) Lysimachos
lan dem om makt och territorium.
rike
Antigonos
• I slaget vid Ipsos 301 fKr dödas
rike
Antigonos, en annan general som
försökt bygga ett eget rike. De
andra delar på hans område.
Ipsos
• Från 301 fKr kommer Palestina att
(IV) Seleukos
styras av Ptolemaios från Egypten. (II) Kassandros
rike
rike
• Juda, Samarien och Galileen
blir provinser. Juda ger sig till
Ptolemaios och får stort självstyre.
• Samarien revolterar, revolten slås (III) Ptolemaios
rike
ner med våld. Medan Galileen är
under stark grekisk påverkan.
fKr
r maktkamp omkr. 303
• Kampen mellan Ptolemaios rike
Ungefärlig fördelning efte
och rivalen Seleukos rike fortsätter.

Det ptolemaiska riket (301–198 fKr)

Ptolemaios I Soter

En av Alexanders generaler. Grep makten över
Egypten och grundade
den ptolemaiska dynastin.
Levde omkr. 367 till 283 fKr

När du öppnar
Det finns en tradition [som beskrivs hos historikern
Matteus i Nya
Josefus, bok 11, kap. 8] som säger att Alexander skonade
Testamentet möter
Jerusalem för att Jaddua, som var överstepräst där, visade honom
du en helt annan atmos- i profeten Daniels bok att han skulle besegra Persien (Dan 8:5–7). Vi
fär [än i GT] – nästan
vet inte om detta är en sann historia, men faktum är att Jerusalem
en annan värld.
inte blev ödelagt vilket många av de andra besegrade städerna blev.
Ray Stedman

Egil Edvardsen

[Alexander] hade ett
stort intresse för
grekisk kultur och grekiska
traditioner. Han hade lärt det
mesta från en av de mest
kända lärarna, Aristoteles.
ESV Bible Atlas

De 400 tysta åren (II)

400 tysta år

När vi kallar perioden för ”de 400 tysta åren” menar vi inte att ingenting händer. Det syftar istället på att det saknas profetröster.
Efter profeten Malaki tystnar profeterna och det ska dröja till Johannes Döparen innan Gud åter talar på det visaet.

Det seleukidiska riket (198–167 fKr)
• Efter slaget vid Panias 198 fKr
kom Palestina att tillfalla det
Seleukidiska riket.
• De vill att judarna ska anpassa sig till grekisk kultur.
• Det tar sig extrema uttryck
under Antiochus IV (från 175
fKr) som bygger ett altare åt
Zeus i templet i Jerusalem.
Skändningen når sin kulmen när
han 167 fKr låter offra grisar
(orena djur) i templet (1 Mack
1:41–64). Händelsen sammanAntiochus IV Epifanes kopplas ibland med ”förödelsens
Kung 175–164 fKr. Försöker styggelse” (Dan 11:31).
avskaffa tillbedjan av Jahve • Antiochus IV får öknamnet
i Jerusalem. Templet van”galningen”.
helgas och vigs åt Zeus.
• Hans tilltag blir den tändande
Leder till uppror.
gnistan till en judisk revolt.

Förlorades 170 fKr
till Parthians

Susa

Mackabeernas
frihet steg för
steg från 167 fKr

Babel
Erövring från
Ptolemaios
198 fKr

Det seleukidiska riket

Mackabeerupproret (167–63 fKr)

omkr. 200 fKr

Den största
utbredningen
av mackabeernas
område under
Alexander Jannaeus
fram till 76 fKr.

• Mattathias, en präst i Modiin,
dödar 167 fKr två ämbetsmän
som vill tvinga honom offra till
Zeus (1 Mack 2:15).
Området
• Det blir starten på en revolt.
erövrat
• Den kom att ledas av hans
fram till 104 fKr
fem söner. Först stiger Judas
Mackabaios fram.
• Templet erövras och renas
164 fKr. Antiochus IV död samModiin
ma år ger viss religiös frihet.
• Simon och Jonathan får snart
Jerusalem
poster som styresmän över regionen inom seleukidiska riket.
Mattathias
Judas Mackabaios • Men kampen om politisk självOmrådet
En präst från Modiin.
Tredje sonen till den judis- ständighet fortsätter. Seleukiderkontrollerat
nas interna maktkamp leder till
Vägrar lyda dem som vill ke prästen Mattathias.
av
mackabeerna
kränka hans tro. Hans
vid revoltens
Leder revolten mot seleu- att Simon till slut vinner natiofem söner kommer att leda kiderna 167–160 fKr. Be- nellt oberoende 142 fKr.
utbrott 167 fKr.
•
Den
hasmoneiska
dynastin,
ättkampen för ett fri nation.
friar templet 164 fKr.
lingar till Mattathias, styr i 80 år.

Det romerska riket (63 fKr–)
• Rikets ursprung är något
osäkert. Men på 300-talet fKr
har Rom skaffat sig kontroll
över den italienska ”stöveln”.
• Expansionen börjar på
200-talet med de puniska krigen
och krigen mot Makedonien.
• Konfliken med det seleukidiska
riket blir oundviklig. 168 fKr tar
Rom kontroll över Egypten och
seleukidernas rike krymper.
• På 100-talet växer generalen
Pompejus makt. Han besegrar
slutligen seleukiderna 64 fKr
Kejsar Augustus
och kan 63 fKr lägga PaleGrundare av det romerska stina under romerskt välde.
riket och den första
• Inre maktkamp leder fram till
kejsaren. Styr från 27 fKr
att senaten 27 fKr utser Oktatill 14 eKr. Känd för oss
vius Augustus till Romarrikets
från julevangeliet (Luk 2:1). första kejsare. Sedan börjar NT.

DANIELS
PROFETIA

gar

Mackabeernas erövrin

Romarrikets
största utbredning
117 eKr

Romarriket
cirka 264 fKr

Rom
Romarriket
kring 60 fKr
när Palestina
införlivades

g kring Medelhavet.

Romarrikets utbrednin

Mackabeernas uppror ledde fram till det som kom att kalDen judiska högtiden Chanuka firas till minne av
las det Hasmoneiska riket. Den löst sammansatta mångåterinvigningen av templet i Jerusalem vid tiden för
facetterade stat som styrdes av Johannes Hyrkanos och hans
den mackabeiska revolten mot Seleukiderriket [164 fKr].
efterträdare var inte, i realiteten, en judisk stat. Utan snarare ett
Chanuka firas under åtta dygn, med början den 25:e kislev
grekiskt rike som nära liknade grannarna i norr, det seleukidiska enligt den hebreiska kalendern. Den kan infalla från slutet av
riket... Det grekiska inflytandet var uppenbart i många avseenden. november till slutet av december. Kallas även ljushögtiden.
A historic atlas of the jewish people

Sedan ska en
väldig kung
uppstå, och han
ska härska
med stor makt
och göra vad
han vill. Men när
han har kommit,
ska hans rike
falla sönder och
delas efter
himlens fyra
väderstreck.
(Dan 11:3–4a)

Det judiska året

Flera uttolkare av
bibelns profetior menar att Daniel får en
vision om framtiden
(11–12) som ger
detaljerad information
om just de 400 tysta
åren. De skulle då
uttolkas som:
1. Framtida persiska
kungar (11:2)
2. Alexander den
Store (11:3)
3. Delningen av riket
mellan fyra generaler
(11:4)
4. Konflikten mellan
Ptolemaios och Seleukos (11:5–20)
5. Förföljelsen under
Antiochus Epifanes
(11:21–35)
6. Vad som kommer
att ske därefter
(11:36–12:4)
Det går inte att komma ifrån att likheterna
med den historiska
utvecklingen är
slående.

F

Tror du att Gud
kan förutsäga
historiens gång?
Varför?
Varför inte?
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Bibelläsning

Kiplings
sex
trogna
tjänare
Rudyard Kiplings
berömda dikt lyder:
”Jag har sex trogna
tjänare, de lärt mig allt
jag vet. De heter när
och var och hur, vem
och vad och varför det”.
Från Den nyfikna elefantungen ur Just-så historier
(utgiven 1902).
NÄR – om när
något händer
Fråga: Vilka tidsuppgifter
finns i avsnittet? Vilken
tempusform har verben
(dåtid, nutid, framtid)?
I vilken ordning sker
saker? Sägs något om
tiden mellan händelserna? Upprepas något?
VAR – om var
något händer
Fråga: Var utspelar sig
händelserna i avsnittet?
Finns det en relation
mellan olika platser? Varifrån kommer människorna? Vart är de på väg?
Finns det topografisk information (tex över, under,
där uppe, där nere)?
HUR – om hur
något händer
Fråga: Hur är varje person
som nämns relaterad till
förloppet? Nämns det
några processer/förlopp?
Hur påverkas olika händelser i avsnittet av omständigheterna? Hur
slutar berättelsen? Hur
kunde det gå så?
VEM – om vem
som är delaktig
Fråga: Vilka personer
nämns i berättelsen? Vad
är relationen mellan dessa
personer? Vem syftar pronomen i avsnittet på?
Vem gör vad i avsnittet?
Vem/vilka är de centrala
personerna? Och vem är
mer åskådare?
VAD – om vad
som händer
Fråga: Vilka olika händelser beskrivs? Vilket är förhållandet mellan händelserna? Vilken är den mest
betydelsefulla händelsen?
Hur reagerar personerna
på det som sker? Vilken
roll spelar varje person
i händelsen?
VARFÖR – om
varför det händer
Fråga: Varför sker det
som sker? Vilka samband
mellan orsak och verkan
kan du se? Vilken är författarens avsikt eller syfte
med att berätta? Men dra
inte för snabba slutsatser.
Vad står i texten som beskriver varför saker sker?
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Flera
saker k
förekom an
m
i samma a
text

Att leta efter när du läser texten
När du läser Bibelns böcker är det bra att veta vad du letar efter för att få ut det mesta av texten. Här är några tips för
att hjälpa dig identifiera vad det är för slags text du läser och hur du kan tänkas hitta det som är textens huvudtankar.

Saker att leta efter...

... och frågor att ställa

BIOGRAFI

BERÄTTELSEN OM EN PERSON
Fokus ligger på att berätta om ett livsöde.
Vi får följa en elller flera personers liv under en
kortare eller längre period i livet. Ibland får vi
samla och pussla ihop bilder från berättelser vi
finner på flera ställen, kanske i flera olika
bibelböcker.

HISTORIA

BERÄTTELSEN OM ETT SKEENDE
Fokus ligger på de historiska händelserna,
på skeendet, den process som beskrivs.
Vad händer och varför händer det? Vi
observerar olika episoder och följer utvecklingen steg för steg. Personer kommer och
går, men berättelsen går vidare.

GEOGRAFI

BERÄTTELSEN OM PLATSER
Fokus ligger på olika geografiska platser
och ofta på förflyttningarna mellan dem. På
samma sätt som det sker en yttre resa kan
man ofta också följa personernas inre resan.
Vi ser varifrån man reser, vart man reser och
kan ställa frågan varför man reser?

KRONOLOGI

BERÄTTELSEN OM TIDSFÖRLOPP
Fokus ligger på tidsuppgifter och ordningsföljden av olika händelser. Genom tidsuppgifterna ser vi relationer mellan händelserna och kan förstå utvecklingen över tid.
Vi kan se hur den ena händelsen leder
fram till nästa. Och så vidare.

TEMAN

BERÄTTELSEN OM ETT ÄMNE
Fokus ligger på en huvudtanke, ett tema.
Författaren behandlar olika aspekter av ett
ämne och utvecklar det genom texten. Vi
kan se olika delar och förstå hur delarna
hänger ihop med varandra och utvecklar
tankegången.

Sherlock
Holmes
sa: ”Du ser,
men du
observerar
inte”.
Arthur Conan Doyle

Det ögonblick du kommer
till ett avsnitt i Skriften
och säger: "Den här
texten, den kan jag
redan" är du ute på
djupt vatten.
Howard Hendricks

• Vad kan jag lära om/av personen/personerna?
Vilken betydelse har de i det som händer? Är de
förebilder? Är de varnande exempel? Beskriv
personens livsresa.
• Exempel: Petrus, Filippus, Paulus (Apostlagärningarna), Onesimus (Filemonbrevet),
Timoteus (Apostlagärningarna och breven).
• Kan du se olika episoder i händelseutvecklingen? Vad orsakar förändringar? Vad leder
skeendet framåt? Vad får utvecklingen att
stanna upp? Vad blir resultatet?
• Exempel: Jesu liv, särskilt vägen till korset
(Evangelierna), församlingens födelse och framväxt (Apostlagärningarna).
• Notera alla uppgifter om geografiska platser.
Var utspelar sig händelserna? Vart är personerna på väg? Vad händer när de når fram
till målet? Följ förflyttningarna på kartan.
• Exempel: Paulus resor (Apostlagärningarna),
Evangeliets färd från Jerusalem till Rom (Apostlagärningarna), Jesu vandringar (Evangelierna).
• Alla uppgifter om tid (årtal, dagar). På vilket
sätt har tidens gång betydelse för berättelsen?
Vad sker först? Vad kommer sen? I vilken ordning sker de olika händelserna?
• Exempel: Tidsuppgifter i påskdramat (Evangelierna), Notera orden strax, därefter och
liknande (Markusevangeliet).
• Vad är huvudtanken i boken eller avsnittet?
Vad sägs om huvudtanken i texten? Vilka
olika argument kan du uppfatta? Vad är huvudtemat och vad är underteman?
• Exempel: Frälsningen (Romarbrevet), Nåden
(Galaterbrevet), Församlingen (Efesierbrevet),
Jesu återkomst (1 Tessalonikerbrevet).

Det är inget fel med bibelläsning
och bön, men det är fel att tro att
dessa andaktsövningar ska ge
oss seger. Vår hjälp är hos honom,
som är föremål för vår bön och
vårt bibelstudium.
Watchman Nee

Bibeln är den enda
bok som skrivits
där författaren är
närvarande varje
gång någon
läser ur den.
David Martin

Att tolka Nya testamentet

Tolkning

Alla bibelläsare skiljer på Gamla och Nya testamentet. Men var sker egentligen övergången från det gamla till det nya? Inte
mellan GT och NT utan vid Jesu död och uppståndelse. Det gör att vi i läsningen av både evangelierna och Apostlagärningarna
måste tänka på att de är historiska berättelser som beskriver en övergångsperiod mellan det gamla och det nya förbundet.
Kanske kan den här sammanställningen vara till hjälp.

ALL TEXT ÄR
INSPIRERAD
Jesu ord har inte
en högre ställning
än andra texter.
Hela Bibeln är
Guds Ord på samma sätt och den
står inte i konflikt
med sig själv.

1 ”Se, dagar ska
komma då... jag
sluter ett nytt
förbund med
Israels hus och
med Juda hus...
Jag ska vara deras Gud och de
ska vara mitt folk”
(Jer 31:31, 33)

Ser

BREVEN ÄR
SKRIVNA FÖRST
Även om evangelierna står först
var de flesta av
breven skrivna
och spridda
tidigare. Brevens
undervisning
kom inte efteråt.

2 ”Tro inte
att jag har
kommit för
att upphäva
lagen eller
profeterna.
Jag har inte
kommit för
att upphäva
utan för att
fullborda.”
(Matt 5:17)

3 ”Anden var
ännu inte given
...Anden hade
nämligen inte
kommit än,
eftersom Jesus
ännu inte hade
blivit förhärligad” (Joh 7:39)

VAD SÄGER
FÖRFATTAREN?
Grundfrågan vid
all tolkning är: Vad
ville författaren
säga till sin samtida publik? Kan
det du tolkar
vara något författaren menat?

4 ”När [Hjälparen]
kommer, sanningens Ande, då
ska han leda er in
i hela sanningen.”
(Joh 16:12–13)

LÄS I SAMMANHANG
Texten svävar
inte fritt i luften.
Den ska förstås
i ljuset av sammanhanget, det
kulturella, historiska och litterära
sammanhanget.

1 ”Denna
bägare är det
nya förbundet
i mitt blod, som
utgjuts för er.”
(Luk 22:20)
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4 ”Den helige
Ande och vi har
beslutat att inte
lägga på er någon
mer börda förutom
följande nödvändiga regler.”
(Apg 15:28)
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mentet under
gamla förbundet
• Jesus levde under det
gamla förbundet. Han erbjuder
sig som Messias till judarna.
• De förkastar honom som Messias,
Guds Son (Joh 1:12). Då vänder han
sig allt mer till lärjungarna och undervisar inför det som ska komma.
• Det nya förbundet instiftas först
i och med Jesu död och uppståndelse (Luk 22:20). Evangelierna
beskriver därför en övergångsperiod.

Ingenting mindre än Kristi
död var avslutningen på
det gamla förbundet. Och
ingenting mindre än hans
uppståndelse från de döda
banade vägen för det nya.
Andrew Murray

NÅGRA
CENTRALA
FÖRBUND
I BIBELN
1. MED ABRAHAM
Löftet om ett folk, ett
land och en avkomma till evig tid (1 Mos
12:1–3).
2. MED MOSE
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• GT är fyllt av för)
ristu
väntan på framtiden. Nya testa• Förbunden med
Abraham (1 Mos 12)
och Mose (2 Mos
20) markerar folkets
relation till Gud men
visar också deras
oförmåga att leva
upp till Guds norm.
• Löftet om ett nytt
förbund pekar fram
emot något bättre
som ska komma
(Jer 31:31–34).

2 ”Men om ni
leds av Anden,
står ni inte
under lagen.”
(Gal 5:18)

Några exempel
på hur övergången
syns i texterna
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LETA INTE
DOLDA KODER
Guds budskap
är det som står
i texten. Det är
inte givet till oss
i dolda budskap,
allegorier eller
koder (Jfr 2 Kor
1:13).

HÅLL ISÄR
TILLÄMPNING
Fråga först: Vad
betyder texten?
Vad menar författaren? Först
när du ser det
ska du fråga:
Vad betyder
det för mig?

3 ”Och de
uppfylldes alla
av den helige
Ande och
började tala
främmande
språk, allteftersom Anden
ingav dem
att tala.”
(Apg 2:4)
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VAD ÄR DET FÖR
TYP AV TEXT?
En berättelse är
berättelsen om
vad som hänt.
Det innebär inte
nödvändigtvis att
den är ett mönster för hur det
ska vara för oss.

Genom att tala
om ett nytt
förbund har
han gjort det
förra föråldrat.
Och det som
blir gammalt
och föråldrat
skall snart
försvinna.
(Hebr 8:13,
B2000)
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Nya testamentet under
nya förbundet
• Det nya förbundet är
av en annan natur. Det utlovar
förändrade hjärtan (2 Kor 5:17).
Men allt kommer inte på plats på en gång.
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Även om termerna "Nya testamentet" och "nya förbundet” betyder
samma sak, använder vi dem på olika sätt. Nya testamentet består av
27 böcker som börjar med Kristi födelse i Betlehem. Men det nya förbundet
var ännu inte i kraft vid hans födelse. Inte heller när Kristus höll Bergspredikan
eller vid hans intåg i Jerusalem, när folket skrek "Hosianna" till Messias. Det
nya förbundet trädde inte i kraft förrän efter Kristi död.
Ray Smith

Löfte om välsignelse
eller förbannelse beroende på hur Israel
lyder lagen (2 Mos
19:1–24:11, 5 Mos
26:16–29:1).

3. MED DAVID
Löftet om att en
ättling ska sitta på
Davids tron till evig
tid (2 Sam 7:8–16).
4. MED FOLKET
Löftet om ett nytt
förbund av en annan
art. Ett förbund inte
baserat på yttre
regler (Mose) utan
skrivet i människors
hjärtan (Jer 31:31–34).

F

Vad betyder det
för vår förståelse
av evangelierna
att de i huvudsak utspelar
sig under
gamla förbundets tid?
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Författare

Jag, Tertius,
som har skrivit
ner detta brev,
hälsar er
i Herren.
(Rom 16:22)

Sexton skribenter i Nya testamentet
MATTEUS

TIMOTEUS

MARKUS

SILVANUS (SILAS)

LUKAS

JAKOB

JOHANNES

PETRUS

Böcker: Amanuens till Andra Korintierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet
(Kol 4:18) och Filemonbrevet (19).
Paulus lärjunge och en av hans närmaste
medarbetare (2 Tim 1:2). Möjlig amanuens till flera av Paulus brev. (Se 2 Kor
1:1, Fil 1:1, Kol 1:1, Filem 1). Möjligen
även Första och Andra Tessalonikerbrevet (1 Tess 1:1, 2 Tess 1:1, 3:17)

Bok: Matteusevangeliet
• Evangeliet är formellt anonymt, men det
finns ett starkt tidigt stöd i utombibliska källor
som pekar ut Matteus, en av Jesu apostlar
och möjligen en av Jesu kusiner, som författare (Irenaeus, Papias, Eusibios, mfl).
Han kallas även Levi (Mark 2:14, Matt 9:9).
Det finns inga förslag på någon annan författare än Matteus.
Bok: Markusevangeliet
• Markusevangeliet är formellt anonymt,
men det finns starkt stöd i utombibliska källor
för Johannes Markus (Apg 12:25) som författare (Polykarpus, Papias, mfl). Petrus ses
som apostolisk källa till evangliet. Möjligen
men knappast trolig amanuens till Andra
Petrusbreven (1 Pet 5:13). Markus var son
till en Maria (Apg 12:12).

VAD VAR EN
AMANUENS?

• Termen betyder
”tillhanda” och syftar
på en skrivarassistent,
en slags sekreterare.
• Han var anställd att
skriva på författarens
uppdrag. Ibland med
rätt att signera författarens namn.
• Innehållet stod författaren för men språkdräkten kunde komma
från amanuensen.
• En amanuens kunde
också få i uppdrag att
göra flera kopior av
samma skrift.
• Vi ser att Paulus och
Petrus använde amanuenser, troligen även
Johannes.
• Även icke kristna
författare från klassisk
tid nyttjade amanuenser, tex Cicero.
• Bruket av amanuenser kan förklara att
brev i NT är skrivna
på god grekiska (fast
författarna var enkla),
att de har varierande
ordval och grammatisk uppbyggnad samt
att de brukar Septuaginta på olika sätt.
• Men det undergräver
inte vår tro på Bibelns
inspiration (2 Tim 3:16).

F

Finns det något
skäl till att
Guds inspiration
inte också
skulle omfatta
amanuenserna?
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Böcker: Första, Andra Tessalonikerbrevet (2 Tess 3:17) och Första Petrusbrevet (1 Pet 5:12).
• En av Paulus lärjungar (Apg 17:10),
medresenär på andra missionsresan.
Möjlig amanuens till två av Paulus brev
(1 Tess 1:1, 2 Tess 1:1, 3:17). Amanuens även åt Petrus när han skrev
sitt första brev (1 Pet 5:12).

Böcker: Lukasevangeliet, Apostlagärningarna, möjligen amanuens till Första och
Andra Timoteusbrevet (2 Tim 4:11 ”ende”),
Titusbrevet och möjligen Hebreerbrevet.
• Även Lukasevangeliet är anonymt, men det
finns starkt stöd i utombibliska källor för att
Lukas är författare (Tertullianus, mfl). Nämns
som möjlig men kanske inte trolig författare/
amanuens till Hebreerbrevet.
Böcker: Johannesevangeliet, Första, Andra,
Tredje Johannesbrevet, Uppenbarelseboken.
• Evangeliet är också här anonymt, men
det finns starkt tidigt stöd i utombibliska källor
för att Johannes är författare (Irenaeus, mfl).
Var en apostel. Joh 21:2,7 ger oss egentligen
bara sju möjliga kandidater. Tredje person
och ”vi” i Joh 21:24 antyder att han haft en
amanuens, enligt traditionen Prokorus.

Bok: Jakobs brev
• Namnges i inledningen av brevet som
”Jakob... Jesu Kristi tjänare” (1:1). Nya
testamentet namnger flera olika Jakob.
Den mest troliga identifikationen är med
Jakob, Jesu halvbroder (Matt 13:55,
1 Kor 15:7). Det tycks också stödjas av
utombibliska källor som Origenes som
ser honom som författare.

s

Böcker: Första och Andra Petrusbrevet
• Namnges i inledningen av breven med
orden ”Från Petrus, Jesu Kristi apostel”
(1 Pet 1:1, 2 Pet 1:1). Andra brevet är
Nya testamentets mest ifrågasatta. Skillnad i stil kanske kan förklaras med
bruket av olika amanuenser för de båda
breven (jfr 1 Pet 5:12–13). Petrus ses
även som källa till Markusevangeliet.

PAULUS

PROKORUS

TERTIUS

JUDAS

Bok: Romarbrevet
• ”Jag, Tertius... har skrivit ner detta brev”
(16:22). Han var Paulus amanuens. Det är
allt vi vet från Nya testamentet. Traditionen
säger att han var en av de 70 lärjungar
Jesus sände ut att evangelisera (Luk 10:1)
och att han senare skulle ha blivit biskop
i Ikonium och dött som martyr. Men det är
mycket osäkert.

Bok: Judas brev
• Namnges i inledningen som ”Från
Judas... Jakobs bror” (1). Men vilken
Judas avses? Det naturliga och mest
troliga förslaget är att Judas är Jesu
halvbror (Jfr Matt 13:55). Han tycks inte
räkna sig till skaran av apostlar (17)
vilket torde utesluta Judas Taddeus
som alternativ.

SOSTENES

TRE OKÄNDA

Böcker: Sammanlagt minst 13 brev.
• Tretton brev i Nya testamentet inleds med
att ange Paulus som författare (Rom 1:1,
1 Kor 1:1, 2 Kor 1:1, Gal 1:1, Ef 1:1, Fil 1:1,
Kol 1:1, 1 Tess 1:1, 2 Tess 1:1, 1 Tim 1:1,
2 Tim 1:1, Tit 1:1 och File 1:1). Han har
nyttjat ett flertal amanuenser. Paulus ses
även som möjlig, men knappast trolig, författare till Hebreerbrevet.

Bok: Första Korintierbrevet
• Slutet av brevet har en egenhändig hälsning av Paulus (16:21) vilket talar för bruket
av en amanuens. Inledningen kan då uppfattas som en presentation: ”Från Paulus...
och vår broder Sostenes” (1:1). Det är möjligt
och kanske troligt att det handlar om synagogsföreståndaren i Korint som misshandlades inför ståthållaren Gallio (Apg 18:17).

Det var många sekreterares pennor som arbetade på uppdrag av
Paulus, Petrus och Johannes. Skillnader i stil och ordval leder
oss inte nödvändigtvis till slutsatsen att böckerna i NT är senare
förfalskningar under pseudonym. Utan snarare till att de apostoliska
författarna skrev med hjälp av sekreterare/amanuenser. De stilistiska
variationerna som vi ser beror på dem som skrev ned budskapet.
Taylor Marshall

Böcker: Johannes evangeliet, möjligen
Uppenbarelseboken.
• ”Vi”-passagen (Joh 21:24) tycks tala
om ytterligare en röst i texten. Enligt
senare traditioner pekas Prokorus, en
av församlingstjänarna (Apg 6:5) med
grekisk bakgrund, ut som den amanuens
som möjligen skulle ha hjälpt Johannes.
Men identifikationen är mycket osäker.

Texter: Hebreerbrevet, Mark 16:9–20,
Joh 7:53–8:11
• Författaren till Hebreerbrevet är okänd
för oss, men var det inte för mottagarna
(13:19, 22–23). Förslag bla: Barnabas,
Silas, Apollos och Lukas • Mark 16:8–20
och Joh 7:53–8:11 kan vara senare
tillägg i texten, möjligen skrivna av några
av lärjungarna eller några närstående.

I Joh 21:24 hör vi en annan röst, eller
penna, i Johannesevangeliet... Här finns
både en som talar i första person, och en som
talar i tredje person... Traditionen säger att
Johannes hade en sekreterare, Prokorus, som
var en av de första diakonerna (Apg 6:5).
Taylor Marshall

Då skrevs Nya testamentet

Kronologi

Tidpunkten för när de olika skrifterna i Nya testamentet skrevs är i vissa fall omdiskuterade. Det här är en sammanställning av möjliga
ståndpunkter i frågan. Inte minst vad gäller evangelierna är tidpunkten för nedtecknandet osäkert och många teorier cirkulerar.
I huvudsak följer sammanställningen kronologier från Harold Hohner, Bruce Wilkinson/Kenneth Boa och DA Carson/Douglas J Moo.

10 eKr

30 eKr

50 eKr

70 eKr

Matteus
Lukas
Johannes
Apost.
Romarbrevet
1 Korintierbrevet

58–68

Jesu
död
33 eKr

Markus

Tidsperiod
som avhandlas
i boken.
Mer detaljer
om kronologin
kring Jesu liv,
se sidan 43.

55–65
58–64

Lukas skrivs före
Apostlagärningarna
(jfr Apg 1:1).

56–58
55–56

För Galaterbrevet finns två
förhärskande
teorier om
dateringen.
Se sidan 135.

Filipperbrevet
Kolosserbrevet
1 Tessalonikerbr.

50–51

2 Tessalonikerbr.

50–51

1 Timoteus

60–61
61–62

64–67
60–61

Troligen den
tidigaste
boken i NT.

Jakobs brev
1 Petrusbrevet

64–68

2 Petrusbrevet
1 Johannes
Tiderna anger det
tidsspann inom
vilket boken troligen
är skriven. Det
innebär inte att
författandet har
pågått under
hela perioden.

Om [Jakobs brev] skulle varit skrivet efter
apostlamötet [Apg 15] så borde Jakob ha gett
oss ett mer utvecklat teologiskt brev... [Nu finns det
ingenting] om förhållandet mellan nåden och Mose
lag. Brevet bör alltså dateras till någon gång innan
år 49. Kanske är detta det äldsta brevet i NT.
Nathalie och Per-Erik Aronsson

NT skrivet
under en period
av omkr 50 år

44–49
Aposteln Jakob
avrättades
omkr. 62 eKr
(Apg 12:2).

62–65
64–67

Judas citerar
2 Petrus (eller
omvänt)
se sidan 179.

Kejsar Neros
förföljelse
av de kristna
Kejsar Nero inleder efter
branden i Rom 64 eKr en
förföljelse av de kristna.
Böcker som talar om förföljelse (Hebr) kan dateras
till efter 64 eKr. Datering
troligen före där man saknar referens till förföljelsen.
Jerusalems
förstöring
av romarna
Den romerske generalen
Titus intog Jerusalem och
förstörde Jerusalems
tempel 70 eKr. Texter
som talar om att templet
kommer att förstöras
måste alltså vara skrivna
före denna händelse.

62–66

Hebreerbrevet

Uppenbarelseb.

förföljelse
start 93 eKr

62–66

Filemonbrevet

Judas brev

Domitianus

Paulus
avrättas
67–68 ekr.

Titusbrevet

3 Johannes

Neros
förföljelse
64 eKr

60–61

Paulus
i fängelse
i Rom
60–62 eKr

2 Timoteus

2 Johannes

Jerusalems
förstörelse
70eKr

53–56

48–49

Koppling mellan
Lukas och Apostlagärningarna
Lukas och Apostlagärningarna har samma författare (Jfr Luk 1:1–4, Apg
1:1). Apostlagärningarna
möjligen skriven kort efter
Paulus frisläpps från Rom.
I så fall tidsbestäms Lukas
till tiden kring 62 eKr.
Paralleller
mellan de
olika skrifterna
Petrus talar om Paulus
brev (2 Pet 3:15–16) och
det finns paralleller mellan
Apostlagärningarna och
Paulus brev. Det sätter
in breven i ett historiskt
sammanhang och ger
dem en tidsram.

60–64

56–57

Efesierbrevet

Diskussion
kring synoptikernas
relation,
se sidorna
30–31.

85–95

2 Korintierbrevet
Galaterbrevet

90 eKr

Några saker
att överväga
i dateringen
av NT:s skrifter

Petrus
avrättas
64/68 ekr.

85–95
85–95
85–95
60–80
95–96

Vi daterar Uppenbarelseboken till någon gång under slutet
av kejsar Domitianus regeringstid (95–96 eKr)... Irenaeus
[som var lärjunge till Polykarpus, som var lärjunge till Johannes]
skrev: ”... det skulle ha berättats av [Johannes] som såg
apokalypsen. Och den sågs för inte så länge sedan, nästan i vår
egen tid, vid slutet av kejsar Domitianus liv” [Kejsaren dog 96 eKr].
James Rochford

Sadduceernas
ändrade
inflytande
Sadduccerna var villiga att
kompromissa med Rom
för att få inflytande. Men
det bröts vid det första
romerskt-judiska kriget
66–73 eKr. Texter som
fortfarande tillskriver dem
makt torde vara tidiga.
Förföljelse
under kejsar
Domitianus
Mot slutet av sitt liv (död
96 eKr) iscensatte kejsar
Domitianus förföljelse av
kristna som inte ville dyrka
de romerska gudarna.
Det ger en trolig bakgrund
till Johannes deportation
till ön Patmos (Upp 1:9).
Referenser hos
de tidiga
kyrkofäderna
Tidiga kyrkofäder både
citerar och ger referenser
till dateringar av böcker
och brev. Alla kronologiska
uppgifter är inte enhälliga,
men de ger en fingervisning om möjliga och
troliga datum.
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Översikt

"[Jesus sa]:
Tiden är inne
och Guds rike
är nära.
Omvänd er
och tro på
evangeliet!"
(Mark 1:15)

Upp
5,1%

En översikt — epok för epok (I)

2000 fKr

Apg
12,6%

ANDELAR I NYA
TESTAMENTET

• Nya testamentet innehåller 7938 verser.
De är fördelade i fyra
naturliga avdelningar.
• Evangelierna som
berättar om Jesu liv
består av 3768 verser. Det motsvarar
47,5 procent av Nya
testamentet.
• Apostlagärningarna
som berättar om den
tidiga församlingen
utgör 1002 verser
eller 12,6 procent.
• De 21 undervisande
breven, från Romarbrevet till Judas brev,
utgör 2764 verser
vilket motsvarar
34,8 procent.
• Och Uppenbarelseboken till slut med
apokalypsen om
Jesu återkomst, utgör 404 verser eller
5,1 procent.

F

Hur kommer det
sig att de flesta
av oss vet så
mycket om enskilda händelser
i Jesu liv, men
ändå så lite om
Jesu liv som
helhet?
Spelar det
någon roll?
I så fall, vilken?
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SEN VERKSAMHET I GALILEEN

Tid: Omkr 35 år, 7-4 fKr till 29 eKr
Texter: Matt 1–2, Luk 1–2, 3:23–38,
Joh 1:1–18 Andel*: 5,7 %
Kort historik: Föds i Betlehem, flyr till
Egypten, bosätter sig i Nasaret, till
Jerusalem som 12-åring, blir timmerman.

Tid: Omkr 6 mån, maj till okt 32 eKr
Texter: Matt 8:19–22, 15:21–18:35, Mark
7:24–9:50, Luk 9:18–62, Joh 7:2–10
Andel: 7,0 %
Kort historik: Jesus drar sig undan, Förklaringsberget, talar om att han ska dö.

1000 fKr

1 fKr

Från Jesus hos Fadern i himlen
Från himmelens härlighet
Från jämlikhet med Gud

Evangelierna
47,5%

Breven
34,8%

FÖDELSE OCH UPPVÄXT

1 eKr

50 eKr

100 eKr

Till Jesus som människa på jorden
Till stallets enkelhet
Till en tjänares gestalt

30 eKr

31 eKr

Från offentlig verksamhet
Från människors tvivel
Från Förklaringsbergets klarsyn

32 eKr

33 eKr

Till att dra sig undan offentligheten
Till Petrus bekännelse
Till vardagens klarspråk

INLEDANDE VERKSAMHET

SEN VERKSAMHET I JUDEEN

Tid: Omkr 4 mån, jan till april 30 eKr
Texter: Matt 3:1–4:11, Mark 1:1–13, Luk 3:1–18,
21–23a, 4:1–13, Joh 1:19–51 Andel: 2,9 %
Kort historik: Johannes Döparen träder
fram, Jesus döps av Johannes i Jordan,
frestas av djävulen i öknen.

Tid: Omkr 3 mån, nov 32 till jan 33 eKr
Texter: Luk 10:1–13:21, Joh 7:11–10:39
Andel: 9,5 %
Kort historik: Fariséerna vill stena
Jesus, Jesus sänder ut de 72, besöker
Marta och Maria.

30 eKr

31 eKr

Från profetisk tystnad
Från förelöparen
Från himmelsk bekräftelse

32 eKr

33 eKr

Till en profetröst i öknen
Till honom som kommer efter
Till djävulsk batalj

30 eKr

31 eKr

Från Galileen i norr
Från förlåtelsens ord från Jesus
Från flykt undan Herodes Antipas

32 eKr

33 eKr

Till Jerusalem i söder
Till hatets ord från de judiska ledarna
Till flykt undan de judiska ledarnas dödsdom

TIDIG VERKSAMHET I JUDEEN

SEN VERKSAMHET I PEREEN

Tid: Omkr 8 mån, maj till dec 30 eKr
Texter: Matt 4:12, Mark 1:14–15, Luk
3:19–20,4:14a, Joh 2:1–4:42 Andel: 2,9 %
Kort historik: Jesus utför sitt första under,
renar templet i Jerusalem och samtalar med
Nikodemus, förkunnar i Judeen.

Tid: Omkr 3 mån, febr till april 33 eKr
Texter: Matt 19:1–20:34, Mark 10:1–52,
Luk 13:22–19:28, Joh 10:40–11:54
Andel: 10,4 % Kort historik: Jesus
uppväcker Lasarus från de döda, helar
Bartimeus och besöker Sackeus.

30 eKr

31 eKr

Från offentlig konfrontation
Från en naturlig födelse
Från besök i Jerusalem

32 eKr

33 eKr

Till nattlig konversation
Till att födas av Anden
Till förkunnelse i Judeen

30 eKr

31 eKr

32 eKr

33 eKr

Från Judeen på västra sidan Jordan
Till Pereen på östra sidan Jordan
Från ett ord av liv till Lasarus
Till ord av död mot Jesus
Från flykt undan dödshoten
Till att gå för att möta dem som hotade honom

TIDIG VERKSAMHET I GALILEEN

DEN SISTA PÅSKEN

Tid: Omkr 4 mån, jan till april 31 eKr
Texter: Matt 4:13–25, 8:2–4,14–17, 9:1–17,
Mark 1:16–2:22, Luk 4:14b–5:39,
Joh 4:43–54 Andel: 4,5 %
Kort historik: Vid Sykars brunn, körs ut
ur Nasaret, till Kapernaum, runt i Galileen.

Tid: En vecka, april 33 eKr Texter:
Matt 21–27, Mark 11–15, Luk 19:29–23:56,
Joh 11:55–19:42 Andel: 29,7 % Kort
historik: Jesus instiftar nattvarden, förråds,
prövas i sex rättegångar, döms trots
sin oskuld, korsfästs, dör och begravs.

30 eKr

31 eKr

Från hemstaden Nasaret
Från törst efter vatten
Från förkunnelse

32 eKr

33 eKr

30 eKr

31 eKr

Till sitt nya hem i Kapernaum Från folkets jublande mottagade
Till törst efter evigt liv Från bedjande händer i Getsemane
Till efterföljelse Från livet bland människor

32 eKr

33 eKr

Till folkets hatfyllda dödsdom
Till genomborrade händer på Golgata
Till döden för människor

MELLANGALILEISK VERKSAMHET

EFTER UPPSTÅNDELSEN

Tid: Omkr12 mån, maj 31– april 32 eKr
Texter: Matt 5:1–8:1, 5–13,18, 23–34,
9:18–15:20, Mark 2:23–7:23, Luk 6:1–9:17,
Joh 5:1–7:1 Andel: 23,5 %
Kort historik: Bergspredikan, reser omkring
i Galileen, stillar stormen på Gennesaret.

Tid: 40 dagar, april till maj 33 eKr
Texter: Matt 28, Mark 16, Luk 24,
Joh 20–21 Andel: 4,0 %
Kort historik: Jesus uppstår från de
döda, visar sig för lärjungarna, ger
missionsbefallningen, far upp till himlen.

30 eKr

31 eKr

Från att välja de tolv
Från att förkunna budskapet
Från att lärjungar följer honom

32 eKr

33 eKr

30 eKr

31 eKr

Till att undervisa de tolv Från dödsriket
Till att förkastas för budskapet Från ett tomt kors
Till att lärjungar lämnar honom Från Jesus som människa på jorden

32 eKr

33 eKr

Till himmelriket
Till en tom grav
Till Jesus hos Fadern

*Avser andelen av texten i de fyra evangelierna. Se vidare sidorna 34–37.

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

• Lägg märke till vad
Jesus säger om sig själv.
• Lägg märke till vad
människor säger om Jesus.
• Lägg märke till exempel
på tro, tvivel och otro.
• Lägg märke till vad som
sägs om varför Jesus kom.

• Lägg märke till hur en
berättelse hänger ihop
med berättelsen före och
berättelsen efter.
• Lägg märke till atmosfär
och känslostämningar i de
olika berättelserna. Ser du
hat, glädje, vrede, förundran?

• Lägg märke till skillnader
och likheter mellan de fyra
evangelierna. Vilka berättelser finns bara på ett
ställe? Vilka finns med
i alla fyra? Vad kännetecknar de olika evangelierna?

En översikt – epok för epok (II)

30

40

50

FÖRSAMLINGENS FÖDELSE

TREDJE MISSIONSRESAN

Tid: Omkr 2 år. 33–35 eKr
Text: Apg 1–7 Andel**: 25,8 %
Kort historik: Jesu himmelsfärd, Anden
faller på pingstdagen, församlingen grundas i Jerusalem och växer, Stefanus stenas
till döds och blir martyr.

Tid: 4 år, våren 53–maj 57 eKr
Texter: Apg 18:23–21:16 Andel: 10,2 %
Brev: 1 och 2 Korintierbrevet, Romarbrevet
Kort historik: Genom Mindre Asien till

60

Från Jesus hos lärjungarna på jorden
Från Anden hos Fadern
Från Jesu uppståndelsekropp

70

80

Kapernaum
i Galileen
Här upprättar Jesus sin
70
80
90 100 eKr bas när han kommer till
Galileen (Matt 4:13, Mark
2:1). Här bor han troligen
Till Efesos i Mindre Asien hemma hos Petrus (Matt
Till Tyrannos lärosalar 8:14) och kommer att
undervisa i synagogan
Till mer än två år i Efesos (Mark 1:21).

Efesos, genom Makedonien till Korint,
sedan åter till Efesos och Jerusalem.

90 100 eKr 30

Till Jesus hos Fadern i himlen
Till Anden på jorden
Till Jesu församlingskropp

Översikt

Sju städer som
representerar
evangeliets
utbredning

40

50

60

Från Antiokia
Från Salomos pelarhallar
Från flackande från ort till ort

FÖRFÖLJELSE

FÅNGENSKAP I CAESAREA

Jerusalem
i Judéen
När Jesus till slut återkommer
till Jerusalem
inför tre rättegångar – hos Felix, Festus
(Matt 16:21) är det för att
och till slut Kung Agrippa. Kunde ha
offra sitt liv för våra
frigetts men vädjade till kejsaren.
synder. Han korsfästs,
30
40
50
40
50
60
70
80
90 100 eKr 30
60
70
80
90 100 eKr dör och begravs men
uppstår igen på tredje
dagen.
Från motstånd
Till fångenskap i Caesarea
Till förföljelse Från frihet att resa i Romarriket
Från Jerusalem
Till Judéen och Samarien Från förkunnelse till hedningar Till förkunnelse inför romerska potentater
Antiokia
Till tålmodig påtvingad väntan
Från Filippus som diakon
Till Filippus som pionjärevangelist Från målmedveten framåtanda
i Syrien
När evangeliet börjar
SAULUS OMVÄNDELSE
RESAN TILL ROM
sprida sig från Jerusalem
får Antiokia (Apg 13:1) en
Tid: 3 år, aug 59–våren 62 eKr
Tid: 13 år, 35–48 eKr (parallell med 12)
central roll. Det är förText: Apg 27:1–28:31 Andel: 7,7 %
Texter: Apg 9:1–30, 11:19–30
samlingen här som
Brev: Efesierbrevet, Kolosserbrevet,
Andel: 4,3 % Kort historik: Saulus
sänder ut Paulus och
Filemonbrevet, Filipperbrevet Kort
omvändelse på Damaskusvägen, Paulus
Barnabas på missionshistorik: Seglar med tre fartyg, kommer
ut i öknen, sedan till Jerusalem, Tarsus
resor som för budskapet
via Malta till Rom. Hamnar i husarrest.
och Antiokia.
vidare.
30
40
50
40
50
60
70
80
90 100 eKr 30
60
70
80
90 100 eKr
Efesos
i Mindre Asien
Från Saulus, förföljaren
Till Paulus, förkunnaren Från fängelsecell i Caesarea
Till fångtransport mot Rom Efesos är Mindre Asiens
Från hat mot de kristna
Till kärlek för Kristus Från lugnet i fängelsecellen
Till stormar på Medelhavet största stad. Paulus beFrån judisk legalism
Till kristen frihet Från Romarrikets utkant
Till Romarrikets huvudstad söker staden flera gånger
och på den tredje missionsresan stannar i över
FÖRSTA MISSIONSRESAN
PAULUS SENARE RESOR
två år (Apg 19:10) och
Tid: Omkr 6 år, våren 62– 68 eKr
Tid: 2 år, april 48–april 50 eKr
undervisar. Paulus skriver
Texter/brev: 1 Timoteus, Titus och
Texter: Apg 12:24–15:35 Andel: 11,8%
2 Timoteus, Hebreerbrevet, 1 och 2 Petrus, ett brev till församlingen.
Brev: Galaterbrevet Kort historik:
Judas Kort historik: Paulus reser till
Paulus resa till Cypern och Mindre Asien
Efesos, Kolosse, i Makedonien, Mindre
(Antiokia i Pisidien, Ikonium, Lystra,
Aten
Asien, till Kreta, Nikopolis, Grekland, Rom.
Derbe), apostlamötet i Jerusalem.
i Grekland
30
40
50
40
50
60
70
80
90 100 eKr 30
60
70
80
90 100 eKr En plats där Paulus inte
kunde grunda en församling, men hans tal på
Till ny frihet att resa i hela Romarriket Areopagen mitt i staden
Till Cypern och Galatien Från fångenskap i Rom
Från Antiokia
Till ny fångenskap för evangeliets skull (Apg 17: 22–34) slår an
Till missionsarbete Från resor i evangeliets tjänst
Från missionskallelse
Till att dö för sin Mästare tonen för den apologetiska
Till evangeliet på allas villkor Från att leva för sin Mästare
Från evangeliet på judarnas villkor
diskussionen i hela Nya
testamentet.

Tid: 13 år, 35–48 eKr (parallell med 13)
Text: Apg 8, 9:31–11:18, 12:1–23 Andel:
12,0 % Brev: Jakobs brev, Kort historik:
Förföljelse, etiopiske hovmannen omvänds,
samarierna får höra evangeliet, händelserna
i Cornelius hus.

Tid: 2 år, maj 57–aug 59 eKr
Text: Apg 21:17–26:32 Andel: 17,8 %
Kort historik: Förs till Caesarea. Ställs

ANDRA MISSIONSRESAN

JOHANNES SKRIFTER

Tid: Omkr 3 år, april 50–våren 53 eKr
Texter: Apg 15:36–18:22 Andel: 10,4 %
Brev: 1 och 2 Tessalonikerbrevet
Kort historik: Genom Mindre Asien, till
Troas, till Europa, Filippi, Tessalonika,
Berea, Aten, Korint, Efesos och Jerusalem.

Tid: 5 till 10 år, runt 85–95 eKr
Texter/brev: 1, 2 och 3 Johannes, Uppenbarelseboken Kort historik: Breven troligen

Korint
i Grekland
Greklands
största hamnskrivna från Efesos medan Uppenstad där det bildas en
barelseboken skrevs från fångenskapen
församling (Apg 18:1)
på ön Patmos.
– en stökig församling.
60
70
80
90 100 eKr 30
60
70
80
90 100 eKr Paulus stannar i staden
30
40
50
40
50
två år och skriver två brev
dit som vi har bevarade
Till frihet i Anden i Nya testamentet.
Från Antiokia i Asien
Till Aten och Korint i Europa Från fångenskap till kroppen
Till Guds tron i himlen
Från en syn i Troas
Till Lydias omvändelse i Filippi Från Patmos på jorden
Till hopp om det som ska komma
Från en fd farise från Jerusalem
Till grekiska filosofer på Areopagen Från insikt om vad som nu är
Rom
i Italien
**Avser andelen av texten i Apostlagärningarna.
Till slut når evangeliet till
Romarrikets huvudstad
I början av sitt evangelium säger Lukas att "många"
Apostlagärningarna gör inte anspråk på att vara en – Rom (Apg 28:16). En
församling här blir strateredan hade skrivit redogörelser över Jesus (Luk 1: 1-4).
uttömmande redovisning om alla händelser som
Även om vissa forskare har hävdat att det var en lång period av
ägde rum i den första församlingens expanderande gisk. Härifrån kan budskapet nå hela Romarmuntlig tradition innan något väsentligt om Jesus och den tidiga
verksamhet. Inget sägs om utbredningen [åt andra riket på det utbyggda
församlingen skrevs ned, talar bevisen mot en sådan hållning;
håll]... trots att det måste funnits kristna i Egypten vägsystemet.

världen som Jesus föddes in i var mycket bildad.

DA Carson och Douglas Moo

och Syrien i ett mycket tidigt skede.

Merrill Tenny
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En kronologisk översikt av Nya

Kronologi

Siffrorna motsvarar de perioder som finns i översikten på sidan 16 och 17.

Och Ordet blev
kött och bodde
bland oss, och
vi såg hans härlighet, den härlighet som den
Enfödde har från
Fadern. Och han
var full av nåd
och sanning
(Joh 1:14)

JOHANNES
DÖPAREN
till
förelöparen
Messias

MARIA
m
jungfrun so
blev mor till
n
Guds So

Bebådelsen till
Maria (omkr. 8–5 fKr)
Johannes döparens
födelse
Jesu födelse i
Betlehem (omkr. 7–4 fKr)

Jesus
prövas av
djävulen

NIKODEMUS
m
fariseen so
blev lärjunge
s
till Jesu

Jesus i
Jerusalem
vid påsken (I)
Samtal med
Nikodemus

Jesus flyr
till Egypten

VAD VI MÖTER
I BÖRJAN
AV NYA
TESTAMENTET
• Det grekiska väldet
på 300-talet spred
det grekiska språket
i regionen. Det gjorde
det möjligt att bli förstådd i hela regionen.
• Efter det grekiska
rikets sönderfall gör
judarna uppror och
under en tid vinner
de frihet. Men Mackabeerna slås ner och
kvar finns hoppet om
en befriare, Messias.
• Romarna blir den
makt som tar över.
Bland annat bygger
de ett vägnät genom
sitt rike som gör det
lätt att färdas.
• Paulus skriver
”När tiden var inne
sände Gud sin Son...”
(Gal 4:4).

F

Vilken period
i Nya
testamentet
skulle du
helst själv vilja
vara med om?
Varför just den
perioden?
Vad gör den
särskilt
intressant?

18

31 eKr
Jesus gör
under
i Kana

PAULUS
förföljaren
som blev
förkunnaren

JESUS
m
Guds Son soka
blev männis

FILIPPUS
m
diakonen so sblev mission
r
njä
pio

I BÖRJAN AV APOSTLAGÄRNINGARNA
... möter vi en liten skara på elva undrande lärjungar och några kvinnor
som alla svikit Jesus och förnekat sitt samröre med honom och som nu
kurar i ett undanskymt rum på andra våningen i ett hus i Jerusalem...
Paulus
Paulus
Stefanus
till
Paulus
omvändelse
martyr
Antiokia
i Jerusalem
(II)
Paulus
i
PingstJerusalem (I)
dagen
Jakob
Petrus
Jesu död
blir
förkunnar
och uppmartyr
till hedningar
ståndelse

1

3

Jakobs
brev

1 Tessalonikerbrevet

2

4

Apostlagärningarna
börjar

35 eKr

Paulus
i Arabien
och
Damaskus

40 eKr

Paulus
till
Tarsus

Jesus kommer och
förkunnar för folket
Jesus träder fram. Riktar sig främst
till judarna (jfr Matt 10:5–6). Presenterar sig som Messias (Joh 1:14–16)
Tid: Omkr. 2 år (Jan 30–dec 31 eKr)
Text: Luk 1:1–18:3, Matt 12:22–37

1 Korintierbrevet

6
2 Korintierbrevet

7
Romarbrevet

Paulus till
Europa
BARNABAS
an
länken mellh
Petrus oc
s
Paulu

Paulus till
Antiokia
2

45 eKr
Paulus
på Cypern
Paulus i
Galatien

Jesus i
Jerusalem vid
påsken (II)

5

2 TessaloGalaterbrevet nikerbrevet

PAULUS
PETRUS
JOHANNES
30 eKr

Jesus kallar
fyra lärjungar
(Petrus,
Andreas,
Johannes och
Jakob), senare
också Levi
(Matteus)

Jesus i
Judéen

I BÖRJAN AV EVANGELIERNA
... möter vi ett folk under romersk överhöghet. Många i det religiösa
ledarskapet har kompromissat med tron för att få del av makten.
Det spirar ett hopp att Messias ska komma och återge dem friheten.
Men få väntar att han ska anlända som ett litet barn fött i enkelhet...

PETRUS
ledare i den
tidiga
n
församlinge

Jesus
håller
Bergspredikan

Jesus
väljer ut
tolv
lärjungar

Jesus möter
kvinnan vid
Sykars brunn

30 eKr
Johannes
Döparen
framträder

Jesus i
Galileen,
förkunnar
och helar

PETRUS
JESUS
JOHANNES DÖPAREN

Jesus som 12-åring
i templet (omkr. 6 eKr)
Jesus växer
upp i Nasaret

Jesus fördrivs
från Nasaret,
flyttar till
Kapernaum

Jesus kallar
lärjungarna
första gången

Jesus
döps av
Johannes

JOHANNES
m
lärjunge so n
tillhörde den
inre kretse

PETRUS t
ge
fick uppdra
att leda
n
församlinge

1

Jesus förkastas och han
vänder sig till lärjungarna
Jesus drar sig undan folket. Han
ägnar mer tid åt att undervisa
sina lärjungar (Matt 16:16).
Tid: 6 mån (Jan–juni 32 eKr)
Text: Luk 8:4–9:21, Matt 16:13–20

Paulus
Paulus till fånge i
Korint Caesarea

Paulus i
Aten och
Korint
Paulus i
Jerusalem (IV)
och Antiokia

5,6,7

3,4

50 eKr

Apostlamötet i
Jerusalem (III)

55 eKr

Paulus till
Efesos

60 eKr

Paulus Paulus
resa
till Jerusalem (V) till Rom

Lärjungarna förstår och
Jesus går mot korset
Jesus vänder först nu blicken mot
Jerusalem, blir korsfäst men uppstår på den tredje dagen. Tid:
Knappt 1 år (Juli 32–maj 33 eKr)
Text: Luk 9:22–24:53, Matt 16:21

testamentet

• Flera olika kronologiska förslag cirkulerar. Det handlar bland annat
om längden av Jesu offentliga verksamhet och tiden för Jesu död och
uppståndelse (30 eller 33 eKr). Översikten följer i stort Dr. Harold
Hohners förslag på kronologi.

I SLUTET AV EVANGELIERNA
... möter vi en Messias som förklarat att hans rike inte är av denna världen.
Han har dött och uppstått och därigenom lagt grunden för sitt välde. Han
lämnar sina återstående lärjungar med ett löfte om en annan hjälpare,
Anden, och med ett uppdrag att förkunna budskapet i hela världen.

ANDREASa
en av de fyr rna
ga
första lärjun des
som kalla

Jesus på nytt
i Galileen,
förkunnar
och helar
Jesus
börjar tala
i liknelser

JAKOB
or
Johannes brre
som sena
blev martyr

MATTEUS
n
tullindrivaret av
et
som skrev rna
evangelie

Jesus drar
sig undan i
Dekapolis

Jesus drar
sig undan
till Tyrus
och Sidon

Jesus
stillar
stormen
Jesus ger
mat åt 5000

Jesus på
förklaringsberget

Petrus
bekännelse

32 eKr
Jesus
förkastas
en det
religiösa
ledarskapet
Johannes
Döparen
avrättas

Jesus i
Jerusalem vid
påsken (III)

Jesus
sänder ut
lärjungarna

8

12

16

Efesierbrevet

Petrus
första brev

2 Timoteusbrevet

9

13

17

Kolosserbrevet

1 Timoteusbrevet

10

14

Filemonbrevet

Titusbrevet

11

Jesus i
tysthet
genom
Samarien till
Jerusalem
Jesus
sänder ut
72 lärjungar

TIMOTEUS m
so
tonåringen s
blev Paulu
an
m
te
as
rm
nä

TITUS
greken som
rta
hade ett hjät
för Korin

Judas
brev
LUKAS
läkaren som
blev Guds
historiker

15

12,15

17,18

Judarna
vill stena
Jesus

Jesus på
Emmausvägen
Jesus två
gånger i
Övre salen

Jesus
besöker
Marta och
Maria

18

16

Jesus
uppstår

Fortsättning
på nästa
tidsaxel

ONESIMUS
slaven somm
blev fri genot
evangelie

Jesu
himmelsfärd

33 eKr

Jesu intåg i Jerusalem vid påsk (IV)
Jesus rensar templet
torsdag kväll
Jesus i Övre salen
torsdag sen kväll
Jesus ber i Getsemane
fredag natt
Jesus inför judiska ledare
fredag morgon
Jesus inför romerska ledare
fredag fm
Jesus korsfästs och dör
fredag em
Jesus begravs

JOHANNES
som fick en e
uppenbarels

I SLUTET AV
APOSTLAGÄRNINGARNA
... möter vi en växande församling
som nått Romarrikets huvudstad.
Budskapet sprids av lärjungar som
vågar livet för sin uppståndne
mästare. Förkunnelsen har nått alla
slags människor från höga potentater
i Romarrikets maktstrukturer till
enkla människor på samhällets
botten, det har nått Afrika, Mellanöstern, Grekland och Rom. Förföljelse kan inte hindra spridningen.

20
Johannes
andra brev

21
Johannes
tredje brev

22

Uppenbarelseboken
Johannes
till Patmos

Jerusalem
förstörs
av romarna

19,20,21,22
65 eKr

Paulus
fånge
i Rom

Paulus
fri igen,
reser åter
runt

70 eKr

Paulus
åter fånge
i Rom

75 eKr

80 eKr

85 eKrr

990 eKr

Johannes
till Efesos (?)

Evangeliet förkunnas
i Jerusalem
Lärjungarna sitter samlade. Anden
kommer över dem och de börjar
frimodigt förkunna evangeliet.
Tid: 2 år (33–35 eKr)
Text: Apg 1–7

Salig är den som
läser upp och
saliga de som
lyssnar till
profetians ord
och tar vara på
det som står
skrivet i den,
för tiden är nära.
(Upp 1:3)

Jesus ger
missionsbefallningen

Johannes
första brev

Hebreerbrevet

13,14

Jesus möter
Sackeus
i Jeriko

19

Paulus
avrättas
i Rom
Petrus
FilipperPetrus
avrättas
brevet
andra brev
i Rom
Apg slutar
8,9,10,11

Jesus
förutsäger sin
död och
uppståndelse

Jesus
uppväcker
Lasarus
i Betania
Jesus till
Pereen

Kronologi

Evangeliet förs vidare till
Judeen och Samarien
Förföljelsen får lärjungarna att lämna Jerusalem. Förföljaren Saulus
blir omvänd och blir en av dem.
Tid: 13 år (35–48 eKr)
Text: Apg 8–12

Evangeliet förs till Romarrikets huvudstad Rom
Budskapet sprids vidare till Asien,
Grekland och Rom. Och alla
vägar bär sedan vidare från Rom.
Tid: 14 år (48–62 eKr)
Text: Apg 13–28

VAD VI MÖTER
I SLUTET
AV NYA
TESTAMENTET
• Vi ser hur evangeliet sprider sig. Det
har nått huvudstaden
Rom och från Rom
fortsätter budskapet
ut i den då kända
världen.
• Men evangeliet utsätts också för angrepp. Villolärare
nästlar sig in och
försöker förvränga
budskapet om nåd
och makthavare
utsätter de kristna
för förföljelse.
• Deporterad till ön
Patmos får den sist
levande aposteln
Johannes motta
en uppenbarelse som
inger hopp om
framtiden och den
slutliga triumfen.

F

Vilken av Nya
testamentets
alla gestalter
har du lättast
att identifiera
dig med? Vad är
det som gör att
du fastnar för
honom eller
henne?
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Jämförelse

En jämförelse av evangelierna
Det finns likheter och skillnader mellan de fyra evangelierna. Här är en jämförelse av några särdrag vi kan se och på
vilket sätt varje evangelist bidrar till att ge oss en mångfacetterad bild av Jesu liv och verk. Läs om författarna, om
spåket, målgruppen, om unikt material och om Jesu första och sista yttrande.

Många andra
tecken som inte
är nerskrivna
i denna bok
gjorde Jesus
inför sina
lärjungar. Men
dessa har blivit
nerskrivna för
att ni ska tro
att Jesus är
Messias, Guds
Son, och för
att ni genom tron
ska ha liv
i hans namn.
(Joh 20:30–31)

VAD ÄR ETT
EVANGELIUM?
• Ordet evangelium
betyder glädjebud.
• Från början syftade
det inte på en skrift,
utan ett muntligt
utrop: budskapet
av glädje och seger.
• Evangeliet har
kommit att stå som
beskrivning av det
centrala i tron, erbjudandet om frälsning genom tron.
• Ordet har i överförd
bemärkelse kommit
att användas om de
böcker som berättar
om Jesus, om den
frälsning han gjorde
möjlig genom sin död
och uppståndelse.
• Evangeliernas litterära form har ingen
motsvarighet i annan
litteratur.

F

Vad skulle gå
förlorat om vi
bara hade ett
enda
evangelium?
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MATTEUS
Författare

Yrke
Vad vet vi om honom?
Släkt
Målgrupp
Jesus framställs som...
Tecken på val av målgrupp

Antal kapitel/verser/ord**
En nyckelvers
Karaktär
Arrangerad
Anslag
Släkttavlan
Andelen ord av Jesus
Antal citat ur GT
Andel unikt material
Inbördes relation

• De vise männen (2:1–12)
• Barnamorden (2:16–18)
• Helar två blinda (9:27–34)
• Flera liknelser (13:44–53,
25:1–30)
• Petrus bekännelse (16:13–20)
• Yttersta domen (25:31–46)
Tidsperspektiv
Ser ofta bakåt
Kännetecken
Mer om det offentliga
Geografiskt fokus
Mer i Galileen
Betoning
Vad Jesus gör och säger
Språket
Grekiska med många judiska
influencer
Litterära kännetecken
Strukturerad runt fem längre
predikoavsnitt
Evangeliets inledning
Inleder med en strukturerad
släkttavla till Abraham (1:1–17)
Första orden från Jesus
”Låt det nu ske. Det är så vi
ska uppfylla all rättfärdighet”
(3:15)
Andel om sista påsken
34,5%
Fokus i passionsberättelsen Makthavarnas planering
och attack mot Jesus (26-27)
Sista orden från Jesus
”Och se, jag är med er alla
dagar till tidens slut” (28:20)
Sista orden
”Och se, jag är med er alla
dagar till tidens slut” (28:20)
Några unika berättelser

MARKUS

Enligt traditionen. Nämns
Enligt traditionen. Papias skribland andra av Papias
ver att han ”...blev Petrus tolk
i början av 100-talet.
(sekreterare)”. (jfr 1 Pet 5:13)
Tullindrivare (Matt 9:9–10)
Missionär (Apg 12:25)
En av apostlarna, även kallad Reste med Paulus (Apg
Levi (Mark 3:18, Matt 10:3)
15:37, Kol 4:10, File 1:24)
Alfeus son (Mark 2:14), bror Son till Maria (Apg 12:12), kutill Jakob (Luk 6:15) och Josef sin med Barnabas (Kol 4:10)
Främst judar
Främst romare (icke-judar)
Kungen
Tjänaren
Förutsätter förståelse av judis- Förklara judiska traditioner
ka seder (15:1–2), beskriver (7:2–4), använder latinska ord
hur Jesus uppfyller GT:s pro- (12:42*), betonar Jesu handfetior, ser Jesus som Messias. lingar framför undervisningen.
28 / 1071 / 18 346
16 / 678 / 11 304
Matt 21:5 (Matt 6:33)
Mark 10:45
Flera stora predikningar
Många under
Ämnesvis
Kronologiskt
Profetisk
Praktisk
Ordnar
Till Abraham (1:1–17)
Ingen
texterna
med
60%
42%
ett
syfte
53
36
42%
7%
Synoptiskt evangelium (I)
Synoptiskt evangelium (II)

• Om sådden (4:26–29)
• Botar dövstum (7:31–37)
• Botar blind (8:22–26)
• Om salt och eld (9:49–50b)
• Nakna flykten (14:51–52)

Talar om nuet
Mer om det offentliga
Mer i Galileen
Vad Jesus gör
Ibland grammatiskt enkel
grekiska
Snabba skiften mellan
episoder (sedan, genast)
”Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son” (1:1)
”Tiden är inne och Guds rike
är nära. Omvänd er och tro
på evangeliet!" (1:15)
30,6 %
Hans fruktansvärda lidande
och tragiska död (14–15)
”De ska lägga händerna på
sjuka, och de ska bli friska”
(16:18)**
”Herren verkade tillsammans
med dem och bekräftade
ordet genom de tecken som
åtföljde det” (16:20)***

LUKAS

JOHANNES

Enligt en samstämmig fornkyrklig tradition. Även författare till Apostlagärningarna.
Läkare (Kol 4:14)
Reste med Paulus (Apg 16:10
”vi”, 2 Tim 4:11, File 1:24)
Okänd

24 / 1151 / 19 482
Luk 19:10
Många liknelser
Kronologiskt
Historisk
Till Adam (Luk 3:23–38)
50%
25
59%
Synoptiskt evangelium (III)

Bokens inre vittnesbörd (Joh
21:7,24) liksom yttre källor
som till exempel Irenaeus.
Fiskare (Mark 1:19)
En av apostlarna, ”den Jesus
älskade” (Mark 3:17, Joh 21:20)
Son till Sebedeus (Mark 1:19),
bror till Jakob (Matt 4:21)
Alla människor
Guds Son
”Åt alla” (Joh 1:12). Visar på
Jesu gudomlighet genom en
rad ”tecken” som beskrivs
i boken (jfr 20:30–31).
21 / 879 / 15 658
Joh 20:31
Mer privat undervisning
Ämnesvis
Nio av tio
Andlig
verser unika
Ingen
för
Johannes
50%
20
93%
Kompletterande evangelium

• Johannes och Jesus (1:5–2:20)
• Jesus 12 år gammal (2:41–52)
• Änkan i Nain (7:11–17)
• Räkna kostnaden (14:28–33)
• Förlorade sonen (15:11–32)
• Om Sackeus (19:1–10)
• Till Emmaus (24:13–35)
Tittar mot framtiden
Mer om det personliga
Resan mot Jerusalem (9–19)
Vad Jesus säger
God, elegant, litterärt högtstående grekiska
Berättelser i par, många
liknelser, många böner
"[Jag] har...bestämt mig för att
skriva ner det i ordning" (1:1–4)
"Varför har ni letat efter mig?
Visste ni inte att jag måste
vara hos min Far?" (2:49)
20,1 %
Jesu oskuld, hans förlåtelse
av deras övergrepp (22–23)
”Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade
med kraft från höjden” (24:49)
”Och de var ständigt i templet och
Fortsätter
prisade Gud”.
i Apostla(24:53)
gärningarna

• Bröllopet i Kana (2:1–12)
• Nikodemus (3:1–21)
• Sykars brunn (4:1–42)
• Väcker Lasarus (11:1–57)
• Jesus tvättar fötter (13:1–17)
• Talet till lärjungarna sista
kvällen (14–17)
Blicken mot evigheten
Mer om det personliga
Många besök i Jerusalem
Vad Jesus säger
Enkel grekiska med
symboliska djup
Många ironier och paradoxer. Vittnesbörd.
En förunderlig kosmisk
hymn (Joh 1:1–18)
"Vad söker ni?...Kom
och se!" (1:38–39)
En sammanfattning
33,0 %
av temat
Jesu upphöjelse
och förhärligande (18–19)
”Om jag vill att han ska vara
kvar tills jag kommer, vad rör
det dig? Följ du mig!” (21:22)
”Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela
världen skulle rymma de böcker
som då måste skrivas” (21:25)

Främst greker (icke-judar)
Den fullkomliga människan
Förklarar geografi (4:31,
24:13), framställer Jesus som
den fullkomliga människan.

* Ordet som översätts kopparmynt är latinsk i grundtexten. Andra exempel 4:21, 5:9, 6:27, 12:14,15, 15:39,44,45,**Siffror är baserad på den grekiska grundtexten som återfinns i Logos software. ***Avsnittet Markus 16:9–20 saknas i de allra äldsta handskrifterna. Mark 16:9–20 är troligen inte skrivet av Markus
själv. Utan tillägget tycks evangeliet sluta plötsligt. Några handskrifter har ett annat, kortare slut. Utan tilläget slutar bolen: ”Då gick de ut och flydde från
graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sade ingenting till någon, eftersom de var rädda” (16:8).

När Jesus korsfästes, sattes en överskrift upp: "Detta är Jesus från Nasaret, judarnas konung". Den skrevs på tre språk: hebreiska, latin och grekiska.
Dessa tre språk representerade de tre dominerande kulturerna i medelhavsvärlden
när NT nedtecknades... Det finns ett evangelium avsett för var och en av dessa
grupper. Matteus riktar sig främst till hebreerna, Markus skriver främst för romarna
och Lukas främst till grekerna. Johannes däremot är mer kosmopolitisk i sitt anslag.
Wayne Jackson

"Evangeliet" är summan av all
sanning om frälsningen som
Gud har meddelat det till den
förlorade mänskligheten, såsom
den uppenbaras i hans Son och
i den heliga Skrift, Bibeln.
Hampton Keathley III

Att tolka evangelierna

Tolkning

Evangelierna är en speciell form av litteratur som beskriver en unik historisk period. Det nya bryter in i och med Jesu
ankomst till jorden, men tar inte slutlig form förrän i och med Jesu död och uppståndelse. Evangelierna utspelar sig under
gamla förbundets tid och blickar därför både bakåt mot det som varit och framåt mot det som ska komma.

1 ”[Jesus
säger till sin
mor:] Kvinna,
vad har vi
med det att
göra? Min
stund har
inte kommit
än.” (Joh 2:4)

EN PERIOD AV
FÖRBEREDELSE
Böckerna beskriver en period
av förberedelse.
GT:s profetior
ska fullbordas
och lärjungarna
förberedas. Allt
leder mot korset.

FRÄLSNINGS–
HISTORIA
Evangelisterna
har valt ut
händelser i Jesu
liv för att ge oss
frälsningshistorien. De är
valda med ett
syfte.

HISTORISK
BERÄTTELSE
Evangelierna är
historiska
berättelser om
vad Jesus sa och
gjorde. De ska
läsas och förstås
i sitt historiska
sammanhang.

2 ”Om du bär
fram din gåva
till altaret...
gå först och
försona dig
med din broder. Kom sedan
och bär fram
din gåva.”
(Matt 5:23–24)

”...när tiden var
inne sände Gud
sin Son”
(Gal 4:4)

3 ”Gå inte...
till hedningarna... eller in
i någon samarisk stad. Gå
i stället till de
förlorade fåren av Israels
hus. (Matt
10:5–6)

Vän
der
s
till f ig främ
olke
st
t

Eva
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för
bun
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de
sid
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3 ”Åt mig
har getts all
makt i himlen
och på jorden.
Gå därför ut
och gör
alla folk till
lärjungar!”
(Matt
28:18-19)

Vän
der
till l sig frä
ärju
m
n ga s t
rna

GT
GT

1 "Far,
stunden har
kommit.
Förhärliga din
Son...”
(Joh 17:1)

NÅGRA FRÅGOR SOM BÖCKERNA RESER
SOM VI BEHÖVER FÖRHÅLLA OSS TILL
• Vilka syften har berättelserna om Jesu under? Mönster
för oss eller händelser som säger något om honom?
• Vad innebär Guds rike (nämns 83 ggr)? Varför saknas
det nästan helt hos Johannes och i breven?
• Vad är en liknelse? Vad är syftet med liknelserna
och hur ska de tolkas? (Matt 13:1–23)
• Varje författare har fokus på en målgrupp. Hur utvecklar
de texten för att svara på målgruppens särskilda frågor?

Nya
t

elie
r

tes
t

2 ”[Jesus] måste
inte bära fram offer
varje dag som de
andra översteprästerna... Det
gjorde han en gång
för alla när han
offrade sig själv.”
(Hebr 7:27)

Det gamla
eller det nya
• Genom evangelierna fortsätter Jesus tala
om offer i templet (Matt 5:23),
om offerkistorna
vid templet
(Mark 12:43) och
om att respektera
de judiska högtiderna (Joh
2:13, 2:23, 5:1).

aka
m

Bli

cka
r

ot G
am

Några exempel
på hur övergången
syns i texterna
Centralt i evangelierna är Jesu
död på korset. Det är genom
Jesu död och uppståndelse som
Gud sluter det nya förbundet.
Det är då som historien vänder.
Jesus säger: ”[Detta] är det nya
förbundet genom mitt blod...”
(Luk 22:20)

Vän
mot der sig
kors
et

B re
ven
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e nt
et (

Apg
.

NT
)

tillb

SE PÅ
HELHETEN
Läs inte varje
berättelse var för
sig. Utan se hur
de hänger samman. Hur en
berättelse leder
in i nästa och
tankar utvecklas.

fra
må
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ot N
ya
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de t
et

Evangelierna beskriver en förberedelseperiod
och till slut själva övergången.

Från inledningen av [evangelierna]... fram till kulmen...
ser vi en fördjupad uppenbarelse av Jesus, om det
som händer och fortfarande måste hända, den ständiga korrigeringen av lärjungarnas felaktiga uppfattning om syftet
med Jesu tjänst. Den plågsamt långsamma utvecklingen av
förståelsen... av innebörden av Jesus liv hos de tolv.
Donald Hagner

[Jesus:] Jag går
inte upp till den
här högtiden än,
för min tid är
ännu inte inne.
(Joh 7:8)

Se

Nya
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Lagen eller
inte lagen
• Jesus säger att lagen
ska fullbordas (Matt 5:17)
men gör ändå avsteg mot gängse tolkningar tex av sabbatsbudet (Matt 12:1–8).

Vi måste inse att Jesus var unik och att
kristna inte kan förväntas att duplicera de
tecken och under han gjorde. Jesus gjorde
underverk för att bekräfta sin verksamhet och
ge en inblick i det kommande Gudsriket. Men
det gäller inte för varje kristen.
Michael Vlach

VÄGEN FRAM
TILL DEN RÄTTA
STUNDEN
FÖR JESUS
1. I Kana
”Min stund har inte
kommit än” (Joh 2:4).
2. Vid högtiden
”Ingen bar hand på
honom eftersom hans
stund ännu inte hade
kommit” (Joh 7:30).
3. Vid offerkistorna
”Ingen grep honom,
eftersom hans stund
ännu inte hade kommit” (Joh 8:20).
4. Vid sista påsken
”[Jesus]: Stunden har
kommit när människosonen ska förhärligas” (Joh 12:23).
5. Vid sista påsken
”Jesus visste att hans
stund hade kommit,
att han skulle... gå till
Fadern” (Joh 13:1
jfr Matt 26:18).
6. I Getsemane
”Han... bad att om
möjligt få bli förskonad från denna
stund” (Mark 14:35).
7. På korset
"Far, stunden har
kommit. Förhärliga
din Son...” (Joh 17:1,
jfr Mark 14:41).

F

Finns det
fortfarande
i dag något från
det gamla
förbundet som
lever kvar i
undervisningen?
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Evangeliernas geografi (I)

Geografi

Sedan kom en
av judarnas
högtider, och
Jesus gick upp
till Jerusalem.
(Joh 5:1)

Geografiska
platser som omnämns
i de fyra evangelierna.

Sidon (18)

Avstånd
Från Jerusalem till...
9,6 km
... Betlehem
104 km
et
... Nasar
136 km
m
au
rn
pe
Ka
...
24 km
... Jeriko

PLATSER
i JERUSALEM

A Siloamdammen
(Joh 9:7)
B Betesdadammen
(Joh 5:2)
C Golgata – platsen
för korsfästelsen
(Matt 27:33)
D Kidrondalen
(Joh 18:1)
E Getsemane – där
Jesus bad (Mark 14:32)
F Jesu grav – nära
Golgata (Joh 19:41)
G Templet – flera
besök (Matt 21:12)
H Övre salen – där
lärjungarna samlades
(Luk 22:12)
I Herodes palats
(Luk 23:7)
J Kaifas palats
(Matt 26:3)
K Krukmakaråkern
– köpt för Judas silverpengar (Matt 27:7)
L Stengården (även
Gabbata) (Joh 19:13)
[Placering omtvistad]

B

Sarefat (26)

ABILENE (8)

Tyrus (17)

Caesarea Filippi (23)
GALILEEN (2)
D

Gennesaret (25)
Magdala/Dalmanuta (22)
G
Kana (19)
Nasaret (11)
C
Nain
(27)
Medelhavet

H

Salim (29)

ITUREEN (6)
Korasin (21)
Kapernaum (12)
Betsaida (13)
TRACHONITIS (7)
Gerasa (30)
Gennesarets sjö (35)
Gadara (31)
DEKAPOLIS (3)
Ainon (28)

SAMARIEN (5)
F

Sykar (20)
Arimatea ? (14) Efraim (32)

B

JERUSALEM

Jordan (35)
Jeriko (15)

L

(37)

A
G

C F

E

E

Emmaus (33)
Jerusalem (10,37)

I

Betabara/
Betania(34)

Betlehem (9)

I
A

D

JUDEEN (1)
Betfage (16)
Betania (24)

J
H

F

Har du besökt
Israel? Hur tror
du det skulle
påverka dig att
se Bibelns
platser i
verkligheten?
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A

IDUMEEN (4)

K

20 km
Jerusalem ligger där tre branta
Namnet Sions berg syftade från början på
raviner löper samman... Det är
Jerusalems sydöstra kulle (1). När templet
Kidrondalen (1), Ostmakardalen (2) och byggts på tempelberget räknades också denna nya
Hinnomsdalen (3). Kidrondalen [Joh
delen av staden in i Sion (2). [Några väljer felaktigt
18:1] löper från norr och till söder och att kalla berget i sydvästra Jerusalem för Sion (3)].
ligger på den östra sidan av staden.
Sion används även om hela Jerusalem.
land-of-the-bible.com

Herbert Sundemo

Ytor: Israel 20 770 km2
Västbanken 5 879 km2
Sverige
Östra Jerusalem 70 km2
2
100 km Golanhöjderna 1 150 km
Som jämförelse:
Småland 29 330 km2

Evangeliernas geografi (II)

Geografi

Evangelierna utspelar sig på olika platser i dåtidens Israel. Här är en sammanställning av alla geografiska uppgifter som
har anknytning till Jesu liv och verk. Det går också att se vilka platser som prioriteras av de olika evangelieförfattarna.
• OMRÅDEN
Judeen
Galileen

MATTEUS

MARKUS

1 2:1, 5,22, 3:1, 4:25, 19:1,
24:16
2 2:22, 3:13, 4:12, 15, 23, 25,
17:22,19:1, 21:11, 26:32, 69,
27:55, 28:7,10,16
3 4:25
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –

LUKAS

JOHANNES
3:22, 4:3,47,54, 7:1,3, 11:7

1:9,14,28,39, 3:7, 6:21, 9:30,
14:28, 15:41, 16:7

1:5,65, 2:4, 3:1, 4:44, 5:17,
6:17, 7:17, 21:21, 23:5,51
2:4,39, 3:1, 4:14,31, 5:17,
8:26, 17:11, 23:5,49,55, 24:6

5:20, 7:31
3:8
–
–
–
–

–
–
17:11
3:1
3:1
3:1

7:42
1:19, 2:13,23, 4:20,21,45,
5:1,2, 7:25, 10:22, 11:18,55,
12:12

1:5, 3:7, 10:1, 13:14

Dekapolis
Idumeen
Samarien
Itureen
Trachonitislandet
Abilene
• ORTER
Betlehem
Jerusalem
(se också spalten
till vänster)

9 2:1,5,6,8,16,18 (Rama)
10 2:1,3, 3:5, 4:25, 5:35, 15:1,
16:21, 20:17,18, 21:1,10,
23:37

–
1:5, 3:8,22, 7:1, 10:32,33,
11:1,11,15, 15:41

Nasaret

11 2:23, 4:13, 21:11, 26:71

1:9,24, 10:47, 14:67, 16:6

Kapernaum
12
Betsaida
13
Arimatea
14
Jeriko
15
Betfage
16
Tyrus
17
Sidon
18
Kana
19
Sykar
20
Korasin
21
Magdala/Dalmanuta
22
Caesarea Filippi
23
Betania
24
Gennesaret
25
Sarefat
26
Nain
27
Ainon
28
Salim
29
Gerasa
30
Gadara
31
Efraim
32
Emmaus
33
Betabara/Betania
34
• VATTENDRAG
Jordan
35
Galileiska sjön, Tiberias
sjö, Gennesarets sjö
36
• BERG
Olivberget
37

Tvärsnitt

Medelhavet
havsnivå

1:43, 2:1, 11, 4:3,43,45,46,
47,54, 7:1,9,41,52, 12:21,
21:2
–
–
4:4
–
–
–

4:13, 8:5, 11:23, 17:24
11:21
27:57
20:29
21:1
11:21,22, 15:21
11:21,22, 15:21
–
–
11:21
27:56,61, 28:1
16:13
21:17, 26:6,
14:34
–
–
–
–
–
8:28
–
–
–

1:21, 2:1, 9:33
6:45, 8:22
15:43
10:46
11:1
3:8, 7:24,31
3:8, 7:31
–
–
–
8:10, 15:40,47, 16:1,9
8:27
11:1,11,12, 14:3
6:53
–
–
–
–
5:1
–
–
–
–

2:4,15
2:22, 25, 38, 41, 43, 45, 4:9,
5:17, 6:17, 9:31, 51,53, 10:30,
13;4, 22, 31, 33, 34,17:11,
18:31,19:11, 28, 21:20, 21:24
1:27, 2:4, 2:39, 51, 4:14, 16,
34,18:37, 24:19
4:23, 31, 7:1, 10:15
9:10, 10:13
23:51
10:30, 18:35, 19:1
19:29
6:17, 10:13,14
4:26, 6:17, 10:13, 14
–
–
10:13
8:2, 24:10
–
19:29, 24:50
(5:1
4:26
7:1
–
–
–
–
–
24:13
–

3:5,6,13, 4:15,25, 19:1
4:18, 15:29

1:5,9, 3:8, 10:1
1:16, 7:31

3:3, 4:1
5:1

1:28, 3:26, 10:40
6:1,23, 21:1 (Tiberias)

21:1, 24:3, 26:30

11:1, 13:3, 14:26

19:29,37, 21:37

8:1

Kustremsan
omkring
40 km bred

Judeens
bergsbygder

Jerusalem
750 möh

Längdsnitt
Judeen

Samarien

Jerusalem Oliv750 möh berget

Gerissim Ebal

Galilieen

1:45,46, 18:5,7,19:19
2:12, 4:46, 6:17, 24, 59
1:44, 12:21
19:38
–
–
–
–
2:1,11, 4:46, 21:2
4:5
–
19:25, 20:1, 11, 18
–
1:28, 11:1,18, 12:1
–
–
–
3:23
3:23
–
–
11:54
–
1:28

Döda havet
400 muh

Hermonbergen
2 814 möh

Tabor

Havsnivån

Döda havet
400 muh

Jordanfloden

Jordandalen

[Jesus] tog...
med sig Petrus,
Jakob och hans
bror Johannes
och förde dem
upp på ett
högt berg.
(Matt 17:1)

Gennesarets
sjö

BERGEN I NYA
TESTAMENTET
Nya testamentet talar
om flera berg utan att
namnge dem.
A Sions berg i
Jerusalem – används
på flera olika sätt.
B Hermon (2 814
möh) – en möjlig plats
för förklaringsberget
(Matt 17:1).
C Tabor (575 möh)
– en annan möjlig
plats för förklaringsberget (Matt 17:1).
D Meron – en annan
möjlig plats för förklaringsberget.
E Olivberget (826
möh) – precis öster
om Jerusalem.
F Gerissim (881
möh) – Jesus talar om
berget med kvinnan
i Sykar (Joh 4:21–23)
G Hattins horn (Kurun Hattin) – en möjlig
plats för Bergspredikan (Matt 5–7).
Kallas ibland saligprisningarnas berg.
H Tabgha – en
annan möjlig plats
för Bergspredikan.
I Quarantania (366
möh) – enligt traditionen frestelsens berg
utanför Jeriko (Matt
4:8).

F

Varför har
Jerusalem blivit
en så central
plats i världshistorien?
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Matteus

Över hans
huvud hade
man satt upp
anklagelsen
mot honom.
Där stod skrivet:
"Detta är Jesus,
judarnas kung."
(Matt 27:37)

Tullarens berättelse om Kungen
Bibelbok: Evangelium enligt Matteus, Antal kapitel: 28, Litterär stil: Evangelium/
historia, Tid: Från omkring 6 fKr till 33 eKr, Skriven: Troligen någon gång mellan
58 och 68 eKr, Författare: Tullindrivaren Matteus (Levi), Nyckelord: Jesus, kungen,
Så ska bilden förstås: Tullaren lyfter fram Jesus som den väntade kungen. Kungens
förkunnelse handlar om himmelriket. Han riktar sig främst till en judisk läsekrets.

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRFATTAREN
MATTEUS

F

Matteus riktar
sig främst till
en judisk
läsekrets. Hur
påverkar det
ditt sätt att
läsa och tolka
texten?
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ORD UR
MATTEUS

ÖVERSIKT AV
MATTEUS EVANGELIUM
Tullindrivaren Matteus berättar om Jesu liv och undervisning. Boken är i stora stycken
arrangerad tematiskt. Matteus tycks ha en judisk läsare i åtanke då han refererar mycket
till GT och försöker visa hur Jesus uppfyller beskrivningen av den väntade Messias.

8:2

11:1

11:2

13:53

28:20

Kungen förkastas
13:54

19:1

19:2

26:1

26:2

28:20

Kungens offer
och triumf

Indelning

Ämnen

8:1

13:1

Kungens
väg mot korset

1:1

12:50

Kungen drar
sig undan

Kungen träder fram

Kungen
möter motstånd

1:1

Kungen
träder fram

Centralt

Kungen
presenterar sig

• Formellt är boken
anonym. Men det finns
ett starkt stöd hos
tidigare kyrkofäder där
de pekar ut Matteus
som författare (Irenaeus, Papias, Eusebius mfl). Det finns
inga förslag på någon
annan författare än
Matteus.
• Matteus (även kallad
Levi, Mark 2:14) var en
av Jesu lärjungar (Matt
10:3). Han kan ha varit
kusin till Jesus.
• Jesus kallade honom
vid tullhuset i Kapernaum, han lämnade
sin position (Luk 5:28)
och följde Jesus (Matt
9:9). Han ordnade en
fest för sina vänner
efter omvändelsen
(Matt 9:10–13).
• Han var en av de
lärjungar som väntade
i Övre salen efter Jesu
död och uppståndelse
(Apg 1:13).

MissionsUtsändningsBergsLiknelseFörsamlingsTalet på
befallningen
talet
predikan
talet
talet
Olivberget
Framträder
Sänder ut
Förkastas
Undervisar
Vägen mot
Riktar sig
offentligt
lärjungarna
av judarna
lärjungarna
korset
till världen
Mentorn – riktar sig
Medlaren – inriktar sig
Messias – riktar sig
främst till lärjungarna
främst mot korset
främst till folket

Geografi

Betlehem,
Nasaret

Tidsperiod

Ca 6 fKr–
30 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Främst i norr
(Galileen)

Främst i söder
(Judeen)
30–33 eKr

Tema: Jesus, kungen
• Allt som talar om Jesus
som Messias, kungen
• Citat ur och anspelningar
på GT (över 100), notera
uppfyllelse av profetior
• Himmelriket (32 ggr)
• Himlen, himmelsk Fader

Jerusalem

33 eKr

• Avsnitt av förkunnelse
• Notera ”När Jesus hade
avslutat...” (5 ggr)
• Alla olika sifferuppgifter
• Änglar, även drömmar
• Församlingen/kyrkan
(första gången det nämns)
• Omsorg om hedningar

33
Nej, sök först Guds
rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det
andra också.
34
Bekymra er alltså inte
för morgondagen, för
morgondagen bär sitt
eget bekymmer. Var dag
har nog av sin egen plåga.

Matt 6:33–34

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Jesus kommer som den
utlovade Messias men de
judiska ledarna förstår
inget. De lärjungar som
fattar sviker när det drar
ihop sig. Bergspredikan
– en klassiker.

Kända texter
och sammanhang:
• Matt 2 De vise männen
• Matt 5–7 Bergspredikan
• Matt 6:9–13 Fader vår
• Matt 6:33 Sök Guds rike
• Matt 13 Liknelsetalet
• Matt 24–25 Framtidstalet

Att läsa ett tematiskt evangelium
Matteus beskrivs som ett tematiskt evangelium (till skillnad från ett kronologiskt). Det betyder att händelserna inte
berättas i den ordning de inträffade utan är arrangerade för att belysa de teman som Matteus särskilt vill framhålla.

Övergripande tematisk struktur

Evangeliet är uppbyggt kring fem längre predikningar. Det finns ett samspel mellan berättelsen och undervisningen.
Berättelse
(1–4): Jesu
födelse och
inledande
verksamhet

Berättelse
(8–9): Jesus
demonstrerar
att han är
Messias

Berättelse
(11–12):
Jesus möter
motstånd och
anklagelser

Berättelse
(14–17): Jesus
fokuserar
på sina lärjungar

Berättelse
(19–23):
Jesus mot
Jerusalem
och korset

Berättelse
(26–28:17):
Jesus dör
på korset och
uppstår

Undervisning
(5–7):
Bergspredikan

Undervisning
(10):
Utsändningstalet

Undervisning
(13):
Liknelsetalet

Undervisning
(18):
Församlingstalet

Undervisning
(24–25):
Talet på
Olivberget

Undervisning
(28:18–20):
Missionsbefallningen

”När han gick
ner från
berget...”
(7:28–29)

”När Jesus
hade gett...
dessa instruktioner...” (11:1)

”När Jesus
hade avslutat
dessa liknelser...” (13:53)

”När Jesus
hade avslutat
detta tal...”
(19:1)

”När Jesus
hade avslutat
hela detta
tal...” (26:1)

Strukturmarkörer:
Varje predikan
avslutas med
en nystart.

Tematisk struktur: Matteus 8–10

Genom att titta på en av sektionerna kan vi se hur Matteus bygger sin tematiska framställning:

Tre berättelser
Jesus botar
en spetälsk
(8:1–4)

Berättelserna
visar vem
Jesus är

Andra
cykeln

Tredje
cykeln

Slutlig
undervisning

En utmaning
Jesus botar
officerens
tjänare (8:5–13)

Jesus botar
Petrus svärmor
(8:14–17)

Jesus förklarar
kravet för att
vara lärjunge
(8:18–22)

De tre berättelserna leder fram till en utmaning om lärjungaskap

Jesus stillar
stormen
(8:23–27)

Jesus botar
Jairus dotter och
en sjuk kvinna
(9:18–26)

Predikan:
Utsändningstalet

Jesus botar
två män som
är besatta
(8:28–34)

Jesus botar
en man som är
lam (9:1–8)

Jesus botar
två som är
blinda (9:27–31)
... som får
praktiska
konsekvenser

Jesus sänder
ut sina tolv
lärjungar
(10:1–4)

Jesus driver ut
en demon ur
en stum man
(9:32–34)

Jesus kallar
Matteus att bli
hans lärjunge
(9:9–17)
Därefter ger
han en
utmaning...

Jesus ger
Jesus varnar
instruktioner för svårigheter
till de tolv
de kommer
lärjungarna
att möta
(10:5–15)
(10:16–33)

Jesus talar
om behovet
av lärjungar
(9:35–38)

Jesu tal om
att ta sitt kors
på sig och
följa honom
(10:34–42)

De tre utmaningarna leder fram till ett konkret uppdrag

Första
cykeln

• Leder in i nästa sektion: Motståndet mot Jesus växer och kulminerar i att de anklagar honom för att använda
Beelsebuls makt (djävulens makt) (11–12). Som svar vänder sig Jesus till lärjungarna och börjar berätta liknelser (13).

ETT ANNAT
SÄTT ATT
DELA IN
MATTEUS

Vänder sig till folket
”Från den tiden började Jesus predika och
säga: "Omvänd er!
Himmelriket är nära"
(4:17).

Evangelium enligt Matteus
bildar en lämplig övergång
från Gamla till Nya testamentet. Det står vid dörren
till det nya och räcker handen
både bakåt och framåt.
Edvin Wirén

Vänder sig till lärjungarna
”Vid den tiden sade Jesus:
"Jag prisar dig Far... för att du
har dolt detta för de visa och
kloka och uppenbarat det för
små barn” (11:25).

OM VI SKULLE
LÄSA MATTEUS
I KRONOLOGISK
ORDNING
Ordningen baserad på
kronologin från Lukas.

1:1–25
2:1–23
3:1–17
4:1–12
4:17
4:13–16
4:18–22

8:14–17
8:2–4
9:1–17
12:1–21
5:1–8:1
8:5–13
11:2–30

Vänder sig mot korset
”Från den tiden började Jesus
förklara... att han måste gå till
Jerusalem och lida.. och att han
måste bli dödad och på tredje
dagen uppväckt” (16:21).
12:22–50
13:1–83
8:18
8:23–34
9:18–34
13:54–58
9:35–38

10:1–42
11:1
14:1–36
15:1–39
16:1–28
17:1–20
17:22–27

18:1–10
18:12–35
8:19–22
19:1–30
20:1–34
21:1–46
22:1–46

23:1–13
23:15–39
24:1–51
25:1–46
26:1–75
27:1–66
28:1–20

Matteus

Några
paralleller
mellan Mose
och Jesus
Utsattes
för mordförsök
som barn
• Mose tillhörde de barn
som Farao ville skulle
kastas i Nilen, men han
räddades (2 Mos 1:15–2:9).
• Matteus beskriver hur
Jesus skulle dödas av
Herodes, men han
räddades (Matt 2:13–18).
Kallades
ut ur
Egypten
• Mose kallas av Gud
att leda folket ut ur
Egypten (2 Mos 3:7–10,
12:37–42).
• Matteus beskriver hur
Jesus kallades av Gud
att lämna Egypten (Matt
2:15,19–21).
Gick
genom
vattnet
• Mose och folket döptes
när de tågade genom
Röda havet (2 Mos
14:21–22, 1 Kor 10:2).
• Matteus beskriver hur
Jesus kom till Jordan och
blev döpt av Johannes
Döparen (Matt 3:16).
Fördes
ut i
öknen
• Mose förde folket ut
i öknen till Sinai för
strapatser och prövningar (2 Mos 19:1–2).
• Matteus beskriver hur
Jesus av Anden fördes
ut i öknen för att prövas
(Matt 4:1).
Befriade
människan
från slaveri
• Mose används av Gud
för att befria folket från
det slaveri det levde under
(2 Mos 2:23, 6:6).
• Matteus beskriver att
Jesus ska befria oss från
syndens slaveri genom
sin offerdöd (Matt 16:21).
Instiftade
ett nytt
förbund
• Mose får motta lagen på
Sinai berg där Gud instiftar ett förbund med folket
(2 Mos 20:1–17, 24:8).
• Matteus beskriver hur
Jesus instiftar ett nytt
förbund genom sin död
på korset (Matt 26:28).
Fem undervisande
sektioner
• Mose får motta fem
skrifter (Pentateuken)
som ger historia och
undervisning (1–5 Mos).
• Matteus beskriver fem
av Jesu predikningar med
undervisning (Matt 5–7,
10, 13, 18 och 24–25).
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Markus

Markus om Jesus som tjänare
Bibelbok: Evangelium enligt Markus, Antal kapitel: 16, Litterär stil: Evangelium/historia, Tid: Från omkr. 30 till 33 eKr, Skriven: Troligen någon gång
mellan 55 och 65 eKr, Författare: Johannes Markus, efter aposteln Petrus
berättelse, Nyckelord: Jesus, tjänaren, Så ska bilden förstås: Markus som
skriver evangeliet som pekar på Jesus som
den sanne tjänaren. Han bygger på de
berättelser han fått från Petrus (som
betyder ”klippa”).

Här börjar
evangeliet
om Jesus
Kristus, Guds
Son.
(Mark 1:1)

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRFATTAREN
MARKUS

F

Gång på gång
använder Markus
ordet ”genast”.
Varför är
tempot så högt
uppskruvat?
Var Jesus
stressad?
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ORD UR
MARKUS

ÖVERSIKT AV
MARKUS EVANGELIUM
Markus, tidigare en lärjunge till Paulus, hamnar till slut som Petrus amanuens. Kanske är
det under Petrus fångenskap i Rom som han berättar sina minnen från tiden med Jesus
som Markus sedan skriver ner dem. Kanske skulle boken kunna kallas Petrusevangeliet.

Indelning

Ämnen

4:1

7:37

8:1

Förkastas
10:52

11:1

13:36

14:1

13:36

14:1

Upphöjs
15:47

16:1

16:20

16:20

Jesus uppstår
från de döda

3:35

8:1

Jesus offrar
sitt liv

1:1

7:37

Jesus möter
sina kritiker

Träder fram

Jesus
försvarar sig

1:1

Jesus möter
motstånd

Centralt

Jesus
presenterar sig

• Formellt är boken
anonym. Men det finns
stöd i utombibliska källor (tex Irenaeus) för
att Johannes Markus
(Apg 12:25) är författare.
• Petrus ses som apostolisk källa till evangeliet. Papias skriver
att ”Markus blev
Petrus tolk och skrev
ner Herrens ord”.
Förutom att ha skrivit
evangeliet kan han
möjligen, men
knappast troligen,
ha varit amanuens till
Andra Petrusbrevet.
• Markus kom troligen
från Jerusalem. Hans
mors hus blev en samlingsplats (Apg 12:12).
• Mannen i Mark
14:13–15 kan vara
Markus. Markus följde
med på Paulus första
missionsresa (Apg
12:25) men avbröt
resan (Apg 13:13).
• Barnabas tog med
honom till Cypern.
• Petrus kallar senare
Markus för ”min son”
(1 Pet 5:13). Och han
tycks ha tagits till
nåder av Paulus (Kol
4:10, 2 Tim 4:11).

Fokus på massorna
Fokus på lärjungarna
Fokus på korset
– en tjänare för folket
– en lärare till apostlarna
– ett offer för världen
Jesu offentliga
Vägen till
Jesu sista tid
verksamhet i Galileen
Jerusalem
i Jerusalem
Ett levande exempel –
En döende frälsare –
undervisning och underverk
försoningsoffer och uppståndelse
Galileen och
Pereen

Geografi
Tidsperiod

Omkring 3 år

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Judeen och
Jerusalem
Omkring
sex månader

Tema: Jesus, tjänaren
• ”Strax”, ”därefter”, ”genast” som markerar ”fart”
• Intresse för massorna
• Människors känslor och
reaktioner inför Jesus
• Förklaringar till judiska
seder och arameiska ord

Åtta dagar

• Notera alla tidsangivelser
• Sök alla referenser till
strand, sjö, skepp, storm
• Lägg märke till Jesu blick,
att vara blind och att se
• Hur ofta Petrus nämns
• Referenser till ”vägen”
• Tal om lärjungaskap

43
Men så är det inte hos
er. Nej, den som vill vara
störst bland er ska vara de
andras tjänare,
44
och den som vill vara
främst bland er ska vara
allas slav.
45
Människosonen har
inte kommit för att bli
betjänad, utan för att
tjäna och ge sitt liv till
lösen för många.
Mark 10:43–45

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Här går det undan. Handling framför undervisning. Genast berättar
Markus för en romersk
läsekrets hur Jesus
uppträder som tjänaren
som till slut offrar sitt liv.

Kända texter
och sammanhang:
• Mark 1:17 Jag ska göra
er till människofiskare
• Mark 10:31 Först ska bli
sist, sist ska bli först
• Mark 10:45 Människosonens tjänst och lidande

Att se Petrus som Markus källa
Markus var en av Petrus lärjungar. Enligt en
tidig tradition var Petrus den apostoliska
källan till Markus. Genom att följa texten
kan vi se hur Petrus observationer och
erfarenheter tycks genomsyra berättelsen.

Fiskarens intresse
för båtar och sjön

sätter ett ögonvittne som varit med.
• En som lade märke till att hela staden
samlades utanför Petrus hus (1:33)
• En som såg att vännerna gjorde hål i taket på
(Petrus?) hus för sin sjuke vän (2:4)
• En som var med och såg att vågorna slog in
och båten började sjunka (4:37)
• En som såg mannen som skrek och sargade
sig själv (5:5) och hur han kom springande (5:6).
• En som såg hur folket satte sig ner och hur
stora grupperna var (6:39–40)
• Se också 1:16–20, 1:29–31, 1:35-38,
5:21–24, 5:35–43, 9:36, 9:53–54, 9:14–15,
10:16, 10:32, 10:46, 14:32–42.

s

Petrus var fiskare. Evangeliet innehåller
många referenser till båtar och fiske.
• Båten: ”Jesus sade åt sina lärjungar att
hålla en båt redo för honom” (3:9, även 1:19,
1:20, 4:1, 4:36, 4:37, 5:2, 5:18, 5:21, 6:32,
6:34, 6:45, 6:47, 6:51, 6:54, 8:10, 8:13)
• Havet: ”bättre att... bli kastad i havet (9:42
även 11:23)
• Näten: ”De... kastade ut nät i sjön” (1:16,
även 1:18, 1:19)
• Rodden: ”Han såg hur lärjungarna slet
med rodden” (6:48)
• Sjön: ”De... kastade ut nät i sjön” (1:16,
även 2:13, 3:7, 4:1, 4:39, 4:41, 5:1, 5:13,
5:21, 6:47, 6:48, 6:53 och 8:13)
• Stranden: ”folket stod på stranden”
(4:1)
• Stormen/vindarna: ”Då kom en stark
stormvind” (4:37, även 4:39, 4:41, 6:48,
6:51)
• Vågorna: ”Vågorna slog in i båten”
(4:37)

Jämför Petrus tal
(Apg 10:34–43)...

Vad som särskilt
nämns om Petrus
Några detaljer om Petrus som bara
återfinns hos Markus:
• Att Petrus leder sökandet efter Jesus
(1:35–37)
• Att det är Petrus hus i Kapernaum (2:1–5,
1:21, 29–31 jfr Matt 4:13-16)
• Hur Petrus minns fikonträdet (11:20–21 jfr
Matt 21:18-19)
• Att en lärjunge [Petrus? 13:3] frågar Jesus
(13:1–4 jfr Matt 24:1–3)

Jesus

...med Markusevangeliets
disposition (Mark 1–16)

Petrus

• ”Här börjar evangeliet” (1:1)
• ”Himlen [delade] sig och Anden komma ner
över honom som en duva” (1:10)
• ”Jesus [kom] till Galileen” (1:14)
• Jesus går omkring, botar sjuka och gör
under (1:16–8:26)
• ”Så kom han in i Jerusalem och in på
tempelplatsen” (11:11). Hans tjänst i Jerusalem
[11–14]
• Fokus på Jesu död. ”Det var vid tredje timmen
som de korsfäste honom.” (15:25). ”Men Jesus...
gav sedan upp andan” (15:37) [15]
• ”Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste.
Han har uppstått, han är inte här!” (16:6)

• ”Det glada budskapet” (10:36,1917)
• ”Gud smorde Jesus från Nasaret
med den helige Ande” (10:38)
• ”...med början i Galileen” (10:37)
• ”Han gick omkring och gjorde
gott och botade alla” (10:38)
• ”Vi är vittnen till allt som
han gjorde... i Jerusalem”
(10:39)
• ”De hängde upp honom
på trä och dödade
honom” (10:39)
• ”Gud uppväckte honom
på tredje dagen” (10:40)

Petrus nämns i nio av Markusevangeliets sexton kapitel
1
1
3
2
1
1
3:16
5:37
8:29,32,33 9:2,5 10:28 11:21
Totalt 21 referenser, dessutom kallas han Simon i fyra verser 1:16,36, 3:16 och 14:37

DET STRESSIGA

EVANGELIET
DÄR ALLT
HÄNDER GENAST
Här är alla referenser
du hittar i Markus:

1:10
1:12
1:18
1:20
1:21
1:23
1:28
1:29
1:30

1:42
1:43*
2:8
2:12
3:6
4:5
4:15
4:16
4:17

4:29
5:2
5:29
5:30
5:42
5:42*
6:25
6:27
6:45

6:50
6:54
7:25
7:35
8:10
9:15
9:20
9:24
10:52

11:2
11:3
14:43*
14:45
14:72
15:1

Det grekiska ordet som används är euthys. Det betyder rak, på en gång, omedelbart, strax, snart eller genast. Adverbet (bestämning till verb, tex att gå snabbt)
används 87 gånger i Nya testamentet varav 42 gånger i Markus. Ordet översätts
oftast med ”genast”, men även med ”snabbt”, ”strax”,”snart” eller ”redan”. Vid några
tillfällen (*) motsvaras inte ordet i grundtexten av något ord i den svenska
översättningen.

Hela [Markus-]
evangeliets innehåll
ingår i de övriga
evangelierna med undantag av 4:26–27, 7:32–37,
8:22–26, 14:51–52.
Edwin Wirén

Markus

Petrus klaverExempel på detaljer som tramp – som
förutsätter ett ögonvittne Markus väljer
Exempel på detaljer i berättelserna som förutatt tala tyst om

Joh
6
Luk
7

1
10
1
13:3 14:29,31,33,37, 16:7
54,66,67,70(x2),72

Brev
Upp
Apg 4
10

Matt
18

Mark
42

Här återfinns de
87 referenserna
i Nya testamentet.
18
Matteus
42
Markus
7
Lukas
6
Johannes
Apostlagärn. 10
1
Galaterbrevet
1
Jakobs brev
1
3 Joh
1
Upp

hälften av
48,3% Nästan
alla referenser i Markus

En tradition som går tillbaka till kyrkofadern Papias...
hävdar att Markus skrev evangeliet byggt på minnen från
aposteln Petrus (Papias påstår sig ha fått denna tradition från någon
kallad ”en äldste”)... Några kyrkofäder (tex Irenaeus) hävdar att Markus
skrev efter Petrus död... [medan] Clemens av Alexandria däremot
hävdade att det var skrivet medan Petrus fortfarande var i livet.
Archeology Study Bible

Det har sagts
om detta
evangelium att
”ögonen är Petrus
men pennan är
Markus”.
LAT Van Dooren

”Gå bort från
mig Herre”
Lukas berättar hur Petrus
blir rädd efter Jesu under.
Han säger ”Gå bort ifrån
mig” (Luk 5:1–11). Men
Markus säger inte ett ord
om Petrus uttalande
(1:16–20).
”Förklara liknelsen för oss”
Matteus återger hur Jesus
berättar en liknelse (Matt
15:10–18). Petrus förstår
inte, ber om en förklaring.
Men Markus väljer att ta
bort Petrus namn i sin
version (7:14–20).
”Herre,
rädda mig!”
Matteus berättar hur Petrus blir rädd, börjar sjunka
och ropar på hjälp när
Jesus går på vattnet (Matt
14:22–33). Men Markus
väljer att hoppa över den
detaljen (6:45–52).
”Det ska aldrig
hända dig”
Matteus berättar hur Jesus talar om sin död (Matt
16:21–23). Petrus protesterar. Men Markus
väljer att inte återge exakt
vad Petrus sa till Jesus
(8:31–33).
”Vad kommer
vi att få?”
Matteus berättar om hur
Jesus talar om pengar
(Matt 19:23–30). Petrus
ställer en fråga, men
Markus väljer att inte ta
med allt vad han säger
(10:28).
”Ska du tvätta
mina fötter?
Johannes berättar om hur
Petrus den sista kvällen
först vägrar att låta Jesus
tvätta hans fötter (Joh
13:2–9). Men Markus
väljer att inte berätta
den delen av historien.
”Han högg av
honom örat”
Johannes berättar hur
Petrus drar svärd mot
översteprästens tjänare
(Joh 18:10–11). Men Markus väljer att inte berätta
vilken av lärjungarna som
högg med svärdet.
Herren vände sig
om, såg på Petrus
Lukas berättar om hur
Petrus förnekar Jesus och
hur deras blickar möttes
på översteprästens gård
(Luk 22:54–62). Men
Markus väljer att förbigå
händelsen med tystnad.
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Lukas

Sedan jag noga
efterforskat allt
från början
har även jag
bestämt mig för
att skriva ner
det i ordning...
för att du ska
veta hur tillförlitlig den
undervisning är
som du har fått.
(Luk 1:3–4)

Lukas om den sanna människan
Bibelbok: Evangelium enligt Lukas, Antal kapitel: 24, Litterär stil: Evangelium/
historia Tid: Från omkr. 6 fKr till 33 eKr, Skriven: Troligen mellan 58 och 64 eKr
Författare: Lukas, läkaren, en lärjunge till Paulus, Nyckelord: Jesus, den
sanna människan, Så ska bilden förstås: Läkaren (medicinburkar, läkarrock)
Lukas pekar på Jesus som den sanna, fullkomliga människan. Han har (likt Sherlock Holmes keps, förstoringsglas) noga efterforskat vad Jesus sagt och gjort.

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRFATTAREN
LUKAS

Lukas var inte
själv ett
ögonvittne utan
efterforskade
noga (Luk 1:3)
vad Jesus sagt
och gjort. På
vilket sätt är han
ett föredöme
för dina studier?
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Evangeliet och Apostlagärningarna tycks ha samma författare och från ”vi-avsnitten” (jfr
Apg 16:10–11) och Kol 4:14 kan vi sluta oss till att det är läkaren Lukas. Han var en lärjunge till Paulus som skrev evangeliet efter att ha gjort efterforskningar om allt som hänt.
1:1

19:27 19:28

Indelning

Ämnen

4:13

4:14

9:50

9:51

19:27 19:28

24:53

Människosonens
död och
uppståndelse

1:1
1:

24:53

...och frälsa det

För att söka det som var förlorat...
Människosonen
möter motstånd
och byter strategi

Centralt

Människosonen
träder fram
och förkunnar

F

ÖVERSIKT AV
LUKAS EVANGELIUM

Människosonens
ankomst och
förberedelse

• Formellt är boken
anonym. Men det finns
starkt utombibliskt
stöd för att Lukas är
författare (Tertullianus, mfl). Förutom
evangeliet skrev han
även Apostlagärningarna och kan ha varit
amanuens till ett eller
flera av NT:s brev.
• Lukas var läkare
(Kol 4:14) och lärjunge
till Paulus (2 Tim 4:11).
Enligt traditionen (Eusebius) kom han från
Antiokia. Han anses
vara NT:s enda ickejudiska författare.
• Vi möter Lukas i Troas under Paulus andra
missionsresa. Textens
”vi” (Apg 16:10) talar
om att han ansluter
sig till Paulus grupp.

Människosonen
Människosonen
Människosonen
Människosonens
framträder
förkunnar
förkastas
försoningsoffer
Förberedelse – vem Utgångspunkt – långt
Vandring – vägen
Målet – framme
som vandrar
från Jerusalem
mot Jerusalem (9:51)
i Jerusalem
Jesus gör
Jesus berättar
många under
många liknelser

Geografi

Betlehem, Egypten
och Nasaret

Tidsperiod

Omkring 6 fKr–30 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Galileen

Samarien och
Pereen

Jerusalem

30–33 e Kr

Tema: Jesus, den sanna
människan
• Människosonen (28 ggr)
• Notera Jesu mänskliga
egenskaper
• Alla kvinnor Jesus möter
• Pengar, fattigdom och
rikedom

• Bön, Jesu böner, andra
människors böner, liknelser
om bön
• Glädje och lovsång (fem
bara i kap 1-2)
• Notera alla medicinska
och anatomiska termer
• Mycket om Anden

ORD UR
LUKAS

9
Jesus sade till [Sackeus]:
"I dag har frälsning kommit till det här huset, för
också han är en Abrahams
son.
10
Människosonen har
kommit för att söka upp
och frälsa det som
var förlorat."

Luk 19:9–10

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Lukas berättar i ordning
om hur tro på och motstånd mot den sanna
människan Jesus växer
sida vid sida. Nyckel: att
beräkna kostnaden för
lärjungaskap.

Kända texter
och sammanhang:
• Luk 2 Julevangeliet
• Luk 14 Kostnaden av att
vara en Jesu lärjunge
• Luk 19 Sackeus i trädet
• Luk 24:1–35 Jesus på
Emmausvägen

Läkarens journalanteckningar

Lukas

Lukas var läkare (Kol 4:14) och spåren av hans professionella karriär genomsyrar evangeliet. Sjukdomar,
diagnoser och medicin. Följ hans beskrivning av den store läkaren genom evangeliets berättelser.

Specifika medicinska
observationer

Referenser till den
tidens läkekonst

• ”Där fanns en man vars högra hand var
förtvinad” (6:26). Att det var höger hand
säger inget annat evangelium.
• ”Och en... slog till mot översteprästens
tjänare och högg av honom högra örat”
(22:50 jfr Joh 18:10). Att det var höger öra
säger ingen annan av synoptikerna.
• ”Och [Jesus] rörde vid hans öra och
helade honom” (Luk 22:51). Ett annat ord
för öra. Mer detaljerat, troligen örsnibben.
• ”[Jesu] svett blev som blodsdroppar
som föll ner på jorden” (22:44). Lukas är
den enda som återger att Jesus svettades
blod, så kallat hematidrosis.

• ”Hällde olja och vin i hans sår och
förband dem” (10:34)
Enligt Hippokrates* har både olivolja och vin
rengörande och helande effekt på sår.
Jämför Jak 5:14 och 1 Tim 5:23
• ”Förband [hans sår och]... skötte om
honom” (10:34)
Båda är specifika medicinska termer som
talat om god medicinsk omvårdnad.
• ”En skorpion” (11:12)
Ett skopionsting var livshotande och krävde
omgående läkarvård.
• ”Ett ägg” (11:12)
Ägg föreskrevs ofta vid proteinbrist.
• ”Mullbärsträd” (17:6). Lukas säger ett
mullbärsfikonträd (19:4). Dioskorides**
noterar att det är skillnad på den medicinska
effekten jämfört med ett vanligt fikonträd.

Referenser till läkare,
sjukdom och botande
• ”Läkare, bota dig själv!” (4:23)
• ”Herre, om du vill, så kan du göra mig ren”
(5:12)
• ”[Jesus] hade Herrens kraft att bota”
(5:17)
• ”[De] vaktade noga på Jesus för
att se om han skulle bota på
sabbaten” (6:7)
• ”[Hon hade] inte kunnat bli
botad av någon.” (8:43)
• ”[Jesus] rörde vid hans öra
och helade honom” (22:51)
• Se också: 4:40, 5:15, 5:31,
6:18, 6:19, 7:7, 7:10, 7:21, 8:2,
8:36, 9:6, 9:11, 9:42, 11:34,
13:14 och 14:13
• Bruket av ordet sjuk
och sjukdom: ”Det är inte
de friska som behöver
läkare utan de sjuka”
(5:31 se även 4:40, 5:15,
6:18, 7:2, 7:21, 8:2, 9:1,
9:2, 9:6, 10:9, 11:34,
13:11, 13:12 och 13:32).

Respekt för
andra läkare
Markus skriver om den
blödarsjuka kvinnan:
”Hon hade fått lida
mycket hos många
läkare och lagt ut
allt hon ägde”
(Mark 5:26). Men
Lukas väljer istället
att skriva att hon
”inte kunnat
bli botad av
någon”
(Luk 8:43).
Kanske av
respekt för
andra kollegor.

Lukas
var troligen
Paulus
husläkare
(Kol 4:14)

Elva diagnoser Lukas
berättar att Jesus helar
Jesus driver ut onda andar
(4:33–37, 8:26–33, 9:37–43)
Driver ut onda andar ur flera olika personer,
några var sjuka, andra betedde sig störande
och oroligt (Se även 11:14–23, 13:10-17).
Jesus helar en spetälsk man
(5:12–14)
Jesus möter en man ”full av spetälska”. Mannen ropar ”Om du vill, gör mig ren”. Jesus rör
vid honom och han blir genast helt frisk.
Jesus gör så att lama kan gå igen
(5:18–26)
En lam man bärs fram till Jesus av vänner.
Jesus förlåter honom hans synder och för att
visa vem han är, gör Jesus honom frisk också.
Jesus helar man med förtvinad hand
(6:6–10)
En man har en förtvinad hand. Jesus helar
honom för att visa det reliösa ledarna att det
är tillåtet att göra gott på sabbaten.
Jesus helar kvinna med blödningar
(8:43–48)
En kvinna rör vid Jesu mantel och blir helad
från blödningar som plågat henne tolv år. Jesus
känner beröringen, säger ”Din tro har hjälpt dig”.
Jesus helar en stum man
(11:14–23)
Mannen var stum. Jesus drev ut en ond ande
som hindrade honom att prata, och genast fick
han förmågan tillbaka.
Jesus helar krokryggig kvinna
(13:10–17)
En kvinna med krokig rygg blir helad sedan
Jesus lagt händerna på henne och förklarat att
hon nu var frisk.
Jesus helar man med vatten i kroppen
(14:2–4)
Jesus rör vid en man som har vatten i kroppen.
och han blir botad. Mannen säger inget. Jesus
visar igen att man får göra gott på sabbaten.
Jesus ger blinda synen tillbaka
(18:35–43)
En blind man ropar på Jesus och ber om hjälp.
Mannen leds fram och Jesus säger ”Du får din
syn. Din tro har frälst dig”. Och mannen såg.

* Hippokrates (omkring 460–370 fKr) .
Kallas "läkekonstens
fader". Gjorde läkekonsten till ett yrke.
** Pedanius Dioskorides (40–90 eKr). Beskriver i sina verk nästan
sex hundra växter, och
deras medicinska användning.

I dessa fyra verser
(Luk 1:1–4)... kommer
du att möta Lukas läkaren,
Lukas historikern,
Lukas teologen och
Lukas pastorn.
John MacArthur

Jesus helar ett avhugget öra
(22:50–51)
En lärjunge måttar slag mot översteprästens
tjänare och hugger honom i örat. Jesus rör
vid örat och helar honom omgående.
Jesus reser upp två från de döda
(7:11–17, 8:41–56)
Jesus uppväcker två personer från de döda:
Dels sonen till änkan i Nain och dels Jairus
dotter. Han rör vid båda och talar till dem.

Enligt traditionen reste Lukas, efter Paulus död (omkring 68 eKr), till
Boiotien, en region i centrala Grekland för att arbeta i synnerhet i Thebe.
Traditionen menar också att han skrev till Teofilus som var ståthållare i Akaja.
[Ett annat] förslag är dock att Teofilus var kung Agrippa II. Det är i så fall möjligt
att Lukas gav honom en kopia av Apostlagärningarna när han, enligt historieskrivaren Josefus, reste igenom Akaja på väg till Rom under vintern 68/69 eKr.
Gordon Franz

GREKLAND
Boiotien
Thebe

Exempel på hur
Lukas kan ha
tagit intryck av
Paulus tankar
Vad som gjorde
predikan trovärdig
Paulus: ”Min predikan
kom inte med övertygande
visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft”
(1 Kor 2:4).
Lukas: ”De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord
hade makt. (Luk 4:32).
Var barmhärtiga
som er Far
Paulus: ”Barmhärtighetens Far och all trösts
Gud!” (2 Kor 1:3).
Lukas: ”Var barmhärtiga, så som er Far är
barmhärtig” (Luk 6:36).
Faran med
blinda ledare
Paulus: ”Du ser dig som
en vägledare för blinda,
ett ljus för dem som
vandrar i mörker” (Rom
2:19).
Lukas: ”En blind kan väl
inte leda en blind? Faller
inte båda i gropen?” (Luk
6:39).
Ät vad
som bjuds
Paulus: ”Om någon av
dem som inte tror bjuder
hem er och ni vill gå, ät då
allt som sätts fram åt er”
(1 Kor 10:27)
Lukas: ”Och när ni kommer till en stad där man
tar emot er, så ät det som
sätts fram åt er” (Luk 10:8)
Allt är rent för
den som är ren
Paulus: ”För de rena är
allting rent, men för de
orena och otroende är
ingenting rent” (Tit 1:15)
Lukas: ”Ge det som finns
där inne till de fattiga, så
blir allt rent för er”
(Luk11:40)
Håll ut
när ni ber
Paulus: ”Var därför
vakna och håll ut i bön
för alla de heliga.”
(Ef 6:18)
Lukas: ”Var ständigt
vakna och be om kraft”
(Luk 21:36)
Beskrivningen
av nattvarden
Paulus: ”[Jesus sa]: Denna bägare är det nya
förbundet i mitt blod”
(1 Kor 11:25, jämför hela
avsnittet).
Lukas: ”[Jesus sa]: Denna bägare är det nya
förbundet genom mitt
blod” (Luk 22:20 jämför
hela avsnittet).
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Synoptikerna

Många har
sammanställt
en skildring av
de händelser
som har fått
sin uppfyllelse
ibland oss...
Sedan jag noga
efterforskat
allt från början,
har jag
beslutat att
i rätt ordning
skriva ner
det för dig, högt
ärade Teofilus.
(Luk 1:1,3)

Den synoptiska frågan (I)
Under lång tid har de som studerat evangelierna funderat på hur det kan komma sig att Matteus, Markus och Lukas innehåller så många likheter, främst vad gäller kronologi, formuleringar och berättelsestrukturer. Många anser att det finns ett
samband mellan dem. Varje hypotes har skapats för att lösa några specifika problem, samtidigt som de ofta lämnar andra
frågor obesvarade. Någon visshet om hur likheterna uppstått kan vi inte ha. Här följer en översikt av olika huvudteorier och
underteorier om hur sambandet mellan evangelierna kan se ut.

Tvåkällshypotesen

Tvåevangelihypotesen

Den teori som kanske har flest förespråkare. Markus ses
som det äldsta evangeliet.
Bland förespråkarna: CH Weisse (1838), P Wernle
(1899) och BH Streeter (1924)

Även kallad Griesbach-hypotesen. Utgår från att Matteus är
det äldsta evangeliet och källa till de andra. Har starkare
stöd i USA. Bland förespråkarna: H Owen (1764), JJ
Griesbach (1783), WR Farmer (1964)

Teorin i korthet:
• Markus skrevs
först
• Markus är huvudkälla för Matteus
och Lukas
• Matteus och Lukas
använder också en
annan oberoende
skriven källa med
Jesusord, kallad ”Q”
(av tyska ”Quelle”)

Teorin i korthet:
• Matteus skrevs
först
• Matteus är huvudkälla för Markus
och Lukas
• Markus tar
material både från
Matteus och Lukas,
men redigerar bort
stora delar

Mk

Q

Mt

Lk

Argument:
• Det är lättare att förklara hur Matteus och
Lukas redigerat och
utvecklat Markus, än
att Markus skulle ha
förenklat deras texter
• Q-källan bla för att
ordagranna citat (drygt
200 verser) finns både
i Matteus och Lukas
men inte hos Markus

Mk
Mt

VAD ÄR SYNOPTIKERNA?

• Matteus, Markus
och Lukas brukar
kallas för de synoptiska evangelierna.
• ”Syn” betyder ”lika”
eller ”samma”, ”optisk”
att ”se”. Synoptikerna
är alltså evangelierna
som ser Jesu liv på
liknande sätt, som
har en samsyn.
• Man syftar då på
likhet i struktur, likhet
i kronologi, likhet
i urval och till och med
likhet i formuleringar.
• Den synoptiska
frågan är diskussionen om hur det kan
komma sig att de tre
kan vara så lika på så
många olika sätt, och
samtidigt skilja sig åt
på så många andra.

F

Brukar du tänka
på likheter och
skillnader
mellan de tre
evangelierna?
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Q

L

M
proto
betyder
för eller
tidig

Lk

Mk

Lk

Andra varianter av hypotesen:
Rileyhypotesen
Urevangeliehypotesen

Andra varianter av hypotesen:
Fyrkällshypotesen
Streeter

M

Mt

Argument:
• Likheter mellan Matteus och Lukas i texter
som inte finns i Markus
talar för att en av dem
hade tillgång till den
andra
• Lukas prolog talar för
att han inte är först
• Markus blir då det
sista av evangelierna,
med nedredigerad text
från de två andra

Mk

Q

L

pM

Mt

Lk

pL

Mt

Lk

uE
Mk

Mt

Mk

Lk

• Matteus och Lukas har dessutom egna unika källor (M
och L) vid sidan om Markus
och Q-källan (Streeter 1924)

• Q- och L-källan redigerades
dessutom samman till proto-Lukas
(pL) som i sin tur var Lukas källa
(Streeter 1924, Vincent Taylor)

• Menar att det finns en protoMatteus (pM) som reviderats till
Matteus, men som också är källa
till Lukas och Markus (Riley 1992)

• Matteus och Lukas baserar sig
på ett urevangelium (uE), Markus
är en nedbantad version av dessa
(deWette 1842, Bleck 1862)

Ur-Markushypotesen

Deutero-Markushypotesen

Marshhypotesen

Rollandhypotesen

Q
Mt

uM
Lk

Q
Mk

Mt

• Markus ersätts av en urMarkus (uM) som en huvudkälla. uM liknar men är inte
identisk med Markus (Weisse
1856, Holtzmann 1963)

dM

Mk

deutero
betyder
andra

uM

Mt

Lk

hM

Mk

Mk

Q

Mt

Lk

Mk

Q
Lk

• Markus är en nedbantad
proto-Matteus (pM) och protoLukas (pL) som kommer från
urevangeliet. Även Q finns
med (Marsh 1801)
Luk
3:7-9,16-17
4:1-13a
6:20b-23
6:27-33,35b-36

• Lukas har haft tre källor.
Förutom Markus och Q även till
viss del Matteus (Simons 1881,
Gundry 1979, Price 1999)

Proto-Matteushypotesen

Proto-Lukashypotesen

pM

Q

pM

pL

Mt

Mk

Mt

Mk

Lk

pL

pM
Hellenistisk
betyder
grekisk

uE

pL

Q

Mt

Mk

Lk

• Som Marsh, men proto-Matteus
anses hellenistiskt, proto-Lukas
paulinskt och urevangeliet kommer från apostlarna (Rolland
1982)

Verserna som vanligen sägs ha ingått i den sk Q-källan

• En ur-Markus är en tidig källa.
Den redigeras till en ”hemlig
version” (hM) som redigeras till
Markus (Koester 1983, 1990)

• En proto-Matteus (pM, ofta
kallad källa K) är källa till Matteus och Markus, men inte till
Lukas (Parker 1953)

uE
Mt

Lk

• Det finns en andra, en deutero-Markus (dM). Den ses som
en korrigerad version av
Markus (Abbott 1901)

Hemliga Markushypotesen Trekällshypotesen

Q

pM

Lk

• Q-källans material tillskrivs nu
helt proto-Matteus (pM) och
proto-Lukas (pL) som blir källor
till de tre (Parker 1980,1983)

Det finns ingen genväg till en tillfredställande lösning
på fördelningen av gemensamt och unikt material
i de synoptiska evangelierna... Om ingen enhet har
nåtts efter 150 års intensiva synoptiska studier, kan
det bero på att våra fakta är otillräckliga för syftet eller
att våra frågeställningar varit allt för begränsade.
FF Bruce

6:37a,38c,39-42
6:43-45
6:46-49
7:1-2,6b-10
7:18-23
7:24-28,31-35
9:57-60
10:2-12
10:13-16
10:21-24
11:2-4
11:9-13
11:14-15,17-23
11:24-26
11:29-32
11:33-35
11:39-44,46-52

Matt
3:7b-12
4:1-11a
5:3,5,4,11-12
5:44,39b-40,42,
7:12,5:46-47,45,48
7:1-2,15:14,10:24-25a
7:3-5
7:16-20,12:33-35
7:21,24-27
8:5-10:13
11:2-6
11:7-11,16-19
8:19-22
9:37-38,10:7-16
11:21-23,10:40
11:25-27,13:16-17
6:9-12
7:7-11
12:22-20
12:43-45
12:38-42
5:15,6:22-23
23:25-26,23,6-7a,27,
4,29-31,34-36,13

Matt
10:26-33,12:32
12:32,10:19
6:25-33,19-21
24:43-51
10:34-36
16:2-3
5:25-26
13:31-33
7:13-14,22-23
8:11-12,20:16
23:37-39
13:34-35
22:1-10
14:16-24
10:37-38
14:26-27
5:13
14:34-35
18:12-14
15:4-7
6:24
16:13
11:12-13,5:18,32
16:16-18
18:7, 15, 21-22
17:1,3b-4
17:20
17:6
17:23-24,26-27 24:26-27,37-39
10:39, 24:40-41,28
30,33-35,37
25:14-30
19:12-27
19:28
22:30
Luk
12:2-9
12:10-12
12:22-31,33-34
12:29-40,42-46
12:51-53
12:54-56
12:58-59
13:18-21
13:23-30

De flesta konservativa forskare accepterar att
evangelieförfattarna använde olika källor... men det
är inte detsamma som vad bibelkritiska forskare menar
när de talar om källor. Med källor menar de flesta
utförliga verk som senare sammanfogats av skickliga
redaktörer för att skapa egna nya oberoende skrifter.
Louis Barbieri Jr

Den synoptiska frågan (II)

Synoptikerna

I diskussionen om den synoptiska frågan har flera olika huvudfrågor utkristalliserat sig. Fyra av dessa frågor är:
1) Vilket evangelium ska anses vara skrivet först? Det kallas att tillskriva ett evangelium ”prioritet”.
2) Fanns det tidigare eller andra versioner av evangeliet? Har texterna bearbetats innan de fått den form vi nu känner till?
3) Fanns det andra skriftliga källor som författarna använt? I så fall hur många, och vilka? Vad vet vi om dessa källor?
4) Fanns det versioner av texterna som skrivits på ett annat språk så att också frågan om översättning måste beaktas?

Augustinushypotesen
Utgår från att Matteus är det äldsta evangeliet, följt av Markus och sedan Lukas. Var och en beroende av de tidigare.
Bland förespråkarna: Augustinus (omkr 400), H G
Jameson (1922), B C Butler (1951), J Wenham (1992)
Teorin i korthet:
• Matteus skrevs
först
• Markus hade
tillgång till Matteus
• Lukas slutligen
hade tillgång till
både Matteus och
Markus

Mt
Lk

Mk

Argument:
• ”Även om alla tre
tycks skriva sina egna
berättelser kan man se
att de inte vill skriva
som om de var okunniga om vad de andra
som skrivit före dem
sagt och av misstag
hoppa över saker som
de andra redan skrivit”
(De Consensu
Evangelistarum I.4)

Andra varianter av hypotesen:
Chapmanhypotesen
Proto-Matteushypotesen

Mt

Mk

Lk

pL

Mt

Lk

Teorin i korthet:
• Markus skrevs
först
• Markus är huvudkälla för Matteus
och Lukas
• Matteus är också
källa för Lukas

Mk

• Menar att Lukas bygger på
den grekiska Matteus och
Markus. Men att Markus bygger
på arameiska proto-Matteus
(Butler 1969)

Lindseyhypotesen

Kr

Q

Lk

Mk

Jerusalemskolan

Mt

• Menar att Lukas hade tillgång
till en Jesusbiografi som försökte rekonstruera den kronologiska ordningen av händelserna
i Jesu liv från en hebreisk text
(Kr), alla tre skulle dessutom ha
tillgång till en antologi av Jesusord, som kan likställas med
Q-källan (Lindsey 1963)

Locktonhypotesen

Lk
Mk

Mt

SIG VERSERNA*

Så stor andel av
evangelierna är
unika och gemensamma i de synoptiska evangelierna.

A

Lk

Mk

Mt

Mt

Mt

• Menar att det i stället var Matteus
som använde Lukas för deras
gemensamma material (CG Wilke
1838, Bauer 1841, Huggins 1992)

Argument:
• Hypotesens grundargument är att Q-källan
inte är nödvändig
eller trovärdig
• Men samtidigt vill
man, till skillnad från
tvåevangelihypotesen,
hålla fast vid Markusprioritet
• Kritikerna pekar gärna
ut att Q-källan enbart
är hypotetisk och helt
saknar historisk attestering. Ingen vet om
den alls existerat
• I stället menar man
att om Lukas haft
tillgång till Matteus kan
likheterna i textavsnitt
som saknas i Markus
förklaras

Andra förslag
Urevangeliet

Logia översättningen

uE
Mt

Lk

Mk

• Menar att alla tre synoptiska
evangelierna härstammar från
ett och samma urevangelium,
troligen skrivet på hebreiska
eller arameiska (uE) (Lessing
1778/84)

Linnemannpositionen

a

g

Mt

Mk

Logia betyder
anteckningar eller
noteringar och
avser oberoende
noteringar av
olika berättelser
om Jesus.
Lk

• Menar att berättelser om Jesus
skrevs ner på arameiska (a),
översattes till grekiska (g) och
användes som gemensam källa
för alla tre evangelierna. Matteus
lade till egna erfarenheter (Wilson
1998)

• Det finns en gemensam muntlig tradition men inte något synoptiskt
problem (!). Hela diskussionen skapades avsiktligen av liberala
• Utvecklar Lindsey. Menar att
teologer för att misskreditera Bibeln (Linnemann 1992 ,Reicke 1986).
alla tre har hebreiska förlagor
och att man genom att översätta
tillbaka till dem kan få större klarhet i den inbördes relationen. En
antologi (A) är tillgänglig för alla
Bygger på berättelser
Hade tillgång till
tre men en rekonstruktion av den
från ögonvittnen
muntliga berättelser
kronologiska ordningen bara för
Matteus var ögonvittne, Lukas
Lukas (Kr) (Flusser mfl 1973)
Det fanns också i den tidiga
och Markus talade med ögonkyrkan berättelser om Jesus (jfr
Büschinghypotesen
vittnen om vad som hänt. Det
Apg 20:35, 1 Kor 7:10). Dessa var
finns en direkt länk till personer kända och spridda och utgjorde
som
var
närvarande
källmaterial till evangelierna
Lk

Ståndpunkter att notera

Mt

• Menar att Lukas skrevs först,
var källa åt Markus, som i sin tur
tillsammans med Lukas var källa
till Matteus (W. Lockton 1922)

SÅ FÖRDELAR

Kr

Lk

Mk

Lukasprioritet
I och med att Lukas så tydligt beskriver sina metoder (Luk
1:1–4) har hypoteser som ser Lukas som det första
evangeliet inte vunnit så stort genomslag. Men några olika
förslag har lagts fram.

Mk

Andra varianter av hypotesen:
Wilkehypotesen

Lk

pM

• Menar att Lukas första version
(proto-Lukas) skrevs utan att
han hade tillgång till Matteus
(Champman 1937)

Farrerhypotesen
Ifrågasätter trovärdigheten av en Q-källa men vidhåller
Markusprioritet. Har starkast stöd i Europa, särskilt England.
Bland förespråkarna: J H Ropes (1934), A M Farrer
(1955), M D Goulder (1974)

Mk

• Menar att Lukas var först och
att Markus är en nedbantad
version av Matteus och Lukas
(Büsching 1766)

Matteus
Verser: 1068
Unika för Matt 20,3%

Matt+Luk

24,4%
9,7%
Matt+Mark
Matt+Mark+Luk 45,6%

Konsulterade olika
skrivna källor
Författarna använde skriftliga
källor (tex Matteus för släktregistret). Det är inte att se som
problematiskt att författarna
konsulterade andra dokument

Markus
Verser: 661*

*Mark 16:9–20
inte medräknade

2,7%
Unika för Mark
3,1%
Mark+Luk
18,0%
Mark+Matt
Mark+Matt+Luk 76,2%

Den helige
Andes inspiration
Den helige Ande brukade författarna för att få den av Gud inspirerade texten nedskriven (Joh
14:26, 2 Tim 3:16). Oavsett processen bevarades trovärdigheten

Lukas
Verser: 1149
34,8%
Unika för Luk
1,4%
Luk+Mark
23,1%
Luk+Matt
Luk+Matt+Mark 40,7%

* Källa. A statistical study of the Synoptic Problem, A.M. Honoré, Brill 1999, sidan 71. Procentsatsen bygger på parallella bruk av ord i olika perikoper snarare än verser.

Några saker att
notera i den
synoptiska
frågan
Tänk på
den korta
tidsrymden
Från Jesu död och uppståndelse till författandet
av de tre evangelierna är
det inte mer än 30–40 år.
Det innebär att tidsutrymmet för eventuella versioner och redaktörer är begränsat (jfr Luk 1:1).
Berättelserna
har sina rötter
hos ögonvittnen
En författarna var själv
ögonvittne (Matteus)
och de både andra hade
ögonvittnen som källor
(Petrus och andra). De
drar alla från en gemensam kunskap – minnen
från de som var med.
Det finns risk
för övertolkning
och spekulation
Det finns en fara att läsa
in för mycket i skillnader
och likheter i formuleringar, samband och ordval. Diskussionen formas
på ett sätt lika mycket av
de frågor vi ställer som av
de svar vi formulerar.
Observationer
kan uppfattas
som motstridiga
Det finns motstridiga
observationer. Markus
innehåller till exempel få
unika berättelser. Men
samtidigt har Markus
mycket unikt material
i de flesta gemensamma
berättelserna.
Mängden teorier
manar till
återhållsamhet
Bara antalet teorier (som
presenteras här bredvid)
borde mana varje bedömare till försiktighet.
Det finns olika sätt att se
på fakta och olika sätt
att värdera argumenten.
Frågan är komplicerad.
Det är inte
säkert att vi
kan veta
En ståndpunkt som vi
kanske bör överväga är
slutsatsen att vi [ännu?]
helt enkelt inte vet hur
sambanden mellan de tre
evangelierna uppstått,
men att det i sig inte
utgör något problem.
Undergräver
inte textens
trovärdighet
Oavsett hur processen
har gått till som ger oss
de synoptiska evangelierna så består vår tro
på att de ger oss Guds
inspirerade Ord och att
berättelserna om Jesus
är sanna och trovärdiga.
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Johannes

I begynnelsen
var Ordet, och
Ordet var hos
Gud, och Ordet
var Gud... Och
Ordet blev kött
och bodde
bland oss, och
vi såg hans
härlighet, den
härlighet som
den Enfödde
har från Fadern.
(Joh 1:1,14a)

Fiskaren om Jesus, Guds Son
Bibelbok: Evangelium enligt Johannes Antal kapitel: 21 Litterär stil: Evangelium/
historia Tid: Från omkring 30 till 33 eKr Skriven: Troligen någon gång mellan
85 och 95 eKr Författare: Johannes aposteln, lärjungen som Jesus älskade
Nyckelord: Jesus, Guds Son. Så ska bilden förstås: Fiskaren Johannes (metspö,
nätet och regnställ) pekar på Jesus som är Guds Son (Faderns hand syns till höger,
Jesus går på vattnet). Hjärtat på ryggen talar om att Johannes är den
lärjunge som Jesus älskade.

LITE OM DET
VI VET OM
FÖRFATTAREN
JOHANNES

F

Johannes kallas
”den lärjunge
Jesus älskade”.
På vilket sätt
kan du förstå
att också du är
en lärjunge
som är älskad
av Gud?
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ÖVERSIKT AV

ORD UR
JOHANNES

Johannes har skrivit 50 av Nya
testamentets 260 kapitel (19%)

JOHANNES EVANGELIUM

Johannes skriver sitt evangelium sent, på nittiotalet efter Kristus. Över 90% är unikt och
återfinns inte hos någon av de andra evangelisterna. Johannes väljer ut olika händelser
som tillsammans ger en bild av Jesus som Guds Son som kommer för att frälsa världen.

Jesu tecken till folket
5:1

Indelning

12:50

13:1

17:26 18:1

Men åt alla som
tog emot honom...
Undervisning – för
att vi ska förstå
I privat tjänst –
talar till lärjungarna

...gav han rätten
att bli Guds barn
Offer – för
att vi ska få liv
I försoningens tjänst
– ger sig för världen

Ämnen

Han kom till det som ...och hans egna tog
inte emot honom
var hans eget...
Under – för
att vi ska tro
I offentlig tjänst –
förkunnar för massorna

Geografi

Främst Judeen
men även Galileen

Jerusalem

Tidsperiod

30–33 eKr

April 33 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Jesus, Guds Son
Orden "Guds Son" (jfr 20:31)
"Min Fader" (35 ggr)
Jesus säger "Jag är..." (7ggr)
Vittnen, vittna (50 ggr)
Tecken, Jesu under (7st)
Liv, leva, evigt liv (36 ggr)
Stanna (32 ggr)

21:25

Guds Son
dör och
uppstår

4:54

Guds Son
undervisar och
uppmuntrar

1:1

Jesu tal till lärjungarna

Guds Son möter
motstånd
och kritik

Centralt

Guds Son
presenteras och
träder fram

• Formellt är boken
anonym. Men det finns
starkt stöd i utombibliska källor för att
Johannes skrivit boken
(Irenaeus mfl). Författaren var ett ögonvittne
och Joh 21:2,7 ger oss
egentligen bara sex
möjliga kandidater.
• Johannes var son
till Sebedeus och bror
till Jakob (Matt 10:2).
En av de tolv apostlarna. Var ursprungligen fiskare (Matt 4:21).
• Var en central person
i den tidiga församlingen (Apg 3:1). Kom
att flytta till Efesos och
senare också förvisas
till ön Patmos (Upp
1:9). Enda aposteln
som dog en naturlig
död.

Ljus (21 ggr)/ Mörker (8 ggr)
Sanning (14 ggr)
Kärlek (57 ggr)/Tro (100 ggr)
Jesu ord om världen (78 ggr)
Alla människor Jesus möter
Betoningen på Jesu sista
dygn i livet (kap 13–20)
Alla unika avsnitt (93%)

20
Många andra tecken
som inte är nerskrivna i
denna bok gjorde Jesus
inför sina lärjungar.
21
Men dessa har blivit
nerskrivna för att ni ska
tro att Jesus är Messias,
Guds Son, och för att ni
genom tron ska ha liv
i hans namn.
Joh 20:30–31

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Johannes berättar för
alla att Jesus är Guds
Son. Väljer sju ord och
sju under. Ger unika
minnesbilder från Jesu
sista timmar. Lilla Bibeln
ingår.

Kända texter
och sammanhang:
• Joh 1 Ordet blir kött
• Joh 3 Samtal med Nikodemus, lilla Bibeln 3:16
• Joh 4 Vid Sykars brunn
• Joh 14–17 Jesu tal till
lärjungarna sista kvällen

Tecken, ord och vittnesbörd
Johannes syfte är att visa att Jesus är Guds Son. Han gör det bland annat genom att lyfta fram sju tecken (jfr Joh
20:30–31), sju uttalanden av Jesus där han säger “Jag är...” (jfr 2 Mos 3:14, Joh 8:58) och sju tydliga vittnesbörd.

Sju tecken för att skapa tro

Johannes

Varje kapitel
talar om att
Jesus är
Guds Son

1 Natanael efter mötet
med Jesus:
”Du är Guds Son, du är
Israels kung” (1:49)
2 Johannes om Jesu
första under i Kana:
”Han... uppenbarade sin
härlighet” (2:11)
3 Jesus i samtalet
med Nikodemus:
* Omnämns ”[Fadern] sände sin
bara hos enfödde Son” (3:16)
Johannes
4 Kvinnan vid brunnen
Jesus uppJesus helar en
Mättar 5000 män Går på vattnet
Botar en ämbets- Helar en sjuk
Gör vatten till
talat om Messias:
väcker Lasarus ”Jesus sade till henne
blindfödd man
mitt i blåsten
mans sjuke son man vid Betesda med fem bröd
vin i Kana
”Det Är Jag” (4:26)
(Joh 11:1–44)*
(9:1–12)*
(6:16–24)
(6:1–14)
(5:1–29)*
(4:46–53)
(2:1–11)*
5 Jesus till kritikerna:
Innebörd: Jesus Innebörd: Trots
Innebörd: Går
Innebörd: Jesus Innebörd: Jesus Innebörd: Jesus Innebörd: Ger
”[Tiden] är redan här när
helar en man som tiden som gått
på vattnet och
förvandlar vatten helar på avstånd. helar en man som mat till 5 000.
de döda ska höra Guds
kallar han Lasavarit sjuk i 38 år. Visar att han har visar att han har fötts blind. Visar
Visar att hans
till utsökt vin.
att han har makt rus att komma ut Sons röst” (5:25)
makt över natumakt över
Visar att han
Visar att han har makt når över
6 Jesus till folket:
rens ordning. Ska- över människors ur graven. Visar
kvantitet. Fem
makt över tingens avstånd och inte är herre över
att han har makt ”[Jag är]... Guds bröd...
pelsen lyder ho- oförskyllda ombröd och två
tiden genom att
är begränsad
kvalitet och
det som kommer ner från
över döden.
nom, inte omvänt. ständigheter.
hela omedelbart. fiskar räcker.
i rummet.
egenskaper.
himlen” (6:33, 35).
7 Jesus ropar:
”Om någon är törstig,
kom till mig och drick”
(7:37)
8 Jesus säger till de
tvivlande judarna:
”Jag Är, innan Abraham
fanns” (8:58)
9 Jesus till mannen
som fötts blind:
”Det är [Människosonen]
som talar med dig” (9:37)
10 Jesus till judarna
vid högtiden:
”Jag och Fadern är ett”
(10:30)
”Jag är den san- 11 Martas bekännelse:
”Jag är uppstån- ”Jag är vägen,
”Jag är den
”Jag är porten
”Jag är
”Jag är
na vinstocken”
delsen och livet” sanningen och
gode herden”
till fåren”
världens ljus”
livets bröd”
”Jag tror att du är
(15:1)
livet” (14:6)
(11:25)
(10:11)
(10:7, 9)
(8:12)
(6:35)
Messias, Guds Son”
Innebörd: Talar
Innebörd: Herden Innebörd: Genom Innebörd: Det
Innebörd: Judar- Innebörd: Ljuset Innebörd: Her(11:27)
12 Jesus till grekerna:
finns bara en väg om tillhörighet
den lade sig i dörr- skyddar och vakar Jesus erbjuds
na såg lagen som är starkare än
och identifikation. ”När jag blir upphöjd från
till en levande
över fåren. Jesus vi uppståndelse
brödet från himlen. mörket. Talar om öppningen till
relation med Gud, Den troende står jorden ska jag dra alla till
till ett nytt evigt
gör det yttersta
inhägnaden där
Guds helighet
Men Jesus har
mig” (12:32)
i en relation till
och den går
fåren var trygga. och offrar till slut liv. Han är den
inte bröd, han är och sanningen
13 Jesus vid måltiden:
Kristus och vårsom gör det möj- genom Jesus
sitt liv för fårens
Jesus är porten
brödet. Han möter om uppenbaras
”Ni kallar mig Mästare
das av Fadern.
ligt (jfr Rom 6:5). kristus.
skull.
i Jesu inkarnation. in till trygghet.
våra behov.
och Herre och det med
rätta, för det är jag” (13:13)
14 Jesus till lärjungarna
i den Övre salen:
”Tro på Gud och tro på
mig” (14:1)
15 Jesus på väg mot
Getsemane:
”Utan mig kan ni
ingenting göra” (15:5)
16 Jesus om den
helige Ande:
”Jag [ska] sända
[Hjälparen] till er” (16:7)
17 I Jesu översteprästeliga förbön:
”Förhärliga din Son”
Gärningarna
Guds Ords
Anden vittnar
Lärjungarnas
Sonens ord
Johannes
Faderns ord
(17:1)
vittnar om Jesus Döparens ord
vittnesbörd
om Jesus
vittnesbörd
om sig själv
om Jesus
”[Jesus:] Jag har ”Det kom en man, ”[Johannes:] Den 18 Jesus till Pilatus
”Hade ni trott
”När Hjälparen
”Fadern som sänt ”[Jesus:] Även
under förhöret:
sagt det till er,
som har sett det
sänd av Gud.
mig har vittnat om om jag vittnar om kommer som jag Mose [Gamla
själv säger att jag är
ska sända er från testamentet]
har vittnat ... Hans ”Du
mig själv är mitt
mig” (5:37).
men ni tror det inte Hans namn var
kung” (18:37)
skulle ni tro
vittnesbörd är
vittnesbörd giltigt, Fadern, sann”Även Fadern
gärningarna som Johannes. Han
19 Hängande på korset
på mig, för det
som har sänt mig för jag vet varifrån ingens Ande ...
jag gör i min Fars kom som ett vittne sant, och han vet säger Jesus om fördå ska han vittna var om mig han
att han talar san- soningsverket:
jag kommit och
vittnar om mig"
namn vittnar om för att vittna om
ning.” (19:35)
vart jag går” (8:14) om mig.” (15:26) skrev.” (5:46)
ljuset” (1:6–7)
(8:18).
mig.” (10:25)
”Det är fullbordat” (19:30)
20 Tomas i sin
bekännelse till Jesus:
”Min Herre och min Gud”
Nyckeln vid
Nyckeln vid
Nyckeln vid
(20:28)
framdörren
sidodörren
bakdörren
RE NYCKLAR
21 Jesus till Petrus
(Joh 1:11–12)
(Joh 16:28)
(Joh 20:31)
IN I JOHANNES
om efterföljden av
frälsaren:
Johannes erbjuder
Talar om erbjudanBeskriver planen
Ger bokens syfte,
”Följ du mig” (21:22)
det boken gör till
med Jesu ankomst
att genom att berätta

Sju gånger säger Jesus ”Jag är”

Sju vittnesbörd om vem Jesus är

T

tre nycklar som leder
oss in i texten. Välj
vilken dörr du vill.

sina läsare: att var
och en som tror ska
få ett evigt liv.

till jorden. Den var
förutbestämd med
ett tydligt syfte.

om Jesu gärningar
hjälpa människor fram
till en frälsande tro.
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När Jesus
förstod att
fariseerna hade
fått höra att han
vann fler
lärjungar än
Johannes och
döpte fler...
lämnade han
Judeen och
begav sig på
nytt till Galileen.
(Joh 4:1,3)

Så harmonierar evangelierna (I)
De fyra evangelierna är berättelser om Jesu liv från fyra olika författare. Genom att se hur deras berättelser harmonierar
kan vi få fram en så tydlig bild som möjligt av Jesu liv. Det här är ett försök till harmoni för de tio epokerna av Jesu liv
och gärning såsom det beskivs hos Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
• Det finns olika försök att skapa en harmoni av händelserna
i Jesu liv. Den här harmonin följer i huvudsak ”A harmony
of the Gospels” av AT Robertson (Harper & Row)
213 verser
5,7 % av evangelietexten

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

Totalt 1068 verser
28,3%

Totalt 673 verser***
17,9%

Totalt 1149 verser
30,5%

Totalt 878 verser
23,3%

FÖDELSE OCH UPPVÄXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Antal verser/andel i evangeliet:
Lukas vetenskapliga metod
Jesus som ordet före människoblivandet
Jesu släkttavla
Johannes Döparens födelse tillkännages
Jesu födelse tillkännages för Maria
Elisabet välsignar Maria
Marias lovsång
Johannes Döparens födelse och uppväxt
Josef får veta att Maria ska föda Jesus
Jesu födelse
Änglarna tillkännager födelsen för herdarna
Jesu omskärelse
Jesus frambärs i templet, prisas av Simeon och Hanna
De vise männen kommer
Jesus flyr till Egypten
Barnamorden i Betlehem
Jesus flyttar till Nasaret
Jesus växer upp i Nasaret
Jesus besöker Jerusalem tolv år gammal
Jesu fortsatta liv i Nasaret
108 verser
2,9 % av evangelietexten

Två stora händelser beskrivs: Bebådelsen och Jesu födelse.
Tid: Från födelsen 4–7 fKr till omkring 29 eKr, sammanlagt omkring 35 år

48/4,5%
–
–
1:1–17
–
Texten är
–
den enda
–
om
händelsen
• 1:18–25
–
–
–
–
• 2:1–12
• 2:13–15
• 2:16–18
2:19–23
–
–
–

1. GEOGRAFI
Medan Matteus, Markus och Lukas koncentrerar sig på handlingarna i Galileen
skriver Johannes mer
om Jesu verksamhet
i Judeen.
2. STRUKTUR
Matteus och Johannes är mer tematiska,
arrangerar material
så liknande berättelser hålls samman,
Markus och Lukas är
i huvudsak kronologiska.
3. BETONING
Matteus, Markus och
Lukas betonar Jesu
offentliga verksamhet.
Här finns berättelser
om under, liknelser
och tal till folket.
Johannes väljer att
berätta mer om Jesu
böner och om hans
personliga samtal.
4. SÄRART
Matteus, Markus och
Lukas har mycket
material som är lika
varandra. Endast 7%
av Markus texter finns
bara hos honom.
Johannes har däremot mycket unikt
material. Mer än 90%
av texten i Johannes
finns bara hos honom.
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21
22
23
24
25
26
27
28

Antal verser/andel i evangeliet:
Johannes Döparen framträder
Johannes Döparen förkunnar
Johannes Döperen talar om Messias
Jesus döps av Johannes i Jordan*
Jesus frestas i öknen
Johannes Döparen berättar om Jesu dop
Johannes Döparen pekar ut Jesus som Messias
Jesus kallar sina första lärjungar
108 verser
2,9 % av evangelietexten

Inget
om Jesu
födelse

Matteus
och Lukas
berättar
olika delar
av födelseberättelsen.

147/12,8%
• 1:1–4
–
3:23b–38
• 1:5–25
• 1:26–38
• 1:39–45
• 1:46–56
• 1:57–80
–
• 2:1–7
• 2:8–20
• 2:21
• 2:22–38
–
–
–
2:39
• 2:40
• 2:41–50
• 2:51–52

18/2,1%
–
• 1:1–18
–
–
–
–
–
–
Inget
–
om Jesu
–
födelse
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

ÖVERGÅNG: Jesu liv i det fördolda som timmerman i Nasaret är över. Han tar nu de
första stegen som inleder hans offentliga verksamhet – tiden är inne (jfr Gal 4:4).

INLEDANDE VERKSAMHET
KARAKTÄRS–
DRAGEN
HOS DE OLIKA
EVANGELIERNA

0/0%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nämnt i antal evangelier

Harmoni

Johannes Döparen har banat väg men nu träder Jesus fram på scenen.
Tid: Från januari till april 30 eKr, omkring 4 månader

28/2,6%
3:1–6
3:7–10
3:11–12
3:13–17
4:1–11
–
–
–

13/1,9%
34/3,0%
1:1–6
3:1–6
–
3:7–14
1:7–8
3:15–18
1:9–11
3:21–23a
1:12–13
4:1–13
–
Notera att synoptikerna berättar
–
en
sak,
Johannes
en annan
–

33/3,8%
–
Berättas i
–
–
efterhand
–
–
• 1:19–28*
• 1:29–34
• 1:35–51

3
2
3
3*
3
1
1
1

ÖVERGÅNG: I och med påskhögtiden börjar Jesus förkunna offentligt. Han attackerar
försäljningen i templet och kommer direkt i konflikt med det judiska religiösa ledarskapet.
Förutom den första påsken vet vi mycket lite om Jesu tidiga verksamhet.

TIDIG VERKSAMHET i JUDEEN Tid: Från maj till december 30 eKr, omkring 8 månader
29
30
31
32
33
34
35

Antal verser/andel i evangeliet:
Jesus första under i Kana
Jesus första resa till Kafarnaum
Jesus rensar templet första gången (Första påsken)
Jesus samtalar med Nikodemos
Jesus och Johannes verkar samtidigt
Jesu skäl att lämna Judeen**
Jesus och dem samariska kvinnan

1/0,1%
–
–
–
–
–
4:12
–

1/0,1%
–
De tre
–
tiger helt om
–
perioden
–
–
1:14–15
–

3/0,3%
–
Evangelium
–
med flest
–
verser om
–
epoken
–
3:19–20, 4:14a
–

103/11,7%
• 2:1–11
• 2:12
• 2:13–22
• 2:23–3:21
• 3:22–36
4:1–4
• 4:5–42

ÖVERGÅNG: Fariseerna noterar att Jesus är mer framgångsrik än Johannes (Joh 4:1–2)
171 verser
4,5 % av evangelietexten Eftersom Johannes fängslas av tetrarken Herodes väljer Jesus att dra sig undan till Galileen.

TIDIG VERKSAMHET I GALILEEN
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Antal verser/andel i evangeliet:
Jesus anländer till Galileen
Jesus helar en pojke på avstånd i Kana
Jesus drivs ut ur Nasaret
Jesus flyttar till Kafarnaum
Jesus kallar fyra lärjungar
Jesus helar en besatt man på sabbaten
Jesus helar Petrus svärmor
Jesus helar många besatta
Jesus vandrar runt i Galileen (I)
Jesus helar en spetälsk
Jesus helar en lam man som hissas ner genom taket
Jesus kallar Levi (Matteus)
Jesus talar om fastan

Jesus drivs ur Nasaret, flyttar till Kapernaum, förkunnar i Galileen
Tid: Från januari till april 31 eKr, omkring 4 månader.

37/3,5%
Matteus –
4:17
–
är här inte–
–
–
kronologisk
• 4:13–16
–
4:18–22
1:16–20
–
1:21–28
8:14–15
1:29–31
8:16–17
1:32–34
4:23–25
1:35–39
8:2–4
1:40–45
9:1–8
2:1–12
9:9–13
2:13–17
9:14–17
2:18–22

53/7,9%

69/6,0%
4:14b–15 Kronologiskt
–
• 4:16–31 avsteg:
Simon och
–
de andra
5:1–11
4:31–37 (Mark 1:36)
4:38–39 var med
4:40–41 när Jesus
4:42–44 vandrade
5:12–16 runt – de
5:17–26 kallades
alltså
5:27–32
5:33–39 tidigare

12/1,4%
4:43–45
• 4:46–54
–
–
–
Inget
–
– om denna
period

2
1
1
1
3
2
3
3
3
3
3
3
3

* Om Johannes berättelse i efterhand tas med är Jesu dop den första händelse som beskrivs i alla fyra evangelierna ** Trots att det finns texter ut alla evangelier
är inte texterna helt parallella. Johannes ger en aspekt av skälen för Jesus att lämna Judeen, Lukas ger en annan aspekt och Markus och Matteus en tredje
*** Det omdiskuterade verserna i Markus 16:9–20 har medtagits i sammanställningen.

Den första evangelieharmonin skrevs av Tatianus.
Harmonin skrevs 170 till 180 eKr möjligen i Syrien.
Den kallas Diatessaron (Grekiskan dia tessaron
som betyder ”genom fyra”), men texten var tillrättalagd
och många av de tidiga kyrkofäderna, inklusive hans lärjunge
Clements av Alexandra, tog avstånd från harmonin.
Edward Johnson

Något viktigt går förlorat närhelst någon försöker
harmoniera evangelierna till en berättelse. Gud
hade goda skäl ett ge oss fyra evangelier... Vi har
fyra versioner av Jesu liv och död därför att Gud
ville ge oss flera olika vinklar med syftet att
vi skulle kunna gripa om helheten.
David Pawson

• Det finns olika försök att skapa en harmoni av händelserna
i Jesu liv. Den här harmonin följer i huvudsak ”A harmony
of the Gospels” av AT Robertson (Harper & Row)

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

884 verser
ÖVERGÅNG: Jesus möter motstånd från fariseerna. När han anklagas för att vara
23,5 % av evangelietexten djävulens barn vänder han sig allt mer bort från massorna och ägnar sig åt lärjungarna.

MELLANGALILEISK VERKSAMHET
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Antal verser/andel i evangeliet:
Jesus helar en lam man på sabbaten
Jesus plockar ax på sabbaten
Jesus helar man med förtvinad hand på sabbaten
Jesus undervisar och helar vid Galileeiska sjön
Jesus ber och väljer de tolv
Bergspredikan
Jesus helar ämbetsmannens tjänare
Jesus helar änkas son i Nain
Johannes Döparen frågar om Jesus
Jesu verop över städerna, undervisar om Fadern
En syndig kvinna smörjer Jesu fötter
Andra rundturen i Galileen (II)
Jesus anklagas för att komma från satan
Skriftlärda och fariseer begär ett tecken
Jesu mor och bröder vill hämta honom
Första stora gruppen med liknelser
Jesus stillar stormen
Jesus driver ut en ond ande
Jesus uppväcker Jairus dotter och helar en kvinna
Jesus helar två blinda, möts av anklagelser
Jesu sista besök i Nasaret
Tredje rundturen i Galileen (III)
Herodes oroas för Jesus
Jesus mättar 5000
Jesus avfärdar tanken att göras till kung
Jesus kommer till lärjungarna i stormen
Jesus tas emot vid Gennesaret
Lärjungarna börjar lämna Jesus
Jesus attackeras av fariseerna för handtvagningen

391/36,6%
–
12:1–8
Mer
12:9–14
än en
12:15–21 tredje–
del av
5:1–8:1
Matteus
8:5–13
handlar
–
om den
11:2–19
här peri• 11:20–30 oden.
–
–
Notera
12:22–37 att
• 12:38–45 Matteus
12:46–50 inte är
13:1–53
krono8:18,23–27 logisk
8:28–34
i detta
9:18–26
avsnitt.
• 9:27–34
13:54–58
9:35–11:1
14:1–12
14:13–21
14:22–23
14:24–33
14:34–36
–
15:1–20

Jesus väljer sina tolv lärjungar, håller Bergspredikan.
Tid: Från maj 31 eKr till april 32 eKr, omkr. 12 månader

203/30,2%
–
2:23–28 Markus
3:1–6
redovisar
3:7–12 händel3:13–19 serna i
–
krono–
logisk
–
ordning.
–
–
–
–
3:20–30
–
3:31–35
4:1–34
4:35–41
5:1–20
5:21–43
–
6:1–6
6:6–13
6:14–29
6:30–44
6:45–46
6:47–52
6:53–56
–
7:1–15,17–23

Harmoni
Nämnt i antal evangelier

Så harmonierar evangelierna (II)
172/15,0%
118/13,4%
• 5:1–3,5–47
–
–
6:1–5
–
6:6–11
Lukas
–
–
6:12–16 redovisar –
– Har nästan
6:17–49 händelserna i
– inget om
7:1–10
– perioden
• 7:11–17 krono–
7:18–35 logisk
ordning. –
–
• 7:36–50 Men här –
är ett
–
• 8:1–3
undan–
–
tag.
–
–
– Den första
8:19–21
– berättelsen
8:4–18
– som finns i
8:22–25
– alla fyra
8:26–39
– evangelierna.
8:40–56
Enda
undret
–
–
alla fyra –
–
berättar
om
–
9:1–6
–
9:7–9
6:1–13
9:10–17
6:14–15
–
6:16–21
– Här börjar
–
– det som
• 6:22–71
– brukar kallas
reseberättelsen.
7:1
–

1
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
3
3
3
3
3
1
2
3
3
4
3
3
2
1
3

Exempel:
Jesus ger
mat till 5 000

EVANGELIFÖRFATTARNAS
OLIKA
ROLLER
Inom varje sektion finns det också variationer. Även om
evangelisterna berättar om samma händelse är texterna
inte identiska. Här är en jämförelse mellan de fyra evangelisternas berättelser om hur Jesus ger mat till 5 000.

Matt 14:13–21

Vilket textavsnitt?
Vid vilken tidpunkt?
Varför drar de sig undan?
Vilka syntes gå?

Brödet och fiskarna välsignas tillsammans (Matt 14:19)
Brödet bröts (Matt 14:19)
Bara utdelningen av brödet
beskrivs (Matt 14:19–20)
Alla åt och blev mätta (Matt
14:20)
Bitar som blivit över, tolv
korgar fulla (Matt 14:20)

Alla åt och blev mätta (Mark
6:42)
Tolv korgar fulla med brödbitar och fisk (Mark 6:43)

Alla åt och blev mätta (Luk
9:17)
Bitar som blivit över, tolv
korgar fulla (Luk 9:17)

Lärjungarna tar båten, Jesus
går upp på berget (Matt
14:22–23)

Lärjungarna tar båten,
Jesus går upp på berget
(Mark 6:45–46)

Avbrott, texten byter ämne
(Luk 9:18)

Johannes Döparens död
(Matt 14:13a)
Jesus (Matt 14:13a)

De fyra
lyfter fram olika Till en öde plats
motiv
(Matt 14:13b)
Folket hörde att han drog
Varför följde
sig undan och följde efter
folkmassan honom?
(Matt 14:13c)
Han förbarmade sig över
Vad gjorde Jesus?
dem och botade de sjuka
(Matt 14:14)
Lärjungarna (Matt 14:15–16)
Vem för problemet på tal?
Lärjungarna berättar för
Hur nämns brödet och fiskarna?
Jesus att det är vad de har
(Matt 14:17–18)
Nämns inte alls
Hur nämns de 200 denarerna?

Vad bröts?
Vad delades ut?
Åt folkmassan?
Vad samlades in?
Vad hände sen?

Bara Markus
nämner bitar
av fisk

Luk 9:10–17

Sedan lärjungarna återkom
från uppdrag att förkunna
(Luk 9:10)
Ingen orsak redovisad

Vart gick de?

Hur tackade Jesus?

Mark 6:30–44

Sedan lärjungarna återkom
från uppdrag att förkunna
(Mark 6:30)
Att ge lärjungarna chansen
att vila (Mark 6:31a)
Jesus och lärjungarna
(Mark 6:31a)
Till en öde plats
(Mark 6:31b–32)
Folket såg att han åkte med
båt eller hörde ryktet
(Mark 6:33)
Han förbarmade sig över
dem och undervisade dem
grundligt (Mark 6:34)
Lärjungarna (Mark 6:35–36)
Jesus uppmanar dem att
undersöka och de kommer
med en rapport (Mark 6:38)
Som ett svar på Jesu uppmaning att ge folket mat
(Mark 6:37)
Brödet och fiskarna välsignas tillsammans (Mark 6:41)
Brödet bröts (Mark 6:41)
Brödet delades ut och
sedan fiskarna (Luk 6:41)

Efter att Johannes Döparen
avrättats (Matt 14:1–12)

Nu kom tempelinvigningens
högtid
i Jerusalem.
Det var vinter,
och Jesus
gick omkring
i Salomos
pelarhall
i templet.
(Joh 10:22–23)

Jesus och lärjungarna
(Luk 9:10b)
Till en avsides plats nära
Betsida (Luk 9:10b)
Folket fick veta och följde
efter (Luk 9:11a)
Han tog emot dem, talade
till dem om Guds rike och
botade sjuka (Luk 9:11:b)
Lärjungarna (Luk 9:12)
Lärjungarna berättar för
Jesus att det är vad de har
(Luk 9:13a)
Nämns inte, däremot tanken
att köpa mat (Luk 9:13b)
Brödet och fiskarna välsignas tillsammans (Luk 9:16)
Brödet bröts (Luk 9:16
Bara utdelningen av brödet
beskrivs (Luk 9:16)

Joh 6:1–13

Ingen inledning
redovisad
Johannes
är knapp
i inledningen
Ingen orsak
redovisad
Jesus
(Joh 6:1a)
Till andra sidan Galileiska
sjön (Joh 6:1)
Folket såg det tecken som
Jesus gjorde (Joh 6:2)
Gick upp i bergen med sina
lärjungar (Joh 6:3)

Jesus (Joh 6:5–6)
Andreas kom med pojken
som hade bröd och fiskar
(Joh 6:8–9)
Av Filippus som svar på
frågan var de ska köpa mat
(Joh 6:7)
Brödet första, därefter
fiskarna (6:11)
Inget om att bryta brödet
Först brödet, och sedan
fiskar så mycket de vill ha
(Joh 6:11)
De blev mätta men inget
om att äta (Joh 6:12)
Bitar av kornbröd som blivit
över, tolv korgar fulla (Joh
6:13)
Folket vill göra Jesus till kung.
Lärjungarna tar båten, Jesus
upp på berget (Joh 6:14–17).

Om fyra vittnen skulle ställas inför en domare för att redogöra för en viss händelse, och alla fyra skulle berätta
om det som hänt med exakt samma ord skulle domaren förmodligen inte dra slutsatsen att deras vittnesmål skulle
vara vidare trovärdiga. Utan det enda som skulle vara säkert bortom varje rimligt tvivel var att vittnena hade kommit
överens om att berätta samma berättelse. Men om varje person hade berättat vad han hade sett, på det sättet han
hade upplevt det, då skulle vittnesmålen anses trovärdiga. Och när vi läser de fyra evangelierna är det inte precis
vad vi ser? Fyra män som berättar samma historia, men var och en av dem gör det på sitt eget sätt.
Cornelius Van Dyke

1. DE VÄLJER
Nyckelord: urval
Författarna har valt
att ta med olika berättelser och olika delar
av Jesu undervisning.
2. DE PRIORITERAR
Nyckelord: omfattning
De har gett olika
utrymme till olika
berättelser liksom till
olika epoker i Jesu liv.
3. DE ARRANGERAR
Nyckelord: ordning
Sedan har författarna
ställt samman de utvalda berättelserna
kronologiskt, tematiskt
eller ibland polemiskt
för att på det sättet
förstärka och förtydliga budskapet.
4. DE PRÄGLAR
Nyckelord: form
De har gett materialet
en personlig språkdräkt [ordval, grammatik etc] som speglar deras personlighet och unika stil.
5. DE KOMPONERAR
Nyckelord: retorik
Till slut har de komponerat varje bok så att
budskapet skulle nå
fram. På det sättet
har varje bok fått sin
bestämda betoning,
inte i motsats till,
utan som komplement till de övriga.
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Så harmonierar evangelierna (III)
• Det finns olika försök att skapa en harmoni av händelserna
i Jesu liv. Den här harmonin följer i huvudsak ”A harmony
of the Gospels” av AT Robertson (Harper & Row)

Sedan gick han
tillbaka till
stället på andra
sidan Jordan
där Johannes
hade varit den
första tiden
när han
döpte. Där
stannade han...
och många
kom till tro.
(Joh 10:40,42)

MATTEUS

265 verser
7,0 % av evangelietexten

MARKUS

JOHANNES

ÖVERGÅNG: Jesu galileiska verksamhet kollapsar, lärjungar börjar överge honom.
Han känner hotet från Herodes Antipas och drar sig därför undan hans område.

SEN VERKSAMHET I GALILEEN
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

LUKAS

Antal verser/andel i evangeliet:
Jesus drar sig undan till Tyrus och Sidon
Jesus drar sig undan till Fenicien, helar en döv
Jesus besöker Magadan, attackerar fariséerna
Jesus drar sig undan till Betsaida, helar en blind
Jesus prövar lärjungarnas tro nära Cesarea Filippi
Jesus förutsäger sitt lidande och sin död
Jesus talar om sin återkomst
Jesus på härlighetsberget, möter Mose och Elia
Lärjungarnas förundran och vägen nerför berget
Jesus och den besatte pojken som lärjungarna inte helade
Återvände genom Galileen, talar om sin död och uppståndelse
Jesus betalar tempelskatten
Lärjungarna diskuterar vem som ska bli den främste
Jesus tillrättavisar Johannes genom en liknelse
Jesus ger instruktioner om församlingstukt
Jesus utmanar sina efterföljare att ge upp allt de äger
Jesu otroende bröder försöker ge Jesus råd
Jesus går ensam genom Samarien till Jerusalem

111/10,4%
15:21–28
15:29–38
15:39–16:4
16:5–12
16:13–20
16:21–26
16:27–28
17:1–8
17:9–13
17:14–20 Undan17:22–23 tag i
• 17:24–27 krono18:1–5
login
18:6–14
• 18:15–35
8:19–22
–
–

Nämnt i antal evangelier

Harmoni

Jesus på härlighetsberget. En inre kärna av lärjungar bekänner Jesus
som Messias. Tid: Från maj till okt 32 eKr, omkring 6 månader
100/14,9%
7:24–30
7:31–8:9
8:10–12
8:13–26
8:27–30
8:31–37
8:38–9:1
9:2–8
9:9–13
9:14–29
9:30–32
–
9:33–37
9:30–43,45,47–50
–
–
–
–

45/3,9%
–
–
–
–
9:18–21
9:22–25
9:26–27
9:28–36
9:36
9:37–43a Ett annat
9:43b–45 undantag i
–
9:46–48 Lukas
9:49–50 kronologiska
–
9:57–62 berättelse
–
9:51–56

9/1,0%
–
–
–
–
–
–
– Har nästan
–
inget om
–
perioden
–
–
–
–
–
–
–
• 7:2–9
7:10

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
1
2
1
2

ÖVERGÅNG: Efter lärjungarnas bekännelse börjar Jesus öppet tala om att han ska dö
358 verser
9,5 % av evangelietexten och uppstå. Han lämnar lärjungarna och Galileen och tar sig ner till Jerusalem i hemlighet.

SEN VERKSAMHET I JUDEEN

NÅGRA OLIKA
SLAGS TEXTER
VI HITTAR I
EVANGELIERNA
1. KOMMENTARER
Texter som kommenterar och ger bakgrund till händelserna
Exempel: Luk 1:1–4,
Joh 1:1–18, 20:30–31
2. BERÄTTELSER
Texter som beskriver
händelseförlopp från
början till slut.
Exempel: Mark
8:22–26, Luk 9:10–17
3. SAMTAL
Texter som redogör
för samtal, utbyten av
synpunkter, argument.
Exempel: Joh 3:1–21,
Joh 4:7–30
4. UNDERVISNING
Texter som återger
predikningar i olika
ämnen.
Exempel: Matt 5–7,
24–25, Joh 15–16
5. LIKNELSER
Texter som återger
en särskild form av
förkunnelse, liknelser
Exempel: Matt
13:1–52, Luk 15:1–32
6. BÖNER
Texter som ger oss
böner som Jesus
bad till Fadern.
Exempel: Matt 6:9–13
Joh 17:1–26
7. SÅNGER
Texter som återger
lovsånger som framförs till Guds ära.
Exempel: Luk 2:14,
Luk 1:46–56
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Antal verser/andel i evangeliet:
Jesus till Jerusalem under lövhyddohögtiden
Jesus konfronteras med en kvinna fast för äktenskapsbrott
Jesus talar om sig själv som världens ljus
Fariseerna försöker stena Jesus
Jesus helar en blindfödd man
Jesus berättar om den gode herden
Jesus sänder ut de 72 lärjungarna
Jesus berättar om den barmhärtige samarierm
Jesus besöker Marta och Maria
Jesus undervisar lärjungarna om bön, ber Fader vår
Jesus anklagas på nytt för att komma från djävulen
Jesus talar med fariseerna, och kritiserar dem hårt
Jesus talar till lärjungarna, förmanar och ger liknelser
Jesus uppmanar alla att omvända sig
Jesus helar en krokryggig kvinna på sabbaten
Jesus utsätts på nytt för ett försök att stena honom

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Han sänder ut lärjungar, och två gånger vill man stena honom.
Tid: Från november 32 eKr till januari 33 eKr, omkring 3 månader

0/0,0%
0/0,0%
Jesus gick till Jerusalem i hemlighet
(Joh 7:10). Kan det vara så att
Matteus och Petrus inte var med när
detta hände?
–
–
–
–
De två
–
tiger helt
–
om perioden
–
–
–
–
–
–
–

176/15,3%
–
Evangeliet
–
med flest
–
verser om
–
perioden
–
–
• 10:1–24
• 10:25–37
• 10:38–42
• 11:1–13
• 11:14–36
• 11:37–54
• 12:1–59
• 13:1–9
• 13:10–21
–

182/20,7%
• 7:11–52
• 7:53–8:11*
• 8:12–20
• 8:21–59
• 9:1–41
• 10:1–21
–
–
–
–
–
–
–
–
–
• 10:22–39

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

392 verser
10,4 % av evangelietexten ÖVERGÅNG: Jesus drar sig bort från Jerusalem och stannar i området på andra
sidan Jordan för att återvända när han får bud om Lasarus död.
Jesus predikar om lärjungaskap och uppväcker Lasarus.
Tid: Från februari till april 33 eKr, omkring 3 månader

SEN VERKSAMHET I PEREEN
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Antal verser/andel i evangeliet:
Jesus lämnar Jerusalem, går till andra sidan Jordan
Jesus undervisar i Pereen, varnar för Herodes
Jesus helar på sabbaten, berättar tre liknelser
Jesus talar om lärjungaskapets kostnad
Jesus försvarar sig mot anklagelser med tre nya liknelser
Jesus berättar tre liknelser om förvaltarskap
Jesus till Betania, uppväcker Lasarus från de döda
Effekten som uppväckandet av Lasarus leder till
Jesus inleder sin sista resa till Jerusalem
Jesus berättar två liknelser om bön
Jesus genom Pereen, undervisar om skilsmässa
Jesus möter barnen
Jesus och den rike ynglingen, liknelsen om arbetarna
Jesus förutsäger på nytt sin död och uppståndelse
Jesus helar den blinde Bartimeus
Jesus möter Sackeus i Jeriko, går mot Jerusalem

HÄNDELSER

• Inget om Jesu födelse
• Inget om Jesu dop
SOM INTE
• Inget om hur Jesus blir frestad
av djävulen i öknen
FINNS MED
Inget om hur Jesus äter med
I JOHANNES •syndare
och tullindrivare
• Inget om förklaringsberget
Intressant är inte
bara vad som står, • Inga liknelser
• Ingen befrielse från onda andar
utan också vad
• Inget fördömande av de rika
som inte står.

64/6,0%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
19:1–12
19:13–15
19:16–20:16
20:17–28
20:29–34
–

52/7,7%
–
–
–
–
–
–
–
Härifrån
– är synoptikerna
–
parallella
–
10:1–12
10:13–16
10:17–31
10:32–45
10:46–52
–

och inget om att hjälpa fattiga
• Inget om att älska sin nästa
(eller sin fiende)
• Ingen utmaning för människor
att omvända sig (vare sig från
Johannes Döparen eller Jesus)
• Ingen uppmaning till lärjungar
att förneka sig själva och sälja
allt de äger och följa Jesus
• Inget tal om Jerusalems

Det är knappast så att Joh 7:53–8:11 ursprungligen
fanns med i Johannesevangeliet. Ändå brukar texten
betraktas som en autentisk berättelse om Jesus som
senare infogats i texten och hämtats tex från Papias
samlingar från 140 eKr. Notera hur texten fram till Joh 7:52
naturligt fortsätter i Joh 8:12 och de följande verserna.
AT Robertson

219/19,1%
–
13:22–35
14:1–24
14:25–35
15:1–32
16:1–17:10
–
–
17:11–35,37
18:1–14
–
18:15–17
18:18–30
18:31–34
18:35–43
19:1–28

57/6,5%
• 10:40–42
–
–
–
–
–
11:1–44
11:45–54
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
1

förstöring (jfr 2:19-22)
• Ingen berättelse om instiftandet av nattvarden
• Nästan inget om Guds rike
(bara i 3:3-5; men jfr 18:36)
• Nästan inget om Jesu återkomst (bara en text: 21:22-23;
14:3, 18 och 28 tolkas vanligen
som att Jesus kommer för
individer när deras tid är inne).

Att läsa evangelierna som medvetet skapad
litteratur kan tillföra mycket i förståelsen av dem.
Framför allt hjälper det oss att inte behandla
evangelierna på det sönderstyckade sätt vi ofta gör
när vi enbart använder dem som källor för lösryckta
verser vilkas sammanhang vi ofta inte känner till.
Anders Sjöberg

• Det finns olika försök att skapa en harmoni av händelserna
i Jesu liv. Den här harmonin följer i huvudsak ”A harmony
of the Gospels” av AT Robertson (Harper & Row)

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

1 120 verser
ÖVERGÅNG: Jesus återvänder nu till Jerusalem väl medveten om vad som väntar.
29,7 % av evangelietexten Han grips, döms, torteras och ger slutligen sitt liv på korset. Lärjungarna sviker.
Jesu livsgärning når sin kulmen. Han ger sitt liv på korset och
läggs i en grav. Tid: April 33 eKr, en vecka

DEN SISTA PÅSKEN
128a

128b
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Antal verser/andel i evangeliet:
I. Fredag (skulle troligen inte rest på en sabbat)
Jesus anländer till Betania, nära Jerusalem
II. Lördag
Lördag troligen med sina lärjungar i Betania
III. (Palm-)söndag
Jesu intåg i Jerusalem på en åsna
IV. Måndag
Jesus rensar templet, förbannar fikonträdet
Jesus talar på nytt om sin död
V. Tisdag
Jesus visar hur fikonträdet nu har vissnat
Rådet ifrågasätter Jesu auktoritet
Frågan om att betala skatt till kejsaren
Saddukeernas fråga om uppståndelsen
Fariseerna frågar om det största budet
Jesus frågar fariseerna om Davids son
Jesu sista offentliga tal mot fariseerna
Jesus kommenterar änkas gåva*
Jesu tal på Olivberget (tisdag kväll)
Jesus förutsäger sin död om två dagar (kvällen)
Jesus hos Simon den spetälske (kvällen)**
Judas gör upp om att förråda Jesus (kvällen)
VI. Onsdag
Onsdag i stillhet troligen med sina lärjungar i Betania
VII. Torsdag
Förberedelse för påskmåltiden
Jesus och lärjungarna inleder påskmåltiden (kvällen)
Jesus tvättar lärjungarnas fötter (kvällen)
Jesus pekar ut Judas som förrädaren (kvällen)***
Jesus förutsäger Petrus förnekelse (kvällen)***
Jesus instiftar nattvarden (kvällen) (1 Kor 11:23–26)***
Jesu tal i den Övre salen (kvällen)
Jesu tal på väg till Getsemane (kvällen)
Jesu översteprästliga förbön (kvällen)
Jesu kamp i Getsemane (kvällen)
VIII. (Lång-)fredag
Jesus förråds av Judas i Getsemane (natten)
(I) Jesus förhörs av översteprästen Hannas (natten)
(II) Jesus förhörs av Kaifas och rådet (natten)
Petrus förnekar Jesus tre gånger (natten)
(III) Jesus förklaras skyldig av Rådet (morgonen)
Judas självmord (morgonen) (jfr Apg 1:18–19)
(IV) Jesus inför Pilatus första gången (morgonen)
(V) Jesus inför Herodes Antipas (morgonen)
Jesus inför Pilatus andra gången (morgonen)
(VI) De romerska soldaterna hånar Jesus (6.00-9.00)
Jesus på väg till Golgata (före 9.00)
De tre första timmarna på korset (9.00-12.00)
Tre timmars mörker (12.00-15.00)
Jesu död och fenomen i samband med den (15.00)
Jesus begravs (15.00-18.00)
Kvinnorna som följde med till graven (15.00-lördag)
149 verser
4,0 % av evangelitexten

368/34,4%

231/34,3%

231/20,1%

Harmoni
Nämnt i antal evangelier

Så harmonierar evangelierna (IV)
290/33,0%

–

–

–

11:55–12:1,9–11

1

21:1–11,14–17

11:1–11

19:29–44

12:12–19

4

21:18–19a,12–13
–

11:12–18
–

19:45–48
–

–
12:20–50

3
1

21:19b–22
21:23–22:14
22:15–22
22:23–33
22:34–40
22:41–46
23:1–13,15–39
–
24:1–25:46
26:1–5
26:6–13
26:14–16

11:19–25
11:27–12:12
12:13–17
12:18–27
12:28–34
12:35–37
12:38–40
12:41–44
13:1–37
14:1–2
14:3–9
14:10–11

21:37–38
20:1–19
20:20–26
20:27–40
–
20:41–44
20:45–47
21:1–4
21:5–36
22:1–2
–
22:3–6

–
Berättar
–
mycket
–
lite här
–
–
–
–
Undantag
–
i kronologin
–
–
12:2–8
–

3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3

26:17–19
26:20
–
26:21–25
26:31–35
26:26–29
–
–
–
26:30,36–46

14:12–16
14:17
–
14:18–21
14:27–31
14:22–25
–
–
–
14:26,32–42

3
3
1
4
1
3
1
1
1
4

26:47–56
–
26:57,59–68
26:58,69–75
27:1
27:3–10
27:2,11–14
–
27:15–26
27:27–30
27:31–34
27:35–44
27:45–50
27:51–56
27:57–60
27:61–66

14:43–52
–
14:53,55–65
14:54‚66–72
15:1a
–
15:1b–5
–
15:6–15
15:16–19
15:20–23
15:24–27,29–32
15:33–37
15:38–41
15:42–46
15:47

22:7–13
–
22:14–16, 24–30
–
–
13:1–20
Fyra kapitel
22:21–23
13:21–30
unikt
material
22:31–38
13:31–38
22:17–20 hos Johannes –
–
14:1–31
–
15:1–16:33
Undan–
17:1–26
22:39–46 tag i
18:1
krono22:47–53 login
18:2–12
–
18:12–14,19–23
22:54a‚63–65
18:24
22:54b–62
18:15–18,25–27
22:66–71
–
–
–
23:1–5
18:28–38
23:6–12
–
23:13–16,18–25
18:39–19:16
–
–
23:26–33a
19:16–17
23:33b–43
19:18–27
23:44–45a,46
19:28–30
23:45b,47–49
–
23:50–54
19:31–42
23:55–56
–

Undantag i
kronologin

4
1
4
4
3
1
4
1
4
2
4
4
4
3
4
3

ÖVERGÅNG: Efter uppståndelsen möter Jesus lärjungarna först i Jerusalem och
sedan i Galileen. Till slut samlas de på Olivberget varifrån Jesus stiger upp till himlen.
Uppståndelsen, mötet med lärjungarna och himmelsfärden.
Tid: Från april till maj 33 eKr, sammanlagt 40 dagar.

EFTER UPPSTÅNDELSEN

20/1,9%
20/3,0%
53/4,6%
56/6,4%
Antal verser/andel i evangeliet:
IX. Söndag
–
–
28:1
16:1
2
169 Kvinnorna går till graven (lördag kväll/söndag morgon)
–
–
• 28:2–4
–
1
170 Jordbävning som rullar bort stenen (söndag morgon)
20:1
24:1–8
28:5–8
16:2–8
4
171 Kvinnorna kommer till graven, möter ängel
20:2–10
24:9–12
–
–
2
172 Kvinnorna berättar, Petrus och Johannes vid graven
20:11–18
–
–
16:9–11****
2
173 Jesus visar sig för Maria Magdalena
–
–
• 28:9–10
–
1
174 Jesus visar sig för kvinnorna
Två
–
–
• 28:11–15
–
1
175 Vakterna berättar för de judiska ledarna
av
de
–
24:13–32
–
16:12–13****
2
176 Jesus visar sig för Emmausvandrarna
äldsta • 24:33–35
–
–
–
177 De två lärjungarna berättar för Petrus (1 Kor 15:5)
1
manu- 24:36–43
20:19–25
–
16:14****
178 Jesus visar sig för lärjungarna (utom Tomas)
3
skripten
X. Tiden efter uppståndelsen
har inte –
• 20:26–31
–
–
179 Jesus visar sig åter för lärjungarna (med Tomas)
1
med
• 21:1–25
–
–
–
180 Jesus visar sig för sju lärjungar vid Gennesaret (1 Kor 15:5)
1
–
–
181 Jesus visar sig för 500, ger missionsbefallningen (1 Kor 15:6) 28:16–20
16:15–18**** Mark
2
16:9–20
–
182 Jesus visar sig för sin bror Jakob (1 Kor 15:7)
–
–
–
0
–
183 Jesus visar sig åter för lärjungarna, ber dem vänta (Apg 1:3–8) –
• 24:44–49
–
1
184 Jesus visar sig en sista gång, himmelsfärden(Apg 1:9–12)
–
24:50–53
–
16:19–20****
2
* Detta är Jesu sista ord under sin offentliga tjänst. Det som följer härefter är samtal med lärjungarna och de rättsliga processerna ** Några menar att det är
samma berättelse som i Luk 7:36–50 (59). Men förutom namnet Simon skiljer sig berättelserna åt och måste ses som två separata tillfällen. AT Robertson
skriver: ”Med tanke på alla skillnader är det absurt att påstå att de två berättelserna handlar om samma händelse. Att Johannes placerar texten tidigare kan
bero på att det är hans sista referens till Jesu besök i Betania”. ***Några av de få tillfällen då Lukas tycks avvika från kronologin och ange händelser i en annan
ordning än Markus och Matteus**** De omdiskuterade verserna i Markus 16:9–20 har medtagits i sammanställningen men tillhör troligen inte texten

Vart och ett av evangelierna framställer Jesus
på sitt eget karakteristiska sätt. Storheten hos
denna person hade inte kunnat fångas i en
enda bild. Alltså har vi fyra porträtt – fyra
kameravinklar av samma scen – som vart
och ett framhäver särskilda aspekter.
Howard Marshall

Författarna till evangelierna var inte skribenter
som bara kopierade vad andra sagt och skrivit. De
var författare som skrev berättelserna färgade av
sin egen bakgrund, sin karaktär och sin begåvning.
Men kanska allra viktigast: var och en skrev
i enlighet med sitt eget speciella syfte.
William Hendriksen

De elva lärjungarna gick
till Galileen, till
det berg dit
Jesus hade
befallt dem att
gå. När de fick
se honom tillbad
de honom, men
några tvivlade.
(Matt 28:16–17)

VERSER SOM
TAGITS
BORT UR
NUMRERINGEN

Textforskningen har
kunnat visa att en del
verser inte tillhört den
ursprungliga texten.
De är troligen överflödiga dubbletter
som är inkopierade
från andra evangelier.
1. MATTEUS
17:21 (återfinns i parallellen Mark 9:29),
18:11 (se Luk 19:10),
23:14 (se Mark 12:20,
Luk 20:47).
2. MARKUS
Mark 7:16 (”Hör, du
som har öron att höra
med”), 9:44,46 (Se
Luk 9:48), 11:26 (se
Matt 6:15), 15:28 (se
Luk 22:37), 16:9–20
saknas i de äldsta
handskrifterna men
har ändå tagits med
i räkningen.
3. LUKAS
17:36 (se Matt
24:40), 23:17 (se
Matt 27:15, Mark
15:6, Joh 18:39).
4. JOHANNES
Joh 5:4 (”för en ängel
steg ner i dammen
vid en bestämd tid
och rörde upp vattnet.
Den som nu först steg
ner i vattnet sedan det
hade satts i rörelse
blev frisk, vilken sjukdom han än hade”).
7:53–8:11 Saknas
i de äldsta handskrifterna men har ändå
tagits med i räkningen
då de ses som trovärdiga.
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Harmoni

Att harmoniera evangelierna (V)
Evangelisterna väljer att betona olika delar av Jesu liv i sina framställningar. Här kan du se hur de disponerat sitt material.

Om varje
händelse
skulle skrivas
ner, tror jag att
inte ens hela
världen skulle
rymma de
böcker som då
måste skrivas.
(Joh 21:25)

Att läsa och jämföra evangelierna horisontellt
Så stor andel av material från
den epoken i Jesu liv återfinns
i de olika evangelierna.
1. Födelse och uppväxt
213
Tid: 4–7 fKr–29 eKr

verser

2. Inledande verksamhet

108
verser

3. Tidig verksamhet i Judeen

108
verser

Tid: 4 månader, jan–april 30 eKr

Tid: 8 månader, maj–dec 30 eKr

MATTEUS

4. Tidig verksamhet i Galileen 171
Tid: 4 månader, jan–april 31 eKr

verser

5. Mellangalileisk verksamhet

884
verser

6. Sen verksamhet i Galileen

265
verser

7. Sen verksamhet i Judeen

358

8. Sen verksamhet i Pereen

392
verser

9. Den sista påsken

1120
verser

10. Efter uppståndelsen

149
verser

Tid: 12 månader, maj 31 eKr–maj 32 eKr

Tid: 6 månader, maj–okt 32 eKr

Tid: 3 månader, nov 32 eKr–jan 33 eKr verser

TEXTERNA
SOM FINNS
I ALLA FYRA
EVANGELIER
Notera hur få av berättelserna om Jesu
liv som finns hos alla
fyra evangelister.
Före sista påsken
• Jesus kommer till
Johannes Döparen
• Skälen till att Jesus
lämnar Judeen
• Jesus anländer
till Galileen
• Jesus mättar
5000 män
Den sista påsken
• Intåget i Jerusalem
• Judas pekas ut
• Jesus förutsäger
Petrus förnekelse
• Kamp i Getsemane
• Judas förråder
• Jesu förhörs av
Kaifas och ådet
• Petrus förnekar
• Jesus hos Pilatus
första gången
• Jesus hos Pilatus
Andra gången
• Jesus till Golgata
• Jesus på korset
• Jesus begravs
• Kvinnorna kommer
till graven

F

Hur kommer det
sig att så få
berättelser ur
Jesu liv berättas
av alla fyra
evangelister?
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Tid: 3 månader, feb–april 33 eKr

Tid: En vecka, april 33 eKr

Tid: 40 dagar, april–maj 33 eKr

Totalt: 3768 verser

MARKUS

LUKAS

Andel material
i perioden /
Antal verser

JOHANNES

22,5%/48

0,0%/o

69,0%/147

8,5%/18

25,9%/28

12,0%/13

31,5%/34

30,6%/33

0,9%/1

0,9%/1

2,8%/3

95,4%103

21,6%/37

31,0%/53

40,4%/69

7,0%/12

44,2%/391

23,0%/203

19,5%/172

13,3%/118

41,9%/111

37,7%/100

17,0%/45

3,4%/9

0,0%/0

0,0%/0

49,2%/176

50,8%/182

16,3%/64

13,3%/52

55,9%/219

14,5%/57

32,9 %/368

20,6%/231

20,6%/231

22,9%/290

13,4%/20

13,4%/20

35,6%/53

37,6%/56

28,3%

17,9%

Totalt

30,2%

23,3%

Att läsa och jämföra evangelierna vertikalt
Så stor andel av material i
varje evangelium fördelas
på de tio olika epokerna.

Totalt

1. Födelse och uppväxt
2. Inledande verksamhet

2,9%

Totalt 108 verser

3. Tidig verksamhet i Judeen

2,9%

Totalt 108 verser

4. Tidig verksamhet i Galileen

4,5%

Totalt 171 verser

5. Mellangalileisk verksamhet

23,5%

6. Sen verksamhet i Galileen

7,0%

Totalt 265 verser

7. Sen verksamhet i Judeen
Totalt 358 verser

8. Sen verksamhet i Pereen
Totalt 392 verser

9. Sista påsken
Totalt 1120 verser

Andelen
material
i evangeliet

10. Efter uppståndelsen
Totalt 149 verser

9,5%

10,4%
29,7%
4,0%

MARKUS

1068 verser

5,6%

Totalt 213 verser

Totalt 884 verser

MATTEUS

Största
andelen av
Matteus

LUKAS

673 verser

JOHANNES

1149 verser

878 verser

4,5%

0%

12,8%

2,1%

2,6%

1,9%

2,9%

3,8%

0,1%

0,1%

0,3%

11,7%

3,5%

7,9%

6,0%

1,4%

36,6%

30,2%

15,0%

13,4%

10,4%

14,9%

3,9%

1,0%

0%

0%

15,3%

20,7%

6,0%

7,7%

19,1%

34,4%

34,3%

20,1%

33,0%

1,9%

3,0%

4,6%

6,4%

Största
andelen av
Johannes

6,5%

Statistisk konsult: Josef Dagson

Jesus levde under papyrusrullarnas dagar. En rulle var
drygt 10 meter lång. Längden bestämde längden av ett
litterärt verk under antiken. Det är ingen tillfällighet att, till
exempel Lukasevangeliet har den maximala längden för ett
gammalt dokument, och att därför en annan papyrusrulle
måste användas för att skriva Apostlagärningarna.
Ted Olsen

Det första året brukar kallas (1) året i skymundan
eftersom Jesus successivt presenterar sig för
folket, det andra året kallas (2) det populära året då
massorna blir medvetna om vem han är och det tredje
året kallas för (3) motståndets år när allmänheten till
slut vänder sig mot honom.
Ashley Johnson

Jesu liv – en översikt

Ämnen

Människan
(Jes 9:6)

Messias
(Matt 16:16–20)

Jesus evigt del
i gudomen,
skapar världen

Jesus blir
människa,
föds på jorden

Jesus träder
fram som
Messias

Att i evighet
planlägga
frälsningen

Att skapa möjlighet att axla
medlarrollen

Gud Fader,
den helige
Ande
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Hebr 7:3, 13:8,
Mika 5:2, Joh 1:1,
k 17:5, 1 Pet 1:20
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Läraren
(Matt 7:29)

Frälsaren
(1 Tim 4:10)

Dömer alla människor

Återkommer till jorden

På Faderns högra sida

Tas upp till himlen

Uppståndelse Förhärligande

Möter över 500

Försoning

Uppstår från de döda

Instruktion

Väljer ut lärjungar

Avvisas som Messias

Förkunnar för judarna

Döps av Johannes

Växer upp i Nasaret

Föds i Betlehem

Framträdande

Skaparen
(Kol 1:16–17)
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Inkarnation

Blir människa

Profeteras om i GT

Skapar allt

Indelning

I evighet med Fadern

Förexistens

Centralt

Dör försoningsdöden

Jesus ska kroppsligen
återvända till jorden
Han ska återkomma till
jorden (apg 1:7) för att
döma levande och
döda (2 Tim 4:1).

Korsfästs på Golgata

Jesus sitter på
Faderns högra sida
Jesus stiger upp till himlen (Apg
1:9–1) och sitter nu på Gud
Faders högra sida (Joh 14:2–3,
1 Pet 3:22, Mark 16:19).

Plinius den
yngre
Brev X 96
En romersk jurist som
i ett av sina brev (omkring
112 ekr) till kejsar Trajanus
berättar hur han handlagt processen mot två
”kristna”. Han berättar
hur de sjöng sånger ”till
Kristus som till en Gud”.

Döms av Pilatus

Jesus visste att han
skulle dö på Golgata
Gång på gång tar han upp det
med sina lärjungar (Mark 8:31,
Luk 9:22). Han visste att hans
död var försonande (Joh 20:28).

Jesus var medveten
om sin gudomlighet
Jesus framhåller att han är
jämställd med Fadern (Joh
10:20). Notera också missions- Jämför
befallningen (Matt 28:18–20). med den
apostoliska
Jesus uppstod kroppstrosligen från de döda
bekänHans uppståndelse är kroppslig nelsen
(Joh 20:26–30) och den är grunden för hopp om en kommande
uppståndelse (1 Kor 15:12–28).

Jesus föddes
av en jungfru
För att uppfylla profetian (Jes
7:14) föddes Jesus av en jungfru
(Matt 1:22–23). Det bekräftas
också i Lukas (1:26–38, 2:17).

Tacitus
Annalerna VX.44
Tacitus skriver om en
judisk uppviglare, Kristus,
som ”avrättades genom
prokurator Pontius Pilatus,
under Tiberius regeringstid.” Vidare att hans ”vidskepelse” spridit sig ända
till Rom (omkring 100 eKr).

Sänder ut dem

De kan ses som grundsanningar
för en biblisk kristen tro och lära.

Jesus har levt i evighet
innan han blev människa
Johannes bekräftar Jesu eviga existens. ”I begynnelsen var Ordet... och
Ordet var Gud” (Joh 1:1–2). Jesus
säger det också själv (Joh 8:58, 17:5).

Undervisar dem

Sju grundläggande
teologiska sanningar
om Jesus Kristus

Jesu liv

Vad utombibliska
källor säger
om Jesus

Segraren
Domaren
(1 Kor 15:55–57) (2 Tess 1:5–10)

Jesus förkastas,
vänder sig till
lärjungarna

Jesus ger sitt
liv för oss, dör
på korset

Jesus uppstår,
visar sig för
många

Jesus kommer
tillbaka för
att döma

Att erbjuda
sig till judarna
som Messias

Att förbereda
lärjungarna
för framtiden

Att försona den
syndiga människan med Gud

Att triumfera
och besegra
döden

Att slutligt
upprätta en ny
himmel och jord

Elisabet,
Sakarias,
Maria, Josef,
Kung Herodes

Möter de
första
lärjungarna,
Nikodemus

Väljer ut en
inre krets,
de tolv
lärjungarna

Förrädaren
Judas, översteprästen Kaifas,
Pontius Pilatus

Kvinnorna
vid graven,
Petrus, Jakob
Jesu broder

Lärjungarna
efter uppståndelsen,
Sefanus, Paulus

Betlehem,
Egypten,
Nasaret

Jerusalem,
Judeen,
Samarien

Galileen,
Tyrus och
Sidon

Jerusalem,
Golgata

Jerusalem,
Emmausvägen,
Galileen

Himlen
och jorden

Luk 1:5–38,
2:1–21,
Fil 2:5–11

Matt 3:13–17,
4:1–17,
Joh 1:12a

Matt 9:35, 23:10,
Mark 10:1,
Luk 24:27

Matt 16:21,
26:28, Rom
3:25, 5:9–11

Luk 24:5–6,
Joh 11:25,
1 Kor 15:1–11

Apg 1:9–12,
Rom 8:34,
1 Pet 4:5

Omkring 35 år
4/7 fKr–29 eKr

Omkring 1 år
30–31 eKr

Omkring 1 år
31–32 eKr

Omkring 1 år
32–33 eKr

40 dagar,
april–maj 33 eKr

Från 33 eKr
till evighet

De överväldigande bibliska bevisen både för
Kristi gudom och hans sanna mänsklighet gör
det uppenbart att i hans person dessa till sitt väsen
motsatta naturer sammanförs och förenas i en person,
och så kommer det att förbli för evigt... Det sägs aldrig
att Han har en kluven personlighet.

Om vi applicerar vanlig källkritik talar det mesta för att Jesus
har existerat. För att förklara bort honom krävs att vi förutsätter kort minne och en stor dos godtrogenhet hos mängder av
människor under decennierna efter korsfästelsen, samt att vi bygger in en (obevisbar) kristen konspirationsteori tidigt i historien. Då
är det mycket lättare att anta att en person vid namn Jesus har levt.

John Walvoord

Dick Harrison

Josefus (l)
Judiska fornminnen 18:63–64
Han skriver ”Jesus... var
Kristus och när Pilatus...
dömde honom till korset,
övergavs han inte av dem
som älskade honom, för
han visade sig för dem
levande på tredje dagen”
(omkring 90 eKr).
Josefus (lI)
Judiska fornminnen 20:200
Senare skriver han
”[Albinus] lät inför detta
[råd] föra brodern till
Jesus som kallades
Kristus, vars namn var
Jakob”. Texten beskriver
hur Jakob, Jesu halvbror,
döms och avrättas.
Babylonska
Talmud,
Sanhedrin 43a
En samling av rabbinska
skrifter. Ett stycke (omkring 100 eKr) lyder ”Dagen före påsk hängdes
Yeshu”. Texten talar om
att han förledde Israel
och det fanns en plan
att stena honom till döds.
Lukianos,
Peregrinus 11
En satiriker som driver
gäck med de kristna, men
skriver om Jesus (omkring 165 e Kr) att han
är ”den man som korsfästes i Palestina därför
att han introducerade en
ny kult i världen”.
Justinus
Martyren,
Apologi I.48
Försvarade kristen tro
inför kejsar Antonius Pius
(omkring 150 eKr). Hänvisar till Pilatus rapport
(då i arkiven i Rom) och
cite-rar ett avsnitt som
handlar om hur Jesus
spikades fast på korset.

39

63 dagar

Han sade till dem:
"Kom och se!"
Då gick de med
honom och såg
var han bodde,
och de stannade
hos honom
den dagen.
(Joh 1:39)
Dagar vi
inte vet något
konkret om
94,8%
Dagar
vi vet
något om
5,2%

SÅ LITE VET
VI OM JESU
LIV OCH
VERKSAMHET

• Jesus steg fram
i offentligheten
i januari 30 eKr.
• Han dog och uppstod i april 33 eKr.
• Den offentliga
tjänsten varade i
nästan 3 1/2 år. Det
motsvarar omkring
1220 dagar.
• Det finns i evangelierna bara beskrivet konkreta
händelser från 63
av dessa dagar.
• Därtill finns det en
handfull dagar beskrivna från hans
födelse och uppväxt.
Men det rör sig om
mindre än tio dagar
från en period av
mer än 30 år.
• Det mesta av Jesu
liv är för oss okänt.

F

Vaför har vi så
få berättelser
ur Jesu liv som
vi har? Vad
gjorde Jesus
alla de dagar
som av någon
anledning inte
ansågs ha sådan
betydelse att vi
behövde veta
vad som hände?

40

Sextiotre dagar i Jesu liv (I)
• Evangelierna beskriver bara
63 enskilda dagar under Jesu
offentliga tjänst.
• De dagar som räknas innehåller beskrivningar av en eller
flera konkreta händelser från
den dagen.
• Allmänna beskrivningar har inte
tagits med i sammanställningen.
Jesus till
Johannes
Händelser: Jesus
kommer till Johannes döparen som
berättar om honom
och det som hänt.
Citat: ”Nästa dag”
(Joh 1:29)
Text: Joh 1:29–34

Jesus frestas av
djävulen i öknen
Händelser: Anden för Jesus ut i öknen. Där
fastar han i 39 dagar innnan han på den 40:e
dagen får möta frestarens förslag.
Citat: ”När han hade fastat i 40 dagar... då kom
frestaren” (Matt 4:2–3)
Notera: Matt 4:1 noteras inte som en enskild
dag. Kan vara samma dag som 1, jfr Mark 1:12
Text: Matt 4:1–11, Mark 1:12–13, Luk 4:1–13

Jesus döps av
Johannes Döparen
Händelser: Jesus kommer
till Johannes Döparen vid
Jordan och låter döpa sig.
Citat: ”Sedan kom Jesus
... till Johannes vid
Jordan” (Matt 3:13)
Text: Matt 3:13–17, Mark
1:9–11, Luk 3:21–22

Jesus kallar ytterligare
två lärjungar
Händelser: Dagen efter beslutar sig
Jesus för att gå till Galileen, kallar två
lärjungar till, Filippus och Natanael.
Citat: ”Nästa dag” (Joh 1:43)
Notera: Han fann lärjungarna innan
han gick norrut. Han skulle inte hinna
till Galileen på en dag (omkr. 10 mil).
Text: Joh 1:43–51

Jesus kallar
två lärjungar
Händelser: Dagen
efter kallar Jesus
sina två första
lärjungar, Andreas
och Petrus.
Citat: ”Nästa dag”
(Joh 1:35)
Text: Joh 1:35–42

Den första
påsken
Händelser: Jesus i Jerusalem vid
påsken. Rensar templet, samtalar
med Nikodemus.
Citat: ”Judarnas påsk” (Joh 2:13)
Notera: ”en natt” (2:23–25, 3:2) kan
ses som en annan dag. Vi vet inte
och för samtalet till samma dygn.
Text: Joh 2:13–3:21

Möter kvinnan
vid brunnen
Händelser: Jesus vänder tillbaka
till Galileen, möter en samarisk
kvinna vid Sykars brunn.
Citat: ”Lämnade Judeen” (Joh 4:3)
Notera: Jesus stannar två dagar i
Sykar (Joh 4:40,43). Vi vet inget om
dessa och de räknas därför inte in.
Text: Joh 4:1–38

Drivs ut ur
synagogan i Nasaret
Händelser: Jesus kommer till sin
hemstad Nasaret. På sabbaten går
ha till synagogan, läser texten och
tillämpar den på sig själv. Folket
driver honom i ilska mot ett stup
men han vänder och går därifrån.
Citat: ”På sabbaten” (Luk 4:16)
Text: Luk 4:16–30
Drar sig undan
till en enslig plats
Händelser: Jesus drar sig
undan. Petrus och andra följer
efter. Också folket kommer.
Citat: ”När det blev dag”
(Luk 4:42), ”Tidigt på morgonen” (Mark 1:35)
Text: Mark 1:35–39, Luk
4:42–44

Helar sjuka
på sabbaten
Händelser: Helar man som har en
oren ande, helar Petrus svärmor.
Helar många andra sjuka.
Citat: ”Sabbat” (Luk 4:31)
Notera: Dagen före var de ute och
fiskade. Det var ingen sabbat.
Text: Matt 8:14–17, Mark 1:21–34,
Luk 4:31–41

Helar en lam man och kallar Levi
och äter tillsammans med syndare
Händelser: Jesus helar en lam man som hissas ner
genom taket av sina vänner, kallar Levi som sitter vid sitt
tullhus, äter hemma hos Levi vilket leder till en debatt med
fariseerna och de skriftlärda om att äta med syndare.
Citat: ”En dag” (Luk 5:17) ”sedan” (Luk 5:27)
Notera: Detta är den dag som hittills innehållit flest
beskrivna händelser.
Text: Matt 9:1–17, Mark 2:1–22, Luk 5:17–39

Lärjungarna rycker
upp ax på sabbaten
Händelser: Lärjungarna rycker
upp ax på sabbaten vilket leder
till en diskussion med fariseerna
där Jesus förklarar sig vara
Herre över sabbaten.
Citat: ”En sabbat” (Mark 2:23)
Text: Matt 12:1–8, Mark
2:23–28, Luk 6:1–5

En kvinna smörjer
Jesu fötter
Händelser: Jesus svarar Johannes
Döparen, ve-ropen över Jerusalem,
en kvinna smörjer Jesu fötter.
Citat: ”Just då” (Luk 7:21)
Notera: ”Vid den tiden” (Matt 11:25)
kan ses som syftande på en annan
dag. Men behöver inte tolkas så.
Text: Matt 11:2–30, Luk 7:18–50

Helar ämbetsmannens son
Händelser: Jesus besöker Kana. Helar en
ämbetsmans sjuka son. Mannen kommer
till Kana men sonen ligger sjuk i Kapernaum.
Citat: ”Så kom han till Kana” (Joh 4:46)
Notera: Berättelsen om vad som sker nästa
dag (Joh 4:53) handlar bara om ämbetsmannen och inte om Jesus.
Text: Joh 4:46–54

Kallar fyra lärjungar
för andra gången
Händelser: Jesus kallar Petrus, Andreas,
Jakob och Johannes vid Galileiska sjön.
Citat: ”En gång” (Luk 5:1)
Notera: Lukastexten uppfattas av några
som en annan händelse. Men här ses
den som samma händelse.
Text: Matt 4:18–22, Mark 1:16–20,
Luk 5:1–11

Helar en man
med spetälska
Händelser: En spetälsk
man blir helad av Jesus.
Citat: ”När...” (Luk 5:12)
Notera: Möjligen fortsättning på föregående dag,
men knappast troligt.
Text: Matt 8:1–4, Mark
1:40–45, Luk 5:12–16

Helar lam man
vid Betesdadammen
Händelser: Jesus helar en lam
man vid Betesdadammen,
debatterar med judarna om undret
och ger dem svar på tal genom att
förklara att han är Guds Son.
Citat: ”Sedan kom judarnas
högtid” (Joh 5:1)
Text: Joh 5:1–47

Jeus gör vatten
till vin i Kana
Händelser: Jesus kommer
till Kana där han förvandlar
vatten till vin på ett bröllop.
Citat: ”På tredje dagen”
(Joh 2:1)
Notera: Tre dagar senare eller
veckans tredje dag, tisdag.
Text: Joh 2:1–12

Jesus hela man med
en förtvinad hand
Händelser: Jesus helar en man
med en förtvinad hand på sabbaten. Fariseerna blir upprörda.
Citat: ”En annan sabbat” (Luk 6:6)
Notera: Matteus öppnar för att det
är samma sabbat. Men inte Lukas.
Text: Matt 12:9–14, Mark 3:1–6,
Luk 6:6–11

Väljer de tolv och
håller Bergspredikan
Händelser: Jesus ber, väljer ut de
tolv, håller Bergspredikan, helar
officerns tjänare och änkans son.
Citat: ”Det blev dag” (Luk 6:13)
Notera: Bergs- (Matt) och Slättpredikan (Luk) ses här som samma.
Text: Matt 12:15, 5–7, 8:5–13, 11:1
Mark 3:7–19, Luk 6:12–7:17

En av Jesu mest
hektiska dagar
Händelser: Fariseerna kallar Jesus för Beelsebuls
son, Jesus talar om sin sanna familj, berättar och
förklarar en rad liknelser, tar båten över sjön och
somnar, väcks och stillar stormen, helar två besatta
på andra sidan sjön för att sedan återvända i båt.
Citat: ”Samma dag” (Matt 13:1)
Text: Matt 12:22–13:53, 8:18, 23–34, Mark 3:20–5:20,
Luk 8:4–39 (Inte i kronologisk ordning)

Om du läser noga
i Nya testamentet
kommer du att
hitta referenser till
specifika dagar
i Jesu liv.

Denna hektiska dag [20] är bara en av många i Mästarens liv... På förmiddagen undervisar
han en stor skara människor (Mark 3:19) varav några förolämpar och smädar honom. Andra
kräver ett tecken, och hans mor och bröder förklarar att de anser att han är galen (Mark
3:21)... På eftermiddagen berättar han en samling med anmärkningsvärda liknelser. Mot
kvällen korsar han sjön i en båt och är så trött att han somnar mitt i stormen, sedan helar han
två besatta för att återvända med båt till synes samma kväll. Vilken dag av slit och släp.

John Barnett

AT Robertson

Sextiotre dagar i Jesu liv (II)
Jesus helar en kvinna
och uppväcker en flicka
Händelser: Jesus helar en kvinna som
varit sjuk i tolv år, uppväcker en död flicka
och helar två blinda och en stum.
Citat: ”När Jesus var tillbaka” (Mark 5:21)
Notera: Matt 9:18 ”Medan” ger intryck av att
höra ihop med texten innan. Men kronologin
i Markus och Lukas talar emot det. Osäkert.
Text: Matt 9:18–34, Mark 5:21–43, Luk 8:40–56
Jesus ger mat till 5000
och går på vattnet
Händelser: Jesus ger mat till 5 000 med fem
bröd och två fiskar, lärjungarna samlar in tolv
korgar med bröd och fisk, Jesus går på vattnet
till lärjungarnas båt, botar många sjuka.
Citat: ”På kvällen” (Matt 14:15), ”Påsken var
nära” (Joh 6:4)
Text: Matt 14:13–36, Mark 6:30–56, Luk
9:10–17, Joh 6:1–21

Jesus överges
av många lärjungar
Händelser: Jesus talar om sig som
livets bröd, hans kampanj kollapsar.
Citat: ”Nästa dag” (Joh 6:22)
Notera: Möjligt att ”Efter detta” (Joh
6:66) syftar på en annan dag, men
det är inte nödvändigt.
Text: Matt 15:1–20, Mark 7:1–23,
Joh 6:22–71

Botar och ger
mat åt 4000
Händelser: Jesus går till Dekapolis,
botar en dövstum och andra sjuka,
ger mat till 4000.
Citat: ”Därefter lämnade han
trakten...” (Mark 7:31)
Notera: Avståndet från Tyrus innebär att det måste vara en annan dag.
Text: Matt 15:21–39, Mark 7:31–8:10
Lärjungarna
bekänner sin tro
Händelser: Petrus bekänner Jesus
som Messias i trakten av Cesarea
Filippi. Jesus talar om sin förestående död och om kostnaden av
att följa honom.
Citat: ”En gång” (Luk 9:18)
Text: Matt 16:13–28, Mark
8:27–9:1, Luk 9:18–27
Kostnaden att
vara lärjunge
Händelser: Jesus undervisar
om kostnaden av att vara
hans lärjunge.
Citat: ”Till andra sidan sjön”
(Matt 8:18) ”Medan de vandrade vägen fram” (Luk 9:57)
Text: Matt 8:18–22, Luk
9:57–62
Jesus talar om
levande vatten
Händelser: Jesus utlovar den
helige Ande och talar om levande
vatten från den troendes inre.
Citat: ”På den sista dagen, den
största i högtiden” (Joh 7:37)
Notera: Tredje dagen från
högtiden som omtalas
Text: Joh 7:37–8:1

Jesus sänder
ut tolv lärjungar
Händelser: Jesus kallar samman de
tolv, ger dem instruktioner och sänder
ut dem två och två för att förkunna
budskapet.
Citat: ”Jesus kallade samman” (Luk
9:1)
Text: Matt 9:35–11:1, Mark 6:7–13,
Luk 9:1–6

Jesus tillbaka
i Nasaret
Händelser: Jesus besöker
Nasaret för sista gången.
Citat: ”Sabbat” (Mark 6:2)
Notera: Några vill identifiera
besöket med Luk 4:14–30.
Men det är högst osannolikt.
Text: Matt 13:54–58, Mark
6:1–6

Jesus till Tyrus
och Sidon
Händelser: Jesus drar sig undan till Tyrus och Sidon, möter
en kanaaneisk kvinna med
stark tro, driver ut en ond ande
ur hennes dotter.
Citat: ”Sedan” (Mark 7:24)
Text: Matt 15:21–28, Mark
7:24–30

Debatt med
religiösa ledare
Händelser: I trakten av
Dalmanuta. Debatterar med
fariseer och saddukeer.
Citat: ”Kom dit” (Mark 8:11)
Notera: Kan vara samma som
dag 29. Kronologin är lite oklar.
Text: Matt 15:29–16:4, Mark
8:11–13

Jesus på
förklaringsberget
Händelser: Jesus tar med tre
lärjungar till förklaringsberget,
Jesus helar en besatt pojke.
Citat: ”Sex dagar...” (Matt 17:1)
Notera: Kommande händelse
något oklar. Kan tillhöra dag 32.
Text: Matt 17:1–20, Mark 9:2–29,
Luk 9:28–43a

I
II
III
IV

V
VI

Jesus hånas
av bröderna
Händelser: Hans bröder
talar om att de inte tror.
Citat: ”Judarnas lövhyddohögtid närmade sig” (Joh 7:2)
Notera: Luk 9:51–56 och
Joh 10:10–13 kan möjligen
vara ytterligare en dag.
Text: Luk 9:51–56, Joh 7:2–13
Jesus som
världens ljus
Händelser: Jesus och äktenskapsbryterskan, Jesus talar
till fariseerna bland annat om
att han är världens ljus.
Citat: ”Tidigt på morgonen”
(Joh 8:2), alltså nästa morgon
Notera: 8:1–11 omdiskuterad
Text: Joh 8:2–59

Jesus sänder ut
70 lärjungar
Händelser: Jesus utser sjuttio andra
lärjungar och sänder ut dem två och
två. Han ger dem detaljerade instruktioner inför uppdraget och varnar dem
för vad de kan komma att möta.
Citat: ”Därefter” (Luk 10:1)
Notera: Det finns kronologiska frågor
Text: Luk 10:1–16

Jesus varnar lärjungarna
och helar en blind
Händelser: Jesus varnar för fariseerna och
sadukeernas surdeg. Jesus helar en blind
man i två steg genom att spotta på hans
ögon.
Citat: ”For... till andra sidan sjön (Mark 8:13)
Notera: Över sjön och vidare till Betsaida.
Frågan är hur långt Jesus hinner på en dag.
Text: Matt 16:5–12, Mark 8:14–26
Jesus samlar lärjungarna
till ny undervisning
Händelser: Genom Galileen till Kapernaum. Jesus förutsäger på nytt sin död,
Petrus hittar ett mynt i en fisk, lärjungarna
samtalar om vem som är störst, Jesus
undervisar bland annat om frestelser.
Citat: ”När de var samlade” (Matt 17:22)
Text: Matt 17:22–18:35, Mark 9:30–50,
Luk 9:43b–50

Jesus undervisar i templet
Händelser: Jesus undervisar
i templet under lövhyddohögtiden.
Citat: ”Halva högtiden” (Joh
7:14) troligen på fjärde dagen
Notera: Lövhyddohögtiden varade i sju dagar (3 Mos 23:39)
Text: Joh 7:14–36
Ännu en dag med
många händelser
Händelser: Jesus helar en blind, diskuterar med
andliga ledare om andlig blindhet, talar om sig själv
som dörren in till fåren och som den gode herden.
Citat: ”Nu kom... högtid(en)” (Joh 10:22)
Notera: Sammanhanget oklart. Flera olika lösningar
är möjliga. Några ger fler än en dag. En möjlighet:
9:1–10:21 ska räknas till dag 37.
Text: Joh 9:1–10:21

De 70 kommer
tillbaka och berättar
Händelser: De sjuttio lärjungarna
kommer tillbaka. Jesus berättar
liknelsen om den goda samariern för
en laglärd och besöker Marta och
Maria.
Citat: ”Kom glada tillbaka” (Luk
10:17), måste vara en annan dag
Text: Luk 10:17–42

Hur hänger det ihop (38–45)?
Sammanhanget skapar frågor:
1) Hör hela texten (Joh 9:1–10:39)
hemma på en enda dag? Eller ska
den delas mellan 10:21 och 22?
2) I vilken ordning ska i så fall olika
episoder arrangeras? Ska Luk
10:1–13:21 placeras före Joh 9:1–
10:42? Eller efter? Eller mellan
10:21 och 10:22? Eller var?
3) Mitt förslag ger fler dagar.

I kapitel 10:22 har vi en annan kritisk tidsfaktor. Vers 22 avser alla uttalanden från
början av kapitel 10. Det verkar logiskt för mig
att eftersom allt fram till denna punkt har varit
kronologiskt så borde denna fest ha följt efter
lövhyddohögtiden som nämns i kapitel 7.

Mellan den sista versen (Joh 10:21) och denna (10:22) finns det
ett tidsintervall som kan grovt uppskattas till två månader. Wieseler har beräknat att den sista dagen av lövhyddohögtiden var den
19 oktober och tempelinvigningshögtiden började den 20 december.
I detta intervall kan vi med stor sannolikhet placera de händelser
och den undervisning som finns i Lukas 10:1 till 13:21.

Paul Stringini

Ellicott's Commentary for English Readers

63 dagar

Efter tre dagar
fann de honom
i templet, där
han satt mitt
bland lärarna
och lyssnade på
dem och
ställde frågor.
(Luk 2:46)

ÅTTA DAGAR
OM JESU
FÖDELSE OCH
UPPVÄXT

Från texterna om
Jesu födelse och
uppväxt kan vi se
minst åtta enskilda
dagar beskrivas:
• Dagen då Jesus
föds (Luk 2:1–7).
• Dagen då Jesus
omskars (”åtta dagar”
Luk 2:21, 3 Mos 12:3).
• Dagen då Jesus
bärs fram i templet
(Luk 2:22–38) på
40:e dagen (3 Mos
12:2–7).
• Dagen då Jesus får
besök av vise män
(Matt 2:1–12).
• Dagen då de flyr
till Egypten (Matt
2:13–15).
• Dagen då de återvänder till Nasaret
(Matt 2:19–23,
Luk 2:39).
• Dagen då Jesus
som tolvåring
stannar i templet
(Luk 2:41–45).
• Dagen då Jesus
återfinns av sina föräldrar i Jerusalem
(”tre dagar senare”
Luk 2:46–30).

F

Vilken dag
i Jesu liv skulle
du helst vilja
ha fått möjlighet
att uppleva? Varför?
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62 dagar

Åtta dagar
senare var hans
lärjungar samlade
igen där inne,
och nu var Tomas
med dem.
Då kom Jesus
(Joh 20:26)

ANDRA DAGAR
I JESU LIV SOM
INTE FINNS I
EVANGELIERNA
Från texterna om
Jesu uppståndelse
fram till hans himmelsfärd kan vi se
ytterligare några
möjliga dagar beskrivna:
• Jesus förkunnar sin
seger för andarna
i fängelset (1 Pet
3:18–20). Möjligen
lördagen mellan
döden och uppståndelsen, mer troligt
senare.
• Jesus visar sig
för över 500 bröder
(1 Kor 15:6).
• Jesus visar sig för
sin halvbror Jakob
(1 Kor 15:6)
• Jesus visar sig för
Paulus (1 Kor 15:8,
jfr Apg 9:3–5). Det
sker efter himmelsfärden och ska inte
räknas in som en
dag i Jesu tjänst på
jorden.

F

Från Jesu uppståndelse till
hans himmelsfärd är det 40
dagar. Vi kanske
har några ögonblicksbilder från
fem av dem.
Vad gjorde
Jesus de andra
35 dagarna?
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Sextiotre dagar i Jesu liv (III)
Jesus undervisar om bön
Händelser: Lärjungarna
vänder sig till Jesus och
ber honom lära dem att be.
Han ger dem bönen ”Fader
Vår” och förklarar för dem
bönens betydelse
Citat: ”En gång” (Luk 11:1)
Text: Luk 11:1–13
Försök att
stena Jesus
Händelser: Under högtiden
debatterar Jesus med judarna.
Är du verkligen Messias?
Citat: ”Nu kom... högtid(en)”
(Joh 10:22)
Notera: Se diskussion
kring punkt 38–40.
Text: Joh 10:22–39

En intensiv dag i Jesu liv där
han blir avbruten hela tiden
Händelser: Jesus driver ut en ond ande,
varnar för otro, undervisar om det inre ljuset,
attackerar det religiösa ledarskapet, ger en
rad varningar, kallar till omvändelse och
berättar liknelsen om fikonträdet.
Citat: ”En gång” (Luk 11:14) ”När Jesus hade
talat” (Luk 11:37) jfr ”Vid samma tid” (Luk 13:1)
Text: Luk 11:14–13:9

Jesus om den
trånga porten
Händelser: På vägen mot
Jerusalem undervisar Jesus
om den trånga porten och
klagar över Jerusalem.
Citat: ”På sin väg mot
Jerusalem...” (Joh 13:22),
”I samma stund” (Joh 13:31)
Text: Joh 13:22–35

Jesus går
mot Betania
Händelser: Jesus börjar vandringen från Pereen mot Betania.
Citat: ”[Jesus] stannade... två
dagar där han var. Därefter sade
han... ”Låt oss gå.” (Joh 11:6–7)
Notera: Det tog flera dagar innan
han kom fram (Joh 11:17)
Text: Joh 11:6–16

Tisdag – Jesu tal
på Olivberget
Händelser: Jesus bråkar med
fariseerna, talar på Olivberget.
Citat: ”Nästa morgon” (Mark
11:20)
Notera: Inget från onsdagen.
Text: Matt 21:19b–26:16, Mark
11:20–14:11, Luk 20:1–22:6,
Joh 12:2–8

Jesus berättar liknelsen
om den förlorade sonen
Händelser: Jesus gästar en farise,
berättar liknelsen om den stora måltiden, talar om lärjungaskapets kostnad, liknelsen om förlorade fåret,
myntet och sonen, talar om den rike
om tiggaren, talar om tro och förlåtelse.
Citat: ”En sabbat” (Luk 14:1)
Text: Luk 14:1–17:10

Söndag – Jesus
rider in i Jerusalem
Händelser: Jesus rider in i Jerusalem, folket ropar hosianna, besöker tempelplatsen och återvänder sedan till Betania.
Citat: ”Nästa dag” (Joh 12:12)
Text: Matt 21:1–11,14–17, Mark
11:1–11, Luk 19:28–44, Joh
12:12–19
Skärtorsdag –
första nattvarden
Händelser: Jesus tvättar lärjungarnas fötter, instiftar nattvarden, ber den översteprästerliga
förbönen, grips i Getsemane.
Citat: ”Första dagen... i högtiden”
(Matt 26:17)
Text: Matt 26:17–46, Mark 14:12–42,
Luk 22:7–46, Joh 13:1–18:1

Söndag – Jesus
uppstår från de döda
Händelser: Jesus uppstår från de
döda, visar sig för kvinnorna,
Emmausvandrarna och lärjungarna.
Citat: ”Efter sabbaten... den första
veckodagent” (Matt 28:1)
Notera: Inget från lördagen.
Text: Matt 28:1–15, Mark 16:1–14,
Luk 24:1–43, Joh 20:1–31
Jesus möter dem på
ett berg i Galileen
Händelser: Jesus möter lärjungarna
på ett berg i Galileen (Matt 28:16).
Ger dem missionsbefallningen.
Citat: ”Då trädde Jesus fram” (Matt
28:18)
Notera: Elva lärjungar jämfört med
sju. Kan vara samma som 59 eller 61.
Text: Matt 28:16–20 jfr 1 Kor 15:6

De synoptiska evangelierna ger oss mer detaljer
om Jesu undervisning i templet
och på Olivberget denna tisdag
(54), än om någon annan enskild
dag [jfr 20 den hektiska dagen].
AT Robertson

Jesus får veta att
Lasarus var sjuk
Händelser: Jesus befinner sig i
Pereen. När Lasarus från Betania blir
sjuk skickar hans systrar bud till
Jesus att han ska komma. Jesus
väljar att inte genast bege sig dit.
Citat: ”När Jesus hörde det...”
(Joh 11:4)
Text: Joh 11:1–5

Jesus går från Galileen
mot Jerusalem
Händelser: Jesus möter tio spetälska, två
liknelser, om äktenskap och skilsmässa,
Jesus och barnen, möter en rik man.
Citat: ”På sin vandring” (Luk 17:11)
Notera: Mark 10:32 kan indikera att det rör
sig om flera olika dagar, 10:46 ”till Jeriko”.
Text: Matt 19:1–20:34, Mark 10:1–52, Luk
17:11–19:27

Jesus uppväcker
Lasarus
Händelser: Jesus kommer fram till
Betania. Lasarus är död, Jesus talar
med Marta och Maria, uppväcker
Lasarus från de döda.
Citat: ”Legat fyra dagar i graven”
(Joh 11:17), ”Från den dagen”
(Joh 11:53)
Text: Joh 11:17–54 (jfr Luk 13:22)

Fredag eller lördag
– Jesus till Betania
Händelser: Jesus kommer till
Betania, möter Lasarus som han
tidigare uppväckt från de döda.
Citat: ”Sex dagar före påsk”
(Joh 12:1)
Notera: Oenighet vilken veckodag som åsyftas.
Text: Joh 11:55–12:1,9–11

Jesus helar kvinna och
talar om Guds rike
Händelser: Jesus talar i en synagoga,
botar en krokryggig kvinna, debatterar
sabbaten och undervisar om Guds rike
genom två liknelser.
Citat: ”En sabbat” (Luk 13:10)
Notera: Några kommentatorer menar
att det är samma dag som 45.
Text: Luk 13:10–21

Måndag – Jesus
rensar templet
Händelser: Jesus rensar templet,
välter borden och driver ut köpmännen,
förbannar fikonträdet och talar om sin
kommande död.
Citat: ”Dagen därpå” (Mark 11:12)
Text: Matt 21:18–19, 12–13,
Mark 11:12–19, Luk 19:45–48,
Joh 12:20–50

Långfredag – Jesus döms,
korsfästs och begravs
Händelser: Jesus förs genom sex rättegångar,
tre inför judarna, tre inför romarna, döms
slutligen av Pontius Pilatus, korsfästs, dör på
korset, tas ner och läggs i en trädgårdsgrav.
Citat: ”Det var förberedelsedag och sabbaten
skulle just börja” (Luk 23:54)
Text: Matt 26:47–27:66, Mark 14:43–15:47,
Luk 22:47–23:56, Joh 18:2–19:42
På åttonde dagen
efter uppståndelsen
Händelser: Jesus visar sig för de
elva. Thomas är nu närvarande.
Citat: ”Åtta dagar senare” (Joh
20:26)
Notera: Troligen den åttonde
dagen, alltså den nästföljande
söndagen
Text: Joh 20:27–31 jfr 1 Kor 15:5

Jesus möter de elva
när de ligger till bords
Händelser: Jesus visar sig när
lärjungarna ligger till bords. Ger på
nytt missionsbefallningen.
Citat: ”Till slut” (Mark 16:14)
Notera: Texten är omdebatterad.
Står i en tvivelaktig sektion. Möjligen
samma dag som 58, 60 eller 62.
Text: Mark 16:14–18

Jesus möter sju
på stranden
Händelser: Jesus möter sju på
stranden till Gennesarets sjö.
Citat: ”Sedan visade sig Jesus en
gång till” (Joh 21:1)
Notera: Vilken ordning och hur
många missionsbefallningar är
osäkert. Möjligen samma som 60.
Text: Joh 21: 1– 25

Jesus tas
upp till himlen
Händelser: Jesus talar till lärjungarna
i Jerusalem, går med dem ut till Olivberget, talar en sista gång om Anden
som ska komma och lyfts upp till himlen.
Citat: ”Sedan förde han dem ut till
Betania Och... lyftes upp till himlen.”
(Luk 24:50–51)
Text: Luk 24:44–53, jfr Apg 1:3–8

Alla evangelierna innehåller tillfällen då Jesus uttalar missionsbefallningen till
sina lärjungar, men tydligen gjorde han det inte bara en gång. Sammanhangen är
olika, vilket tyder på att han upprepade instruktionerna vid minst fyra tillfällen... Den
utmaning som Lukas återger var tydligen den sista som Jesus gav. Den kronologiska
ordningen verkar ha varit [1] Johannes 20:21, [2] Markus 16:15, [3] Matteus 28:19–20
och [4] Lukas 24: 46–49 och Apg 1: 8. Den sista inträffade strax före Jesu himmelsfärd.
Thomas Constable

Då levde och verkade Jesus
När föddes Jesus?
Kejsar Augustus
(Luk 2:1) Han tillträdde
som kejsare i Romarriket 44 fKr och dog 14 eKr.
Att han nämns i texten stämmer väl överens med den
utombibliska historieskrivningen men det lokaliserar
inte tidpunkten för Jesu
födelse närmare.

1

10fKr

4

Då
föddes
Jesus

9fKr
8fKr
7fKr

5

7

6

6fKr
5fKr
4fKr

3

3fKr

Skattskrivningen
(Luk 2:1) Det finns åtskillig dokumentation
om skattskrivningar i Romarriket. Men inget om just denna. Historieskrivaren Josefus
(Judarnas historia 23:26)
refererar till exempel till en
skattskrivning av Quirinius
6 eKr. Inget som hjälper oss.

2fKr
1fKr
1eKr
2eKr
3eKr
4eKr

Ståthållare Quirinius
(Luk 2:2) Quirinius var
vid tiden för Jesu
födelse militärguvernör i Syrien. Han utsågs först år 6 eKr
till ståthållare. Men texten kan
också översättas ”innan Quirinius var ståthållare”. Det
kan vara en möjlig förklaring.
Det finns andra.

5eKr
6eKr

3

7eKr
8eKr
9eKr
10eKr

Kung Herodes
(Matt 2:1) Utnämndes
41 fKr till prokurator
över Judeen, för att 37 fKr
upphöjas till kung. Han regerade till sin död 4 fKr. Josefus
knyter hans död till en solförmörkelse som inträffade i april
4 fKr. Jesus måste därför ha
fötts innan dess.

11eKr

Gossebarn upp till
två år (Matt 2:16)
Barnen som dödades
var högst två år. Det kan antyda hur lång tid det gick från
det att stjärntydarna såg stjärnan till dess Herodes beordrade morden. Hur länge de
var på väg vet vi inte.Två år
kan vara med marginal.

17eKr

12eKr
13eKr
14eKr

2

15eKr
16eKr
18eKr
19eKr
20eKr

4

21eKr
22eKr

Jesus

Två planeter
blev mellan
eller en komet
35 och
Flera planetmöten
40 år*
inträffade. Ofta pekas tre
möten ut, synliga i Babel
7 fKr. En annan förklaring skulle
vara en komet men någon säker
Då
identifikation av kometer eller
planetmöten kan vi inte göra.
dog
Teori av liten betydelse.

När trädde Jesus fram?
• Johannes Döpren framträdde under kejsar Tiberius 15:e regeringsår (Luk 3:1). Tiberius tillträdde
14 eKr och hans 15:e regeringsår blir 28/29 eKr.
• Johannes kan ha verkat ett eller flera år innan
Jesus kommer till honom vid Jordan (Matt 3:13).
• Den troliga tiden när Jesus träder fram på den
offentliga scenen blir därför sent 29 eller 30 eKr.
• Troligen började Jesus sin offentliga verksamhet
tidigt år 30 eKr. Johannesevangeliet innehåller berättelser om tre påskhögtider (2:13, 6:4 och 11:55).

Jesus
5

23eKr
25eKr
26eKr
27eKr
28eKr
29eKr
30eKr
31eKr
32eKr

5

Johannes
döparens
tid blir
kort

24eKr

33eKr
34eKr
35eKr

1

6
6

Kronologi

Vet vi vilket
år och vilken
dag Jesus dog
på korset?

När dog Jesus?

Pontius Pilatus
(Luk 23:1) Tillträdde
som ståthållare 26 eKr
Jesus dog den
och regerade från Caesarea
dag då påskafram till 37 eKr då han kallalammet slaktades
des till Rom. Det stämmer
Johannes skriver att
att han var ståthållare när
”det
var
förberedelseJesus dog men det preciserar inte tidpunkten närmare. dagen i påskveckan”
(Joh 19:14). Det är den
dagen Jesus ställs inför
Kejsar Tiberius
Pilatus som dömer honom
(Luk 3:1) Tillträdde
till döden på korset. Även
som kejsare 14 eKr. Matt 27:62, Luk 23:54
Hans 15:e regeringsår är
Enligt judisk
29 eKr. De som vill datera
tradition var det
Jesu död 30 eKr hänvisar till
den 14 nisan
att Tiberius samregerade
med den tidigare kejsaren
I enlighet med föreAugustus redan från 12 eKr. skrifterna som gavs
redan i Egypten (2 Mos
12:1–8) så skulle påskaHerodes Antipas
lammet slaktas den
(Luk 23:6ff) Son till
Herodes den Store. 14:e dagen i den första
Utsågs till tetrark över Gali- månaden. Det kallas
14 nisan (se sidan 76).
leen och Pereen 4 fKr och
avsattes först 39 eKr. Hans
Jesus dog
bror Filippus (Luk 3:1) redagen före
gerade över bla Itureen från
sabbaten
faderns död 4 fKr till 34 eKr. Den dag då Jesus korsfästes och begravdes
var dagen före sabbaten.
Översteprästen
Kaifas (Joh 11:49). Markus skriver ”Eftersom
Insattes som överste- det var förberedelsedag,
dagen före sabbaten...”
präst 18 eKr och avsattes
(Mark 15:42) ville de
först 36 eKr. Det stämmer
begrava Jesu kropp.
att han var överstepräst
när Jesus dog men det
När inföll
preciserar inte tidpunkten
14 nisan dagen
närmare.
före en sabbat?
Vi kan dra slutsatsen att
Jesus dog en fredag det år som Jesus dog, då
(Mark 15:42). Jesus inföll 14 nisan dagen före
dog strax före sabba- sabbaten, på den dag vi
ten (Mark 15:42) och före
kallar fredag. Det ger
påsken som firades vid full- en möjlighet att begränsa
måne (Joh 18:28). Endast
antalet möjliga årtal för
påskhögtiderna år 30 och
Jesu död.
33 eKr överensstämmer
De år som
med dessa uppgifter.
är möjliga
för Jesu död
Johannes Döparen
(Luk 3:1) Johannes Inom den tidsram som är
Döparen började sin aktuell är det bara två år
som uppfyller kriteriet
verksamhet i Tiberius 15:e
att 14 nisan infaller
regeringsår (se punkt 2),
på en fredag. Och det
tidigast 28/29 eKr. Jesus
är 30 och 33 eKr. De är
inledde sin offentliga tjänst
de två möjliga åren för
efter Johannes och den
Jesu död på korset.
varade minst drygt två år.
Tempelbygget
(Joh 2:20) Johannes
säger att tempelbygget pågått i 46 år. Troligen
syftar det på den centrala
tempelbyggnaden. Josefus
säger att det bygget startade
ett par år senare än hela tempelkomplexet. Omkr 30 eKr.
* Lukas säger att ”Jesus var omkring 30 år
när han trädde fram” (Luk 3:23). Det måste
uppfattas som i trettioårsåldern – mellan 30
och 40 år (jfr Joh 8:57).

Det tidigaste omnämnandet av den 25 dec som Jesu födelsedag kommer från en romersk almanacka från mitten av
300-talet som noterar dödsdatum för biskopar och martyrer. Det första namn som listas för den 25 dec är: ”Natus
Christus in Betlehem Judeae” (Kristus född i Betlehem i Judea)... Det finns två teorier i dag varför vi firar just denna dag. Den
mest omhuldade är att dagen lånades från den hedniska solfestivalen, saturnalia. Men den förklaringen skapades först på
1100-talet. Den andra teorin säger att de omkring 200 eKr trodde att bebådelsen och korsfästelsen måste ha skett på samma
dag på året. Och då man ansåg att den 14 nisan var den 25 mars måste Jesus har fötts nio månader därefter, alltså den 25 dec.
Andrew McGowan

För ett av
dem finns
det problem
Lukas skriver att Johannes Döparen inledde sin
verksamhet ”I kejsar
Tiberius femtonde regeringsår” (Luk 3:1). Tiberius
tillträdde 14 eKr och det
15:e året är 28/29 eKr. Det
ger för kort tid till 30 eKr.
Vilket är av
dem är det
mest troliga?
Eftersom Johannes nämner tre påskhögtider (Joh
2:13, 6:4 och 11:55) under
Jesu liv innebär det att
Jesu offentliga tjänst varade minst två år. Därför är
den mest troliga tidpunkten för Jesu död den
3 april år 33 eKr.
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Matt 1:1–25
–
Luk 1:1–80,
3:23–28

Maria och Elisabet utväljs av Gud

Joh 1:1–18

Då sade ängeln
till henne: ”Var
inte rädd, Maria,
du har funnit
nåd hos Gud.
Du ska bli
havande och
föda en son, och
du ska ge honom
namnet Jesus”.
(Luk 1:30–31)

Inledande
texter
Lukas förklarar att
han grundligt satt
sig in i allt som rör
Jesus och därefter
beslutat skriva om
det i rätt ordning.
Matt –
Mark –
Luk 1:1–4
Joh –

Gud väljer att
bli människa
Johannes ger
en övergripande
inledning om
Ordet och ljuset
som fanns från
begynnelsen.
–
–
–
1:1–5, 9–18

Jesu
släkttavla
Två versioner spårar Jesu härstamning till Abraham
(som fått löftet)
och till Adam (den
första människan).
1:1–17
–
3:23–38
–

Maria får
änglabudskap
Ängeln uppenbarar sig för Maria
och berättar att
hon på övernaturlig väg ska föda
Guds Son.
1:18–25
–
1:23–38
–

Sakarias får
änglabudskap
Ängeln uppenbarar sig för
Sakarias och
berättar att han
och hans fru ska
få en son.
–
–
1:5–25
–

En ängel, två kvinnor, två män, ett möte och två barn
4. Ängelns budskap till Maria
Maria var rättfärdig, ängeln talade direkt till
henne. Hon fick veta att hon ska bli havande och föda en son. En övernaturlig graviditet med ett övernaturligt syfte (Luk 1:26–38).

1. Ängelns budskap till Sakarias
Gud styr över omständigheterna när
ängeln talar till Sakarias, (inte till Elisabet). En naturlig graviditet med ett övernaturligt syfte (Luk 1:5–17).

ELISABET

• Gift med prästen Sakarias (Luk 1:5) och mor

till Johannes Döparen
(Luk 1:57). Härstammade från Aron (Luk
1:5). Släkting till
Maria, Jesu mor (Luk
1:36), på vilket sätt
vet vi inte närmare.
• Var länge barnlös
(Luk 1:7) men fick
sent i livet efter en
uppenbarelse av en
ängel att hon skulle
få en son (Luk 1:11).
• När hon under graviditeten mötte sin
släkting Maria
spratt barnet till
i henne (Luk 1:41)
och hon uppfylldes
av helig Ande.

F

Johannes
Döparen föds
Elisabets pojke
föds och får namnet Johannes
Han växer upp
och bosätter
sig i öknen.
–
–
1:57–80
1:6–8

Elisabet
möter Maria
De två väntande
mammorna möts
och prisar Gud för
hans nåd och att
han valt att bruka
dem.
–
–
1:39–56
–

5. Maria blir gravid med en pojke
Maria tvivlar inte på ängelns budskap.
Frågar istället: Hur ska det ske? Ängeln
beskriver Guds övernaturliga väg. Maria får
veta att barnet är Guds Son (Matt 1:18).

2. Sakarias reaktion på budskapet
Trots det övernaturliga mötet tvivlar Sakarias. Som svar ger ängeln ett tecken:
Sakarias blir stum. Mänsklig svaghet är
inget hinder för Guds verk (Luk 1:18–23).
3. Elisabet blir gravid med en pojke
Elisabet blir gravid. Hon tackar Gud för
det som skett. Elisabet ser barnet som
en upprättelse. Graviditeten beskrivs
som ett Guds under (Luk 1:24–25).

6. Ängelns budskap till Josef
Maria berättar och Josef möter ängeln i en
dröm. Han är inte far till barnet. Ängeln
säger: ta hand om Maria och ge barnet
namnet Jesus (Matt 1:19–23).

8. De blivande mammorna möts
Maria får av ängeln veta att också
Elisabet väntar barn och reser dit. De
båda blivande mammorna tackar Gud
för att Han valt dem (Luk 1:39–56).

7. Josefs reaktion på budskapet
Josef tror ängeln och handlar
därefter. Han gör som ängeln
befallt och fullföljer planerna på att
gifta sig med Maria (Matt 1:24–25).

9. Barnet får namnet Johannes
Barnet föds och får namnet Johannes.
Namnet bestämdes av ängeln. Johannes
betyder ”Herren är nådig”. Sakarias får
tillbaka sin röst (Luk 1:57–80).

11. Barnet får namnet Jesus
Barnet föds och får namnet Jesus i enlighet med ängelns budskap. Jesus betyder
”Herren är frälsning” (Matt 1:25, Luk
2:1–21).

10. Så uppfylls profetian
Johannes ska ”...gå före honom (Messias) i Elias ande och kraft” och ”Se, jag
ska sända profeten Elia innan Herrens
dag kommer” (Luk 1:17, Mal 4:5).

12. Så uppfylls profetian
”Se, jungfrun ska bli havande och föda
en son, och man ska ge honom namnet
Immanuel. Det betyder: Gud med oss”
(Matt 1:23, Jes 7:14).

En kronologi över händelserna
Sept

Mars

Möjliga månader
Juni

JOHANNES

Elisabets
barn föds

Han får namnet
Johannes

Dec

Om du mötte en
ängel, hur skulle
?
?
du reagera?
JESUS
Ängeln Elisabet Elisabet håller
Vad skulle du
talar till
sig i avskildhet Ängeln talar Maria reser Ängeln talar
blir
Maria
Marias
Han får
säga? Och hur Sakarja gravid (Fem månader) till Maria till Elisabet till Josef reser hem
barn föds namnet Jesus
skulle ditt liv
förändras som
En viss jungfru (hebreiskan har
Hur nära Nya testamentet
Jungfrufödelsen är sammankopplad med
ett resultat av
bestämd artikel i Jes 7:14) ska
sluter sig till det Gamla...
korset... för om Jesus hade fått del i Josefs
mötet? Tror du
bli havande och föda en son som hon framgår av, att Johannes Döparen,
natur hade han också fått del i hans synd. Och
det skulle
ska ge namnet ”Immanuel”, det vill
vägröjaren, föddes i ett judiskt
om han hade del i hans synd kunde han inte bli
kunna hända?
säga ”Gud med oss”, Gud
prästhem och hans födelse
vår frälsare genom blodet på Golgata. Då skulle
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i vårt kött och blod, gudamänniskan.
Seth Erlandsson

bebådades i det gamla templet.
Edvin Wirén

han istället själv ha behövt en frälsare.

S Lewis Johnson Jr

Jesus och hans jordiska familj

Jesus familj

Det finns ingen tydlig släkttavla över Jesu familj. Vi får från olika sammanhang försöka lägga pussel. Det finns även uppgifter hos tidiga apostoliska fäder. Hur tillförlitliga dessa uppgifter är kan diskuteras. Så här skulle Jesu familj kunnat se ut.
Joh 19:25 talar om
”Marias syster”. Men
texten är tvetydig.
Antingen talar den om tre
eller om fyra kvinnor. (1)
Talar den om tre kvinnor
är Maria, Klopas hustru
(se längst till höger)
syster till Maria, Jesu
mor. (2) Men talar den
om fyra kvinnor är det
någon annan. Antingen
en icke namngiven
kvinna, men mer troligt
Salome (jfr Matt 27:56,
Mark 15:40) som skulle
kunna åsyftas om man
jämför texterna.
Se även Matt 10:2.

1

Olika fäder till
Josef hos
Matteus och Lukas? En förklaring är att Lukas
beskriver Marias
släkttavla, och
att Eli därför
ska uppfattas
som Marias far. Eli

2

3

Ev.
bröder

Jakob
(Matt
1:16)

(Luk
3:23)

7
9

1

Den
helige
Ande
(Matt 1:18)

Maria
(Luk
1:30–31)

Josef
(Luk
2:4)

Om Salome är
Marias
syster (Joh
19:25) innebär
det att de båda
apostlarna
Jakob och
Johannes var
Jesu kusiner.

Jesus,
Guds son
“den ende”
(Joh 1:14)

7

7

7

Jakob
(Mark
6:3)

Josef
(Mark
6:3)

Simon
(Mark
6:3)

Hängande på korset förklarar
Jesus för Maria, sin mor, och
Johannes att de efter hans
död ska ta hand om varandra (Joh 19:
26–27). Det ledde till att Johannes
från den stunden tog hem Maria till
sig. Det finns naturligtvis inget formellt
släktskap i ett sådant arrangemang,
men det kommer mycket nära vad vi
i dag skulle kalla en adoption.

Tre syner om Marias söner:

6

1
4
7

14

Klopas Maria Okänd
(Alfeus) (Mark hustru?
(Joh 19:25) 15:40)

Jesu halvsyskon (Matt 13:55–56)

8
9

Jakob
Johannes
(Matt 10:2) (Matt 10:2)

Marias syster?

Katolska kyrkan förespråkar
läran att Maria, Jesu mor,
förblev jungfru hela livet. Man
menar därför att uttrycket ”Jesu bröder”
(Matt 13:55) ska förstås som Jesu
kusiner, och att Maria, Klopas hustru är
deras mor. Läran saknar bibliskt stöd.

10

Maria

1. Helvidius syn: Menar att Jesu bröder var söner till Josef
och Maria, och att de föddes efter Jesus. Jesus var äldst
och de var hans halvbröder. Vanlig syn bland protestanter.
2. Epifanius syn: Traditionell syn i de ortodoxa kyrkorna. Menar att bröderna var söner till Josef i ett tidigare
äktenskap, före hans äktenskap med Maria. Bröderna var
alltså äldre än Jesus och styvbröder.
3. Hieronymus syn: Traditionell katolsk syn. Menar att
Maria att var jungfru hela livet och att ”bröderna” var Jesu
kusiner, söner till den Maria, som vara syster till Jesu moder.

10

Salome

Senare
kristen
tradition namnger
Jesu halvsystrar
Maria och Salome. Båda är vanliga judiska namn.
Men något bibliskt
stöd finns inte.

När [Jesus] hängde [på korset], gjorde han ett arrangemang för att ta hand om sin mor. Språket Jesus använde var
juridiskt och likt de termer som används i adoptionssammanhang.
Hans handling indikerar att han var den person som hade ansvar
för sin mor, vilket troligen innebar att Josef inte längre var i livet
och att han, som hennes äldste son, hade axlat ansvaret för henne.
Thomas Constable

7

12

13

Levi
Josef Jakob
Judas
(Mark (Matteus) (Joses) (Luk
(Mark (Mark 6:15)
6:3)
2:14) 15:40)

11

”alla hans
systrar”?
(Matt 13:56)

”Alla”
skulle på
svenska
uppfattas som
minst tre. Men i
grekiskan kan uttrycket också syfta
på två. Så vi tror
att Jesus hade
(minst) två systrar.

Vid Jesu kors
stod hans mor
och hennes
syster,
Maria som var
Klopas hustru,
och Maria
Magdalena.
(Joh 19:25)

Om Jakob den yngre är
aposteln Jakob finns två
teorier: (1) Antingen är Alfeus (Matt 10:3) ett annan namn
på Klopas eller (2) har Alfeus dött
och sedan har Klopas gift sig
med hans änka (jfr punkt 3).

Josefs bror

Nära
släktingar
till Jesus som
blev ledare
i den tidiga
kyrkan.

8

Kring Maria, som kallas
Klopas hustru, ges minst
två förslag. (1) Baserad på
tolkningen av tre kvinnor i Joh
19:25 ser man henne som syster
till Maria, Jesu mor. (2) Andra
menar istället att Klopas skulle
vara bror till Josef (tex kyrkofadern Eusebius). Det skulle göra
Maria till svägerska till Maria,
Jesu mor.

Enligt traditionen dog Josef
tidigt. Han var med i Jerusalem
när Jesus var tolv år (Luk 2:41).
Några menar att han fortfarande levde
när Jesus trädde fram offentligt (Jfr
Joh 6:42). Men under Jesu offentliga
tjänst är texten helt tyst om honom.

5

Marias syster

Sebedeus
Salome
(Matt 4:21) (Matt 27:56
jfr Mark 6:3)

En annan förklaring
är att Josefs mor var
gift tidigare och att
hennes förste man (Eli, Luk
3:23) skulle ha dött barnlös.
Brodern Jakob (Matt 1:16)
gifter sig då med henne (Jfr
5 Mos 25:5–6) och får barn
med henne. Jakob är därmed
Josefs far, men Josef räknas
ändå som Elis son.

14
10

Maria
(Joh
19:25)

Om Klopas är samma
person som Alfeus (se 6)
så borde Nya testamentet
också tala om en tredje broder, Levi
(eller Matteus). Han kallas Alfeus
son (Mark 2:14).
Jakob kallas ”den yngre”.
Tydligen var han känd i
relation till andra med
samma namn. Han var inte Jesu
halvbror och inte heller Jakob,
Sebedeus son. Troligt är därför att
han är aposteln Jakob, Alfeus son
(Apg 1:13). Är Klopas Josefs bror är
också denna apostel Jesu kusin.
Texten (Joh 19:25) säger
bokstavligen ”Klopas
Maria”. Det har ofta tolkats
som hustru, men skulle även kunna
syfta på dotter. Det skulle till och med
kunna betyda Klopas mor.

Elisabet kallas för Marias ”släkting” (Luk 1:36).
Vilken relation Maria hade till Elisabet vet vi inte.
Äldre översättningar skriver ”kusin”, men det finns det
inte täckning för i texten. Men någon form av släktskap
finns mellan Jesus och Johannes Döparen. Var Elisabet
och Maria kusiner var Jesus och Johannes sysslingar.
Eric Lyons

FYRA LÄR–
JUNGAR KAN
VARA JESU
KUSINER

• Med stor sannolikhet
var Salome Marias syster och därmed var
hennes söner Jakob
och Johannes kusiner
till Jesus.
• Det skulle också göra
Jesu vädjan till Johannes att ta hand om
Maria, hans mor, till en
lösning av omsorg
inom familjen.
• Även Levi (Matteus)
och Jakob, den yngre,
kunde vara kusiner till
Jesus. Även om Maria,
Klopas hustru, inte var
syster till Jesu mor
kunde de vara Jesu
kusiner därigenom att
deras far Klopas, även
kallad Alfeus, var bror
till Jesu far Josef.
• Om därtill Johannes
Döparen var syssling
till Jesus kommer
många av de inblandade att tillhöra familjekretsen.

F

Kan det ha haft
betydelse för
lärjungarnas
villighet att
lämna allt och
följa Jesus att
de genom
sitt släktskap
med honom
kan ha vetat mer
om honom
än vi kan ana
från texterna?
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–
–
Luk 2:1–38

Ett barn varder oss fött
BETLEHEM 22

–

Ängeln sade...
”Var inte rädda.
Jag bär bud till
er om en stor
glädje, en glädje
för hela folket.
I dag har en
frälsare fötts
åt er... Han är
Messias, Herren”.
(Luk 2:10–11)

Josef och Maria
till Betlehem
Josef och Maria
lämnar Nasaret
och reser till
Davids stad Betlehem för att
skattskriva sig.
–
–
2:1–5
–

Ängeln talar
till herdarna
På en äng strax
utanför staden
visar sig en ängel
för några herdar
och berättar om
barnet som fötts.
–
–
2:8–12
–

Jesu födelse
i Betlehem
Väl på plats är
det dags att föda
och under enkla
förhållanden
föds Guds Son
in i världen.
–
–
2:6–7
–

Änglarna
lovprisning
Plötsligt fylls
himlen av änglar
som lovar och
ärar Gud och
proklamerar
fred på jorden.
–
–
2:13–14
–

Herdarna går
till stallet
Herdarna ger sig
iväg in till Betlehem och hittar det
lilla barnet. De
berättar om
ängelns budskap.
–
–
2:15–20
–

(Luk 2:9, 13)

Jerusalem

Betlehem

Herdarnas äng

(Luk 2:8, 16)

Josef
(Luk 2:4)

Beit Jala
Beit Sahur
BETLEHEM

• Jungfrun som blev
Jesu mor (Luk 1:26ff).
• Profetererades om
i GT när det talas om
”en jungfru som blir
havande” (Jes 7:14).
• Trolovad och senare
gift med timmermannen Josef (Matt H
1:18,25). Fick flera
barn (Matt 12:46).
• Följde Jesu verksamhet och nämns
på flera ställen, bland
annat i samband med
bröllopet i Kana (Joh
2:3) och Jesu korsfästelse (Joh 19:26)
där Johannes får i
uppdrag att sörja för
henne efter Jesu död.

F

Vilken betydelse
har Jesu födelse
för ditt liv? Hur
tror du världen
hade sett ut i dag
om Jesus aldrig
fötts? Hur hade
ditt liv sett ut?
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Jesus bärs
fram i templet
33 dagar senare
(3 Mos 12:4)
bärs offer fram i
templet för Jesus.
Hanna och Simeon prisar Herren.
–
–
2:22–38
–

för att
Staden Betlehem – platsen där Jesus föddes Herdarna Stavta tag
på ängen i får
Änglar
Herdarna
5 km

MARIA

Jesus
omskärs
Sju dagar senare
omskärs barnet
enligt lagen
(3 Mos 12:3)
och han får
namnet Jesus.
–
–
2:21
–

Syriska kyrkan

Davids brunn

Maria
(Luk 2:5)

Krubbans torg
Födelsekyrkan
Evangeliska
kyrkan
Omarmoskén

Jesusbarnet
(Luk 2:7)

• De första som
fick veta (Luk 2:8).
• Jesus framställs
senare som den
gode herden
(Joh 10:11) men
också som Guds
lamm (Joh 1:29).
• Herdar ansågs
ofta som
enkla men
var samMantel av
Skål att
tidigt betykamelhår eller
hämta upp
delsefulla.
fårull för att
vatten med klara nattkyla
Några andra herdar i Bibeln: Abel, Lot,
Abraham, Isak, Jacob, Rakel, Laban,
Jakobs tolv söner, Moses, Aron, David
och Amos

Grottsystem
under kyrkan

Från Herdarnas äng
till födelsekyrkan är
det omkring 2 km

Påk för
skydd

De vise
männens
altare

Födelsekyrkan i Betlehem
Betlehem i Bibeln
• Namnet betyder ”brödhus”.
• ”Vid vägen till Efrat (Betlehem)”
föds Benjamin och Rakel dör
(1 Mos 35:19).
• Hit kom Rut, gifte sig
med Boas och födde
Obed (Rut 1:22, 4:18ff).
• Här föddes David och
växte upp (1 Sam 16:4ff).
Betlehem kallas Davids
stad (Luk 2:4).
• Mika förutsäger att en
frälsare ska födas
i Betlehem (Mika 5:2)
• Här föds Jesus (Luk 2:7)
i all enkelhet.
Betlehem i dag
• Födelsekyrkan är enligt
traditionen byggd på platsen där Jesus föddes.
Ödmjuk• Kyrkan byggdes här
hetens
326–339 eKr, senare
port
ombyggd på 530-talet

Det var på sin plats att [Jesus]
föddes i en enkel omgivning, att
hans familj var typisk för de
människor för vars skull han
kommit – vanliga människor
med alldagliga liv.
David Watson

Mjölkgrottan

Mosaikgolv
från 1160-talet

Platsen traditionen utpekar som Jesu födelseplats ligger i en grotta under kyrkans golv.
I nischen finns en latinsk inskrift: "Här föddes
Jesus Kristus av Jungfru Maria". Grottan är
omkring 15 m lång, 3 m bred och 3 m hög.

Offren de frambar för reningen
visar att det var fattiga
människor. De hade inte råd
med ett lamm, så de bar fram
ett par duvor, vilket var allt de
hade råd att betala.

Det kan vara så – ja, det är troligt – att
[Födelsekyrkan i Betlehem] är den plats
där Jesus föddes. All tradition vi har pekar
mot att detta var den heliga platsen för
historiens största händelse. Men vi kan inte
vara helt säkra. Och det är nog bäst så.

John Martin

Alfred Edersheim

Ett
barn
varder
fött gå upp
Vi har
sett
hansoss
stjärna
BETLEHEM 17

JERUSALEM 967

Nasaret
EGYPTEN

Matt 2:1–23
–
Luk 2:39–40
–

En jämförelse
mellan de vise
männen och
herdarna
aDe vise männen
till Jerusalem
Vise män kommer till Jerusalem
för att få hylla den
nyfödde judakungen vars
stjärna de sett
gå upp på himlen.
2:1–2
–
–
–

Herodes
listiga plan
Herodes hjälper
dem på traven,
men bara mot
löftet att de låter
honom få veta om
de finner den nyfödde kungen.

De vise männen
till Betlehem
De vise männen
ger sig iväg till
Betlehem. Och
stjärnan visar
vägen fram till
platsen där
barnet fanns.

De vise männen
hittar barnet
De vise männen
hyllar barnet, men
blir i en dröm varnade att berätta
för Herodes. De
väljer därför en
annan väg hem.

Familjen flyr
till Egypten
Också Josef blir
i en dröm varnad
för Herodes
hämnd och han
tar därför familjen
och flyr till Egypten mitt i natten.

Barnamorden
i Betlehem
Herodes beordrar
att alla pojkar
i Betlehem som
är under två år
ska dödas. Det
kan ha rört sig
om 10–20 barn.

Jesus växer
upp i Nasaret
När Herodes dött
återvänder familjen och bosätter
sig (åter) i
Nasaret. Det är
där som Jesus
växer upp.

2:3–8
–
–
–

2:9–10
–
–
–

2:11–12
–
–
–

2:13–15
–
–
–

2:16–18
–
–
–

2:19–23
–
2: 39–40
–

Några förslag på förklaringar till stjärnan på himlen
(1) EN KOMET
FÖRSLAG: Stjärnan var en komet INVÄNDNING:
Kometer ansågs vid den här tiden förebåda
olycka. Det finns inga belägg för att någon
komet skulle varit synlig vid den här tiden.

(4) ETT ESP-FENOMEN
FÖRSLAG: Den var en förnimmelse de blev
medvetna om på annat sätt än genom sina
vanliga sinnen. INVÄNDNING: Tycks inte
stämma med den bibliska texten.

(2) EN NOVA ELLER EN SUPERNOVA
FÖRSLAG: En nova är en hastigt uppflammande
stjärna. En supernova eller en grupp novor.
INVÄNDNING: Inga noteringar om novor eller
supernovor passar in på texten.

(5) EN PROFETIA
FÖRSLAG: Ett bildspråk hämtat från Bibeln. "En
stjärna stiger fram" (4 Mos 24:17). De drog
slutsatsen att tiden nu var inne. INVÄNDNING:
Varför bara de vise männen? Och varför just nu?

(3) EN OVANLIG STJÄRNKONSTELLATION
FÖRSLAG: Tre möten mellan Saturnus och
Jupiter år 7 fKr ses som en förklaring.
INVÄNDNING: Planeterna kom aldrig så nära att
de kunde ses som en stjärna. Se nedan.

(6) ETT UNDER
FÖRSLAG: Finner man ingen annan rimlig förklaring finns för den som tror på Guds kraft en
annan möjlighet. Stjärnan som ett gudomligt
ingripande, ett under eller en ängel (jfr Upp 9:1)

Natthimlen över Bagdad
27 maj 7 fKr
kl. 04.55

De vise männens gåvor
GULD
Värdefull metall
som kom från
Persien eller
Arabien.

Pegasus

Vattumannen

Fiskarna
Väduren

Månen

JUPITER
SATURNUS
Planetmötet är en teori
om vad som avses med
Betlehemstjärnan

RÖKELSE
Torkat harts från
balsamträd som
brändes för
luktens skull.
MYRRA
Torkat harts från
myrrabusken.
Luktar citron
och terpentin.
Möjligen var det värdet av dessa
gåvor som finansierade resan
till Egypten.

stås?

Johannes Kepler fick [1604] idén att stjärnan kunde ha varit
ett sammanträffande mellan två planeter... han räknade ut
att Jupiter och Saturnus stod i konjunktion i Fiskarna omkring år
.
6 fKr... (men) med nutida datorer kan man snabbt och exakt räkna
ut... att det var gott om märkliga stjärnmöten [över 200] mellan
planeter under åren kring vår tideräknings början.
Peter Nilsson

Sanningen är nog
Jag tror att (de
att ingen vet (vad
vise männen)... såg
stjärnan syftar på). Ingen
stjärnan i Österlandet...
vanlig stjärna eller ljusmen de såg den inte igen
stark planet tycks passa
förrän då de lämnade Jeruin på beskrivningarna. salem för att gå till Betlehem.
Peter Nilsson

Stig Wikström

Vilken status
i samhället
hade de?
Herdarna tillhörde de
minst respekterade
i det judiska samhället,
ofta föraktade.
De vise männen tillhörde de mest lärda
och aktade i det
babyloniska samhället.
Vad hade
de med sig
till barnet?
Herdarna hade inte
med sig några gåvor alls
till Jesusbarnet. De kom
direkt från jobbet.
De vise männen hade
med sig tre värdefulla
gåvor: guld, rökelse och
myrra (Matt 2:11).
Hur långt gick
de för att komma
till barnet?
Herdarna arbetade nära.
”I samma trakt” (Luk 2:8)
talar om att det var inte
långt att gå (Luk 2:15).
De vise männen kom
långt bortifrån, från
Östern (Matt 2:1). Uppfattas som Babylon.
Hur leddes
de fram
till barnet?
Herdarna leddes att gå
till stallet av en ängel
(Luk 2:10-12) som
gav instruktioner.
De vise männen leddes
av stjärnan (Matt 2:2,9)
som gått upp. Den förde
dem till stallet.
Hur många
var de som
kom?
Herdarna vet vi inte hur
många de var. Minst två,
men troligen flera. ”Några
herdar” (Luk 2:8).
De vise männen vet vi
inte hur många de var.
Tradtionen säger tre,
men det saknas belägg.
När kom de
fram till
barnet?
Herdarna kom fram till
barnet samma kväll han
föddes. De var de första
som kom (Luk 2:16).
De vise männen tog det
längre tid för att komma
fram. Kanske mer än ett
år (jfr Matt 2:16).
Vad hände när
de hade sett
barnet?
Herdarna vände hem.
Troligen syftande på att
de gick tillbaka till sin
fårhjord (Luk 2:20).
De vise männen varnades i en dröm och tog
en annan väg tillbaka till
sitt land (Matt 2:12).
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Årstiderna i Nya testamentet
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Fyra månader
till skörden
Text: ”...fyra månader till,
sedan kommer skörden?
Men se, jag säger er... se
hur fälten har vitnat till
skörd” (Joh 4:35).
Datering: December/
januari, fyra månader till
skörd.

(Apg 14:17)

er
io

Oliver

Ändå
har [Gud]
lämnat många
vittnesbörd om sig
själv. Han gör gott, han
ger er regn från himlen
och skördetider och
mättar er med mat och
glädje i era hjärtan.

Tor
rp

Sänd ut arbetare
till skörden
”Skörden är stor, men
arbetarna är få. Be därför
skördens Herre att han
skickar ut arbetare till
sin skörd” (Luk 10:2,
Matt 9:37–38).
Datering: Vetet skördas i maj och juni.
Det var
vinter
Text: ”Nu kom tempelinvigningens högtid
i Jerusalem. Det var
vinter” (Joh 10:22).
Datering: Högtiden
infaller under vintern,
i december, den 25:e
dagen i månaden kislev.
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De ryckte av
ax för att äta
”Vid den tiden gick Jesus
genom några sädesfält på
sabbaten. Hans lärjungar
var hungriga och började
rycka av ax och äta”
(Matt 12:1).
Datering: Troligen maj då
vetet mognar till skörd.

Den judiska
kalendern

i
ar

Adar

Dags för veteskörden. Aprikoser och äpplen mognar. I
Jordandalen
kan vegetationen
torka.

Att ansa
vinstocken
Text: ”Varje gren i mig
som inte bär frukt tar han
bort, och varje gren som
bär frukt rensar han så
att den bär mer frukt”
(Joh 15:2).
Datering: Vid påsken.
Druvorna börjar komma.

Den ”svenska”
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Sommaren
är nära
Text: ”Se på fikonen och
alla andra träd. När ni ser
att de knoppas förstår ni
av er själva att sommaren är nära” (Luk
21:29–30).
Datering: Under april.
Träden får gröna blad.

1

ruari
Feb

ril

Sitta i det
gröna gräset
Text: ”Då befallde han att
de skulle låta alla slå sig
ner i gröngräset...” (Mark
6:39).
Datering: Tidigt på våren
(februari-mars) då gräset
fortfarande är grönt av
vårregnen.

Citroner

Mandelträden går
i blom

li

Sju texter som
kan dateras
via årstider
och jordbruk
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Bönderna i Palestina måste räkna med en fem
månader lång regnfri sommar (maj–oktober) och om de
följande höstregnen blev sporadiska kunde resultatet bli
katastrofalt (Amos 4:7)... Mängden regn varierade mycket
från plats till plats. Jeriko kan till exempel få 150 mm på ett
år samtidigt som Norra Galileen kan få över 1100 mm.
Illustrated Encyclopedia of Bible Facts
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I judisk tideräkning räknas månaderna efter månens
faser och är därför antingen 29 eller 30 dagar långa. De
judiska månaderna motsvarar därför inte helt det
västliga solårets månader... Ungefär vart tredje år
[7 av 19 år] skjuter man in en trettonde månad (adar II)
före påsk för att månåret ska gå i takt med solåret.
Svenska Folkbibeln 2015

De tysta åren – Jesus växer upp
Om Jesu liv varade runt 35 år måste vi konstatera att vi inte vet så mycket vi om den största delen av hans levnad.
Det är bara några få verser som ger oss uppgifter, eller antydningar, om livet innan han kom till Johannes Döparen vid
Jordan. Det här är de bitar vi kan sammanfoga för att bilda oss någon form av uppfattning om hans tidiga levnadsår.
(1) Omskärelse (3 Mos 12:3, jfr Luk 1:59-69)
Luk 2:21 Tid: På åttonde dagen efter födseln.
(2) Renings- och försoningsoffer (2 Mos 13:2, 11-16, 4 Mos 18:15-16)
Luk: 2:22–39 Tid: Trettiotre dagar senare. Markerar att Jesus var arvtagare
till förbundet (jfr Rom 4:9-12 mfl).
(3) Flykten till Egypten: För att undkomma Herodes vrede (Matt 2:13–15).

Vad vet vi om
tiden strax
efter födelsen?
Johannes döper

Vad vet vi om • Jesus växte: Som vilken annan pojke som helst. Han växte både till
hans barndom kroppen och i sinnet (Luk 2:40).
• Jesus mognade: Hans mognad, förstånd och insikt väckte uppmärk(0–12 år)?
samhet (Luk 2:47).
• Jesus blev/var självmedveten: Distansen till föräldrarna var anmärkningsvärd, visar medvetenhet om sin roll och sin uppgift (Luk 2:49-51).

–
Luk 2:40–52
–

Alla som hörde
[Jesus 12 år
gammal]
häpnade över
hans förstånd
och de svar
han gav
(Luk 2:47)

• Jesus fortsatte att växa: Särskilt noteras hans
vishet, förmågan att använda sin kunskap väl (Luk 2:52a).
• Jesus vann omgivningens förtroende: Han hade förmågan att bli
accepterad och omtyckt i sin omgivning (Luk 2:52b).

Vad vet vi om
Jesus som
tonåring?

Vad vi vet
om hans hemförhållanden?

• Han växte upp i Nasaret: Uppfattades som långt bort utanför landets
centrum i Jerusalem. Talade troligen arameiska, med dialekt (jfr Matt
26:69-75). Personer från Nasaret uppfattades i Jerusalem som ”lantisar”.
• Han var en naturlig del av familjen: Han uppfattades som Josefs son
(Luk 3:23, 4:22, Joh 1:45). Han hade minst fyra halvbröder och två
halvsystrar (Mark 6:3).

JOSEF, JESU
STYVFAR

• Han var snickare: Jesus lärde sig sin fars yrke. Troligen handlade det
om husbyggen, i dag kanske vi skulle säga byggmästare (Mark 6:3).
• Jobb som timmerman: Kort efter Herodes död skövlades provinshuvudstaden Sepforis, ett par kilometer från Nasaret. En möjlighet är att
Josef och Jesus under många år arbetade med återuppbyggnadsarbetet.
Staden blev residens för Herodes Antipas.

Vad vet vi
om hans
yrkesval?

Vad vet vi
om hans
utseende?

• Vi vet inget: Om han utseende vet vi ingenting. Bibelns enda beskrivning måste nog ses som bildlig (Upp 1:12ff).
• Som en vanlig jude: Vi kan utgå från att han såg ut som en vanlig jude.
Hans kraft fanns i karaktären, inte utseendet.
• En möjlig notering: Enligt rabbinsk tradition borde en andlig ledare
också vara lång och reslig. Då ingen kritiserade Jesus för motsatsen är
det möjligt att det stämde in på honom.
• Lärd av sin far: Troligen lärde Josef honom lagen tidigt (Luk
2:46-47, jfr 5 Mos 6:6–7).
• Gick troligen i skola: Jesus kunde läsa hebreiska (Luk 4:16 ff)
och talade också grekiska (tex Luk 23:3ff).
• Inga vidare studier: Däremot syntes han sakna
vidare formella studier (Joh 7:15).

Vad vet vi
om hans
kunskap?

En översikt av Jesu liv

Om dessa omkring 35 år
vet vi nästan ingenting.

Av dessa 3 år och fyra månader är det åtta
månader som beskrivs med en vers (Joh 3:22).

Omkring 35 år

Jesu
födelse

Matt 2:19–23

Jesus till
Nasaret

10 fKr

1 eKr

Berättelsen om Jesu
hela uppväxt, från
spädbarn till religiös
medvetenhet beskrivs
i en enda bibelvers
[Luk 2:40].
G Campbell Morgan

Jesus i templet vid
tolv års ålder

10 eKr

Jesus träder
fram

20 eKr

Det ligger i berättelsen (om Jesus
vid 12 års ålder i templet) en första
antydan om det främlingskap som skulle
uppstå mellan Jesus och hans närmaste,
tills de slutligen förstått och accepterat
att han verkligen var Guds Son.
Bo Giertz

3 år
4 mån

30 eKr

Jesus dör
och uppstår

40 eKr

Det är uppenbart av dessa korta brottstycken
att Guds Ande inte är intresserad av att stilla
nyfikenheten hos alla dem som vill känna till alla
detaljer om Jesu uppväxt. De glimtar vi får är
tillräckliga för att vittna om vem han är och ge
oss en bakgrund till hans offentliga tjänst.
John Walvoord

• Av Davids ätt (Matt
1:20) trolovad och
senare gift med
Maria (Luk 1:27).
• När han fick veta att
Maria var gravid innan
de var gifta planerade
han att skilja sig från
henne i tysthet men
fick instruktioner av
en ängel att gifta sig
med henne (Matt
1:20).
• Fick flera barn med
henne. Vi tror minst
sex till, fyra pojkar
och två flickor (Matt
13:55–56).
• Var snickare till
yrket och kom att
betraktas som Jesu
far (Matt 13:55).
• Nämns sista
gången när Jesus är
tolv år och antas därför ha dött en tidig
död (Luk 2:41 ff).

F

Jesus hade
svårt att övertyga sin
familj. Är det
svårt för dig att
tala till din
familj om din
tro på Jesus?
Varför? Eller
varför inte?
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Dopet

Sju olika dop
som nämns
i Nya
testamentet

Dopet Johannes
Döparen
döpte med
Text: Matt 3:13–17
Som en konsekvens
av omvändelsen under
det gamla förbundet.
En symbolisk handling
som markerar omvändelse. Men det sker
inget i själva dopet.
Det kristna
dopet (det vi
brukar i dag)
Text: Matt 28:18–20
Jesus uppmanar
lärjungarna att döpa
människor som
kommer till tro. Det är
detta dop vi praktiserar
i dag (jfr Apg 2:41,
19:3–5).
Lärjungarnas
dop när de döpte
efterföljare
Text: Joh 3:22, 4:2–3
Något vi vet lite om. Ett
omvändelsedop under
det gamla förbundet.
Ett dop i Johannes
Döparens anda för att
symboliskt markera
omvändelse.
Dopet till Mose
under molnskyn
och genom havet
Text: 1 Kor 10:2
De som gick under
molnskyn och genom
Röda havet identifierades med Mose. Syftar
inte på en enskild
händelse utan på hela
resan.
Att dricka Jesu
bägare och döpas
med Jesu dop
Text: Mark 10:39,
Luk 12:50
Jesus talar om ett dop
i överförd bemärkelse.
Syftar på Jesu lidande
och död. Handlar om att
identifieras med Jesus,
inte om en dophandling.
Att bli döpt
i den helige
Ande
Text: 1 Kor 12:13,
Apg 1:5
Guds Ande tar sin boning i den troende. Det
enda dop som innebär
ett verkligt andligt
skeende. Talas bara
om som ett verb.
Dopet för
de döda
Text: 1 Kor 15:29
Paulus skriver om de
som låter döpa sig för
de döda. Men vad det
betyder är svårt att säga.
Troligen ett varnande
exempel. Inget som
Paulus själv tillämpade.
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Att försöka förstå dopet
I de flesta kyrkor och församlingar praktiseras dop. Det brukas två huvudsakliga sätt att döpa, begjutning och nedsänkning,
och det finns flera olika tolkningar av dopets innebörd. Det grekiska ordet ”baptizo” som översätts ”döpa” betyder bokstavligen ”doppa”. Det dop Jesus döps med (Matt 3:13–17) har inget att göra med det kristna dop vi praktiserar i dag. Det var ett
annat slags dop (Apg 19:3–5). Men synen på dopet skiljer sig åt.
Kan man
bli medle
m
utan att
vara döpt
?

Barndop genom begjutning

Kan man
vara frälst
utan att
vara döpt
?

Genom begjutning
Ser det grekiska ordet ”baptizo” mer som en teknisk term som syftar till ceremonin att döpa. Själva
dopsättet är inte avgörande men begjutning anses
ofta mer praktiskt när det handlar om små barn.
Ofta vid en dopfunt
Det förekommer att barn inte bara begjuts på
huvudet utan helt sänks ner i vattnet. Ibland
hämtas vattnet från en för familjen speciell plats.

Hur döper man?

Betonar att Gud verkar i dopet
Dopet ses som ett löfte från Gud att vara med barnet
på ett personligt sätt. Barnet sägs få del av den helige
Ande. Några ser det som ett frälsande sakrament
(kallas ex opere operato). Dopet uppfattas som
ett välkomnande in i Guds familj, ”en inbjudan att
leva sitt liv i dopets mönster”.

Vad betonas?

Var döps
man?

Efter föräldrarnas tro
Hela familjer döptes (Apg 16:15) och där borde
det ingått barn. Jesus säger också: ”Låt barnen
komma till mig” (Mark 10:14). Föräldrarnas tro räcker
också för barnet, vars tro konfirmeras i tonåren.

Vanligt i Svenska kyrkan
Barndop praktiseras av den lutherska Svenska
kyrkan (inklusive EFS), men också av Katolska
kyrkan, Ortodoxa kyrkan, liksom reformerta kyrkor.
Även delar av frikyrkligheten praktiserar barndop.

FYRA SYNER
PÅ DOPET

I huvudsak kan vi
se fyra olika syner
på dopet. De kan
summeras så här:

Betonar att den troende väljer dopet
Betonar att dopet främst är en lydnadshandling (jfr
Matt 28:18–20) genom vilken man visar sin vilja att
följa Jesus. Dopet knyts ofta till medlemskap. Några
ser det som en del av frälsningen (Mark 16:16). Andra
mer som en symbolhandling med innebörden att
bekänna och förkunna vad frälsningen innebär.

Vilka företräder synen?
Varken eller
Den internationella frälsningsarmén praktiserar inte dop.

Dopet är ett
tecken på
förbundet

Omskärelsen var
ett förbundstecken
i det gamla förbundet, dopet är det
motsvarande i det
nya (Kol 2:11–12).

Rättfärdiggörelsen från synden sker när
vi kommer till en frälsande tro, inte vid
dopet, som vanligtvis sker senare. Men om en
person redan är rättfärdig är dopet inte nödvändigt för att det nya andliga livet ska börja.
Dopet är då inte nödvändigt för frälsning.
Wayne Grudem

Efter att man kommit till tro
Endast troende döps. Man döper ”på din bekännelse”. Menar att det inte finns någon text i Bibeln
som uttryckligen talar om att man döper barn. Pekar
på att tro alltid kommer före dopet (Apg 2:41, 18:8).

Vem döps?

Dopet renar
från synd och
frälser själen

Dopet är frälsande
(1 Pet 3:21). Genom
dopet blir vi frälsta
från vår synd och
blir Guds barn. Med
eller utan egen tro.

Troendedop genom nedsänkning

Genom nedsänkning
Betonar att det grekiska ordet ”baptizo” betyder
”att nedsänka, doppa något i vätska”. Ordet
används till exempel om proceduren att färga
tyger eller om fartyg som sjunkit till botten.
Ofta i en dopgrav
Men det är inte ovanligt att det
sker utomhus, i havet, i en sjö
eller i ett vattendrag (jfr Apg 8:36).

Den baptistiska rörelsen
Evangeliska frikyrkan, Pingströrelsen, historiskt
Baptistsamfundet. Vissa samfund praktiserar i dag
båda dopformerna, tex Equmeniakyrkan och
Alliansmissionen.

Dopet är ett steg
i tro som beseglar frälsningen

Det finns ingen skillnad mellan att ta emot
Kristus och att bli
döpt. Dopet är det
som slutligt beseglar frälsningen.

En yttre symbol
för en inre
personlig tro

Dopet är inget sakrament eller förbund,
utan en symbolisk
handling. En bekännelse och en proklamation av tron.

För många kristna är Jesu dop lika svårt att förstå som det
var för Johannes Döparen. Det märks inte minst i alla de
näst intill absurda påståenden som görs. Vi [hör]... ord som att vi
ska ”följa Jesus i dopet”, som om vårt dop var en kopia av hans.
Det är tveksamt om det finns en enda text i NT som sammankopplar Jesu dop [av Johannes] med det kristna dopet.
S Lewis Johnson Jr

Jesus frestas av djävulen

Matt 3:1–4:11
Mark 1:1–13
Luk 3:1–4:3
Joh 1:19–51

Johannes
träder fram
Johannes Döparen
börjar sin verksamhet. Han förkunnar
omvändelse och
dop och har stor
framgång.
3:1–12
1:1–8
3:1-18
–

Johannes döper
Jesus i Jordan
Jesus kommer
till Johannes och
begär att få bli
döpt. Johannes
gör som Jesus
vill.
3:13–17
1:9–11
3:21–22
–

Jesus frestas 1:
Göra bröd
Jesus förs ut i
öknen, fastar 40
dagar och frestas
sedan: Gör stenar
till bröd. Jesus
vägrar.
4:1–4
1:12
4:1–4
–

Jesus frestas 2:
Hoppa rakt ut
Nästa test: Befall
änglarna att rädda
dig när du kastar
dig ut. Jesus
avvisar frestelsen
helt och fullt.
4:5–7
–
4:9–12
–

Jesus frestas 3:
Tillbe satan
Tillbe den onde
så får du all makt.
Jesus tillbakavisar
åter frestelsen.
Betjänas sedan
av änglarna.
4:8–11
1:13
4:5–8,13
–

Två syner
på frestelsen

Johannes talar
om Jesu dop
Johannes vittnar
om Jesus och vad
han sett i samband med Jesu
dop. Kallar Jesus
för Guds lamm.
–
–
–
1:19–34

Jesu inledande
verksamhet
Jesus börjar sin
offentliga verksamhet. Möter
lärjungar och går
runt och förkunnar och döper.
–
–
–
1:35–51

Jesu tre
prövningar

Det ord som översätts ”frestas” kan också
översättas ”prövning”. Och frågan är: frestas
Jesus eller prövas han?
Jesus, en sann människa, klarade av
att inte synda. Texten ska förstås som
frestelse. Som sann människa utsattes
Jesus för samma slags attacker från satan
som vi (Hebr 2:18, 4:15). Han ger i sitt handlande en modell för hur vi kan möta frestelser.
Jesus, Guds Son, kunde inte synda.
Texten ska förstås som prövning. Jesus
kan i sin gudomlighet inte synda. Skulle
det vara syndigt för Gud att göra bröd av stenar?
(jfr Matt 14:13–21)? Satan utmanar Jesus att
överge sin inkarnation och prövar honom
genom att erbjuda en genväg utan korset.

Prövning: Göra stenar till bröd
Betydelse: Felaktigt oberoende
av Fadern (bryta inkarnationen)
Frestelse: Att vara betydelsefull
Berör: Jesus personligen
Prövning: Befalla änglarna
Betydelse: Felaktigt beroende
av den himmelska sfären
Frestelse: Att bli spektakulär
Berör: Nationen
Prövning: Tillbe satan
Betydelse: Oacceptabel kompromiss med Guds plan
Frestelse: Att vara mäktig
Berör: Hela mänskligheten

Kronologisk översikt
JOHANNES DÖPAREN

Kejsar Tiberius
Luk 3:1

Fyra dagar: Johannes vittnar om Jesus,
Jesus kallar lärjungar (Nästa dag Joh 1:29,35,43)

Johannes Döparens sista
vittnesbörd (Joh 3:22ff)

Johannes
Döparen
avrättas
JESUS

Antal verser

Johannes Döparen
fängslas

JESU OFFENTLIGA TJÄNST

33 eKr

40 dagar
Jesus frestas
32 eKr

Jesus
Johannes
döps av
Döparen
har framgång Johannes
31 eKr

30 eKr

Johannes
Döparen
träder fram (?)

När han
såg Jesus
komma
gående, sade
han: "Se
Guds Lamm!"
(Joh 1:36)

VAD ÄR
INNEBÖRDEN
AV 40 DAGAR?

• Talet 40 kan ha en
symbolisk innebörd.
Det syftar nästan
alltid på prövningar.
• Andra exempel är
regnet (1 Mos 7:12),
Mose i öknen (Apg
7:30), Mose på Sinai
(2 Mos 24:18), Mose
vädjan för folket (3
Mos 34:28), spionerna (4 Mos 13:25),
ökenvandringen (5
Mos 8:2–5), Simsons
väntan (Dom 13:1),
Goljats hån (1 Sam
17:16), Elias flykt (1
Kung 19:8) och tiden
till himmelsfärden
(Apg 1:3).
• Bibeln säger inte
att talet är symboliskt
men det tycks betona
händelsernas allvar.

F

Om Gud skulle
be dig göra
108
108
171
884
265
358
392
1 120
149
något du inte
verser verser verser
verser
verser
verser
verser
verser
verser
förstår, på samma sätt som
Inledande
Tidig
Tidig
MellanSen
Sen
Sen
Sista
Efter
Jesus bad Joverkverksamhet verksamhet
gallileisk
verksamhet
verksamhet
verksamhet
påsken
uppsamhet
I Judeen
I Galileen
verksamhet
I Gallileen
I Pereen
I Judeen
ståndelsen
hannes Döparen
att döpa honom,
hur skulle du
Berättelsen om frestelsen är en närgången självbiografisk episod som måste ha berättats för apostlarna av Jesus själv
då ingen annan var på plats för att observera det som hände... Frågan vi ställer är: kunde Kristus övervinna frestelsen? reagera? Tror du
Eller kunde han ens övervinnas av den? Svaret är givetvis inte att han klarade av att inte synda. Utan att Han inte kunde synda.
Han ber dig
Om vi påminner oss om att Jesus Kristus är en gudomlig person, har vi inga problem. Han är inte en människa som mottagit
om något
gudomlig kraft genom inkarnationen. Han är en gudomlig person som vid en tidpunkt som en ytterligare natur tagit till sig en
sådant i dag?
Flest
verser –
kortast tid

mänsklig natur. Hans ofelbarhet garanteras av att den gudomliga och mänskliga naturens förenas i hans person.

S Lewis Johnson Jr
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Matt 4:12
Mark 1:14

Ett samtal fram på småtimmarna

Luk 3:19–20,4:14

Kafarnaum

Joh 2:1–4:4

Kana

Sykar

En jämförelse
mellan kvinnan
vid brunnen
och Nikodemus
Vilken status
i samhället
hade de två?
• Nikodemus (Joh 3:1–21)
var en högt aktad farise,
medlem av Stora Rådet.
• Kvinnan vid brunnen
(Joh 4:1–42) var en
samarisk kvinna, föraktad
för hur hon levt sitt liv.
Vilken syn hade
de på Jesus
vid första mötet?
• Nikodemus kallar
Jesus för rabbi, det betyder lärare eller skriftlärd.
• Kvinnan vid brunnen
kallar Jesus en profet
eftersom han i detalj kan
berätta hur hon har levt.
Vad sa Jesus
till dem
inledningvis?
• Jesus säger till Nikodemus att han måste födas
på nytt av vatten (Anden).
• Jesus säger till
kvinnan vid brunnen
att han kan ge henne
levande vatten.
Hur uppfattade de
vad Jesus sa?
• Nikodemus tror att
Jesus talar om att födas
fysiskt en gång till.
• Kvinnan vid brunnen
tror att Jesus menar vatten ur brunnen och undrar
hur han ska få upp det.
Hur gick
Jesus vidare
i samtalet?
• Jesus säger till Nikodemus att de som tror
på honom får evigt liv.
• Jesus säger till kvinnan vid brunnen att de
som dricker av det levande vattnet får evigt liv.

Jerusalem

Jesus gör vatten
till vin i Kana
Jesus utför sitt
första under i
Kana när han
gör vatten till vin
på ett bröllop där
vinet hade tagit
slut.
–
–
–
2:1–11

Jesus går vidare
till Kapernaum
Efter undret
i Kana fortsätter
han till Kapernaum, innan han
vänder åter till
Jerusalem och
påskfirandet.
–
–
–
2:12

Jesus rensar
templet
Inför påsken går
Jesus in i templet
och välter borden
där handel bedrivs. Han rasar
över kommersen
i Guds hus.
–
–
–
2:13–22

På dagen: Jesus rensar templet Prästernas
förgård där
På hedningarnas
förgård pågick
valutaväxling
och handel med
offerdjur som kontrollerades av översteprästerna och
deras familjer.

Översteprästen var
också ledare i Stora
Rådet. Rabbinska
skrifter gör gällande att Stora
Rådet runt år 30 eKr flyttade
sina möten från lokaler inne
i prästernas förgård till
lokaler vid "basarerna".

Rådet hållit till

Johannes vittnar
om Jesus
Johannes
Döparen ger
sitt vittnesbörd
och bekräftar att
Jesus är Messias,
den som skulle
komma.
–
–
–
3:22–34

Salomos
pelargång
Kommersen pågick framför den kungliga
pelarhallen. Här
rensade Jesus templet

Vid denna
tidpunkt
flyttade Rådet
till mitten av den
kungliga pelarhallen

Jesus lämnar
Judeen
Jesus lämnar
Judeen då motståndet börjar
växa. Han beger
sig på nytt till
Galileen, via
Samarien.
4:12
1:14
3:19–20, 4:14
4:1–4

Herodes
tempel

Wilsons
båge

Robinsons
båge

Det innebär att Jesus attackerar översteprästens
handel mitt framför ögonen
på Stora Rådet. Översteprästen
var sadduke. Nikodemus var
farise och tillhörde det andra
partiet i Stora Rådet. På kvällen
kommer han till Jesus.

Vi vet att du är en lärare (Joh 3:2)

Du måste födas på nytt (Joh 3:3)

Hur då födas på nytt? (Joh 3:4)

Födas på ett nytt sätt (Joh 3:5–8)

Hur är det möjligt? (Joh 3:9)

Läran räcker inte (Joh 3:10–21).

Jesu insats i templet övertygar. Nikodemus kallar Jesus
”lärare”. Han säger ”vi” – han är talesperson för flera
personer. Han förstår att Gud är med Jesus.
Nikodemus förstår inte vad Jesus menar med att födas
på nytt. Han begär en förklaring. Frågan ”Hur” handlar
om hur man kan förändras.
Nikodemus accepterar Jesu svar, men förstår inte riktigt. Han frågar: Vad ska jag göra ?
Kan det bli en verklighet för mig ?

Jesus svarar på något helt annat. Han säger: Människan måste bli född på nytt för att kunna komma
in i och kunna se Guds rike.
Jesus svarar: Du måste omvända dig [födas av vatten
och Ande]. Det handlar om en inre förändring. Du ser
inte den nya födelsen, men du kan se dess effekter.
Jesus förtydligar: Människosonen ska ge sitt liv. Den
som tror på mig ska få evigt liv. Slutsats: Jag är mer än
en lärare, jag är Messias Guds Son.

Två tolkningar av
Nikodemus motiv
1. En modig farise
som kommer till
Jesus för att
omvända sig
2. En tvekande
efterföljare
som smyger
till Jesus
för att inte
bli sedd

Vad betyder det
att födas på nytt?
Uttrycker ”på nytt” (Joh
3:3) kan också betyda
”från ovan” (Joh 3:31).
Jesus säger att den
nya födelsen är villkoret för att komma
in i Guds rike, att
få evigt liv. Det
handlar om en
andlig födelse.

Kronologisk översikt
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Jesus talar
med Nikodemus
En rådsmedlem
kommer till Jesus
om natten. Jesus
för in samtalet på
frågan om vad
det innebär att bli
född på nytt.
–
–
–
3:1–21

På kvällen: Nikodemus kommer till Jesus
Nikodemus till Jesus:
Jesus till Nikodemus:

Vilket gensvar förväntar
sig Jesus?
• Jesus förväntar sig att
Nikodemus ska förstå eftersom han är en lärd man.
• Jesus förväntar
sig inte att kvinnan vid
Hänvisar till överbrunnen ska förstå fullt
sikten på sidan 18–19
Jan 30 eKr
ut med sin bakgrund.
Vad blir
deras slutliga
reaktion?
• Nikodemus avvaktade
men kom senare (Joh
19:39) att ge sig tillkänna.
• Kvinnan vid brunnen
trodde omedelbart trots
att hon inte förstod allt
som sagts.

Många
kommer till tro
Under påskhögtiden i Jerusalem kommer
många till tro på
honom. Men
Jesus anförtror
sig inte åt dem.
–
–
–
2:23–25

Inledande verksamhet (4 mån)

Jesus på besök
i Galileen

Maj 30 eKr

Tidig verksamhet i Judeen (8 mån)
Om denna period (20% av Jesu
offentliga verksamhet) vet vi ingenting

Första påsken (Joh
2:23) Nikodemus

Johannes berättar hur Jesus renar templet
i början av sin tjänst, de andra evangelierna
talar om det i slutet. Troligen renade Jesus
templet två gånger... Den andra gången,
tre år senare, var en av orsakerna till att
han dödades (jfr Mark 11:15–18).
Edwin Blum

Johannes
vittnesbörd

Johannes fängslas (?)
(Luk 3:19–20)

Att födas av
vatten och Ande
Det handlar inte om
två saker, utan en
(Joh 3:5). Båda beskriver samma sak.
Ska ses som en synonym till ”att födas på
nytt”. Vatten syftar
inte på dopet utan är
en bild för Anden (Jes
32:15, Joh 7:38–39).

Jesus till Galileen
via Samarien
Jan 31 eKr
Tidig verksamhet
i Galileen (4 mån)

Möjligen kom Nikodemus till Jesus på natten eftersom han var rädd
för att offentligt förknippas med honom, eller för att han ville få möjlighet till ett längre samtal utan avbrott. Ingen förklaring för tidpunkten ges i evangeliet. Men tidpunkten är viktig för Johannes i termer av
ljus/mörker motiv (Jfr 9:4, 11:10, 13:30, 19:39 och 21:3). Ut ur sitt
livs mörker och sin religiositet kom Nikodemus till världens ljus.
Hall Harris III

Fyra sanningar i ”lilla Bibeln”

Joh 3:16

När Jesus talar till Nikodemus presenterar han den vers i Bibeln som kanske är den mest kända – Johannes 3:16.
Den kallas ofta för ”lilla Bibeln” därför att den sägs sammanfatta det centrala i hela Bibelns budskap i en enda vers.

(1) Så älskade Gud världen
1

2

Talar om vad som motiverar Gud
att iscensätta frälsningsplanen

Ordet ”Så” knyter an
till det som kommer före

Johannes talar om Jesu människoblivande (3:13)
och hans korsdöd (3:14). Den här versen talar om
motivet bakom, ”Så...” knyter an till det tidigare.

Versdelen understryker intensiteten av Guds
kärlek till mänskligheten. ”Världen” syftar på hela
världens befolkning, på varje enskild människa.

(2) att han utgav sin enfödde Son,
3

4

Vad Jesu människoblivande
innebar – i alla dessa aspekter

Vad Gud gjorde för att uttrycka
sin kärlek till människan

Han sände Jesus (jfr Fil 2:6–8) som tog kroppslig gestalt för att Gud i honom skulle gå in under
våra villkor och bli vår medlare och försonare.

Meningen innefattar hela Jesu tjänst på jorden
– inkarnation, tjänande, död och uppståndelse.
Han tog vår skuld och försonade oss med Gud.

Lilla Bibelns
fyra delar
1. Guds motiv
2. Guds handlingsplan
3. Guds syfte
4. Tänkt resultat
– a. räddas från
– b. räddas till

Vad betyder
enfödd?

Genom att han
gav sitt liv för
oss har vi lärt
känna kärleken.
Så är också vi
skyldiga att
ge våra liv
för våra bröder.
(1 Joh 3:16)

”Enfödd” betyder
helt enkelt ende.
Jämför ”... att han
gav [världen] sin
ende son”
(Joh 3:16, B2000)

(3) för att var och en som tror på honom
5

6

Beskriver vilka som kan
tillgodogöra sig frälsningen

Beskriver vad som krävs för att
tillgodogöra sig frälsningen.

Jesus kom för ”hela världen” men frälsningen är
inte automatisk. Den ges inte till alla, utan bara till
”var och en” som uppfyller Guds kriterier.

LYSSNADE
NIKODEMUS
PÅ JESU ORD
I LILLA BIBELN?

Frälsningen ges till dem som ”tror på
honom”. Att tro är att förlita sig på, att
förtrösta på Jesu fullbordade verk.

(4a) inte ska gå förlorad
7

• Bara Johannes
talar om Nikodemus.
Hans namn nämns
i fem verser (Joh 3:1,
4,9, 7:50 och 19:39)
• Han var en av judarnas 70 rådsherrar,
det vill säga han var
medlem av Rådet.
• Under Jesu första
påsk i Jerusalem
kommer han till
Jesus om natten och
säger ”Rabbi, vi vet
att du är en lärare
som kommer från
Gud” (Joh 3:2).
• Senare försöker
han försvara Jesus
inför de andra
i Rådet (7:50).
• Han kom till Jesu
grav med smörjelse
vid hans död (19:39).
• Den aktning han
visar för Jesus kan
mycket väl visa att
han kommit till tro.

8

Beskriver konsekvensen
Beskriver omfattningen
för människan
av det versen talar om
”Inte” och ”utan” (9) markerar kontras- Det är uppenbart att det finns en risk att gå förloten mellan vad vi får genom Kristus
rad. Det grekiska ordet apoletai betyder att gå unoch vad vi drabbas av utan honom.
der (Matt 8:25), att förlora (Luk 15:8, Matt 10:42).

(4b) utan ha evigt liv.

(Joh 3:16)

9
Beskriver vad Gud ger
till var och en som tror

Till slut beskriver texten vad den troende får istället – evigt
liv. Kristi verk på korset möjliggör för människorna att
genom tro få tillbringa evigheten tillsammans med Gud.

Andra kärnfulla verser om frälsningen
Tro tillräknad
som rättfärdighet
Den som har
gärningar får
sin lön, inte av nåd
utan som förtjänst.
Men den som utan
gärningar tror på
honom som förklarar
den ogudaktige
rättfärdig, han får sin
tro tillräknad som
rättfärdighet.
(Rom 4:4–5)

Av nåd
är ni
frälsta
Men Gud
som är rik på
barmhärtighet har
älskat oss med så stor
kärlek, även när vi
ännu var döda genom
våra överträdelser, att
han har gjort oss
levande med Kristus.
Av nåd är ni frälsta!
(Ef 2:4–5)

Denna vers, den mest
kända i hela Bibeln,
uttrycker evangeliets budskap
tydligare och klarare än någon
annan. Nästan varje ord
i den är betydelsefullt.
Ben Witherington III

Genom hans
sår är
ni helade
Han bar
våra synder
i sin kropp upp på
korsets trä, för att vi
skulle dö bort från
synderna och leva för
rättfärdigheten. Genom
hans sår är ni helade.
Ni var som vilsna får,
men nu har ni vänt om
till era själars herde
och vårdare
(1 Pet 2:24–25)

F

Hon läser
”lilla Bibeln”
i sin lilla Bibel

Det finns en stjärnbild på himlensom kallas Karlavagnen. I den finns två stjärnor som tillsammans styr
ögat hos observatören mot Polstjärnan. Och den
här versen (Joh 3:16) pekar med samma tydlighet mot
Kristus. Den pekar så klart, så klart, att många har
hittat honom genom den och kommit till tro.

Om du är... långt från Gud,
sätt in dig själv i Joh 3:16
och säg: ”Herre, det är jag
som är orsak till att du
kom till jorden för att
dö i mitt ställe”.

Charles Spurgeon

AW Tozer

Johannes 3:16
är troligen den
vers i Bibeln
som flest
människor
kan utantill.
Har du lärt
dig versen så
du kan den
utan att läsa
den ur Bibeln?
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Matt 4:12–22
Mark 1:14–28

Jesus drivs ut ur sin hemstad

Luk 4:14–37,
5:1–11
Joh 4:5–54

Kapernaum
GALILEEN

Nasaret

De reste sig och
drev ut honom
ur staden och
förde honom
fram till branten
av det berg där
deras stad var
byggd för att
kasta ner honom.
Men han gick
rakt igenom
folkhopen och
vandrade vidare.
(Luk 4:29–30)

1

Kvinnan vid
Sykars brunn
På vägen till
Galileen passerar
Jesus Samarien.
Han möter en
kvinna, samtalar
om vatten och
leder henne till tro.
–
–
–
4:5–42

2

Jesus kommer
till Galileen
Jesus fortsätter
norrut och kommer till Galileen.
Ryktet om honom
sprider sig och
folk samlas för
att höra och se.
4:12,17
1:14–15
4:14–15
–

3

4

Jesus helar en
pojke på avstånd
Jesus kommer till
Kana. En ämbetsman från Kapernaum kommer dit
och vädjar för sin
son. Jesus botar
sonen på distans.
–
–
–
4:43–54

Jesus drivs ut
ur Nasaret
Jesus kommer till
Nasaret och talar i
synagogan. Folket
i hans hemstad
blir så upprörda att
de driver honom
ut ur staden.
–
–
4:16–30
–

5

Jesus flyttar
till Kapernaum
Jesus lämnar
Nasaret och slår
sig ner i Kapernaum. Här upprättar han en bas
för sin verksamhet i Galileen.
4:13–16
–
Petrus
andra
–
kallelse
–

(5)

Jesus kallar
fyra lärjungar
Utefter stranden
på Gennesarets
sjö (troligen nära
Kapernaum) kallar
han fyra lärjungar:
Petrus, Andreas,
Johannes, Jakob.
4:16–22
1:16–20
5:1–11
–

Jesus kommer till och stannar i Galileen
10 km

Korasin

Khirbet Kana

KAPERNAUM

Kafr Kanna

• Jesus möter en
samarisk kvinna vid
Jakobs källa utanför
Sykar (Joh 4:5–6) och
inleder ett samtal
(Joh 4:10) som utmynnar i att kvinnan
accepterar honom
som Messias (Joh
4:25–26).
• Kvinnan var samariska, tillhörde det
blandfolk som uppstod ur den assyriska
folkomflyttningen på
700-talet fKr. Samarierna ansågs ceremoniellt orena och fick inte
delta i det judiska samhället (jfr Joh 4:21–22).

F

Vad reagerade
folket i Nasaret
på? Skiljer
sig deras motstånd mot
Jesus från det
motstånd vi kan
se i våra dagar?
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Shekem

Kapernaum

GALILEEN

VAR LÅG KANA?

Det finns två alternativ:
1. KHIRBET KANA – 15 km
norr om Nasaret. Kallas än
i dag av araberna för "Kana
i Galileen". Mest troligt att
det var vid den här platsen
som Jesus gjorde två tidiga
under (Joh 2:1-11, 4:43–54).
2. KAFR KANNA – Beläget
omkring 8 km nordost om
Nasaret. I dag en arabisk by.
Det är i denna by de flesta
turistresor stannar, även
om det inte finns så mycket
av sevärdheter annat än
tre relativt sentida kyrkor:
1) Den grekiskt-ortodoxa
kyrkan från 1556, 2) Franciskanerkyrkan från 1881
och 3) Bartolomeuskapellet, i stadens utkant,
byggd 1889.

Ebal

3

Kana

3

4

5

Gennesarets
sjö
Nasaret

NASARET

Sykar
1

Geresim

OM SIN TRO

Jakobs källa

Jesu samtal med
kvinnan vid brunnen
kan stå som en
modell för samtal
om den kristna tron.

Bebådelsekyrkan

Språngets berg

SAMARIEN

Från Judeen

Asker

ATT TALA

Är i dag en ruin. Exakt plats
omdiskuterad men mest troligt
är Tell Chum. Man har funnit
lämningar efter en synagoga.
Den har daterats till andra århundradet efter Kristus och var
alltså inte den synagoga Jesus
talade i, men låg troligen på
samma plats. Traditionen pekar
även ut platsen för Petrus hus.

Synagogskyrkan

2

VAR LÅG SYKAR?

1 km

Kapernaum

Magdala

Sepporis
Nasaret

Betsaida

Gennesaret

Tiberias

KVINNAN
VID BRUNNEN

Jesus helar
en besatt man
Jesus helar en
man som var
besatt av en oren
ande. Jesus driver
ut anden. Ryktet
om Jesus sprids
i hela Galileen.
–
1:21–28
4:31–37
–

Jakobs källa (Joh 4:6) är identifierad. Men var
Sykar låg är osäkert. Alternativ:
1. SHEKEM – Låter lite som Sykar, men Sykar
omtalas tidigt som en ort vid sidan av Shekem.
2. ASKER – Omkring 1 km norr om källan.
Anses som en mer trolig plats.

Fånga uppmärksamhet
En fråga i ett alldagligt ämne inleder samtalet. Jesus säger:
”Ge mig något att
dricka” (Joh 4:7).

Skapa
intresse
Jesus säger att det
finns ett annat slags
vatten, ”levande
vatten” (4:10).
Kvinnan blir nyfiken.

Ligger 30 km väster om Gennesarets sjö. I dag en stor
stad, delad i två delar (Övre
Nasaret började byggas 1957
som en bosättning) med omkring 100 000 invånare. Staden
ligger i en sänka. Synagogskyrkan är en sevärdhet, och
den ligger möjligen på den
plats där synagogan där Jesus
talade låg en gång. 3 km söder
om staden finns en brant klippa, Språngets berg, enligt
traditionen den plats där folket
försökte döda Jesus genom att
driva honom mot stupet.

Föd en
längtan
Jesus beskriver vad
det andra vattnet kan
ha för effekt, det ger
evigt liv (4:14). Kvinnan vill ha av vattnet.

Led fram
till handling
Jesus avslöjar vem
han är och vad han vet
(4:17ff). Kvinnan svarar
genom att bekänna sin
tro på Jesus inför folket.

Alla under som Jesus gjorde

Jesu under

Jesus gjorde många under. Människor blev fria från sjukdomar, väder och vind lydde honom, människor återvände från de döda.
Jesu under kan tolkas på två olika sätt. Frågan uttolkaren måste svara på är i vilken egenskap Jesus utförde sina under:

3. Helar en besatt
(Mark 1:21–28)

4. Helar Petrus svär- 7. Helar lam som
mor (Matt 8:14-15) hissas (Matt 9:1–8)

Jesu alla underverk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Undret

Plats

Förvandlar vatten till vin
Helar ämbetsmannens son
Befriar en besatt i synagogan
Helar Petrus svärmor
Den första fiskfångsten
Helar en spetälsk
Helar en lam som hissas ner
Helar en sjuk man vid Betesda
Helar en man med förtvinad hand
Helar en officers tjänare
Uppväcker änkans son
Driver ut en ande ur en dövstum
Stillar stormen
Befriar en besatt i Gadara
Helar en kvinna med blödningar
Uppväcker Jairus dotter
Helar två blinda män
Driver ut en ande ur en döv
Ger mat åt 5000
Går på vattnet
Driver ut en ande i Fenicien
Helar en man med talfel
Ger mat åt 4000
Helar en blind i Betsaida
Driver ut en ande ur en ung pojke
Hittar peng i fiskens mun
Helar en man som fötts blind
Driver ut en ande ur en dövstum
Helar en krokryggig kvinna
Helar en man med vatten i kroppen
Uppväcker Lasarus
Helar tio spetälska
Helar den blinde Bartimaios
Förbannar ett fikonträd
Helar Malkus öra
Den andra fiskfångsten

Kana
Kana
Kapernaum
Kapernaum
Galileiska sjön
Galileen
Kapernaum
Jerusalem
Galileen
Kapernaum
Nain
Galileen
Galileiska sjön
Gadara
Kapernaum
Kapernaum
Kapernaum
Kapernaum
Nära Betsaida
Galileiska sjön
Fenicien
Dekapolis
Dekapolis
Betsaida
Hermonberget
Kapernaum
Jerusalem
Osäkert (?)
Pereen (?)
Pereen
Betania
Samarien
Jeriko
Jerusalem
Jerusalem
Galileiska sjön

Matteus

10. Helar tjänare till 16. Uppväcker Jairus
officer (Luk 7:1–10) dotter (Luk 8:41-56)

Markus

Lukas

Johannes

20. Går på vattnet
Joh 6:15–21

17
3
7
9

–
–
–
2:1–11
1
–
–
–
4:46–54
1
–
1:21–28
4:33–37
–
2
8:14–15
1:29–31
4:38–39
–
3
–
–
5:1–11
–
1
8:2–4
1:40–45
5:12–15
–
3
9:1–8
2:1–12
5:17–26
–
3
–
–
–
5:1–15
1
12:9–13
3:1–5
6:6–11
–
3
8:5–13
–
7:1–10
–
2
–
–
7:11–17
–
1
12:22–32 –
–
–
1
8:18–27
4:35–41
8:22–25
–
3
8:28–34
5:1–20
8:26–39
–
3
Det enda
9:20–22
5:25–34
8:43–48
–
3
undret alla fyra
9:18–26
5:22–43
8:41–56 berättar
–
3
om
9:27–31
–
–
–
1
9:32–34
–
–
–
1
14:13–21 6:30–44
9:10–17
6:1–14
4
14:22–33 6:45–52
–
6:15–21
3
15:21–28 7:24–30
–
–
2
–
7:31–37
–
–
1
15:32–38 8:1–9
–
–
2
–
8:22–26
–
–
1
17:14–21 9:14–29
9:37–42
–
3
17:24–27 –
–
–
1
–
–
–
9:1–7
1
–
–
11:14–23 –
1
–
–
13:10–17 –
1
Stora
–
– likheter 14:1–6
–
1
med Matt
–
–12:22–32 –
11:1–44
1
–
–
17:11–19 –
1
20:29–34 10:46–52 18:35–43 –
3
21:18–19 11:12–14 –
–
2
–
–
22:47–51 –
1
–
–
–
21:1–13
1
20
18
20
8
• Dessutom finns mer allmänna referenser till helande som: ”(Han) botade alla slags sjukdomar och krämpor” (Matt 4:23–25),
”Han drev ut de onda andarna och botade alla som var sjuka” (Matt 8:16–17, Mark 1:32, Luk 4:40–41), ”(Det kom) lama, blinda,
halta, stumma och många andra (och) han botade dem” (Matt 15:29–31), ”Mycket folk följde honom... och han botade dem”
(Matt 19:1–2) och ”Blinda och lama kom fram till honom... och han botade dem” (Matt 21:14). Se även Matt 9:25, 11:4–5, 12:15,
14:14, 14:35–36, 21:14, Mark 1:39, 3:10, 6:5, 6:54–56, 7:37, Luk 5:15, 6:17–18, 7:21, 9:11, 13:32 och Joh 6:2 (jfr Matt 15:38).

Jag har kommit att förstå att under
i vår tid inte passar in i Nya
testamentet [i texterna om] Jesus
och apostlarna och det kommande
riket, utan i 1 Kor 12–14 där det talas
om helandets gåva.
John Wimber

När solen gick
ner kom alla till
honom med sina
sjuka som led
av olika
åkommor,
och han lade
händerna på var
och en av dem
och botade dem.
(Luk 4:40)

Antal
versioner

1. Gör vatten till
vin (Joh 2:1–11)

2) I EGENSKAP AV VÅRT EXEMPEL OCH FÖREDÖME
• Betonar att Jesus blivit människa precis som vi (Fil 2:5–8).
• Ser Jesu under som ett mönster. Påpekar att Jesus säger att vi
ska göra till och med större under än vad Han gjorde (Joh 14:12).
• Ser undren som ett sätt på vilket budskapet bekräftas.
• Anser att det finns ett löfte om helande i Jesu försoningsdöd och
att helande tas emot på samma sätt som frälsningen (Jes 53:4–5).

Helande
Från döden
Befrielse
Naturunder

1) I EGENSKAP AV GUDS SON OCH VÄRLDENS FRÄLSARE
• Betonar att Jesus, till skillnad från oss (!), är Guds Son.
• Ser undren i evangelierna som ett sätt på vilket Jesus visar och
bekräftar att Han är Messias. Undren ska främst ses historiskt.
• Tillbakavisar varje tanke på att helande skulle finnas i försoningen. Endast synder behöver försonas, och sjukdomar är inte
synder som skiljer oss från Gud (jfr Joh 9:1–3 och Matt 9:5–8).

Ibland säger kristna att ”vi ska inte behöva vara sjuka, för Jesus
var aldrig sjuk”... Det enda skälet de kan ange för att Jesus aldrig
var sjuk, är att Jesus aldrig syndade. Men det är ett svagt argument
att om man inte syndar så blir man inte sjuk. Det innebär ju samtidigt
att om man blir sjuk, så har man syndat. När vi kommer till himlen
kanske vi får veta att Jesus aldrig var sjuk. Men jag tvivlar på det.
Samuel Storms

VARFÖR BAD
JESUS DEM SOM
HELATS ATT
HÅLLA TYST?

Jesus säger ofta åt
människor att inte berätta att de blivit helade (tex Mark 3:12,
5:43, 7:36, 8:30, Matt
12:16, 16:20, Luk
4:41, 8:56, 9:21).
Varför?
• I vissa fall för att
skydda dem som
blivit helade (jfr Joh
12:10).
• I vissa fall för att
Jesus inte ville att
människor skulle
komma till honom av
felaktiga motiv (att
bli helade istället för
att bli heliga).
• Men också för att
Jesus ville att det
skulle bli uppenbart
att han var Messias
vid rätt tillfälle och på
rätt sätt (jfr Joh 2:4).

F

Varför talas det
så lite om
helande och
under i Paulus
brev? Varför tror
du att under
inte synes vara
en central del
i den tidiga
kyrkans
undervisning?
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Kapernaum
–

Jesus steg
i en båt och
for över sjön
och kom till
sin egen stad.
(Matt 9:1)

Jesus flyttar till Kapernaum
Jesus flyttar till Kapernaum (Matt
4:13). Han kom att kalla den ”sin
egen stad” (Matt 9:1). Här är sex
skäl för flytten.

Havsvägen (jfr Jes 9:1)
Naftali
landområde

Uppfylla
profetian
Jesaja skriver att Gud ska ge ära
åt ”Sebulons och Naftalis land” (Jes
9:1). Nasaret ligger i Sebulon och
Kapernaum i Naftali.

Kapernaum

Tillgång
till bostad
Petrus kom härifrån. Och Jesus fick
troligen bo i hans hus. Här var han
”hemma” (Mark 2:1).
s

Större
befolkning
Kapernaum var en större stad
än Nasaret. Jesus kom i kontakt
med fler människor.

Sebulons
landområde
Avstånd:
32 km

Nasaret
10 km

Nära
handelsvägen
Kapernaum låg vid handelsvägen ”Via Maris” (Havsvägen)
som band samman Egypten
Omkring
med dagens Syrien, Iran och 100 m nordIrak. Förutom varor som olivöst om
olja och kryddor förmedlades synagogan
information utefter vägen.
har man
funnit en
Närheten
vägmarkör
från kejsar
till sjön
Caesars tid.
Närheten till Gennesaret
gjorde det möjligt att färdas snabbt
runt i regionen. En strategisk knutpunkt.
Närhet till
hedningar
Kapernaum var en mer kosmopolitisk
stad med en garnison. Och den låg
nära det område där icke-judar bodde.

Petrus hus i Kapernaum
FYRA LÄRJUNGAR FRÅN
KAPERNAUM
(ELLER FEM)
• Fyra av Jesu

lärjungar kom från
Kapernaum. Petrus
och Andreas (Matt
8:14) ursprungligen
från Betsaida (Joh
1:44), men sedan
boende i staden
(Mark 1:29).
• Bröderna Jakob och
Johannes (Matt 4:21),
också de fiskare på
Gennesarets sjö
antas komma från
samma stad.
• Också tullindrivaren
Matteus (även kallad
Levi) antas komma
från samma stad
(Matt 9:1,9). Han
skulle då ha haft uppgiften att samla in
tull efter handelsvägen och hade
troligen en mycket
lukrativ position
som han gav upp
för att följa Jesus.

F

Jesus gjorde
en strategisk
flytt till
Kapernaum.
Vilket är det
mest strategiska beslut du
fattat som
ett uttryck
för din tro
på Gud?
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Arkeologerna gjorde 1968 ett fynd av ett gammalt hus i Kapernaum som kan ha tillhört Petrus. Jesus kan ha bott där
(jfr Mark 1:29–34) bara ett stenkast från synagogan. Så här skulle huset kunna ha sett ut.
Vad arkeologerna hittat
när de grävt ut lagret
från Jesu tid

Kapernaum
Betsaida
Gennesarets sjö

Husen ligger
nära sjön,
ett 20-tal
meter

Ett stort
rum

1 km

Tiberias

Cirka
1 meter
hög

Petrus hus

Kapernaum

Ett grekiskt
ortodoxt
kloster

250 m

Kv. 4

Synagogan
10 m

Lämningar
efter Petrus
hus

Kv. 2

Tak av träbjälkar täckta
med jord och
halm

ter
5 me

Troligen Petrus hus
Hur arkeologerna tror
det kan ha sett ut
på Jesu tid
Ingång

En andra
innegård

Gatan
som leder till
synagogan
(Mark 1:21)

Många små
byggnader runt
innegårdarna

FAKTA OM
KAPERNAUM

Namn: Kapernaum,
Trappa
betyder Nahums by
upp på
Kallas i dag: Tell Chum
taket
(jämför
Befolkning på Jesu
Mark
2:4)
tid: cirka 1 500
Lokalisering: 4 km från
Jordans mynning
Beläget: 200 meter under havsnivån
I dag: Det finns ingen by här, det är
en utgrävning och en turistplats

5 me

ter

Den L-formade
innegården

Väggar av
grova basaltblock
förstärkta med
sten och lera

Flera familjer
bodde
tillsammans
och delade
innegårdarna
(jämför Joh 2:12)

På Jesu tid hade Kapernaum ett
tusental invånare och många av
dem var av borgarklassen: välbärgade
affärsmän, bla fiskgrossister, tullare,
värdshusägare och så de 100 romerska
soldaterna med officerare.

[Jesu] flytt från Nasaret till Kapernaum är inget mindre än en flytt från
skuggan in i rampljuset. Nasaret var isolerat från världen, en plats där
någons ord mest troligt förblivit okända. Men Kapernaum var i kontakt med
världen via den internationella handelsrutten. Genom att bo där kunde Jesus
vara säker på att det han gjorde och sa skulle spridas vitt och brett... Avståndet
mellan platserna är litet, men konsekvenserna av flytten var minst sagt oerhörda.

Alan Hofgren

James Martin, John Beck, David Hansen

Första rundvandringen i Galileen
GALILEEN
1

Jesus helar
Petrus svärmor
Jesus besöker
Petrus svärmor
i Kapernaum. Hon
är sjuk. Han rör
vid henne och febern lämnar henne
och hon blir frisk.
8:14–15
1:29–31
4:38–39
–

1

Jesus helar
många besatta
Många sjuka och
besatta kommer
till Jesus på
kvällen och han
helar dem. Han
driver ut de
onda andarna.
8:16–17
1:32–34
4:40–41
–

2,2A

2

Jesus vandrar
runt i Galileen
Jesus lämnar
Kapernaum och
vandrar runt i hela
Galileen (och i
Judeen?) och förkunnar budskapet
om Guds rike.
4:23–25
1:35–39
4:42–44
–

Jesus helar en
spetälsk man
Jesus helar en
spetälsk genom
att röra vid honom.
Han förbjuder
den helade
att berätta om
händelsen.
8:2–4
1:40–45
5:12–16
–

Mannen som kom genom taket
Jesus kommer
åter till sin
nya hemstad
Kapernaum
Över
sjön
(Matt
9:1)

1. Jesus anländer
2. Den lame firas ner
3. Jesus förlåter hans synder
4. Fariseerna reagerar
5. Jesus kommenterar
6. Jesus helar mannen
7. Folket kommenterar

Matt
9:1
9:2a
9:2b
9:3
9:4–5
9:6–7
9:8

Mark
2:1–2
2:3–4
2:5
2:6–7
2:8–9
2:10–12a
2:12b

,
Jesus vet
vad de
t nker.

Fyra
vänner
släpper
ner den
lame
mannen
genom
taket.

3,3A

Jesus helar lam
som hissas ner
Åter i Kapernaum
blir det trängsel.
En lam hissas
ner genom taket.
Jesus förlåter
hans synder och
gör honom frisk.
9:1–8
2:1–12
5:17–26
–

Folket
prisar
Gud men
blir samtidigt förAtt fira ner
undrade
mannen är
över det
Jesus helar den lame
en handling
som
mannen som tar sin
som uttrycker tro.
skett.
säng och går.
bädd
Jesus förlåter mannen hans synder.
Tre
Vad som
Vad som
Textens
under
inte sägs
sägs
slutsats
Ingenstans i texten Sambandet som
Textens slutsats:
Texten talar om
ens antyds det att texten talar om
1) Kan Jesus hela
tre övernaturliga
det skulle finnas
är istället Jesu
en lam, kan han
handlingar av
ett samband
förmåga att både också förlåta
Jesus, han...
bota sjuka och ha synder 2) Och
1) ...förlåter synder. mellan att den
möjlighet att förförlåta synder kan
2) ...vet vad män- lame var en
syndare och att
låta människors
bara Gud 3) Alltså
niskor tänker.
synder.
är han Guds Son.
3) ...helar en lam. han var sjuk.

Tidig verksamhet
i Judeen (8 mån)

2

Så vitt jag kan se lät Jesus aldrig någons helande vara beroende av den människans egen tro på att Jesus inte bara
kunde, utan också ville hela dem. När den spetälske föll ner för
Jesus sa han ”Herre, vill du så kan du” (Matt 8:2). Enligt ett antal
helandeförkunnare borde Jesus då förmanat honom... då de
anser att Jesus alltid vill hela. Men det gjorde inte Jesus.
Samuel Storms

1,3

DEKA–
POLIS
(Matt 4:25)

GALILEEN
(Matt 4:25,
Luk 5:17)

2A

SAMARIEN

2A

ANDRA
SIDAN
JORDAN
(Matt 4:26)

Referensen
till Judeen
i Luk 4:44
är märklig
1. Antingen
gjorde Jesus
en resa dit.
2. Eller så
avser Lukas
att Judeen
syftar på hela
riket, inklusive
Galileen, som
han gör i
tex Luk 23:5

2A,
3A

JUDEEN
(Matt 4:26,
Luk 5:17)

2A,
3A
2A?

Jerusalem
(Matt 4:26,
Luk 5:17)

Andra påsken
(Joh 5:1 ”högtid” ?)
April 31 eKr

Jesus fördrivs
ur Nasaret

Jesus vandrar
runt i Galileen

Jesus vandrade
omkring i hela
Galileen, och
han undervisade
i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket
och botade alla
slags sjukdomar och
krämpor
bland folket.
(Matt 4:23)

2A

2A,
3A

Jan 31 eKr
Jesus till Galileen
via Samarien

Jesus talar
om fastan
Fariseer och
skriftlärda klagar
på att Jesus inte
fastar. Jesus ger
svar på tal och
säger att just nu
är inte rätt tid.
–
2:18–22
5:33–39
–

SYRIEN
(Matt 4:24)

Kapernaum

Tidig verksamhet
i Galileen (4 mån)

Siffrorna hänvisar till överMaj 30 eKr sikten på sidan 18–19

Första påsken
(Joh 2:23)

Jesus kallar tullindrivaren Levi
Jesus får se tullindrivaren Levi
(Matteus). Han
kallar honom och
Levi följer direkt.
Texten i Matteus
är självbiografisk.
9:9–13
2:13–17
5:27–32
–
Jesu första
rundvandring
i Galileen
(Matt 4:23,
Mark 1:39)

Luk
5:17
5:18–19
5:20
5:21
5:22–23
5:24–25
5:26
Fariseerna
tänker att
Jesus inte
kan förlåta
synder, det
kan bara
Gud göra.
Jesus vet
vad de
tänker
och
utmanar
dem med
en fråga.

Kronologisk översikt

Matt 4:23–25,
8:2–4,14–17, 9:1–13
Mark 1:29–2:22
Luk 4:38–44,
5:12–39
–

Mellangalileisk
verksamhet (12 mån)

Ett under på ”hemmaplan” ger oss en sällsynt
inblick i apostlarnas familjeliv. Jesus
helar Petrus svärmor i Petrus hus. Så Petrus
var gift och ägde ett hus. Senare framgår
det att Petrus hustru också reste med
honom på olika missionsresor (1 Kor 9:5).
Alan Cole

JESUS
VANDRAR
RUNT OCH
SÄNDER UT

1. Första rundvandringen (Matt 4:23–25,
Mark 1:35–39, Luk
4:42–4)
2. Andra rundvandringen (Luk 8:1–3)
3. Tredje rundvandringen, lärjungarna
sänds ut (Matt
9:35–11:1, Mark
6:6–13, Luk 9:1–6)
4. Jesus sänder ut
de sjuttio (Luk
10:1–24)

F

Männen på
taket uttryckte
sin tro genom
att fira ner den
lame. Vilka
handlingar
i vardagslivet
kan du göra
som uttryck
för din tro på
Jesus?
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Många av [Jesu]
lärjungar som
hörde honom
tala sade: ”Det
är outhärdligt,
det han säger.
Vem står ut med
att höra på
honom?”...
Många av hans
lärjungar [drog
sig] tillbaka och
ville inte längre
följa med honom.
(Joh 6:60,66)

Jesus och alla hans lärjungar

Tidigt i evangelierna
talas det om att många
följde Jesus och att han
vann många lärjungar.
Men mot slutet tycks
de flesta vara försvunna.
Så här kan det ha sett ut.
Lärjungaskaran
börjar att växa.
Någon tydlig
struktur synes
dock inte finnas.

Jesus väljer de tolv. Det har nu
Jesus anklagas för att vara djävulens son
gått omkring ett år och fyra
(Matt 12). Han vänder sig därefter allt mer
månader av Jesu offentliga tjänst. ifrån folket och istället till sina lärjungar (Matt 13).

2

3

4 5

6

Det går omkring ett år från första
till andra kallelsen av Petrus

Lärjungar börjar att
lämna Jesus. Många
vill inte längre följa
honom. Lärjungaskaran
tycks minska.

7

Det talas allt
mindre om
andra lärjungar
än de tolv.

Kan ha skett
tidigare

Petrus
kallas två
gånger

9
Jesus fokuserar på folket

1

Kronologisk översikt
Jan 30 eKr

2

Jesus och
Nikodemus

10

Väljer ut
de tolv

Jan 31 eKr

1
Jesus träder
fram

Jesus fokuserar på lärjungarna

Jesus lämnar
Nasaret

Jan 32 eKr

3

4

5 6

Bergspredikan

7

Jan 33 eKr

8

Jesus
stillar stormen

9

Lärjungaskaran kring Jesus var troligen löst organiserad. Medan vi ofta talar
om ”de tolv” fanns det under perioder betydligt fler. Det här är en
beskrivning av en möjlig bild av lärjungarna kring Jesus.

F

Kallar du dig
själv för en
lärjunge till
Jesus? Varför
eller varför inte?
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• Paulus

Av somliga
ansedd
som
den tolfte
aposteln
som
skulle
efterträda
Judas

Många följde Jesus av ren nyfikenhet.
De kan knappast räknas som
lärjungar (Luk 5:1)

Övriga

Alla som
valde att tro
på och följa
Jesus kallas
lärjungar..

Antal
okänt

De sjuttio (eller sjuttiotvå)*

Jesus utser en grupp på 70 lärjungar
som han sänder ut två och två. Det
står ”ytterligare” (alltså utöver de tolv).
Om denna grupp vet vi lite (Luk 10:17–20).
• Josef Barsabbas och Mattias – (Apg 1:23)
kan möjligen ha varit med i denna grupp. *Olika läsarter

De tolv – ur den stora skaran väljer Jesus ut tolv som

får en närmare, speciell ställning. Dessa tolv kommer senare
att kallas för apostlar. Bland de tolv märks särskilt:
• Andreas – som tycks fungera som länk mellan de tre (se nedan) och de
övriga åtta (Mark 13:3, Joh 12:22) • Judas – som förvaltade kassan (Joh 12:6).

De tre – det fanns dessutom en inre grupp på tre lärjungar. De var med på Förklaringsberget (Matt 17:1–13, se också tex Mark 5:37, Matt 26:37). Förutom Petrus ingick:
Jakob och hans bror Johannes, kallad den lärjunge Jesus älskade (Mark 10:35).

Den ende – en lärjunge tyckls ha en ledande roll, Petrus. Han blir ofta företrädare för hela

lärjungaskaran (Matt 16:16). Han är den som tydligast uttalar lärjungarnas bekännelse och den som
håller ut längts innan han sviker (Matt 27:74). Efter uppståndelsen får han uppdraget att vara en
”herde för fåren” (Joh 21:18) och träder på pingstdagen fram som församlingens ledare (Apg 2:14).

Kanske fanns det två
grupper av Jesuslärjungar, en större krets
av troende och en trängre
krets, som ständigt
följde honom.
Thestrup Pedersen

10

Petrus
Jesus på
Jesu död
bekännelse förklaringsberget och uppståndelse

Petrus, de tre, de tolv, de 70 och de andra

• Ordet lärjunge
betyder ”en som lär
sig”, ”en elev”. Ofta
jämställs ordet med
”efterföljare”.
• Även om de tolv
kallas lärjungar
blir lärjunge i NT
benämningen på alla
som tog emot Jesu
budskap (Joh 4:1,
Matt 28:18–20, Apg
6:1ff).
• Lärjungaskap är
ingen andra ”nivå”
efter frälsningen, att
man först blir troende
och senare lärjunge.
• Ordet lärjunge
förekommer inte
i Nya testamentets
brev utan ersätts av
ord som troende,
broder eller helig
(t ex Kol 1:2).

Efter uppståndelsen
börjar skaran växa,
redan före pingsten
Apg 1:15

Staplarna ska endast ses som ett försök till en uppskattning

Perioden för Jesu offentliga tjänst

VAD ÄR EN
LÄRJUNGE?

Jesu ord om att vara en
lärjunge (Luk 14:25–35)
1) Du måste sätta Jesus
högre än far och mor (14:26)
2) Du måste ge upp ditt
eget liv (ta ditt kors) (14:27)
3) Du måste beräkna
kostnaden (14:28–30)
4) Du måste avstå från
allt du äger (14:31–33)
5) Annars duger det inte
(14:34–35)

8
Ospecifiserat antal

Lärjungarna

Vad vi ofta glömmer bort när vi beskriver
de tolv lärjungarna är hur unga de var.
Om vi tänker på att de levde ännu mot
slutet av århundradet och Johannes kanske
in på nästa århundrade, kan de bara ha varit
tonåringar när Jesus kallade dem.
Illustrated Encyclopedia of Bible Facts

Lärjungaskarans
uppgång och fall
1 Jesus kallar några att
följa honom, däribland
Petrus (Joh 1:35–51), de
återgår snart till sina arbeten. Andra följer Jesus
utan [känd] kallelse.
2 Jesus kallar speciellt
fyra att följa honom.
Kallar Petrus andra för
gången (Matt 4:18–22).
3 Jesus kallar ytterligare lärjungar (Matt
9:9–13), en skara följer
honom (tex Luk 6:1).
4 Jesus väljer ut tolv
ur skaran av lärjungar
(Luk 6:13).
5 Jesus sänder ut de
tolv (Luk 9:1–6).
6 Jesu fokus ändras
från folket till lärjungarna
(Matt 13:10–13).
7 Lärjungar börjar
lämna honom (Joh
6:60–71).
8 Jesus väljer bland de
tolv ut en inre krets på
tre (Matt 17:1, 26:37,
Mark 5:37).
9 Jesus väljer ut en
vidare krets på 70 (72)
lärjungar och sänder ut
dem (Luk 10:1,17).
10 Judas väljer att förråda Jesus (Matt 26:49),
tio lärjungar sviker honom (Matt 26:56), till slut
även Petrus (Matt 26:73).

Alla troende kan kallas
för lärjungar i det
avseendet att de blir
undervisade av
Gud genom den Helige
Ande som bor i dem.
Charles Swindoll

Fjorton apostlar i Nya testamentet
SIMON PETRUS (KEFAS)

Kallas även Simon (Apg 15:14), fiskare
(Mark 1:16) från Betsaida (Joh 1:44) som
bodde i Kapernaum (Mark 1:29).
Kallelse: Vid Jordan (Joh 1:40), senare en
andra gång vid Gennesaret (Matt 4:18).
Får nytt uppdrag till slut (Joh 21:17–19).
Rötter: Son till Jona/Johannes (Joh 1:41–42,
Matt 16:17), Andreas bror, gift (Matt 8:14).
Död*: Korsfästs upp och ner i Rom 64/68 eKr.

JOHANNES

Fiskare, den lärjunge Jesus älskade (Joh
13:23). Arbetade senare i Efesos men förvisades till ön Patmos (Upp 1:9). Författare
till ett evangelium, tre brev och Uppenbarelseboken.
Kallelse: Vid Gennesaret (Matt 4:18ff).
Rötter: Bror till Jakob. Möjligen Jesu kusin
(jfr Joh 19:25 och Mark 15:40).
Död: Efter 95 eKr, dog en naturlig död.

JAKOB (DEN ÄLDRE)

Fiskare (Mark 3:17).
Kallelse: Vid Gennesaret (Matt 4:18).
Rötter: Bror till Johannes (Matt 4:21), son
till Sebedeus (Mark 3:17) och Salome
(Matt 27:56, Mark 15:40). Med sin bror
kallad Boanerges, åskans söner (Mark 3:17).
Kan vara Jesu kusin.
Död: Halshuggen av kung Herodes 44 eKr
(Apg 12:1–2).

ANDREAS

Fiskare (Matt 4:18), tidigare lärjunge till
Johannes Döparen (Joh 1:40f). Kom enligt
traditionen till Grekland och Ukraina.
Kallelse: Vid Jordan, senare vid Gennesaret.
Rötter: Son till Jona, bror till Petrus (Joh
1:41f). Från Betsaida, bodde i Kapernaum
(Mark 1:29).
Död: Korsfäst på ett X-kors i Patras
i Grekland.

JUDAS ISKARIOT

Iskariot tros betyda ”en man från Keriot”,
stad i södra Judeen. Den enda lärjunge
som inte kom från Galileen, kassaförvaltare
(Joh 12:6, 13:29). Förrådde Jesus (Matt
26:14–16). Andra kopplar namnet till
”sicarii”, lönnmördarna (Apg 21:38).
Kallelse: Ingen uppgift.
Rötter: Son till Simon Iskariot (Joh 13:2).
Död: Begick självmord (Matt 27:5).

FILIPPUS

Alla detaljer om honom återfinns hos
Johannes. Kom enligt traditionen till nuvarande Turkiet. Förde Natanael till Jesus
(Joh 1:45–46).
Kallelse: Vid Betania och på vägen till
Galileen (Joh 1:28, 43).
Rötter: Från Betsaida (Joh 1:44).
Död: Martyrdödad i Hierapolis, möjligen
genom att hängas.

NATANAEL (BARTOLOMEUS)

Troligen identisk med Bartolomeus (Matt
10:3, Joh 1:45). Kom enligt traditionen till
Indien och/eller Armenien. Av ädel börd.
Namnet betyder ”Son till Tolmai”, kung
i Geshur (jfr 2 Sam 3:3).
Kallelse: Till Jesus av Filippus (Joh 1:45ff).
Rötter: Från Kana i Galileen (Joh 21:2).
Josefus säger han var av nobel ätt.
Död: Martyr, flådd levande upp och ner.
*De flesta uppgifterna är osäkra

NÅGRA SAKER

ATT NOTERA OM
APOSTLARNA

Denna brokiga skara
på tolv män kom att
förändra världen
trots att...

...de var
unga när de
valdes ut
Med tanke på hur
länge de levde var de
unga, kanske bara
i tonåren, när de
valdes till apostlar.

...de saknade
högre
utbildning
Ingen av dem tycks ha
haft någon högre
utbildning. De kallas
för ”enkla och olärda”
(Apg 4:13).

TOMAS (TVILLINGEN)
Kallas "tvivlaren" då han först tvivlade
på Jesu uppståndelse (Joh 20:24).
Kallas också Didymus vilket också
betyder ”tvilling” (Joh 11:16). Kom
enligt traditionen till Persien och Indien.
Kallelse och rötter: Ingen uppgift. Kan
ha varit fiskare (Joh 21:2).
Död: Martyr i Mylapore, nära Madras.
Dödas troligen av ett spjut.

Apostlarna

... och några
andra som
också kallades
apostlar, eller?

Barnabas
(Apg 14:14–15)
Texten säger ”Men när
apostlarna Barnabas och
Paulus hörde det...”.
Utan tvekan hänvisar
MATTEUS (LEVI)
Lukas till Barnabas med
titeln apostel. Ordet kan
Kallas även Levi (Mark 2:14), men fick
namnet Matteus. Författare till det första också översättas missionär eller utsänd.
evangeliet.
Kallelse: Kallades vid tullhuset (Matt 9:9).
Jakob,
Rötter: Son till Alfeus (Mark 2:14),
Jesu bror
kanske Jakobs den yngres bror (Apg
(Gal 1:18–19)
1:13), bodde i Kapernaum (Matt 9:1,9).
Paulus säger: ”Någon
Möjligen kusin till Jesus.
annan av apostlarna [i
Död: Led martyrdöden i Etiopien.
Jerusalem] träffade jag
inte, bara Jakob, Herrens
JAKOB (DEN YNGRE)
bror”. Jesu bror kom
Kallas ”den yngre” (Mark 15:40).
tidigt att räknas till den
Kom enligt traditionen till Persien eller
inre kretsen (jfr Apg
Egypten.
1:14), ges titeln apostel.
Kallelse: Ingen uppgift.
Rötter: Kan vara Matteus bror (Jfr Matt
Silas och
2:14,10:3). Är Alfeus och Klopas samTimoteus
ma person heter hans mor Maria (Mark
(1 Tess 1:1, 2:5–7)
15:40, Joh 19:25). Kan vara Jesu kusin. Paulus skriver: ”Från PauDöd: Korsfäst.
lus, Silvanus och Timoteus” (1 Tess 1:1) och seJUDAS (TADDEUS)
nare ”...vi som Kristi
En läsart av de bevarade tidiga texterna apostlar...” (1 Tess 2:7). Vi
måste också syfta på de
har Lebbaios, ett smeknamn för ett
andra Paulus nämner:
älskat barn (Matt 10:3). Kallas av
Silas ochTimotheus.
Hieronymus ”mannen med tre namn”.
Kom enligt traditionen till Edessa,
Assyrien och Persien.
Apollos
Kallelse: Ingen uppgift.
(1 Kor 4:6–9)
Rötter: Son till Jakob (Luk 6:16).
Död: Ska ha klubbats ihjäl.
Också Apollos kallas
apostel. Paulus skriver:
SIMON SELOTEN
”Detta har jag för er skull
tillämpat på mig och
Ges tillnamnet Kananaios (Matt 10:4),
Apollos”. Och ett par
en arameisk form av Seloten. I andra
verser senare: ”Det verkar
översättningar kallad Ivraren. Var före
sin kallelse med i den selotiska nationa- som om Gud har ställt oss
liströrelsen som gjorde uppror mot Rom. apostlar sist” (1 Kor 4:6,9).
Kom enligt traditionen till Egypten, Libyen och andra delar av Afrika.
Epafroditus
Kallelse och rötter: Ingen uppgift.
(Fil 2:25)
Död: Korsfäst.
Paulus: ”Jag tyckte... det
var
nödvändigt
att skicka
MATTIAS
tillbaka Epafroditus till er,
Väljs genom lottning som ersättare till
broder... och medJudas (Apg 1:23). Beskrivs som en som min
kämpe” (Fil 2:25). Medvarit med under hela den tid Jesus gick kämpe är här ordet aposin och ut ibland dem (Apg 1:21).
tel. Men kanske mer i beSägs också vara ett vittne till upptyder ”ert sändebud”.
ståndelsen (Apg 1:22). Den andra
kandidaten var Josef Barsabbas.
Andronicus
Kallelse och rötter: Ingen uppgift.
och Junia
Död: Korsfäst.
(Rom 16:7)
Paulus skriver: ”Hälsa
PAULUS (SAULUS)
Andronicus och Junia,
Hette Saulus men fick namnet Paulus.
mina landsmän och medPredikade för hedningarna. Skrev
fångar, som är högt an13 brev i NT. Romersk medborgare.
sedda bland apostlarna”
Kallelse: Möter Jesus på Damaskus(Rom 16:7). Osäkert.
Syftar troligen på att vara
vägen (Apg 9:4–7).
ansedd av apostlarna.
Rötter: Född i Tarsus (Apg 9:11),
utbildad i Jerusalem (Apg 22:3), tillYtterligare två
hörde fariseernas parti (Apg 23:16).
okända apostlar
Död: Halshuggs i Rom 67/68 eKr.
(2 Kor 8:23)
Paulus skriver: ”Titus är
...gruppen hade
...de inte riktigt min vän och medarbetare
hos er, och våra andra
svåra inre
förstod vad
bröder är församlingarnas
motsättningar
som hände
sändebud till Kristi ära”.
Sändebud är ordet aposDe hade fel förväntMatteus var skattetel. Men troligen mer
ningar, ställde ofta fel
indrivare för romarna,
i betydelsen budbärare.

Simon Seloten motståndsman mot Roms
ockupation.

frågor, begrep inte vad
Jesus menade och sa
ibland emot (Matt 16:22).
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Matt 5:1–8:1,
12:1–21
Mark 2:23–3:14

Jesus debatterar om sabbaten

Luk 6:1–49
Joh 5:1–47

Sju bråk om
förståelsen
av sabbatsbudet

Bråket om
sabbaten (I)
Jesus helar en
sjuk man vid fårdammen i JerusaText: Matt 12:1–8, Mark
lem. Judarna för2:23–28, Luk 6:1–5
följer Jesus för
Lärjungarna rycker ax och
att han helar på
äter. Jesus möter kritiken
sabbaten.
med referens till kung Da–
vid och säger: ”Människosonen är sabbatens Herre”. –
–
Jesus helar en
5:1–18
sjuk vid Betesda
på sabbaten
Lärjungarna
plockar ax
på sabbaten

Jesus talar
efter helandet
Jesus talar till
judarna om sin
relation till Fadern.
Säger att helandet vittnar om att
Fadern har sänt
honom.
–
–
–
5:19–47

Text: Matt 12:9–14, Mark
3:1–6, Luk 6:6–11
Jesus helar man i synagogan. Jesus utmanas
och svarar anklagarna att
det är tillåtet att göra
gott på sabbaten.

Jesus helar krokryggad kvinna
på sabbaten

Text: Luk 13:10–17
Jesus helar en sjuk och
besatt kvinna. Ledarskapet
säger att det var förbjudet.
Jesus kallar dem hycklare.
”Ni vårdar djuren på sabbaten varför inte kvinnan?”

Jesus helar
en sjuk man
på sabbaten

Text: Luk 14:1–6
Jesus frågar om man får
bota på sabbaten. Ledarna tiger. Då botar han den
sjuke och säger att även
på sabbaten griper man
in i nödsituationer.
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Jesus håller
Bergspredikan
Jesus håller en
längre predikan
där han talar om
en rättfärdighet
som överträffar
fariseernas rättfärdighet.
5:1–8:1
–
6:17–49
–

SÖNDAG

NÅN
DAG

VARJE
DAG

Firas från fredag
kväll till lördag kväll.

Firas på söndag,
gärna med gudstjänst.

Firas en valfri vilodag
under veckan.

Genom Kristus är
varje dag en vilodag.

Menar att sabbatsbudet
är förankrat i skapelseordningen och därför
gäller det alla, alltid,
oavsett vilken tid
vi lever i. Kallas
sabbatarianism.

Menar att lördagen
i Gamla testamentet
har ersatts med söndagen,
den första dagen i veckan,
för att vi ska påminna oss
om Jesu uppståndelse.
Kallas semisabbatarianism.

Menar att lagen om
sabbatsbudet har spelat
ut sin roll, men att
skapelseordningens tanke
att vila efter utfört arbete
fortfarande bör tillämpas.

Menar att sabbatsbudet har
spelat ut sin roll. Det var
bara en skuggbild men verkligheten, frälsningen, i Kristus ger oss en inre vila, så
att varje dag är en vilodag.
Kallas nonsabbatarianism.

LÖRDAG
När ska sabbaten
firas?
Vad är motiveringen
till synen?

Jesus helar på
sabbaten en man
som fötts blind

Text: Joh 9:1–34
Jesus gör en deg av
spott och helar en blind
man. Ledarskapet menar
att det är ett brott mot
sabbatsbudet och utesluter alla som följer Jesus.

Jesus väljer
tolv apostlar
Efter bön väljer
Jesus ut tolv av
sina lärjungar
som ska ingå i en
inre krets kring
honom. De kallas
senare apostlar.
–
3:13–14
6:12–16
–

Jesus förklarar att han är ”Herre över sabbaten”. Men vad innebär det? Hur ska en kristen
förhålla sig till sabbatsbudet? I huvudsak föreslås fyra olika tolkningar. Allt från att sabbaten fortfarande ska firas på lördagar till att den ersatts av en inre vila byggd på Kristi
försoningsverk: ”Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den
som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud
vilade från sina.” (Hebr 4:9-10). Så tolkar de fyra synerna sabbaten:

Jesus helar man
med förtvinad
hand på sabbaten

Text: Joh 7:22–23
Jesus utmanar ledarskapet: ”Om det är tillåtet
att utföra omskärelse på
sabbaten, är det då inte
också tillåtet att göra
människor friska?”

Jesus helar
vid Gennesaret
Jesus drar vidare.
Människor kommer ändå från alla
håll. Jesus botar
många. Han förbjuder de helade
att berätta.
12:15–21
3:7–12
–
–

Hur ska vi tillämpa sabbatsbudet?

Text: Joh 5:1–18
Jesus botar en lam man
vid Betesdadammen. Mannen får kritik för att han
bär sin säng. Han svarar:
”Den som gjorde mig frisk
sa åt mig att ta bädden”.

Jesus talar om
omskärelse
på sabbaten

Bråket om
sabbaten (III)
Fariseerna provocerar Jesus om
sabbaten. Jesus
svarar att det är
tillåtet att göra
gott. Beslut fattas
att döda Jesus.
12:9–14
3:1–6
6:6–11
–

Bråket om
sabbaten (II)
Lärjungarna
rycker upp ax på
sabbaten. Fariseerna blir upprörda.
Jesus svarar att
han är Herre
över sabbaten.
12:1–8
2:23–28
6:1–5
–

Centrala bibeltexter

Förespråkare skriver

Gud välsignade den
sjunde dagen och
helgade den, ty på den
dagen vilade han från allt
sitt verk som han hade
skapat och gjort.
(1 Mos 2:3)
Tänk på sabbatsdagen
så att du helgar den.
(2 Mos 20:8)
På sex dagar gjorde
Herren ”himlen och
jorden”... och vilade den
sjunde dagen i den första
veckan. På så sätt gjorde
han sabbaten [lördag] till
ett evigt minnesmärke
över sin fullbordade
skapelse.
Sjundedagsadentisterna

Mycket tidigt på första
Jag vill se barmhärtighet
dagen i veckan kom de
och inte offer, då skulle ni
till graven då solen gick
inte ha dömt de oskyldiga.
upp... Ni söker Jesus...
Ty Människosonen är
Han är uppstånden, han
sabbatens Herre.
är inte här. (Mark 16:2)
(Matt 12:7–8)
Den första dagen
i veckan var vi samlade
till brödsbrytelse
(Apg 20:7)
Som ”åttonde dag” som
Jag började med att hålla
följer på sabbaten betecknar
sabbat själv...Söndag
söndagen den nya skapelse arbetar jag [som pastor]...
som inletts med Kristi upp- så jag beslutade mig för att
ståndelse. För de kristna har
hålla sabbat på måndag.
Eugene Peterson
den blivit den första av alla
Min tes är att en dag
dagar, den främsta bland
i veckan gör något med
alla fester, Herrens
de andra dagarna.
dag, ”söndag”.
Tomas Sjödin
Katolska kyrkans katekes

Låt därför ingen döma er
för vad ni äter och dricker
eller i fråga om högtid eller
nymånad eller sabbat. Allt
detta är bara en skugga
av det som skulle komma,
men verkligheten själv
är Kristus. (Kol 2:16–17)
När NT hävdar frihet från
sabbatsbudet sker detta
på grundval av att Kristus
på korset gjorde om intet
budens stadgelag.
Stig Wikström
Vi lyder sabbatsbudet
genom att andligen
vila i Kristus.
Craig Blomberg

Många kan bli förvånade över att inse att det
Vi bör citera versen [1 Mos 2: 2] på rätt sätt. Den säger inte Gud
finns väldigt lite stöd i den tidiga kyrkan kring
"behövde" vila, det står helt enkelt bara att han gjorde det. Det
tanken att knyta söndagen till det fjärde budet*. Att kalla
framgår av Skriften att Gud aldrig behöver vila för Han blir aldrig
söndagen för sabbat är ett relativt nytt fenomen... det finns trött... Det hebreiska ord som översätts "vilade" i 1 Mos 2: 2 inneväldigt få texter som kan uppfattas hävda att de kristna fattar andra tankar än att vara trött. En av de viktigaste förklaringarna
talade om att Herrens dag har tagit sabbatens plats.
av ordet shabat är att upphöra eller sluta gör det jag håller på med.
Justo Gonzalez
*Tredje budet enligt Luthers räkning, fjärde enligt reformert.

gotquestions.org

Att tolka Bergspredikan

Matt 5:1–8:1

Medan Bergspredikan är ett av Bibelns mest kända avsnitt finns det en livlig diskussion om hur den ska
tolkas och förstås. Ett antal olika frågor måste beaktas i processen att komma till en slutsats.

Luk 6:20–49

Vilken publik
vände sig
Jesus till?
Lärjungarna (de
troende, Matt 5:1)
eller till folket (som
ännu inte trodde,
Matt 7:28–8:1)?

Vad är
syftet med
predikan?
Evangelisation,
installation av lärjungar, ett mål att
sträva mot, ett mål
som vi kan nå?

Tolkar
Jesus om
Mose lag?
Tolkar Jesus lagen
(Matt 5:17) eller
upphäver han den
(Matt 5:21–22,
jfr Rom 7:4)?

Varför
Vad gör
inget om
jag med det
tidsbundna?
Anden?
Jesus talar om att Kan den handla
ställas inför rådet om det kristna livet
och om offeraltaret då inget sägs om
(Matt 5:22–23).
Andens inneGäller det oss?
boende kraft?

En tolkningsguide till Bergspredikan
BÖRJA HÄR: Vad tänker du om Bergspredikan?

Riktar den sig
enbart till
troende?

NEJ

–

Varför inget
Varför inget
om frälsom församningen?
lingen?
Kan den vara
Varför talas det
riktad till kristna
inte om församdå inget sägs om lingen? Är inte
frälsning och på- den central i det
nyttfödelse?
kristna livet?

Här är en guide som hjälper dig att hitta fram till den
syn på Bergspredikan som du själv håller trolig.

Riktar den sig NEJ
både till troende
och inte troende?

Riktar den sig
enbart till
inte troende?

JA

JA
JA

Riktar den sig JA
enbart till de tolv
lärjungarna?
NEJ

Predikan:
Principer för att
rädda samhället

Är den ett
installationstal
för lärjungarna?

NEJ

Gäller den
individens
frälsning?

JA

JA

Predikan:
En inbjudan
till frälsning

Predikan:
Guds högre krav på de tolv lärjungarna
jämfört med andra lärjungar/troende
Riktar den sig
till lärjungar
i allmänhet?

JA

Avskaffar
Jesus
lagen?
JA

Innebörd:
Principer som
ersätter lagen

NEJ

Utvidgar
Jesus
lagen?

NEJ

Innebörd:
Beskriver lagens
sanna innebörd

JA

Presenterar
den vägen till
frälsning?
Predikan:
Beskriver
Guds ouppnåeliga krav på
rättfärdighet
för att visa på
behovet av
omvändelse.

...men då måste vi samtidigt fråga: Vad
menar Paulus när han skriver att den troende
dött bort från lagen (Rom 7:4) och att vi är
friköpta från lagens krav (Gal 4:4, 5:1–4)?

JA
NEJ
Beskriver den NEJ
Beskriver
Beskriver
den NEJ
Beskriver
Syftar den till
en övergångsenden
övergångsen etik
den en tidlös etik
den
eskatoloJA
JA
JA
etik fram till riket? ... men då måste vi samtidigt etikför
vårtilltid?
för alla tider?
fram
riket?
giska framtiden?
JA

JA

Predikan:
En etik för
tusenårsriket

NEJ
Talar om två
sfärer, en andlig
och en världslig?
JA

Tolkning:
Vi ska lyda den
andliga sfären

Predikan:
En tillfällig
interimsetik

Talar bokstavligen om vad
vi ska göra?
JA

Tolkning:
Vi ska lyda allt
bokstavligen

fråga: Hur länge gällde/
gäller den tillfälliga etiken?
Tills Jesus dog på korset?
Tills församlingens födelse? Tills rikets upprättande en gång i framtiden?
Eller till en annan tidpunkt?
NEJ Talar om allmän-

giltiga principer
genom exempel?
JA

Tolkning:
Vi ska tillämpa
principerna

NEJ

JA

Predikan:
En etik för troende i dag

JA

Predikan:
En etik för troende i alla tider

NEJ
Talar mer om
Tolkning:
motiv än om
Vi ska sträva
vad vi ska göra?
mot målet, även
om predikan
beskriver ett
JA
ideal vi aldrig
Tolkning:
kan uppnå
Vi ska främst
se till våra motiv
Efter inspiration
av James Leake

Av de 107 verserna i Matteus finns bara 30 med i Lukas. Och
Lukas har dessutom fyra avsnitt som inte finns i Matteus
(6:24–26,27,34–35,37–38)... Men skillnaden mellan de båda
versionerna kan förklaras med att Matteus riktade sig till en speciell
grupp läsare när han skrev, medan Lukas vände sig till en annan,
och detta påverkade det sätt på vilket de återgav vad Jesus sa.
Oswald Sanders

När [Jesus] såg
folkskarorna
gick han upp på
berget. Han satte
sig ner och hans
lärjungar kom
fram till honom...
När han gick ner
från berget
följde stora
folkskaror
honom.
(Matt 5:1, 8:1)
Kapernaum
Tabgha

NEJ

JA

Innebörd:
Lagens nya
omfattning

–

I Bergspredikan förklarar Jesus sin syn på
lagen. Ställning, makt och pengar är inte
viktiga i hans rike. Jesus utmanar sin samtids
lagiska, religiösa ledarskap... Precis som
[profeterna] lärde Jesus att hjärtats lydnad är
viktigare än att bara följa lagen till det yttre.
Handbok för livet

Hattin
Tiberias

VAR LÅG
BERGET?

• Troligen i närheten
av Kapernaum (jfr
Matt 8:5, Luk 7:1).
Den bestämda artikeln (Matt 5:1) talar
om att det troligen
var ett känt berg (det
heter ”berget” inte
”ett berg”).
• Ett förslag är Hattins horn, 6,5 km
väster om Tiberias,
vid Gennesarets sjö.
• Ett annat förslag är
sluttningarna nordväst om Tabgha,
2 km söder om
Kapernaum. Kallas
ibland ”Saligprisningarnas berg”.
Eller andra berg
i närheten. Men vi vet
inte med säkerhet.

F

Vad är en
”rättfärdighet
som överträffar de skriftlärdes och fariseernas” (Matt
5:20)? Äger du
en sådan?
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Matt 5:1–7:29
–
Luk 6:17–49
–

En jämförelse
mellan Lagens
berg och Bergspredikans berg
Budskapets
mottagare
På Lagens berg (2 Mos
19:2) i Sinaiöknen fick
folket ta emot lagen via
Mose (Apg 7:37).
På Bergspredikans berg
(Matt 5:1) i Galileen fick
folket ta emot budskapet
direkt från Gud (Matt 5:2).
Bergets
karaktär
På Lagens berg syns ett
kalt, otillgängligt berg mitt
i en stenöken (2 Mos
19:2),
På Bergspredikans berg
syns ett frodigt, grönt och
lummigt berg (Matt 6:26,
28).
Hur Gud
uppenbarade sig
På Lagens berg uppträder Gud i makt,
demonstrerat med åska
och blixtar (2 Mos 19:16).
På Bergspredikans berg
sitter Jesus med lärjungarna kring sig och
talar i stillhet (Matt 5:1).
Budskapets
form
På Lagens berg gavs
budord och lagar att lyda,
med straff för den som
inte ville (2 Mos 20:7).
På Bergspredikans berg
talar Jesus om motivet
till att vi borde lyda (Matt
6:25–34, 7:24–27).
Att göra eller
inte göra
På Lagens berg gavs
Guds ord som bud som
säger vad man inte ska
göra (2 Mos 20:3).
På Bergspredikans berg
talar Jesus i termer om
vad vi ska göra (tex Matt
5:39).
Hur budskapet
bevarades
På Lagens berg skrev
Guds själv på stentavlor
(2 Mos 24:12).
På Bergspredikans berg
talar Jesus och lärjungarna lyssnar och memorerar. Predikan skrivs ner
långt senare (Matt 5–7).
Åhörarnas
reaktioner
På Lagens berg gavs ett
budskap som gjorde att
folket höll sig på avstånd
(2 Mos 20:18).
På Bergspredikans berg
blir folket överväldigade
(Matt 7:28) och vill komma
nära Jesus (Matt 8:1).
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När Jesus predikade på berget
På berget talar Jesus till sina lärjungar. Genom de tydliga kontrasterna presenterar Jesus ett val. Jesus pekar tydligt ut att den troendes
liv inte först och främst handlar om yttre handlingsmönster, utan om ett inre val, ett hjärtats val.

Några kontraster i Bergspredikan

De som sätter sitt ljus (sin tro) under skäppan (5:15)
De skriftlärdes och fariseernas rättfärdighet (5:20)
De som basunerar ut när de offrar (6:2)
De som ber offentliga böner (6:5)
De som rabblar tomma ord (6:7)
De som vill att det ska synas när de fastar (6:16)
De som samlar skatter på jorden (6:19)
De som har sjuka ögon (6:23)
De som bekymrar sig för de ska äta och dricka (6:25)
De som går in genom den vida porten (7:13)
De som går på den breda vägen (7:13)
De som säger ”Herre, Herre” (7:21)
De som bygger sitt hus på sanden (7:26–27)

De som sätter sitt ljus i hållaren (5:15)
En sann rättfärdighet (5:20)
De som ger sin gåva i det fördolda (6:3–4)
De som ber i det fördolda (6:6)
De som vänder sitt hjärta till Gud (6:8–13)
De som faster i det fördolda (6:17–18)
De som samlar skatter i himlen (6:20)
De som har friska ögon (6:22)
De som söker efter Guds rike (6:33)
De som går in genom den trånga porten (7:14)
De som går på den smala vägen (7:14)
De som gör Faderns vilja (7:21)
De som bygger sitt hus på berggrunden (7:24–25)

Avsnitt för avsnitt genom Bergspredikan
”Saliga är de...”
(Matt 5:3–12,
Luk 6:20–26)
Åtta saligprisningar. Salig betyder lycklig,
avundsvärd.
• Det är en och samma person Jesus
avser med alla saligprisningarna. Vi kan
inte ”specialisera” oss inom ett område.
• Vägen till lycka (salighet) går inte
genom aktivitet, utan genom rätt motiv
och inre karaktär.
”Ni har hört att
det blev sagt...,
jag säger er...”
(Matt 5:21–48,
Luk 6:27–36)
Sex utmanande
kontraster.

”Ni är...”
(Matt 5:13–16)
Två bilder som
talar om den
troendes inflytande på sin
omgivning.
• Den troende utmärks genom det sätt
på vilket han är olik sin omgivning.
• Talar om hur den troendes karaktär
påverkar den värld i vilken han lever:
dels hindras förruttnelse (salt), dels
hålls mörkret tillbaka (ljus).

iota

En sann
rättfärdighet
(Matt 5:17–20)
Om verklig
rättfärdighet,
och om lagens
betydelse.

• En rättfärdighet som överträffar de skriftlärdas är inte ”mer” av deras rättfärdighet,
utan en rättfärdighet av ett annat slag.
• Minsta bokstav, inte en prick. Grekiskans
minsta bokstav var ”iota” – därav uttrycket
”inte ett jota”. Pricken är haken på bokstaven.
Var är ditt
hjärta?
(Matt 6:19–24)
Tre bilder om
hjärtats val
mellan jorden
och himlen.

• Jesus förklarar att synden sitter lika
mycket i hjärtat som i gärningen.
• Lägg märke till de tidsbundna uttrycken i texten (rådet 5:22, offeraltaret
5:23, offergåvan 5:24). Vad kan det
innebära för giltigheten av texten?
”Sök Guds
rike...”
(Matt 6:25–34)
Att lyfta blicken
från vardagen.
Om målet i den
troendes liv.

”När ni...”
(Matt 6:1–18)
Talar om att
andliga övningar
(bön, fasta, offer)
inte har något
värde i sig.
• Nyckelordet i avsnittet är ”det fördolda” (6:4,6,18).
• Trons handlingar utförs med fokus på
Gud, inte på mig själv. En publik utgör
därför alltid en frestelse och lockar
lätt till handlingar av förvrängda motiv.
”Döm inte...”,
”Be... sök...
bulta...”, ”Gå
in...” och
”Akta er...”
(Matt 7:1–23,
Luk 6:37–45)

• Tre val: Var samlar du dina skatter?
Hur mår dina ögon? Vem är din herre?
• Fokus i alla tre är valet mellan
himlen (det andliga) och jorden (det
materiella).
• Ordet ”mammon” betyder pengar.
”Bygg ditt
hus på
klippan...”
(Matt 7:24–27
Luk 6:46–49)
Om att tillämpa
Jesu ord.

• Den första uppmaningen är: Sluta
upp att bekymra dig (6:25), den andra
TIllåt inte nya bekymra (6:31).
• Att söka Guds rike innebär att ha tro
och tillit till Gud, inte så att han ska förse
oss med allt, utan att Han blir vårt allt.

• Sex praktiska uppmaningar att åtlyda.
• Hjärtats inställning omsätts i praktiskt
livsinnehåll genom konkreta val.
• Yttre hängivenhet och övernaturliga
fenomen (7:21–22) är inte säkra tecken
på sann andlighet (7:23).

• Det är stormen som avslöjar husets
sanna karaktär – den grund på vilket det
andliga livet är byggt.
• Grunden är inte främst en lära att
omfatta, utan sanningar att omsätta.
Inte försanthållande utan tillämpning.

Jesus satt
och talade (5:1)

FYRA TEMAN
PÅ BERGET

Jesu bergspredikan
innehåller många
teman. Här är fyra
av de stora tankegångarna:

Lärjungarna
var runt
(5:2)

Vem du är
Motiven är
är viktigare
viktigare än
än vad du gör
handlingarna
Det är karaktären som Orsaken till vad vi gör
har betydelse (5:3–16). är det som avgör handDet passiva varandet lingars betydelse. Yttre
kommer alltid före det ritualer saknar mening
aktiva görandet.
i sig (6:1–18).

Folkskaror
följde honom (8:1)

Dina mål är
viktigare än
dina bekymmer
Dina långsiktiga mål
har större betydelse
i vardagen än upptagenheten med det
kortsiktiga (6:19–34).

Grunden är mer
avgörande än
själva bygget
Grunden för ett stadigt
andligt liv är en förståelse och praktisk
tillämpning av Guds
Ord (7:24–27).

Bönen Jesus lärde oss att be
Bönen Fader Vår (Vår far) som vi hittar i Bergspredikan kallas ofta bönen som Jesus lärde oss att bedja. Många menar att
det inte är en bön vi ska bedja utan är en bön som ger ett mönster för hur vi kan forma vår egen bön till Gud.

(1) Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat.
1

2

3

Påminner oss
om vem Gud är

Talar om vem som
bönen är riktad till

Talar om att Gud är
ande och har all makt.

I GT fick en individ inte
kalla Gud för ”Far”.

Låt ditt rike komma.
4

En vädjan om att det messianska
riket ska komma snart

Betonar att Guds rike är nära och att varje troende
längtar efter och förbereder sig för det kommande riket.

En vädjan om att göra det möjligt för oss att
ge Gud den plats han rättmätigt förtjänar

Att helga Guds namn är att vörda och
respektera Gud för den han verkligen är.

Uppdelning av bönen:
• De första tre fraserna
handlar om Gud (1)
(Matt 6:9–10)
• De andra tre fraserna
handlar om oss (2)
(Matt 6:11–13)

Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.
5

6

Vad vi längtar efter ska ske
i väntan på det kommande riket

Vår Far

...för riket är
ditt och makten
och härligheten
i evighet. Amen.
(Matt 6:13b,
Reformationsbibeln. Återfinns
inte i moderna
bibelöversättningar då den
vetenskapliga
enigheten är stor
om att detta är ett
senare tillägg
till originaltexten.)

Bön om att det som redan sker
i himlen ska ske på jorden

Guds vilja uttrycker Guds rättfärdighet och
rättvisa, liksom hans allvisa plan i tiden.

I himlen regerar Guds vilja. Bönen
önskar att detsamma ska ske på jorden.

(2) Ge oss i dag vårt dagliga bröd
7

8

Fokus flyttas från
Gud till våra behov

Vi ber om mat för dagen
så att vi kan klara oss

Knäppta

Bröd syftar på all slags mat. Det handlar händer
• Saknar
om det bröd vi behöver (jfr Ords 30:8).
stöd i Bibeln
• Bibeln talar
istället om att
9
falla på sitt
ansikte, sträcka
Talar om behovet av att få
ut sina händer,
förlåtelse av Gud för våra synder
böja knä eller
Förlåtelsen talar om det som har varit. Förlåtelse innefattar
se mot himlen
två moment: bekännelse och ånger. Gud förlåter (1 Joh 1:9).

”Oss” talar om att vi nu talar om
våra behov. I dag talar om nuet.

Och
förlåt oss våra skulder,
Notera:
”Och”
binder
ihop de
tre sista
fraserna

så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.
10

11

Så som är
en jämförelse

Kopplar samman
de två meningarna.

Beskriver omfattningen
av det versen talar om

Det är inte så att Guds förlåtelse av oss beror på att vi förlåter andra. Men
ser vi vidden av hur Gud förlåter oss, blir andras oförrätter obetydliga.

Och för oss inte in i frestelse,
12

13

Vädjan om hur Gud
ska styra vår vardag

Talar om att Gud är aktiv i våra
liv. Vi vädjar: för oss inte hit.

Skydda oss från
livets svårigheter

Frestelse betyder inte bara frestelse
till synd, utan även prövning, svårighet.

Om bönen

• Den är kort
• Inga upprepningar
• Inget ”Jesus”
i varje mening

utan fräls oss från det onda.
14

15

Talar om
kontrast

Det här istället
för frestelse.

(Matt 6:9–13)

16

Beskiver omfattningen
av det versen talar om

Frälsning betyder här: rädda,
skydda, led oss bort från.

Antyder att svårigheter
kan komma från den onde

Troligen syftande på ”den
onde” snarare än ”det onda”.

”...på jordenne som j himmelen” ändras
till ”såsom i himmelen, så ock på jordene”.
• 1917: Ytterligare spåklig modernisering
• 1526 (Gustav Vasas bibel): Första
”Fader Vår, som är i himmelen, Helgat
officiella versionen: ”Fadher wår som äst varde ditt namn...”. Bönen har nu varit
j himmelen. Helghat warde titt nampn...” i stort sett oförändrad i 400 år.
• 1703 (Karl XII:s bibel): Stavningen
• 1981 (Bo Giertz): Väljer ett ledigt
moderniseras, en justering görs, orden
språk. Duar Gud. ”Vår Fader, du som är

SÅ HAR FADER VÅR

PÅ SVENSKA UTVECKLATS

i himlen, låt ditt namn hållas heligt...”
• 1981/2000 (Bibel 2000): Den justerade
formuleringen ”Ge oss i dag vårt bröd för
dagen som kommer...” blir omdiskuterad.
• Ekumenisk version 1996: Säger
istället ”Ge oss i dag det bröd vi behöver”.
• 2014/15 (Folkbibeln): Modern version
”Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat”.

NÅGRA LÄRDOMAR OM
BÖN FRÅN
BERGSPREDIKAN

• Det finns en fara
med att be offentligt
(6:5).
• Det är med hjärtat
vi ber, inte med
munnen (6:6).
• Bön har större betydelse för bedjaren
än för Gud (6:6).
• Bön är inte magisk
– en ramsa man
upprepar för att
blidka Gud (6:7).
• Bön är inte att berätta något för Gud
– han vet redan (6:8).

F

I en del kyrkor
finns möjlighet
att offentligt i
gudstjänsten
tända ljus och
sätta i en ljusbärare? Utifrån
Matt 6:1–18
tycker du det är
bra? Varför eller
varför inte?
Skulle du själv
tända ett ljus?
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F

Om du ser på
de fyra jordmånerna,
vilken av
dem beskriver
bäst ditt sätt
att ta emot
Guds Ord?
Varför det?

64

...en del på ste- ...en del bland
niga ställen (13:5) tistlarna (13:7)

3
3

Matteus
9:16
9:17
7:24–27
13:5–8
–
13:24–30
13:31–32
13:33
13:44
13:45–46
13:47–48
18:23–35
–
–
–
–
–
–
–
18:10–14
–
–
–
–
–
–
–
20:1–16
–
21:28–32
21:33–46
22:1–14
24:32–35
24:45–51
25:1–13
25:14–30
20

Markus
2:21
2:22
–
4:3–8
4:26–29
–
4:30–32
–
–
–
– Är det
– så att
– liknelser
kommer
– i grupp?
– Hör de
– tre lik– nelserna
– ihop? Jfr
– Luk 15:3
–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12:1–12
–
13:28–31
–
–
–
7

Lukas

5:36
5:37–39
6:47–49
8:5–8
–
–
13:8:5–8**
13:20–21**
–
–
–
–
10:25–37
11:5–8
12:16–21
12:35–48
13:6–9
14:16–24
14:28–32
15:3–7
15:8–10
15:11–32
16:1–13
16:19–31
17:7–10
18:1–8
18:9–14
–
19:11–27
–
20:9–19
–
21:29–33
–
–
–
24

Johannes

–
–
–
–
–
–
–
–
–Inga
liknelser
i
–
Johannes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0

om en ny tid
om en ny tid
om tillämpning
om lydnad
om Guds kraft
om tidpunkten
om tillväxten
om omfattning
om priset
om kostnaden
om domen
om förlåtelse
om nästan
om bön
om pengar
om trofasthet
om helgelse
om att komma
om priset
om räddning
om räddning
om förlåtelse
om klokhet
om förvaltande
om tjänande
om bön
om inre liv
om lönen
om tjänande
om lydnad
om ansvar
om villighet
om tidpunkten
om trofasthet
om beredskap
om trofasthet

Antal
versioner

Liknelsen...
... om det okrympta tyget
... om de nya vinsäckarna
... om de två husen med olika grund
... om såningsmannen och sådden
... om den växande sådden
... om ogräset bland vetet
... om senapskornet
... om surdegen
... om skatten i åkern
... om den dyrbara pärlan
... om nätet i sjön
... om den obarmhärtige tjänaren
... om den barmhärtige samariern
... om vännen som fick nattligt besök
... om den rike och hans lador
... om tjänaren som är beredd
... om fikonträdet som inte bar frukt
... om den stora festen
... om tornet och kriget
... om det förlorade fåret
... om det borttappade myntet
... om den förlorade sonen
... om den ohederlige förvaltaren
... om den rike mannen och Lasarus
... om tjänarnas belöning
... om änkan och domaren
... om fariseen och tullindrivaren
... om vingårdarbetarnas lön
... om de tio punden
... om de båda sönerna
... om arrendatorerna i vingården
... om bröllopsfesten
... om fikonträdets knoppning
... om en god och en dålig tjänare
... om de tio jungfrurna
... om de anförtrodda talenterna

Brytpunkten:
Matt 13:1–23

Framtiden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Från och med Matteus 13: Undervisning till lärjungarna
Från hösten 31 eKr – april 33 eKr, Omkring 20 månader
Lärjungaskap

Jesu alla liknelser*

92% (33)

Evangeliet

8% (3)
Till och med Matteus 12: Förkunnelse till folket
Från januari 30 eKr – hösten 31 eKr, Omkring 20 månader

Guds rike

...föll en del på
vägkanten (13:4)

3
3
2
3
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1

9

• En liknelse är en berättelse där en andlig
sanning förklaras genom jämförelse med
en bild, ofta en
vardagssituation.
• Liknelsen lär bara
en huvudsanning.
• Detaljer ges mening
bara i relation till
denna huvudsanning.
• Liknelsens avsikt är
att dölja budskapet
för dem som inte tror,
samtidigt som det
görs tydligt för de
troende.

När
såningsmannen
sådde...

För alla fyra
gäller att...
• Såningsmannen
är densamme
• Utsädet är
detsamma
• Det enda som
skiljer är jordmånen, det sätt
Men en del föll i
på vilket de tar
den goda joden (13:8) emot Jesu ord.

16

VAD ÄR EN
LIKNELSE?

Liknelsen om såningsmannen och jordmånerna (Matt
13:3–9,18–23)
är en nyckel.
Den förklarar
varför Jesus
byter strategi och
vad han förväntar
sig av dem som
hör budskapet.

8

Lärjungarna kom
fram och frågade
Jesus: "Varför
talar du till dem
i liknelser?".
[Jesus] svarade
dem: ”Ni har fått
lära känna
himmelrikets
hemligheter,
men de har inte
fått det... Därför
talar jag till dem
i liknelser, för
de ser utan att
se och hör utan
att höra eller
förstå”.
(Matt 13:10–11,13)

Liknelserna som Jesus berättade

Jesus talade ofta i liknelser. En liknelse är inte detsamma som en illustration. Liknelsens syfte är att dölja budskapet för några
och samtidigt göra det tydligt för andra. Jesus använde liknelser nästan enbart under den senare delen av sin offentliga tjänst.

3

Jesu liknelser

*Ibland kan gränsen mellan illustration och liknelse vara hårfin. Det finns därför ett antal andra texter som av vissa också räknas som
liknelser: ljuset på ljusstaken (Matt 5:14–15, Mark 4:21–21, Luk 8:16, 11:3), motparten (Matt 5:25, Luk 12:58), skatten i himlen (Matt
6:19–22, Luk 6:48), flisan och pärlorna för svinen (Matt 7:1–6, Luk 6:37–43), goda gåvor (Matt 7:9–11, Luk 11:11), den trånga porten,
den smala vägen (Matt 7:13–14, Luk 13:22–30), goda träd och frukter (Matt 7:17–20, 12:33–37, Luk 6:43–44), en läkare för de sjuka
(Matt 9:12, Mark 2:17, Luk 5:31), bröllopsgästerna och glädjen (Matt 9:14-15, Mark 2:19–20, Luk 5:34–35), skörden (Matt 9:37, Luk
10:2), barn på torget (Matt 11:16–19, Luk 7:31–35), satan och den starke mannen (Matt 12:25–29, Mark 3:23–29, Luk 11:21–23), den
orena andens återkomst (Matt 12:43–45, Luk 11:24–26), gammalt och nytt ur förrådet (Matt 13:52), en blind som leder en blind (Matt
15:14, Luk 6:39), de hedniska hundarna (Matt 15:25–27), den ratade hörnstenen (Matt 21:44, Luk 20:18), ägaren och tjuven (Matt
24:43–44, Mark 13:34, Luk 12:39), fåren och getterna (Matt 25:31–46), de två skuldsatta (Luk 7:41–42), livets bröd (Joh 6:35),
världens ljus (Joh 8:12), grinden in till fåren (Joh 10:7) och den gode herden (Joh 10:11). **Troligen upprepad vid ett senare tillfälle

ATT TOLKA
LIKNELSER

Liknelser behöver
tolkas med noggrannhet och försiktighet. Här är några
steg på vägen.

Notera sammanhang och
struktur
Lägg märke till sammanhanget i Bibeln
(när, till vem), berättelsens olika delar
och dess slutsats.

Sök det
centrala
budskapet
Sök förstå berättelsens budskap. En
liknelse har bara en
betydelse, en sanning
den vill förmedla.

Studera
detaljernas
betydelse
I den mån betydelse
ges åt detaljer har de
mening bara i relation
till detta enda centrala
budskap.

Tillämpa
sanningen
i vår egen tid
Se på vilket sätt det
centrala budskapet har
betydelse för dig i din
situation. Sök den praktiska tillämpningen.

Jesus helar officerens tjänare

Matt 8:5–13,
11:2–30,
12:22–13:53
Mark 3:20–4:34
Luk 7:1–8:18
–

GALILEEN

En officers
tjänare botas
Jesus botar en
officers tjänare
utan att ens
komma till honom.
Jesus berömmer
officeren för
hans tro.
8:5–13
–
7:1–10
–

Änkan i Nains
son uppväcks
Jesus möter en
änka som just
förlorat sin ende
son. Jesus uppväcker sonen från
de döda. Folket
prisar Gud.
–
–
7:11–17
–

Johannes
Döparens frågor
Johannes Döparen hör om Jesus
och skickar frågor
till honom. Jesus
svarar och talar
samtidigt om
Johannes.
11:2–30
–
7:18–35
–

Kvinnan som
smorde fötterna
En kvinna känd
för sin synd smörjer Jesu fötter.
Jesus påpekar
att den som fått
mycket förlåtet
älskar mycket.
–
–
7:36–50
–

Andra
rundresan
Jesus går för
andra gången runt
och förkunnar i
Galileen tillsammans med lärjungarna och
några kvinnor.
–
–
8:1–3
–

Jesus anklagas
av fariseerna
Jesus anklagas av
fariseerna och de
skriftlärda för att
handla i djävulens
kraft. Han säger
att de begått den
oförlåtliga synden.
12:22–50
3:20–35
8:19–21
–

Officerens tjänare som Jesus helar på avstånd
Officeren hör
att Jesus
kommit till stan
Jesus kommer till Kapernaum. En officer med
en sjuk tjänare som låg
nära döden får höra om
besöket (Luk 7:1–2).

Officerens
drivkraft
Officerens önskan
att Jesu skulle
gripa in var inte för
egen skull, utan
för sin tjänares.
Han motiv var
omsorg om andra,
inte egen vinning.

Officeren
sänder de
judiska äldste
Officeren skickar först
fram några judiska äldste
som vädjar för officerens
tjänare och ber Jesus
komma (Luk 7:3–6a).

Förståelse
av tron
Officerens tro var
inte främst en tro
på helande så
mycket som en tro
på Jesus. Därför
att han trodde på
Jesus såg han helandets möjlighet.

Officeren
sänder sina
vänner
Sedan skickade officeren
fram några vänner som
säger att Jesus inte behöver gå till huset utan
kan hela på avstånd
(Luk 7:6b–8).

Helande
utan tro
Berättelsen slår
med kraft fast att
helande inte är
beroende av den
sjukes egen tro.
Tjänarens tro
omtalas inte ens
i berättelsen.

Helande utan
beröring
Berättelsen visar
också att det inte
krävs vare sig
handpåläggning
eller andra ritualer
för att ett gudomligt ingripande
ska kunna ske.

Officeren går
själv för att
talar till Jesus*
Till slut är det möjligt att
officeren också talar direkt
med Jesus. Han förklarar
sin tro på Jesus makt.
Jesus talar till dem som
följde honom, helar sedan
tjänaren (Matt 8:5–13).

Tempusformen av de grekiska
orden som översätts
"torkade", "kysste" och
”smorde” talar om att hon
gjorde upprepade, i tiden
utdragna, handlingar.
Ralph Wilson

Officerens
tjänare
blir frisk
När de utsända kommer tillbaka är
tjänaren
frisk (Luk
7:9–10,
Matt 8:13).

* Talade officeren med Jesus eller inte?
I Matteus talar officeren direkt med Jesus, men inte
i Lukas. Två förslag på tolkning finns.
1) Officeren talade inte med Jesus – Matteus beskriver mötet bildligt. Då det som sas till Jesus ändå
kom från officeren framställs det som om han sa det.
2) Officeren talade med Jesus – Lukas berättar en
del av berättelsen, Matteus en annan. Till slut gick
officeren för att möta Jesus och vädja för sin tjänare.
• Båda är möjliga, och det har ingen större betydelse.

Kvinnan som smorde Jesu fötter (Luk 7:36–50)
Behövande tilläts att besöka
måltider av den här typen, liksom när rabbiner var på besök.
Hon började väta hans
fötter med sina tårar...
Sörjande kvinnor samlade
sina tårar från flera dagar
i en mindre flaska (Ps 56:9).
Kvinnan göt på det sättet
ut sin samlade sorg över
Jesu fötter.
...och torkade dem
sedan med sitt hår...
Att släppa ut sitt hår kunde
uppfattas som provocerande. Men här är det ett
tecken på ödmjukhet.

Jesus talar
i liknelser
Därefter börjar
Jesus tala i liknelser. Hans ändrade strategi är ett
direkt svar på det
sätt han bemötts
av fariseerna.
13:1–53
4:1–34
8:4–18
–

...och hon kysste
hans fötter...
Att kyssa fötter är ett tecken
på tillgivenhet, respekt och
underkastelse.
...och smorde dem med
sin balsam (Luk 7:38)
Hon hällde dyr balsam från en
alabasterflaska över Jesu fötter.
Doften spred sig i rummet (jfr
Joh 12:3). Ett tecken på ett stort
ekonomiskt och personligt offer.
Kvinnan gjorde vad värden, fariseen
Simon, borde ha gjort. Hennes attityd
var den attityd som han borde ha haft.
Poängen i berättelsen finns i jämförelsen mellan de två.

Evangelierna innehåller flera berättelser om kvinnor som smörjer Jesu
fötter. Några av dessa texter är tydliga paralleller, men alla verkar inte vara
det. De fyra berättelserna finns i Matt 26:6–13, Mark 14:3–9, Lukas 7:36–50,
och Joh 12:1–8. Det är två händelser, med två olika kvinnor; Maria,
syster till Marta (återfinns i Matteus, Markus och Johannes), och en icke
namngiven kvinna som kallas för synderska (återfinns i Lukas).
JP Holding

Vad menar
Jesus med
synd mot den
helige Ande?

Att begå den
oförlåtliga
synden
Jesus talar om ”den
oförlåtliga synden”
(Matt 12:31–32). Den
beskrivs som hädelse
mot den helige Ande
och Jesus säger att
den aldrig kan förlåtas.
Att påstå att
Jesus använder
satans kraft
Genom att påstå att
Jesus gör sina under
med satans (beelsebuls) kraft hädar
fariseerna också undrens upphovsman,
den helige Ande.
Att förkasta
Andens
vittnesbörd
Därigenom förnekar
de också Andens
vittnesbörd om att
Jesus är den utlovade
Messias, eftersom
undrens syfte är att
verifiera just detta.
Att vägra
att ta emot
Messias
Synden leder till en
slutlig och oåterkallelig vägran att ta emot
Messias och hans rike
när det erbjuds och
bekräftas mitt framför
deras ögon.
Att synden
kallas för
oförlåtlig
För den som slutligt
förkastar Kristus finns
därmed ingen möjlighet till förlåtelse.
Avgörande är inte en
enskild handling, utan
en djupt rotad attityd.
Att Jesus
gick omkring
på jorden
Synden kunde bara
begås när Jesus
gick på jorden. Jesu
inkarnation är nyckeln.
Därför omtalas aldrig
denna synd på annan
plats.
Att inte
lyssna på
evangeliet

Den oförlåtliga synden
som Jesus talar om
kan alltså inte längre
begås. Faran att förhärda sig mot budskapet finns däremot
kvar (jfr Hebr 10:26–27).
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JOSEF FRÅN
ARIMATEA
OCH ANDRA
SOM LYSSNADE

Flera av de religiösa
ledarna tycks ändå
ha lyssnat på Jesus
(Joh 12:42, Apg 6:7).
• Josef från Arimatea,
rådsherre som efter
Jesu död träder
fram (Mark 15:43).
• Nikodemus, farise
som försvarar Jesus
och deltar vid hans
begravning (Joh 7:50,
19:39)
• Gamaliel, som ville
tona ner aggressionerna mot de kristna
(Apg 5:33–39). Apokryfisk litteratur menar
att han omvände sig,
men det är osäkert.
• Paulus, farise som
efter mötet med
Jesus på Damaskusvägen blev en hängiven lärjunge (Apg
9:3–6, Fil 3:7–8).

F

Fariseer och
saddukeer
attackerade
Jesus och hans
undervisning.
Vilka kritiker av
kristen tro
skulle kunna
jämföras med
dem i dag?
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Johannes

5:17–26
5:27–31
6:1–5
6:6–11
7:1–10
7:36–50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10:25–37
11:37–54
–
13:31–35
14:1–6
15:1–2
16:1–15
17:20–21
–
19:29–44
–
19:45–48
20:1–19
20:20–26
20:27–40
–
20:41–44
22:47–53
–
22:54–65
22:66–71
23:1–5
23:6–12
23:13–25
23:33–38

–
–
–
–
–
–
–
–
–
(7:1)
–
7:31–52
8:2–11
8:12–20
9:13–41
–
–
10:22–39
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
18:1–14
18:19–24
–
–
18:28–38
–
18:39–19:16
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nikodemus kommer till Jesus
Jesus lämnar Judeen
Jesus undervisar med auktoritet
Större rättfärdighet än fariseerna
Auktoritet större än de skriftlärda
Jesus varnar för surdegen
Jesus förutsäger sitt lidande (I)
Jesus varnar för fariseerna
Jesus använder en farise i en liknelse
Jesus förutsäger sitt lidande (II)
Jesus varnar för de religiösa ledarna

–
–
–
5:20
7:28–29
16:5–12
16:21–23
–
–
20:17–19
23:1–12

–
–
1:21–22
–
–
8:13–21
8:31–37
–
–
10:32–45
12:37–40

–
–
–
–
–
–
9:22–25
12:1–3
18:9–14
–
20:45–47

3:1–21
4:1–3
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jesu tal om de judiska ledarna

Antal
versioner

Lukas

2:1–12
2:13–17
2:23–28
3:1–6
–
–
3:20–30
–
–
7:1–13
8:10–12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10:2–9
–
–
11:15–19
11:27–12:12
12:13–17
12:18–27
12:28–34
12:35–37
14:43–52
–
14:53–65
15:1
15:1–5
–
15:6–15
15:27–32

Rådsherrar

Markus

9:1–8
9:9–13
12:1–8
12:9–15
–
–
12:22–32
12:38–45
9:27–34
15:1–9
16:1–4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
19:3–9
–
21:12–17
–
21:23–46
22:15–22
22:23–33
22:34–40
22:41–46
26:47–56
–
26:57–68
27:1
27:2,11–14
–
27:15–26
27:41–43

Laglärda

Matteus

Helar en man som kommer genom taket
Frågar Jesus om att äta med syndare
Fariseerna frågar om sabbaten
Jesus helar man med förtvinad hand
Jesus helar officerens son
Äter med farise, smörjs av synderska
Jesus anklagas för makt från satan
Kritikerna ber om ett tecken
Jesus anklagas för hjälp av onda andar
Anges bryta mot de äldstes stadgar
Kritikerna ber om ett tecken
Ledarna försöker att få Jesus arresterad
Kvinnan som grips för äktenskapsbrott
Jesus får inte vittna om sig själv
En blind man får sin syn
Laglärd frågar om evigt liv
Anklagar fariseerna för hyckleri
Judar omringar Jesus i templet
Fariseerna varnar Jesus
Äter med en farise, helar sjuk
De kritiserar Jesus ständigt
Jesus och fariseerna om pengar
Frågan om när Guds rike kommer
Frågan om äktenskapet
Jesus rider in i Jerusalem
Jesus på tempelplatsen i Jerusalem
Jesus rensar templet
Ledarna kräver svar om Jesu fullmakt
Jesus och skatten till kejsaren
Jesus och frågan om uppståndelsen
Jesus och frågan om det största budet
Jesus ställer frågan om Messias
Jesus grips och arresteras
Jesus inför översteprästen Hannas
Jesus inför översteprästen Kaifas
Jesus inför Stora Rådet
Jesus anklagas inför Pilatus
Påskveckan
Jesus inför Herodes
Ledarna hetsar folket
Jesus hånas på korset

Äldste

Händelse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Skriftlärda

De judiska ledarnas konflikter med Jesus

Överstepräst.

Det religiösa ledarskapet kom att följa Jesus, debattera med honom för att till slut konspirera för att se till att han korsfästs.
Här är en sammanställning av konfrontationerna och vilka olika grupper som omnämns vid varje tillfälle spänning uppstår.
Saddukeer

Josef från
Arimatea... var
en ansedd
rådsherre som
också väntade
på Guds rike.
Han tog mod till
sig och gick in
till Pilatus och
bad att få Jesu
kropp.
(Mark 15:43)

De religiösa ledarnas attacker
Farise

Konflikter

1)

2)

2)

3)
1)

2,4)
5)
2,5)
2)

3
3
3
3
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
3
3
2
3
4
1
3
3
4
1
4
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
3

• Ytterligare några uttryck används eller grupper nämns: 1) Herodianer: Mark 3:6, Matt 22:16, Mark 12:13 2) Judarna (som en kritisk
grupp): Joh 7:1, 10:22–42, 18:1–14, 18:28–38, 18:29–19:16 Se också Joh 5:10,15–16, 18, 6:41, 52, 7:11,13,15, 35, 8:22, 48, 52, 57,
9:18, 22, 10:19, 11:8, 54 3) Folkets ledare: Luk 19:45–48 4) Tempelvakten: Luk 22:47–53 Se också Joh 7:32, 45, 18:3 5) Stora Rådet:
Matt 26:57–68, Mark 14:55, Mark 15:1

Fariseerna fanns också i Galileen. Men de hade inte
samma makt där... Oppositionen
mot Jesus [i Galileen] var
annorlunda jämfört med det starkare
motstånd han mötte i Judeen.

[Fariseerna] skickade
representanter för att
spionera på Jesus (Luk 6:7)
för att se vad han gjorde och
lyssna på vad han sa och
sedan rapportera tillbaka.

I konfrontationen med Jesus var det två
grundläggande frågor som kom upp: 1) Jesu
relation med Gud Fadern, hans anspråk på att vara
jämställd med Fadern, och 2) Jesu relation till
människor, han umgicks med dem som ansågs
som de lägst stående människorna i samhället.

Allan Ross

JEH Thomson

Bob Deffinbaugh

Fjorton grupperingar på Jesu tid
TULLINDRIVARNA

ÖVERSTEPRÄSTERNA

Bibeltext: Matt 5:46, Luk 18:10
Även kallade publikaner. Rom arrenderade ut rätten att driva in tull vid stadsportar och liknande. En publikan var
föraktad, sågs som förrädare. Titeln
används i NT som synonym till syndare (Mark 2:15). Lärjungen Matteus
(Matt 10:3) var tullindrivare liksom
Sackeus (Luk 19:2).

Bibeltext: Matt 2:4, 20:18, Mark 15:11
Översteprästen var både en religiös och
en politisk ledare. Hannas (Joh 18:13) var
överstepräst fram tills han avsattes av Rom
15 eKr. Hans svärson Kaifas (Joh 11:49)
kom från 18 eKr att axla rollen men många
ansåg fortfarande Hannas som den rättmätige översteprästen. Det förklarar varför
Jesus förhördes av både Hannas och Kaifas.

PRÄSTERNA

HERODIANERNA

LEVITERNA

ESSEERNA

Bibeltext: Mark 1:44, Luk 10:31, Apg 6:7
Om man härstammade från Aron och kunde
visa sin härkomst fick man bli präst i templet (Neh 7:64). Det var ärofyllt. Man deltog
när offren skulle frambäras och utförde
andra rituella sysslor. Prästerna tjänade två
veckor i templet per år och övrig tid bland
folket. Sakarias, Johannes Döparens far,
var präst och tjänade i templet (Luk 1:5).

Bibeltext: Mark 3:6, 12:13, Matt 22:16,
Luk 20:20. Ett politiskt mer än ett religiöst parti som sympatiserade med Herodes styre. Många av medlemmarna
kom från aristokratin. De tog till sig de
traditioner från Rom som introducerades av ockupationsmakten. Nära
förbundna med saddukeerna. Hade
en sekulariserad tro (jfr Mark 8:15).

Bibeltext: Joh 1:19, Luk 10:32
De som var födda i Levi stam men inte
kunde belägga sin härkomst fick bli del
av gruppen som kallades leviter. De fick
inte tjäna i prästernas förgård i templet
men utförde andra sysslor kring templet
(1 Krön 9:14–33). De var den grupp som
utgjorde tempelvakten (Matt 26:47). Barnabas var levit (Apg 4:36).

Bibeltext: Omnämns inte i NT.
En religiös, asketisk grupp. Kritiska till
prästerskapet och saddukeerna. De levde i tron att den yttersta tiden var nära.
De var spridda i hela landet men kanske
mest i Judeen och hade ett fäste i Qumran vid Döda havet. De gömde där det
vi nu kallar Dödahavsrullarna. Johannes
Döparen kan ha haft kontakt med dem.

DE SKRIFTLÄRDA

SAMARIERNA

Bibeltext: Luk 5:30, Luk 20:46, 23:10
De som efter lång utbildning ansågs kunna
tolka lagen. Inte en grupp med medlemskap.
Kan ses som byråkrater som formulerade
levnadsreglerna. Skriftlärda tilltalades ofta
med hederstiteln rabbi (Matt 23:7). Många
skriftlärda, men inte alla, var fariseer (Apg
23:9). Ofta pekas Esra i GT ut som den
förste som ansågs skriftlärd (Jfr Esra 7:10).

Bibeltext: Matt 10:5, Luk 10:33
Ett blandfolk som bodde i Samarien
(uppkom på 700-talet fKr när de som
assyrierna tvångsförflyttade blandade
sig med kvarvarande judar, se 2 Kung
17). Hade en synkretistisk tro, blandade
judiskt med andra religioner. Tillbad på
berget Gerissim (Joh 4:20). Sågs av
judarna som hedningar (Joh 4:9).

Bibeltext: Luk 23:13, Joh 7:26, 12:42
Medlemmar av Rådet (också kallat för
Stora Rådet eller Sanhedrin), judarnas
högsta rättsinstans och politiska organ.
Kallades även äldste (Luk 22:52). Bestod
av översteprästen och representanter för
fariseer och saddukeer. Nikodemus (Joh 3:1)
och Josef från Arimatea (Mark 15:43) kallas
rådsherrar. Rådet bestod av 71 ledamöter.

FARISEERNA

Bibeltext: Matt 5:20, 12:2, Mark 2:18
Ett religiöst och politiskt parti (namnet betyder de avskilda). En fromhetsrörelse som
ville bryta prästernas makt och minska templets betydelse. Kallades ibland separatister.
Ställde stora krav och sågs av en del som
hycklare. Paulus var en farise (Apg 23:6).
De undervisade i synagogorna och framhöll
Mose lag och rabbinsk tradition.

SADDUKEERNA

Bibeltext: Matt 22:34, Apg 5:17, 23:7
Ett mer politiskt än religiöst parti. Bestod
av medlemmar ur aristokratiska familjer och
många av prästerna. Kontrollerade templet
och hade stort politiskt inflytande. Kan ses
som liberala modernister, förnekade tex
uppståndelsen och änglarna. De samarbetade med den romerska ockupationsmakten och sågs som fiender till fariseerna.

PÅ JESU TID

Saddukeer
var på 100talet fKr dominerande
i Rådet.

• Under omkring 300 år judarnas
högsta regerings- och rättsorgan
i Jerusalem. Rådet fick ta ansvar för politiska, religiösa och juridiska frågor och
blev en länk mellan folket och ockupationsmakten Rom.

71
platser

Redan tidigt på
morgonen tog
översteprästerna
sitt beslut
tillsammans med
de äldste och
de skriftlärda,
hela Stora rådet.
(Mark 15:1)

SPIONERNA
SOM
VAKTADE
PÅ JESUS

• Det var ingen tillfällighet att det religiösa ledarskapet
kom i ständig konflikt
med Jesus.
• De bevakade Jesus.
”De skriftlärda och
fariseerna vaktade
noga på Jesus... för
DIASPORAN (de utspridda)
de ville få något att
Bibeltext: Joh 7:35, Jak 1:1, 1 Pet 1:1
Diaspora betyder ”skingrade utomlands” anklaga honom för”
(Luk 6:7, Se också
och syftar på de judar som av olika anledningar bodde utanför landet (Apg 8:1, Mark 3:2, Luk 11:54,
Luk 14:1).
jfr 15:21). I denna grupp fanns också
icke-judar som konverterat till judisk tro, • De försökte också
kallade proselyter (Matt 23:15, Apg 6:5). provocera honom:
I Apg 2:5–11 ges en bild av olika om”Fariseerna och
råden där judar vid tiden bodde.
saddukeerna kom
fram och ville pröva
SELOTERNA
Jesus...” (Matt 16:1).
Bibeltext: Luk 4:15, 6:15, Apg 1:13, 5:37 • De reste lång väg
Gruppering med mål att omkullkasta det bara för att konfronromerska styret. Kan ha startat som ett
tera honom: ”Sedan
skatteuppror lett av en Judas från Galikom några fariseer
leen. Kallas därför även Galileerna. Var
och skriftlärda från
religiöst motiverade. Simon Seloten
Jerusalem fram till
(Ivraren) kom från denna grupp. GrupJesus...” (Matt 15:1).
pen kom att bli allt mer våldsam i kam• Jämför vad de
pen att befria templet från romarna.
gjorde med Johannes
Döparen. ”De som var
KNIVMÄNNEN (SICARII)
utsända kom från
Bibeltext: Apg 21:38
fariseerna...” (Joh
Lönnmördare som gömde sina dolkar
1:24).
(kallade sicae) i mantlarna och stack

RÅDSHERRARNA

STORA RÅDET

Religiösa
– ledare

ner politiska motståndare (romare/
sympatisörer) i folksamlingar. Uppfattades som en våldsam gren av
seloterna. Vissa menar att Judas
kan ha tillhört gruppen. Några menar
att namnet Iskariot kommer av sicarii.
Fariseer
hade stärkt
sin ställning
och var
ledande
på Jesu tid.

• Traditionen pekade på de 70 som Mose
utsåg (4 Mos 11:16ff) som ursprunget,

men mer troligt är att rådet skapades
efter den babyloniska fångenskapen.
Rådet upplöstes 70 eKr när Jerusalem
förstördes.
• Rådet bestod av 71 personer; översteprästen samt präster, skriftlärda och
äldste. De var delade i partier: saddukeer
[mer pragmatiska] och fariseer [mer skrifttrogna].

F

Vad driver
människor att
vilja döda någon
som inte
accepterar deras
syn på saken?
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Gennesarets sjö

När Jesus och
lärjungarna
färdades över
Gennesarets sjö
Över sjön
– och Jesus
stillar stormen
Text: Matt 8:18,23,
Mark 4:35–36
Resa: Kapernaum (Matt
8:14) till gadarenernas/
gerasenernas område
(Matt 8:28, Mark 5:1).
Vad händer: Jesus stillar stormen (Matt 8:26).
Över sjön
– tillbaka till
Kapernaum
Text: Matt 9:1, Mark
5:18,21
Resa: Gadarenernas/
gerasenernas område
till Kapernaum (Matt
9:1, Mark 5:21).
Vad hände: Jesus
motas bort (Matt 8:34).
Till andra sidan
sjön för att söka
lugn och ro
Text: Matt 14:13, Mark
6:32, Luk 9:10, Joh 6:1
Resa: Möjligen Kapernaum till ”en öde plats”
vid Betsaida (Luk 8:10).
Vad hände: Jesus drar
sig undan med lärjungarna (Matt 14:13).
m

Kapernau

Städerna runt Gennesarets sjö
Mycket av Jesu verksamhet sker på och runt Gennesarets sjö. Det är en sjö i Galileen i norra delen av Israel. Runt sjön låg
en rad städer som Jesus besökte en eller flera gånger och som han kommenterar i skarpa ord (Luk 10:13–16).
Tiberias
– Herodes Antipas
residensstad
• Historia: Staden byggdes av Herodes Antipas
21 ekr. Den fick namnet
Tiberias för att hedra den
romerska kejsar Tiberius.
• Jesu tid: Residensstad
i Galileen. Herodes Antipas
bodde här. Men inga judar
ville bo här då staden
byggdes över en judisk
begravningsplats och platsen ansågs därför ceremoniellt oren. Tveksamt om
Jesus besökte staden.
• I Nya testamentet: Nämns
bara en gång när folk
kommer till Jesus i båtar
från Tiberias för att lyssna
på Jesus (Joh 6:23). Sjön
kallas ibland Tiberias sjö.
• Nutid: Är i dag en växande stad känd bland annat
för sina varma källor. En av
norra Israels mest populära
semesterorter. Befolkning:
omkring 45 000.

Magdala
– hemstad för
Maria Magdalena
• Historia: En viktig stad i
området. Historieskrivaren
Josefus talar om att staden
hade 230 fiskebåtar och
300 affärer som handlade
med druvor. Magdala
betyder torn. Hade troligen
ett fiskrökeri. Petrus kan
ha flyttat till Kapernaum för
att slippa betala tull när
han sålde fisk till rökeriet.
• Jesu tid: Hade hamnat i
skymundan sedan Tiberias
blivit residensstad. Magadan (Matt 15:39) och Dalmanuta (Mark 8:10) troligen
andra namn på staden.
• I NT: Vi känner staden
främst genom Maria från
Magdala/Maria Magdalena
(Matt 27:56, Mark 15:40,
Luk 24:10, Joh 19:25).
• Nutid: Dagens Migdal
pekas ut som platsen för
Magdala.

Till andra sidan
sjön – utan
matsäck
Text: Matt 16:5, Mark
8:13
Resa: Magadan/Dalmanuta (Matt 15:39, Mark
8:10) till andra sidan sjön
(Matt 16:5).
Vad hände: Varnar
för fariseernas villolära.
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Korasin

Kapernaum
– centrum för Jesu
galileiska kampanj
• Historia: Stadens ursprung
okänt. Nämns inte i Gamla
testamentet.
• Jesu tid: Låg på gränsen
till Herodes territorium. Det
fanns en synagoga (Matt
9:18), en militärförläggning
(Matt 8:5) och en tullstation
(Matt 9:9).
• I NT: Jesus flyttar hit och
gör det till centrum för sin
verksamhet (Matt 4:13).
Han utför många under,
bland annat helar han
Petrus svärmor (Luk
4:38–39). Jesus uttalar
även verop över staden
(Matt 11:23).
• Nutid: Tell Chum där
staden tros ha legat har
grävts ut. Man har hittat
ruiner från det som kan ha
varit Petrus hus (se sidan
58), liksom lämningar från
en synagoga från 100-talet.

Kapernaum
Gennesaret

Betsaida

Gergesa

Betsaida – Petrus,
Andreas och
Filippus hemstad
Gadara
• Historia: En stad nära
mynningen där Jordan
rinner ut i Genesaret. Låg
Gergesa
ursprungligen på västra
– staden på andra sidan om flodmynningen.
sidan sjön
• Jesu tid: Herodes Filip• Historia: Staden låg inom pus byggde 3 eKr nya Betdet område som tillhörde
saida, Betsaida Julius, på
Dekapolis (tiostadsföröstra sidan om mynningen
Gadara – en del
bundet, jfr Mark 7:31).
och hade där sitt residens.
av de tio städerna
•
I
Nya
testamentet:
Jesus
• I Nya testamentet:
Jämförelse
i Dekapolis
driver här ut en oren ande
Hemstad för flera apostlar
med några
som
störtar
en
svinhjord
(Joh 1:44, 12:21), Jesu
• Historia: Grundades på
andra sjöar
i sjön (Mark 5:1, Luk 8:26). verop över staden (Matt
200-talet fKr. Förstördes,
Parallellen i Matteus säger 11:20–22, Luk 10:13),
men byggdes upp 63 fKr
Gadara (Matt 8:28). OmJesus helar en blind (Mark
av fältherren Pompejus.
8:22–26) och mättar
• I Nya testamentet: Jesus rådena som räknades till
5 000 (Luk 9:10–17,
driver ut en oren ande som städerna kan ses gå in
i varandra.
se också Mark 6:45).
far in i svin (Matt 8:28).
• Nutid: Byn finns inte kvar.
Sker troligen utanför staden. • Nutid: Möjligen identifieVättern • Nutid: Dagens Umm Qeis rat med Kursi, som i dag är En ruin på en plats kallad
Area: 1 893 km2 pekas ut som platsen.
en israelisk nationalpark.
et-Tell pekas ibland ut.

t

Över sjön
igen – till
Magadan
Text: Matt 15:39, 16:5,
Mark 8:10
Resa: Dekapolisområdet
(Mark 7:31) till Magadans
område/Dalmanuta (Matt
15:39, Mark 8:10).
Vad hände: Drar sig
åter undan (Matt 15:39).

Korasin
– stad som Jesus
ropade ve över
• Historia: Stadens ursprung
okänt. Nämns inte i Gamla
testamentet men väl i den
judiska Talmud. Grundades
troligen på 100-talet fKr.
Ligger på en kulle.
• Jesu tid: En medelstor
stad. Känd bland annat för
sin veteproduktion.
• I NT: Jesus uttalar verop
över staden. Det verkar
som om han varit där ofta
eftersom invånarna fått se
så många kraftgärningar
och under (Matt 11:21,
Luk 10:13).
• Nutid: Staden tycks ha
övergivits på 800-talet eKr
efter en arabisk invasion.
Man har hittat ruiner efter
en synagoga från
200-talet.

Tiberias

Gennesare

Kom gående
på sjön – till
lärjungarna
Text: Matt 14:25, Mark
6:48, Joh 6:17
Resa: Öde plats mot
Gennesaret (Matt 14:34),
Betsaida (Mark 6:53),
Kapernaum (Joh 6:17).
Vad hände: Jesus går
på vatten, stillar vinden.

Galileisk Sanktpersfisk
(Tilapia Galilea), en ciklid
Längd: 40 cm, Vikt:
1,6 kg. Finns
i sjön.

Magdala

Betsaida

”En halvmil ut” (Joh
6:19). Bokstavligen:
”tjugofem till
trettio stadier”

Gennesaret
– staden som gett
namn åt sjön
• Historia: Kallas Kinneret
i GT (5 Mos 3:17, Jos 11:2).
• Jesu tid: Låg längs
handelsvägen till Egypten.
• I NT: Jesus botade
människor som fördes till
honom (Matt 14:34, Mark
6:53).
• Nutid: Tel Kinrot där staden
tros ha legat har grävts ut.

Fakta
om sjön

Ytan: Ligger
211 meter
under havsnivån

Djup
i meter
1015 20 25 30 35 40

43

Längd: 135 km
Bredd: 31 km
Strandlinje:
520 km

12,1 km

Olika namn:
Kinneretsjön
(4 Mos 34:11)
Gennesarets sjö
(Luk 5:1)
Tiberiassjön
(Joh 21:1)
Galileiska sjön
(Matt 4:18)

BÅTEN SOM

HITTADES VID
GENNESARET

Siljan
Area: 292 km2
Strandlinje: 244 km
Längd: 32 km
Bredd: 25 km

20,9 km

Vad man
hittade

Så ser
den ut.
1986 gjordes ett arke- Längd:
ologiskt fynd vid kib- 8,27 m
butzen Ginnosar, en Bredd:
fiskebåt från Jesu tid. 2,3 m

Gennesaret
Area: 166 km2
Strandlinje:
51,5 km

Fiskemetoder
på Gennesaret

Kastnät
på grunt
vatten

• Fiske med kastnät
Kastnät var runda, upp till 5 m i diameter. Runt kanten fans sänken
av bly. Fiskaren höll i ett snöre som
fästes i mitten. På grunt vatten
(Mark 4:18, Mark 1:16–17).
• Fiske från båt
Ett längre nät, 100 m långt,
2,5 m brett. På djupare vatten.
En boj i ena kanten, sänken
i den andra. Även mellan två
båtar, liknade snörpvad.
• Fiske med krok
Fånga med metkrok (Matt 17:27).

Fakta
om båten
Hittades under en torka då
vattennivån i sjön sjönk.
Daterad: 40 fKr (±80 år).
Båten hade bevarats i leran.
Tillverkad av bitar från andra
Flatbottnad båtar och tio udda träslag.

Hur den kan
ha sett ut

... och åror

Det finns
förvånansvärt få berättelser
om fiske
i NT.
Segel...

Stillar stormen och går på vattnet

Matt 8:18,23–34,
9:18–11:1,
13:54–15:20
Mark 4:35–7:23
Luk 8:22–9:17
Joh 6:1–7:1

GALILEEN

Flera under
av Jesus
Jesus stillar stormen, befriar en
besatt från onda
andar som far in
i en svinhjord och
återvänder sedan
över sjön.
8:18,23–34
4:35–5:20
8:22–39
–

Uppväcker
Jairus dotter
Jesus uppväcker
Jairus dotter från
de döda, helar en
kvinna med blödningar och helar
därefter två blinda
och en besatt.
9:18–34
5:21–43
8:40–56

Tredje
rundresan
Efter ett besök i
Nasaret sänder
Jesus ut sina
lärjungar. Han
håller ett tal till
dem om vad de
kommer att möta.
13:54–58, 9:35–11:1
6:1–13
9:1–6
–

Johannes
Döparens död
I en historisk parentes berättas att
Johannes Döparen undrade vem
Jesus var och hur
Herodes Antipas
lät döda honom.
14:1–12
6:14–29
9:7–9
–

Jesus ger
mat åt 5000
Jesus ger mat åt
5000 trots att han
bara har fem bröd
och två fiskar.
[Enda undret som
nämns i alla fyra
evangelierna].
14:13–21
6:30–44
9:10–17
6:1–15

Jesus går
Sammanbrottet
på vatten
i Galileen
När lärjungarna
Jesus talar till
tar båten över sjön fariseerna, folket
kommer Jesus
och lärjungarna
gående till dem på om att följa hovattnet. Folk kom- nom. Många lärmer till Jesus och jungar reagerar
han helar dem.
och lämnar Jesus.
14:22–36
15:1–20
6:45–56
7:1–23
–
–
6:16–21
6:22–7:1

Johannes
[Döparens]
huvud bars
in på ett fat
och gavs
åt flickan, och
hon bar det
till sin mor.
(Matt 14:11)

Jesu gör under – sedan tiden en stund stått stilla
Jesus går för
att bota en
sjuk flicka
Synagogsföreståndaren Jairus ber
Jesus komma till sitt
hem för att bota
hans dotter som var
nära att dö. Jesus
går med honom
(Mark 5:21–24a).

En sjuk
kvinna rör
vid Jesus
I trängseln rör en
kvinna vid Jesu
mantel och blir därigenom frisk. Jesus
märker beröringen
och stannar upp
(Mark 5:24b-30).

Jesus talar
till henne
om tro
Jesus talar till kvinnan om hennes tro,
bjuder henne frid
och bekräftar att
hon blivit botad från
sin sjukdom (Mark
5:30–34).

Jesus hindras på vägen till flickan

Frågan om
Guds tid
För Jairus måste händelsen med
den sjuka kvinnan uppfattats som
en fördröjning. Men för Jesus var
tiden inget problem. Gud har aldrig bråttom. Stress och förtröstan står i motsats till varandra.

Frågan om
Guds kraft
Beröringen av Jesu mantel hade
ingen magisk effekt. Att hon behövde vidröra den var ett uttryck
för svagare tro. Till slut var det inte
kvinnan som rörde vid Jesus, det
var Jesus som berörde henne.

Besked:
Flickan
har dött
Under tiden kommer bud att den
sjuka flickan hade
dött. Och att Jesus
därför inte behövde
komma. Men Jesus
fortsätter (Mark
5:35–38a).

Jesus uppMänniskor
väcker
blir förflickan
undrade
Jesus tar flickan vid Jesus uppmanar dem
handen och för hen- att inte berätta (Mark
5:43).
ne åter till liv (Mark
5:38b–42).

Säg inget
till nån

Frågan om
kvinnas tro
Kvinnans tro var inte en tro på
helande, utan på helaren. Hon är
den enda Jesus kallar ”dotter”
(5:34). Och Jesus bjuder henne
(inre) frid (5:34). Att få frid är
något större än att bli frisk.

Frågan om makt
över döden
Budet menade att Jesus inte
skulle besväras när flickan var
död (5:35). Han trodde på helande men inte mer. Men för Jesus
var det ingen skillnad. Det ena är
inte svårare än det andra för Gud.

Dagen då Jesus gick på vattnet

Jesus
gick på
vattnet
(Matt
14:25)
Jesus
var på
väg
förbi dem
(Mark
6:48)

Kan det ha
varit en teofani?
Några menar att det lärjungarna såg,
som kallas ”spöke” (Matt 14:26), var en
teofani. Men det finns inget i texten som
säger att det inte var Jesus som fysiskt
gick på vattnet, tvärtom (Matt 14:27).

Det finns stormar
och det finns stormar
Jona drabbades av en storm (Jona 1:4)
för att han trotsade Gud och behövde
en läxa, men lärjungarna drabbades av
hård vind (Joh 6:18) därför att de trodde
på Jesus och behövde växa i förtröstan.

Den första bekännelsen
av lärjungarna
Sedan Jesus gått på vattnet, hjälpt
Petrus gå på vattnet och stillat vinden
drar lärjungarna en slutsats. För första
gången bekänner de: ”Du är verkligen
Guds Son!” (Matt 14:32).

Jesus begär skäl för
tvivlet – inte för tron
Jesus frågar Petrus ”Varför tvivlade
du?” (Matt 14:31) Jesus begär skäl av
Petrus för hans otro, inte motiv för varför han tror. Det är en utmaning att vända på kravet till motiv för vår hållning.

I denna berättelse (där Jesus stillar
stormen) ser vi både hans mänsklighet
och hans gudomlighet. Att Jesus var trött
talar om hans mänsklighet, att han
kunde stilla stormen var en uppenbarelse av hans gudomlighet.

Några har hävdat att flickan inte var död, utan låg i koma. Det är
förunderligt hur kloka människor på tjugohundratalet kan anse sig
vara. De tror sig kunna ställa medicinska diagnoser från nedtecknade
berättelser och dra slutsatser som de hävdar är mer trovärdiga än
beskrivningar från dem som satt på patientens sängkant när det hände.
Och doktor Lukas säger ”...de visste att hon hade dött” (Luk 8:53).

Mark Bailey

S Lewis Johnson Jr

JOHANNES
DÖPARENS
LIV OCH
TRAGISKA SLUT

• Son till Sakarias
och Elisabet (Luk
1:5ff).
• Ledde en förnyelserörelse och uppmanade till omvändelse och dop (Matt
3:1ff mfl).
• Döpte Jesus
(Mark 1:9ff).
• Kritiserade
Herodes för hans
giftermål (Matt 14:3),
fängslades och halshöggs (Mark 6:16ff).
• Pekade ut Jesus
som den som skulle
komma (Joh 1:34).
• Sägs vara den
störste under gamla
förbundet (Luk 7:28).

F

Vad är lättast
för dig,
att motivera
din tro eller
att motivera
dina tvivel?
Om Jesus frågar
”Varför tvivlar
du?”, vad
svarar du?
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Matt 15:21–16:28
Mark 7:24–9:1

Jesus drar sig undan massorna

Luk 9:18–27
–

En jämförelse
mellan
de två
matundren
Grupperna
som Jesus
vände sig till
När 5 000 var samlade
var det främst judar som
erbjöds mat att äta.
När 4 000 var samlade
bestod gruppen främst
av hedningar som
erbjöds mat att äta.
Platserna där
Jesus utför
undren
När 5 000 var samlade
befinner sig Jesus och
lärjungarna nära Betsaida i Galileen.
När 4 000 var samlade
hade han dragit sig
undan i Dekapolisområdet.
Vad Jesus
hade att
utgå ifrån
När 5 000 var samlade
hade en pojke med sig
fem bröd och två fiskar
(Matt 14:17).
När 4 000 var samlade
hade man sju bröd och
några fiskar tillgängliga (Matt 15:34).
Vad som
blev över
efter måltiden
När 5 000 var samlade
kunde man samla in tolv
korgar med brödbitar
(Matt 14:20).
När 4 000 var samlade
kunde man samla in
sju korgar med brödbitar
(Matt 15:37).
Hur länge
folket stannade
hos Jesus
När 5 000 var samlade
hade de varit med Jesus
under en dag (Matt 14:15).
Undret sker på kvällen.
När 4 000 var samlade
hade folket varit med
Jesus i tre dagar (Matt
15:32).
Vid vilken
årstid skedde
undren
När 5 000 var samlade var
det vår, påsken var nära
(Joh 6:4). De satte sig
i gräset (Joh 6:10).
När 4 000 var samlade
hade det blivit sommar.
De satte sig på marken
(Mark 8:6).
Vad blev
gensvaret
på undren
När 5 000 var samlade
ville de göra Jesus till
kung med våld (Joh
6:14–15).
När 4 000 var samlade
hände inget speciellt,
folket gick hem (Matt
15:39).
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1,2

3

Jesus drar
sig undan (II)
Jesus går till området kring Tyrus
och Sidon. Möter
en kanaaneisk
kvinna med stark
tro, och han helar
hennes dotter.
15:21–28
7:24–30
–
–

Jesus drar
sig undan (III)
Jesus går till Dekapolisområdet.
Där möter han en
dövstum man
som han tar
avsides från folket
och sedan helar.
15:29–31
7:31–37
–
–

4

Bröd och fiskar
blir mat åt 4000
Med sju bröd och
några fiskar ger
Jesus mat åt
4000 män förutom kvinnor och
barn som inte ätit
på tre dagar.
15:32–38
8:1–9
–
–

Fariseerna
begär tecken
Jesus far över till
Magadan. Fariseer och sadukeer begär
tecken men Jesus
vägrar att utföra
något under.
15:39–16:4
8:10–12
–
–

5

6

Jesus varnar
för surdegen
Jesus varnar för
fariseernas och
saddukeernas
lära, kallar den för
en surdeg. Botar
en blind man
utanför Betsaida.
16:5–12
8:13–26
–
–

Jesus drar
sig undan (IV)
Jesus går till
Caesarea Filippi.
Simon Petrus bekänner att han tror
att Jesus är Messias, den levande
Gudens son.
16:13–20
8:27–30
9:18–21
–

Jesus drar sig undan från Herodes Antipas område
Med början i Mark 6:32 drar sig Jesus
nu allt oftare undan folkmassan. Vi ser
minst fyra tillfällen:
Första gången: ”Till en öde
plats” (Mark 6:32) ”...till Betsaida” (Luk 9:10) [troligen Betsaida
Julius en bit från sjön]. (Inte på
kartan för det skedde tidigare).
Andra gången: ”Till området
runt Tyrus och Sidon” (Matt
15:21). Området dominerades
av fenicier (jfr Mark 7:26).
Tredje gången: ”Över Sidon
...genom Dekapolisområdet
[tiostadsförbundet] till
Galileiska sjön” (Mark 7:31).

Jesus förutsäger
sitt lidande (I)
Direkt efter Petrus
bekännelse talar
Jesus för första
gången om att
han kommer att
bli dödad men
ska uppstå igen.
16:21–28
8:31–9:1
9:22–27
–

Sidon
(Matt 15:21
Mark 7:31)

2

Tyrus
(Matt 15:21
Mark 7:24)

1

Caesarea
Filippi
(Matt 16:13
Mark 8:27)

Fjärde gången: ”De kom till
Betsaida [troligen Julius]...”
(Mark 8:22 ) ”...sedan...
till byarna kring Caesarea
Filippi” (Mark 8:27).

3
6

Några lärdomar från
Jesu exempel:

Herodes
Antipas
område
(som Jesus nu
håller sig utanför
jfr Mark 6:14)

1. Ingen klarar att hela tiden
hålla full fart. Om Jesus behövde
vila, så behöver vi det också.
2. Andlighet kan inte mätas i
aktivitet och engagemang. Även
den som vilar är andlig.
3. Det är inte [alltid] i rampljuset
och inför mycket folk som det
verkliga andliga skeendet finns,
utan ofta i det tysta och det lilla.

5

Dalmanuta
(Mark 8:10) /
Magadan
(Matt 15:39)

4

Gick till
Galileiska
sjön,
genom
Dekapolisområdet
(Mark 7:31)

Betsaida
[Julius]
(Mark 8:22)/
Andra
sidan sjön
Vid Galileiska
sjön (Matt 15:29)

Därför drog sig Jesus undan

Sex skäl till varför Jesus drar sig undan de påträngande massorna och ägnar mer tid åt sig själv:
För att dra sig undan de judiska
För att dra sig undan Herodes AntiFör att få vila och ro (Mark 6:31).
ledarna som hela tiden kom för att
pas som trodde han var Johannes
Kanske förbereda sig inför vad
provocera honom (Mark 8:11).
Döparen som uppstått (Mark 6:14).
som skulle komma (Mark 8:31).
För att dra sig undan fanatiska anhängare som tänkte tvinga honom
att utropa sig till kung (Joh 6:15).

ATT FÖRSTÅ

För att komma undan massorna
och få tid att undervisa de tolv
lärjungarna (Mark 8:31).

Petrus som
lärjunge
Orden syftar på Petrus
Som svar på Petrus bekän- personligen. Det är
nelse säger Jesus ”På den han, och ingen annan,
klippan ska jag bygga min som blir den grund på
vilken församlingen
församling” (Matt 16:18).
byggs (jfr Apg 2:14).
Fyra tolkningar är:

PETRUS
BEKÄNNELSE

Petrus
efterföljare
Orden syftar på Petrus
och andra efter honom. Genom apostolisk succession finns i
dag en som handlar
i Petrus ställe (påven).

För att få tid att be, enskilt och
tillsammans med sina lärjungar
(Luk 9:18).

Petrus
bekännelse
Orden syftar inte på
Petrus, utan på hans
bekännelse. Det är på
bekännelsen av Jesus
som Messias som
församlingen byggs

Jesus
själv
Orden syftar på Jesus
själv. Det är han, och
ingen annan, som är
klippan församlingen
byggs på (Rom 9:33,
1 Kor 3:11, 10:4)

Fjorton regenter i Nya testamentet
KEJSAR AUGUSTUS

HERODES AGRIPPA I

Regenter

Ytterligare
några regenter
som nämns
i texterna

Bibeltext: Apg 12:1–23
Biografi: Även Julius Agrippa. Född
10 fKr, son till Aristobulus, sonson till
Herodes den store. Styrde från 37 eKr
Sergius Paulus
över områden i norra Israel. Senare ock(Apg 13:7)
så Samarien och Judeen. Dog plötsligt
44 eKr (jfr Apg 12:23)
Ståthållare i Pafos på CyI Bibeln: Förföljde de kristna (Apg 12:1), pern. Kallas en förståndig
dödade Jakob, fängslade Petrus (12:2,3). man. Kallar till sig Paulus
och Barnabas för att få
höra Guds Ord. Efter en
KEJSAR TIBERIUS
HERODES AGRIPPA II
konfrontation med en
Bibeltext: Luk 3:1
Bibeltext: Apg 25:13–26:32
profet kommer han
Biografi: Född 42 fKr. Styvson till kejsar
Biografi: Född 27 eKr. Son till Agrippa I. falsk
till tro (Apg 13:12).
Augustus. Blev Roms andra kejsare
Fick 48 eKr Kalkis, ett litet område i
18 sep 14 eKr. En framgångsrik general
Syrien. Ersattes senare med områden
som utvidgade Romarrikets gränser. Dog
i norra Israel, Galileen och delar av PerePublius
den 16 mars 37 eKr.
en. Hans syster hette Berenike (Apg
(Apg 28:7)
I Bibeln: Daterar Johannes verksamhet
25:13). Dog 92/93 eller 100 eKr.
(Luk 3:1). Refereras indirekt till i samtal
I Bibeln: Lyssnade på Paulus i fängelset Efter stormen landar
Paulus skepp på Malta
med Jesus (Matt 22:17, Joh 19:12).
i Caesarea. Nära att bli kristen (Apg 26:28). (Apg 28:1). Publius var
storman på ön (Apg
KEJSAR CLAUDIUS
KANDAKE
28:7). Han tog vänligt
Bibeltext: Apg 11:28, 17:7, 18:2
Bibeltext: Apg 8:27
emot dem. Paulus
Biografi: Född 1 aug 10 fKr. Var halt och
Biografi: Troligen en titel på en kvinnlig
botade hans sjuke far
hörselskadad. Valdes till kejsare i Rom
regent i Kush i Nildalen, nuvarande Sudan (28:8).
24 jan 41 eKr sedan Caligula mördats.
eller möjligen Etiopien. Är det en titel kan
Troligen dödad av sin fru 13 okt 54 eKr.
referensen syfta på drottning Amanitore
Erastus
I Bibeln: Befallde att alla judar skulle
som har en egen pyramid i Meroe.
(Rom 16:23)
lämna Rom 49 eKr (Apg 18:2). Beslutet
I Bibeln: Nämns som den som den
Paulus hälsar i slutet
omnämns hos historikern Suetonius.
etiopiske hovmannen tjänar under
av Romarbrevet till
Se också Apg 11:28 och 17:7.
(Apg 8:27).
Erastus, stadens
kassör (Rom 16:23).
HERODES DEN STORE
ANTONIUS FELIX
I Korint har man hittat
Bibeltext: Matt 2:1–22, Luk 1:5
Bibeltext: Apg 23:24–24:27
en inskription om en
Biografi: Född 74/73 fKr. Tillträdde som
Biografi: Var ståthållare i Judeen från
stenläggning som
kung över Judeen 40 fKr. Intog Jerusalem
52 till 59/60 eKr. När Paulus grips (Apg
Erasus bekostade.
37 fKr. Iscensatte stora byggnationer inklu23:10) i Jerusalem sänds han till Felix för
sive templet i Jerusalem. Var mot slutet
att undkomma mobben. Felix förhör
av sitt liv lynnig. Mördade många i sin egen
Paulus om hans förehavanden. Gift med
Gallio
familj. Dog 4 fKr, möjligen ett självmord.
Drusilla (Apg 24:24).
(Apg 18:12–17)
I Bibeln: Beordrar massakern på barnen
I Bibeln: Höll Paulus i förvar i Caesarea
Ståthållare i Achaia (Apg
i Betlehem (Matt 2:16).
i två år (Apg 24:27).
18:12). Judarna drog
Paulus inför domstolen,
HERODES ARKELAUS
PORCIUS FESTUS
men Gallio vägrade beBibeltext: Matt 2:22
Bibeltext: Apg 24:27–25:13
fatta sig med målet (Apg
Biografi: Född 23 fKr, son till Herodes den
Biografi: Var ståthållare i Judeen. Exakt 18:14–16). Såg Sostenes
store. Utsågs till furste över Judeen, Samadatum lite osäkert men troligen 59 till
misshandlades. Bror till
filosofen Seneca.
rien och Idumeen 4 fKr, men förvisades
62 eKr. Kom till makten (Apg 24:27)
6 eKr på grund av grymhet. Dog 18 eKr.
medan Paulus satt fängslad i Caesarea.
I Bibeln: Josef och Maria vågade inte återI Bibeln: Festus förhörde själv Paulus
Blastus
vända till Betlehem sedan Arkelius tagit över
(Apg 25:6–12). Judar fick vara närva(Apg 12:20)
(Matt 2:22). Några menar att liknelsen om
rande och anklaga Paulus. Under förhöpunden (Luk 19:12–27) handlar om Arkelaus.
ret vädjar Paulus till kejsaren (Apg 25:12). Kammarherre hos Herodes Agrippa I. Hjälpte
folket från Tyrus och
PONTIUS PILATUS
(HERODES) FILIPPUS II
Sidon att få en audiens
Bibeltext: Matt 27:1–65, Mark 15:1–44,
Bibeltext: Luk 3:1
kungen. De prisade
Luk 3:1, 13:1, 23:1–52, Joh 18:28–13:38, hos
Biografi: Son till Herodes den store med
Herodes som gudomlig,
Apg 3:13, 4:27, 13:28, 1 Tim 6:13
Kleopatra. Regerade från 4 fKr till sin död
vilket ledde till hans hasBiografi: Ståthållare över Judeen från
34 eKr över den nordöstra delen av sin fars
tiga död (Apg 12:22–23).
26 till 36 eKr. Mest känd för att vara
rike, över Batanea, Trakonitis och Auranitis.
den som dömde Jesus till döden.
Ska inte förväxlas med sin halvbror
I Bibeln: Trots att Jesus är oskyldig (Joh
Herodes Filippus I (Matt 14:3, Luk 3:19).
Claudius Lysias
19:12) dömer Pilatus honom ändå till
I Bibeln: Nämns för dateringen av Jo(Apg 23:26)
döden (19:16). Nämns i trosbekännelsen. Befälhavare för den
hannes döparens verksamhet (Luk 3.1).
romerska garnisonen
HERODES ANTIPAS
SULPICIUS QUIRINIUS
i Jerusalem. Skrev brev
Bibeltext: Luk 2:2
till Felix om Paulus. Kom
Bibeltext: Matt 14:1–6, Mark 6:14–22,
Biografi:
Född
50
fKr.
Kejsarens
särskilsenare (Apg 24:22) till
Luk 3:1,19, 9:7–9, 13:31, 23:7–15, Apg 13:1
de representant i östra delen av RomarCaesarea för att delta
Biografi: Född före 20 fKr. Son till Herodes
riket under tiden 12 fKr–16 eKr. 6 eKr ut- i samtalen med Paulus
den store. Tetrark över Judeen och Pereen
nämns han till ståthållare över Syrien.
och avgöra hans framtid.
från 4 fKr till 39 eKr. Dog senare i Lyon. I
Texten kan läsas ”innan Quirinius styrde
konflikt med Johannes Döparen och Jesus.
(blev ståthållare)”. Han dog 21 eKr.
I Bibeln: Avrättade Johannes döparen (Joh
...och så
I Bibeln: Ansvarig för den folkräkning som
14:10), fördömdes av Jesus (Luk 13:32),
några till
gjorde att Jesus kom att födas i Betlehem.
delaktig i Jesu avrättning (Luk 23:7,11).
• Kusas, Herodes förvaltare (Luk 8:3)
• Kejsar Nero (Apg 25:11)
Den romerska författare Suetonius hänvisar till ett edikt av
[Herodes den Stores] otroliga misstänksamhet
• Herodes Filippus I
kejsar Claudius som förordnar att judar som inte är romerska
gjorde att han till och med avrättade medlemmar
(Matt 14:3)
medborgare ska lämna Rom, och han daterade denna
• Lysanias (Luk 3:1)
av sin egen familj, däribland [sin hustru]
fördrivning till 49/50 eKr... Suetonius [skrev] ”Eftersom judarna • Tertullus, en advokat
Mariamne, och strax före sin egen död avrättade
(Apg 24:1)
Bibeltext: Luk 2:1
Biografi: Född 63 fKr. Grundade andra
triumviratet 44 fKr med två andra regenter.
Dessa konkurrerades ut och Augustus
blev Roms första kejsare 20 jan 27 fKr.
Grundlade den romerska freden, Pax
Romana. Dog 19 aug 14 eKr.
I Bibeln: Utfärdade en förordning att hela
världen skulle skattskrivas (Luk 2:1).

han sin son och tronföljare Antipater. Jämför även
barnamorden i Betlehem, vilka han beordrade.
Illustrerat Bibellexikon

i Rom orsakade ständiga sammanstötningar på uppmaning
av Chrestus så har han utvisat dem från staden.”

Thomas Constable
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Matt 17:1–27
Mark 9:2–32

Jesus på förklaringsberget

Luk 9:28–45
–

I
II
III
IV

Några slutsater från
händelserna
på berget
Händelsen
var ett
bönesvar
Jesus gick upp på berget
för att be (Luk 9:27).
Förvandlingen inför deras
ögon måste uppfattas
som ett direkt svar på
Jesu bön. Svaret tycktes
komma ”medan han bad”
(Luk 9:28–29).
Bekräftar
att Jesus
är Guds Son
Händelserna på Förklaringsberget bekräftar än
en gång – med full kraft
– att Jesus verkligen är
Messias, Guds Son.
I orden ”Han är min
älskade Son” finns ingen
tvekan (Matt 17:5).
Är en försmak
av det
messianska riket
Händelsen uppfyller löftet
(Matt 16:28) att några
lärjungar inte skulle smaka döden innan de fått se
Människosonen komma
i sitt rike. Förklaringsberget var en försmak på
just detta.
Mose och Elia
illustrerar livet
efter döden
De två gestalterna från
Gamla testamentet, Mose
och Elia (Mark 9:4), träder
fram. Det talar om att efter
döden är vi fortfarande
medvetna individer,
kapabla till samtal och
utbyte (Matt 17:3).
Illustrerar den
enskildes
uppståndelse
Förvandlingen av Jesus
(Mark 9:2) då hans ansikte lyste som solen
och kläderna blev vita
som ljuset visar den förvandling som de som tror
på honom kommer att få
erfara (Fil 3:21, Kol 3:4).
Händelsen
bekräftar också
GT:s profetior
Så tolkas de av Petrus,
som säger ”Så mycket
fastare står nu det profetiska ordet för oss” (2 Pet
1:19). Löften som tidigare
accepterats i tro, hade nu
bekräftats inför hans
ögon (jfr 2 Pet 1:21).
Händelsen
gjorde intryck
på lärjungarna
Det synes som både Petrus och Johannes tog
djupa intryck av händelsen. Petrus säger: ”Jag
har med egna ögon sett...”
(2 Pet 2:16) och Johannes skriver ”...vi såg hans
härlighet” (Joh 1:14).

72

Upp på förklaringsberget
Jesus tar med sig
tre av sina lärjungar – Petrus,
Jakob och Johannes – upp på ett
högt berg där de
är ensamma.
17:1
9:2
9:28
–

V
VI
VI I
VIII
IX
X

Uppe på förklaringsberget
Jesus förvandlas
och Mose och Elia
visar sig tillsammans med honom. Och Guds
röst hörs ur ett
moln.
17:2–8
9:2–8
9:29–36
–

Ner från förklaringsberget
Jesus går ner
från berget med
lärjungarna. Han
ber dem att inte
berätta vad de
sett. De talar om
Elias ankomst.
17:9–13
9:9–13
9:36
–

Jesus helar
en sjuk pojke
Jesus helar en pojke sedan hans far
vädjat för honom.
Lärjungarna hade
försökt att be för
pojken men inget
under skedde då.
17:14–18
9:14–27
9:37–42
–

Jesus om tro
och helande
Lärjungarna
frågar Jesus varför inte de kunde
hela pojken.
Jesus talar om
en tro stor som
ett senapskorn.
17:19–21
9:28–29
–
–

Jesus förutsäger
sitt lidande (II)
På nytt förutsäger
han sitt lidande,
sin död och sin
uppståndelse.
Lärjungarna blir
bedrövade av att
höra hans ord.
17:22–23
9:30–32
9:43–45
–

Jesus om
tempelskatten
Jesus diskuterar
tempelskatten
med Petrus. Petrus får ett silvermynt ur munnen
på en fisk att
betala med.
17:24–27
–
–
–

Jesus, Mose, Elia och tre lärjungar på förklaringsberget

Förklaringsberget (eller Härlighetsberget) står som en central händelse i Jesu liv. Guds röst från himlen bekräftar att Jesus är Messias,
på samma sätt som det skedde när Jesus döptes av Johannes i början av sin offentliga tjänst.

Jesus tar
dem med
upp på berget
Jesus väljer ut tre av sina
lärjungar – Petrus, Jakob
och Johannes – och tar
dem upp på ett högt berg
där de var ensamma för
att be.
Matt 17:1
Mark 9:2a
Luk 9:28

Jesus förvandlas
inför dem
Inför lärjungarnas
ögon förvandlas Jesus.
Hans ansikte skiner
som solen och det ser
ut som han har kläder
vita som ljuset.
Matt 17:2
Mark 9:2b–3
Luk 9:29

Mose och
Elia på kommer
på besök
Och bredvid honom ser
de Mose och Elia (från
GT) samtala med honom.
Petrus föreslår att han
ska bygga tre hyddor så
de kan stanna på berget.
Matt 17:3–4
Mark 9:4–6
Luk 9:30–33
Jag bygger
tre hyddor.

Petrus

Jesus

Gud talar
direkt om sin
älskade son
Ett moln sänks ner över
dem och från himlen hörs
en röst som säger ”Detta
är min älskade Son, lyssna till honom”. Mose och
Elia tas bort från dem.
Matt 17:5–8
Mark 9:7–8
Luk 9:34–36a

De går tillsammans ner
från berget
Jesus och lärjungarna
vandrar nerför berget.
Jesus säger till dem att
inte berätta för någon om
vad de sett förrän efter
sin uppståndelse.
Matt 17:9–13
Mark 9:9–13
Luk 9:36b

Detta är min
älskade son.

Elia Mose

Johannes

Jakob

En glimt av
Guds rike
Vad Jesus erfar och lärjungarna får
se är en glimt av det kommande
messianska riket som ska upprättas på jorden. Det är inte evigheten som bryter igenom. Lärjungarna får ju se det innan de dör.
Leva i dalen,
inte på toppen
Petrus vill stanna (bosätta sig) på
berget men Jesus tar dem ner till
dalen. Det kristna livet handlar till
slut inte främst om ”andliga upplevelser” (på toppen), utan om vår
tro i vardagen (nere i dalen).

En garanti för det
som ska komma
Mose och Elia kom kroppsligen till
berget. Deras närvaro är ett vittnesbörd om [ett bevis på] att det
finns ett medvetet liv efter döden
och det ger också kraft till hoppet
om vår uppståndelse en dag.
Guds nåd
gentemot Mose
I 4 Mos 20:12 sa Gud till Mose
att han inte skulle få komma in
i landet sedan han slagit på klippan. Men 1400 år senare visar
Gud sin nåd och låter honom
ändå komma in – trots allt.

Var låg förklaringsberget?
1

3

2

Vi vet inte. Här är tre troliga förslag:
1. Hermonberget (2769 möh).
Berget är högt (Matt 17:1). Men ligger
i ett område där mest hedningar bodde
och Jesus mötte skriftlärda (Mark 9:14).
2. Taborberget (562 möh).
Stöds av traditionen. På toppen ligger
nu Kristi förklarings basilika. Men på
Jesu tid låg en befästning här, och texten säger ”de var ensamma” (Matt 17:1).
3. Meronberget (Jebel Jarmuq) (1208 möh)
Det högsta i regionen, tycks stämma
med texten även om det ligger centralt
i Herodes Antipas område. Möjlig plats.

Som helhet var händelsen på förklaringsberget uppfyllelse av löftet
i Matt 16:28 där [lärjungarna] får Jesu ord
på att några av dem ska få se Människosonen
komma i sin härlighet. Förvandlingen var en
profetisk syn av Kristi förhärligande.

Händelsen [på förklaringsberget]
säger oss mer än att det finns ett liv
bortom graven. Den visar oss också
att det livet är ett medvetet liv. Och att
de som är döda tycks vara medvetna
om oss som är levande.

Möjligen skedde
Jesu förvandling
på natten, för Lukas
skriver ”När de följande
dag kom ner från
berget” (Luk 9:37)

John Walvoord

S Lewis Johnson Jr

John Martin

Jesus lämnar Galileen (till slut)

Templet

Liknelsen om det
förlorade fåret
En herde som förlorar ett får letar
efter det tills han
finner det. Så är
det med Faderns
omsorg om de
små i himmelriket.
18:12–14
–
[jfr 15:3–7]
–

Gehenna
Gehenna
Här låg det

Jesus om att
tillrättavisa
Jesus ger en
strategi för att tillrättavisa: först i
enrum, sedan
med två eller tre
i följe, därefter inför församlingen.
18:15–20
–
–
–

Att förlåta den
som gjort fel
Petrus frågar om
förlåtelse. Jesus
svarar att vi ska
förlåta 70 gånger
7 gånger. Berättar
liknelse som fördjupning.
18:21–35
–
–
–

Utmaningen att
följa Jesus
På frågan vad det
kostar att följa
honom ger Jesus
utmanande svar:
Se inte tillbaka
och låt de döda
begrava de döda.
8:19–22
–
9:57–62
–

Mark 9:33–50
Luk 9:46–62
Joh 7:2–10

Jesus tänker inte ... men gör det
gå till högtiden... ändå i tysthet
Jesu bröder vill få Men i tysthet går
Jesus att återvän- han sedan ändå
da till Judeen, men till Jerusalem med
han säger att hans sina lärjungar. På
tid ännu inte är
vägen dit möter
inne och säger att han motstånd i
han ska stanna.
en samarisk by.
–
–
–
–
–
9:51–56
7:2–7
7:8–10

Vad ska vi tänka och tro om Gehenna?

Kidrond
alen

Frågan om vem
som är störst
Jesus svarar att de
som gör sig små
som barn är de
som är störst. Men
den som förleder
en av de minsta
kastas i Gehenna.
JERUSALEM
18:1–11
9:33–50 Antoniaborge
9:46–50
–

Matt 8:19–22,
18:1–35

Så ser det ut i dag

Det grundläggande ordet för helvetet är Gehenna. Det används tolv gånger i Nya testamentet
(Matt 5:2,29,30,10:28,18:9,23:15,33, Mark 9:43,45,47, Luk 12:5 och Jak 3:6). Ordet betyder
bokstavligen Hinnomsdalen. Platsen användes till hednisk kult (2 Krön 28:3, 33:6) tills Josia
förbjöd avgudadyrkan (2 Kung 23:10). Därefter blev dalen en avfallsplats där djurkadaver, sopor
och lik från kriminella dumpades. Man eldade permanent för att förhindra att sjukdomar spreds.
Platsen kom att stå som en bild för orenhet och evig eld. Därför kom den att stå som en bild för
det eviga straffet – helvetet. Det finns i huvudsak fyra syner om evigheten och det eviga straffet:

De som inte tagit emot
Kristus döms till helvetet

Syner på det
eviga straffet
Hur betecknas synen?

De som inte tagit emot
Kristus utplånas
Annihilationsläran

Ingen hamnar i helvetet,
alla kommer till himlen

Skärseldsläran

Universalism

”Och dessa ska gå bort till
evigt straff, men de
rättfärdiga till evigt liv”
(Matt 25:46).
”Röken från deras plåga
stiger i evigheters evighet.
De har ingen ro vare sig
dag eller natt” (Upp 14:11).

”Var inte rädda för dem som
dödar kroppen men inte kan
döda själen. Frukta i stället
honom som kan fördärva
både själ och kropp
i Gehenna” (Matt 10:28).
”Syndens lön är döden”
(Rom 6:23).

”Elden ska pröva hur vars
och ens verk är... Själv ska
han dock bli frälst, men som
genom eld” (1 Kor 3:10–15).
”[Ett] försoningsoffer för de
döda, så att de skulle
befrias från sin synd”
(2 Mack 12:45).*

”Liksom en endas fall ledde
till fördömelse för alla människor, så har en endas
rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla
människor” (Rom 5:18).
”I Jesu namn [ska] alla
knän... böjas” (Fil 2:10).

Förespråkarnas
argument

Helvetet är den plats där
de förlorade kommer att
erfara evig medveten
andlig och fysisk plåga.
Det innebär att i evighet
skiljas från Gud.

Otroende kommer att
utplånas efter domens dag.
Möjligen efter en begränsad
tid av plåga i helvetet.
Människans själ är
inte odödlig.

Efter döden döms
människan. Skärselden är
för dem som är på väg till
himlen. Där blir de slutligen
helgade. Men övriga döms
till evigt straff i helvetet.

1) Alla vägar leder till himlen
eller 2) Bara Kristus leder till
himlen men hela skapelsen
försonas genom hans verk
(slutlig försoning) så att alla
därför kommer till himlen.

Citat om synen

"Men de onda, som inte
känner Gud... skall kastas
i eviga plågor, och straffas
med evig undergång från
Herren.”

”Jag tror alltså på den
dubbla utgången – men
inte på den eviga pinan.”

”Skärselden Innebär att det
finns en oförlöst skuld hos
den som har avlidit.”

”Vad Jesus gör är att förklara att han, och endast
han, frälser alla.... Han är
lika exklusiv som sig själv
och så inkluderande att han
innehåller varenda partikel
av skapelsen.”

Centrala bibeltexter
(*Apokryfisk bok)

Helvetesläran

Skärselden fullbordar
helgelsen, övriga till helvetet

(Torsten Åhmans blogg)

(Påve Benedictus XVI)

”Predikanter... har inte
längre modet att predika
hotet om helvetet.”

(Westminsterbekännelsen
Kapitel XXXIII)

Slutet på nästan två år i Galileen

(Påve Johannes Paulus II)

(Rob Bell)

Vandringen från Galileen till Jerusalem och lövhyddohögtiden (Joh 7:2–10) innebär slutet på Jesu galileiska verksamhet. Under denna
del av Jesu verksamhet inträffar två avgörande händelser som delar in verksamheten i tre distinkta perioder.
Jan 31 eKr

4 mån

Maj 31 eKr

Andra påsken
(Joh 5:1?)

1

12 mån

Tidig verksamhet i Galileen
Anklagas för att
Fokus på folket (jfr Joh 1:12)
komma från djävulen –
• Drivs ut ur sin hemstad Nasaret Jesus vänder sig från
• Upprättar sin bas i Kapernaum folket till lärjungarna
• Samlar lärjungar kring sig
(Matt 12:24ff)

Bibeln talar tydligt om helvetet. Företrädare för alla de fyra synerna håller med
om det. De accepterar att helvetet existerar
men de har olika syn på helvetets natur. Bibeln
är möjligen mer otydlig i frågan om
helvetets natur, än om dess existens.

Preston M Sprinkle

Tredje påsken
Jan 32 eKr (Joh 6:4) Maj 32 eKr

Totalt 1 år och 10 månader

Mellangalileisk verksamhet
Fokus på lärjungarna (Matt 13:11–16)
• Börjar tala i liknelser
• Vänder sig sällan till massan
• Fokuserar på undervisning

2

6 mån

Lärjungarna bekänner
honom som Messias –
Jesus vänder sig mot
korset och försoningen
(Matt 16:16ff)

Jag uppfattar tanken [på ett
evigt helvete] som outhärdlig
och förstår inte hur människor
kan leva med tanken utan att
antingen döva sina känslor eller
gå under av anspänning.
John Stott

Jesus ger
en strategi
för församlingstukt

Jesus förutsätter
att det kommer
att hända

Jesus förutsätter att
människor i församlingen
kommer att synda (Matt
18:15). Det syftar här
inte på synder i allmänhet,
utan på grova synder
som drabbar andra människor (jfr 1 Kor 5:1–5).

Steg 1: Gå direkt
till den person
som har syndat

Tala först man mot man,
ett samtal mellan fyra
ögon. Konfrontera den
skyldige. Kanske är
chansen störst att nå
fram i ett samtal som
sker i enrum (Matt 18:15,
jfr Gal 6:1).

Steg 2: Om personen inte lyssnar
– ta med fler

I nästa steg, ta med två
eller tre andra och försök
igen (Matt 18:16). Uppmaningen har sin grund
i Gamla testamentet och
menar att det är bra om
det finns flera vittnen till
processen (5 Mos 19:15).

Steg 3: Om personen inte lyssnar
– till församlingen

Gå vidare till församlingen.
Kanske ska församlingsledningen lyssna, kanske
ska hela församlingen vara
delaktig (Jfr 1 Tim 5:20
”inför alla”). 0ch sedan
offentliggörs beslutet
(Matt 18:17).

Steg 4: Om personen inte lyssnar
– konsekvenser

Uteslutningen (Matt 18:17)
är knappast från medlemskap. Jesus umgicks med
hedningar och tullindrivare
(Matt 9:10).Troligen avstänga från andlig gemenskap, som nattvard och
ledarskap (2 Kor 2:5–11).

Steg 5: Syftet
är alltid
upprättelse

Syftet är inte bestraffning,
utan upprättelse. Målet är
alltid, utan undantag, att
den person som felat till
Lövhyddohögtiden
slut ska ändra sig och be
(Joh 7:2)
om förlåtelse (se Jak 5:20,
Sen verksamhet i Galileen 2 Tess 3:14–15, Apg 5:11,
Fokus på korset (Matt 16:21) 1 Tess 4:9–12).
Nov
32 eKr

Jan
33 eKr

• Petrus bekänner Messias
• Börjar tala om sn död
• Lämnar till slut Galileen

Det finns bara två sorters
människor i slutet: de som
säger till Gud: ”Ske din vilja”.
Och dem till vilka Gud säger:
”Ske din vilja”. Alla som
är i helvetet, har själva valt det.
CS Lewis

Ju högre
position, desto
större ansvar
Faran är att församlingstukt riktas nedåt och inte
uppåt. Störst ansvar har
alltid ledarskapet. Även
ledare ska granskas och
ställas till ansvar ”utan
att [ni] handlar partiskt”
(1 Tim 5:19–21).
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Barnen

När översteprästerna och de
skriftlärda såg
...barnen som
ropade i templet:
”Hosianna,
Davids son!”,
blev de upprörda
och sade till
[Jesus]: ”Hör du
vad de säger?”
Jesus svarade
dem: ”Ja, har
ni aldrig läst: Av
barns och
spädbarns mun
har du berett en
lovsång?”
(Matt 21:15–16)

Jesus och barnen

I Jesu (och Bibelns) syn på barnen finns flera paradoxer. De kanske också är
tillämpbara på varje kristens syn på sitt eget liv. Vi är ju Guds barn.
• Barn är en Guds gåva till föräldrarna och familjen, till församlingen och till
samhället. De är ett tecken på hans välsignelse (Ps 127:3–5, 128:3–6, Luk
1:14, Joh 16:21).
• Samtidigt är barn moraliskt ansvariga för sina handlingar, födda i och
bärare av synd och de riskerar att gå förlorade (1 Mos 8:21, Ps 51:5, 58:3,
Ords 20:11, Matt 18:14, Rom 3:9–10).
• Barn är fullvärdiga människor skapade till Guds avbild. De har kapacitet
till en egen självständig relation till Gud genom tron. Gud både kallar och
brukar barn i sin tjänst (1 Sam 3: 3–14, Jes 49:5, Jer 1:5, Matt 18:5,11).
• Samtidigt är barn människor i utveckling, i behov av ledning och
instruktion och behöver göra ett personligt ställningstagande till evangeliet
(1 Mos 18:19, 5 Mos 31:12–13, Ord 22:6, Ef 6:4).
• Barn är förebilder för tro, källa till uppenbarelse, föregångare i lovsång och
representerar Kristus. Vuxna förväntas att lära av barn, inte minst av deras
okomplicerade förtröstan (18:1–5,11, 19:14, 21:26, Mark 10:15).
• Samtidigt framställs barn som utsatta, sårbara, fattiga och ibland
föräldralösa. Föräldrar och andra vuxna förväntas skydda och vårda dem
och ta ansvar för dem (2 Mos 22:22, 5 Mos 10:18, Matt 18:6, 25:40).

• NÅGRA BIBELTEXTER OM JESUS OCH BARNEN
Jesus kom till världen som ett barn (Luk 2:16–17), Jesus uppenbarar sanningar för
barnen (Matt 11:25, Luk 10:21), Jesus bekräftar barn (Matt 18:2, Luk 1:17, 9:47),
Jesus tar hjälp av barn (Matt 18:5, Mark 9:37, Joh 6:9), Jesus välsignar barn (Mark
10:16), Jesus ber för barn (Matt 19:13), Jesus rör vid barn (Mark 10:13, Luk 18:15)
och Jesus helar barn (Luk 8:42,54, Joh 4:49).

Några barn som Jesus möter

BARNEN SOM
ROPADE TILL
JESUS VID
TEMPLET

• När de såg vad
Jesus gjorde ropade
barnen i templet
”Hosianna, Davids
son!” (Matt 21:15).
• Översteprästerna
och de skriftlärda
försökte stoppa dem.
• Men Jesus har
inget att invända.
För redan i Psaltaren
säger Gud att spädbarnen ska lovsjunga
honom (Ps 8:3).
• Barns lovsång är
verklig, andlig och
gläder Gud.

F

På vilket sätt
är barn
en förebild
i tro för dig?
Hur tar det sig
uttryck i din
församling?
I ditt eget
kristna liv?
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(Oftast vet vi inte barnens ålder)

ÄMBETSMANNENS SON
SOM JESUS HELAR

DOTTERN TILL DEN
KANAANEISKA KVINNAN

Bibeltext: Joh 4:46–54
Händelse: En ämbetsman går till Kana för
att be Jesus att han ska bota hans sjuka
son i Kapernaum. Jesus försäkrar att
sonen ska leva och mannen tror och
går hem.
Lärdom: Sonens helande bygger på förtröstan. Mannen trodde Jesus och gick hem.

Bibeltext: Matt 15:21–28, Mark 7:24–30
Händelse: En kanaaneisk kvinna vädjar
så för sin dotter att Jesus griper in trots
att hon inte tillhör det judiska folket. Jesus
svarar på hennes bön. Orsak: Hennes tro
var stor.
Lärdom: Under är inget man kräver, det
är något man ödmjukt vädjar om.

SONEN TILL ÄNKAN I NAIN
SOM JESUS UPPVÄCKER

DEN SJUKE POJKEN
SOM JESUS HELAR

JAIRUS DOTTER
SOM JESUS UPPVÄCKER

BARNET SOM JESUS
STÄLLER I MITTEN

Bibeltext: Luk 7:11–17
Händelse: Jesus kommer till Nain där man
just bär ut änkans döde son. Jesus ser
hennes nöd, rör vi den ”unge mannen”
och uppväcker honom från de döda och
ger honom tillbaka till sin mor.
Lärdom: Betonar hur barn är en gåva till
sina föräldrar (7:15).

Bibeltext: Matt 9:18–34, Mark 5:21–43,
Lukas 8:40–56
Händelse: Jesus hindras av en kvinna
och Jairus dotter hinner dö. Trots Jairus
tvivel går Jesus hem till dottern. Och flickan
får livet tillbaka.
Lärdom: Även om vi tror att hoppet är
ute är det aldrig för sent för Jesus.

POJKEN SOM HADE FEM
BRÖD OCH TVÅ FISKAR

Bibeltext: Matt 14:13–31, Mark 6:30–44,
Luk 9:10–17, Joh 6:1–13.
Händelse: Mycket folk följer Jesus och
man saknar mat. Men en pojke delar sin
matsäck med bröd och fiskar och Jesus
kan ge mat till alla.
Lärdom: Vittnar om Jesu skaparkraft. Och
om värdet av varje människas bidrag.

En fyra år gammal flicka
viskade i örat på sin nyfödde lillebror. ”Bebisen”,
viskade hon, ”berätta för mig
hur Gud låter. Jag håller på
att glömma bort det”.
Robert Bensen

Bibeltext: Matt 17:14–18, Mark 9:14–27,
Luk 9:37–42
Händelse: Pojken lider av epilepsi. Fadern
ber Jesus om hjälp sedan lärjungarna misslyckats. Och Jesus griper in och gör pojken
frisk.
Lärdom: En förälders tro behöver inte
vara fullkomlig för att nå fram.

Bibeltext: Matt 18:1–5, Mark 9:36–37,
Luk 9:47–48
Händelse: Jesus ställer ett barn i mitten av
gruppen som ett åskådningsexempel och
säger ”Den som tar emot det här barnet tar
emot mig”.
Lärdom: Att jämföra sig med ett barn
manar oss till ödmjukhet.

BARNEN SOM JESUS
TOG UPP I FAMNEN

Bibeltext: Matt 19:13–14, Mark 10:13–16
Luk 18:15–17
Händelse: Man bär fram spädbarn till
Jesus och trots att lärjungarna försöker
hindra dem han tar upp barnen i famnen
och välsignar dem.
Lärdom: Även små barn är värdefulla,
fullvärdiga människor i Guds ögon.

En sak att titta på när man bedömer en persons andliga lämplighet för tjänst är hur
han eller hon relaterar till barn. Sätt ett barn i rummet och observera. Detta är vad
Jesus gjorde... (jfr Mark 9:34–37). Barn är som ett lackmuspapper för att avslöja
stolthet... Att ta ett barn i armarna i Jesu namn är ett sätt att ta emot Jesus... Därför, hur
vi handskas med barn är ett tecken på vår gemenskap med Gud. Något är djupt galet
hos en person som inte böjer sig ner för att visa kärlek och uppmärksamhet till ett barn.
John Piper

45 profetior om Jesus i GT

Profetior

• Redan i Gamla testamentet förutsäger Bibeln att Jesus ska komma (Luk 24:27). Det handlar inte om allmänna påståenden
utan detaljerade profetior om bland annat födelseplats och dödssätt. Profetiorna bekräftar Guds makt över historien, Guds
eviga frälsningsplan och Skriftens tillförlitlighet. Här är en sammanställning av några av profetiorna om Messias.

VAD ÄR EN
PROFETIA?
Att profetera
betyder bokstavligt att tala ord
från Gud. Ordet
kan tillämpas på
bla en predikant
som rätt utlägger Guds Ord.

FÖRUTSÄGA
FRAMTIDEN
Ofta knyter vi
ordet till tanken
på gudomliga
förutsägelser om
framtiden. Och
då särskilt i GT
om den kommande Messias.

PROFETISKA
TEXTER I GT
Många av dessa
texter är direkta
utsagor om vad
som ska hända
i framtiden, tex
att Messias ska
födas i Betlehem (Mika 5:2).

TYPOLOGISKA
TEXTER I GT
Andra texter
är förebilder som
på olika sätt förebådar Messias,
tex är Mose en
bild av Kristus.
Dessa bilder
måste avkodas.

Profetior om Jesus, den utlovade Messias

ANSPELAR PÅ
TEXTER I GT
Vid flera andra
tillfällen ger NT
paralleller till
GT-utsagor utan
att det är en
direkt uppfyllelse, tex Hos 11:1
om Egypten.

NT GER OFTA
TOLKNINGEN
Många av de
profetiska orden
i GT bekräftas
och tolkas i NT.
Dessa texter utgör en mall för
tolkningen av
andra texter.

Profetia i Gamla testamentet
Profetians innehåll. Han ska...
Uppfyllelse i Nya testamentet
1 1 Mos 12:3, 17:7, 18:18, 22:18
... vara ättling till Abraham
Matt 1:1, Apg 3:25, Rom 9:5
2 1 Mos 17:19, 21:12
... vara ättling till Isak
Luk 3:34
3 4 Mos 24:17
... vara ättling till Jakob
Matt 1:2, Luk 3:34
4 1 Mos 49:10
... vara av Juda stam
Luk 3:33, Hebr 7:14
5 Ps 110:4
... vara en präst som Melkisedek
Hebr 5:5–6, 7:1–22
6 5 Mos 18:15–19
... en profet lik Mose
Apg 3:22–23, 7:37
7 2 Sam 7:12–13, Jes 9:7
... vara arvtagare till Davids tron
Luk 1:32–33, Rom 1:3, Apg 13:32–33
8 Mika 5:2
... födas i Betlehem
Matt 2:1, Luk 2:4–7
9 Jes 7:14, Matt 1:18
... födas av en jungfru
Matt 1:21–23, Luk 1:26–31
Till och med
10 Jes 7:14
... kallas Immanuel
Matt 1:23
fariseerna tolka11 Jer 31:15
... bli orsak till att oskyldiga barn dör
Matt 2:16–18
de texten rätt
12 Hos 11:1
... fly till Egypten, för att återvända
Matt 2:14–15
13 Mal 3:1, 4:5–6
... föregås av en budbärare
Matt 11:13–14, Mark 1:2–3
14 Jes 40:11
... ses som en herde
Joh 10:11–16
15 5 Mos 18:15
... ses som en profet
Apg 3:20–22
16 Ps 110:1–7
... ses som en präst
Hebr 5:5–6
17 Ps 2:6, Sak 9:9
... ses som en kung
Matt 27:37, Mark 7:7–11
18 Ps 2:7
... kallas Guds Son
Matt 3:16–17
19 Jes 8:14
... bli till en stötesten
Rom 9:32–33
20 Ps 8:2
... lovsjungas av barn
Matt 21:16
21 Jes 29:18–19
... få döva att höra och blinda att se
Matt 11:5, Mark 7:37, Joh 9:39
22 Ps 69:8, Jes 53:3
... förkastas av sitt eget folk
Joh 1:11, 7:5
23 Sak 9:9
... göra triumfartat intåg i Jerusalem
Joh 12:13–14
24 Ps 41:9, Sak 11:12–13
... komma att förrådas
Luk 22:47–48, Matt 26:14–16
25 Ps 35:11
... falskeligen anklagas
Mark 14:57–58
26 Jes 53:7, Ps 38:12–13
... stå tyst inför sina åklagare
Mark 15:4–5, Matt 26:62–63
27 Ps 69:9
... vara utan skuld
Rom 15:3
28 Jes 50:6, Ps 22:7–8
... bli bespottad och hånad
Matt 26:67, 27:39–44, Luk 23:35
29 Jes 53:12
... avrättad bland brottslingar
Matt 27:38, Joh 19:27–28, Mark 15:27–18
30 Ps 69:21
... ges vin och galla
Matt 27:34, 48, Joh 19:28–30
31 Ps 22:16, Sak 12:10
... få sina händer genomborrade
Joh 20:25–27
32 2 Mos 12:46, Ps 34:21
... inte få sina ben krossade
Joh 19:33–36
33 Ps 22:18
... se soldaterna dela hans mantel
Luk 23:34, Matt 27:35–36
34 Ps 109:4
... be för sina fiender
Luk 23:34
En av de
mest centrala
35 Ps 22:1
... överges av Gud
Matt 27:46
profetiorna
36 Sak 12:10
... bli stucken i sidan
Joh 19:34
37 Jes 53:9
... bli begravd bland de rika
Matt 27:57–60
38 Jes 53:4–6
... vara Messias, försonaren
Joh 1:29
39 4 Mos 24:17–19
... upphöjas likt kopparormen
Joh 3:14–15
40 2 Mos 12:1–11
... bli det slaktade påskalammet
Joh 1:29, Upp 5:12
41 Jes 53:5–12
... ta vår synd på sig
Rom 5:6–8
42 Ps 16:10, 49:15, Hos 6:2
... uppstå på tredje dagen
Matt 28:2–7, Rom 4:25, 1 Kor 15:3
43 Ps 24:7–10
... tas upp till himlen
Mark 16:19, Luk 24:51
44 Ps 68:18, 100:1
... ta plats på Faderns högra sida
Mark 16:19, Matt 22:44
45 Jes 49:6–10
... vara ett ljus för hedningarna
Apg 13:47
• Fler texter med profetiska budskap i GT: Dessutom finns en rad andra bibelställen som kan uppfattas som profetiska, till
exempel: Att han skulle knytas till Galileen (Jes 9:1–2) eller att han skulle hela människor från sjukdomar (Jes 53:4, Matt 8:17).
• Det finns också profetior om andra frågor än de som direkt rör Messias: Det ska komma en förelöpare (Mal 3:1, 4:5–6),
och Anden ska komma över Guds folk (Joel 2:28–32). Se också översteprästen Kaifas ord om Jesus (Joh 11:49–51).

Enligt vissa beräkningar finns det
över 300 messianska profetior
i Gamla testamentet. Det är därför vi
i Nya Testamentet ofta finner uttalanden
som: ”Detta hände för att Skriften
skulle uppfyllas...” (Joh 19:36).

De messianska profetiorna pekar mot en
kommande förlossare... De visar
en häpnadsväckande tydlighet
och precision, inte minst när det
gäller Mika och Jesaja.

gotquestions.org

A Lamorte och GF Hawthorne

Ett av de bevis, som bekräftar Bibelns
inspiration och som samtidigt verifierar
Jesu Kristi anspråk som Guds Son
och världens Frälsare, är de många
profetior som finner sin uppfyllelse
i Jesu liv och person.
Hampton Keathley III

Då sade han
till dem: ”Så
tröga ni är... att
tro på allt som
profeterna har
sagt!...”. Och
han började
med Mose och
alla profeterna
och förklarade
för dem vad det
stod om honom
i alla Skrifterna.
(Luk 24:25–27)

VAD EMMAUS–
VANDRARNA
FICK LÄRA
SIG AV JESUS

• Jesus gick med lärjungarna från Jerusalem till Emmaus.
• Det var efter uppståndelsen och han
skulle ha kunnat visa
dem vem han var.
• Men istället ville han
att de skulle förstå.
Så han ”förklarade
för dem vad det stod
om honom i alla
Skrifterna...” [alltså
Gamla testamentet]
(Luk 24:27).
• När de väl insåg
vem han var, den
uppståndne, säger
de ändå ”Brann inte
våra hjärtan i oss när
han talade med oss
på vägen, när han
öppnade Skrifterna
för oss?” (Luk 24:32).

F

Kan det finnas
någon annan
förklaring
till profetiorna
i Gamla testamentet än att
de har ett
gudomligt
ursprung?
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Taket av
naturmaterial
och inte
regnsäkert.
Minst
tre
väggar.

Sucka
– en hydda
att vara
i som påminnelse
om ökenvandringen.

*Kallas
pilgrimshögtider
Tidigare
Golvet
förväntades
inte permajudar
då resa
nent fäst
till Jerusalem.
i marken
(5 Mos 16:16).
Rosh Haschana –
5
Basunhögtiden (nu
även Nyårshögtiden)
4
(2)
3
Text: 3 Mos 23:23–25
Numera första dagen på
Jom Kippur – det judiska religiösa nyåret.
Sukkot*–
Försonings- Datum: 1 tishri, firas i två
Lövhyddohögtiden
dagen
dagar. Följs av tio botdagar
Text: 3 Mos 22:33–43, 2 Mos 23:42,
Text: 3 Mos 23:26–32, jfr Apg 27:9
som kulminerar i Jom Kippur.
jfr Neh 8:14–17
Datum: 10 tishri
Om högtiden: Domstema.
Datum: 15–22 tishri, firas i sju dagar.
Om högtiden: Judarnas heligaste dag.
Folket ska se tillbaka på sina
Om högtiden: Till minne av öknenvand- En fastedag. På denna dag ska man be
liv och tänka efter om de följt
ringen. Man bygger suckor. Vid gudsandra människor om förlåtelse och lova
Guds lagar. Man blåser i ett
tjänsterna bär man en lulav, symbol för
Gud att försöka bli en bättre människa.
vädurshorn, en shofar,
jordens frukter. Genomför vattenösnings- Dagen avslutas med att man blåser
hundra gånger för att väcka
cermonin (Joh 7:37). Glädje är påbjudet. i vädurshornet. Ofta läses Jona bok.
till eftertanke.

T
i
s
hr
i

Av

usti
Aug

Elui

Septe
mbe
r

Ja
n

C

Juni

er

2

Sivan

ob

Shofar
– ett vädurshorn
som blåses
i på Rosh
Hashana.

Äpple med
honung
– äts på Rosh
Hashana
som symbol
för att året
ska bli sött
och gott.

Esrog
– en citrusfrukt. Hålls
i vänster
hand

O
kt

Chanuka
– ljusets fest
Text: 1 Mack 4:36,
2 Mack 1:18
Datum: 25 kislev till 3 eller
4 tevet. Firas i åtta dagar.
Om högtiden: Firas till minnet av den judiska återerövringen av templet 165
fKr. Soldaterna fann bara
olja för en dag, men använde den i en ljusstake som
kom att brinna i åtta dagar.
Varje kväll tänds ett ljus i
en åttaarmad ljusstake som
även har plats för ett nionde
ljus, som kallas tjänaren.

Den ”svenska”
kalendern
Den judiska
kalendern

Ta

r
Dece
embe
mb
v
o
er
N
Kislev
an
Te
hv
ve
s
e
t
h

Blommor
– plockas
till Shavout

Lulav
– en palmkvist.

Ap

Torah
– många
stannar uppe
hela natten och
läser under
Shavout.

Hadassim
– tre
kvistar
myrten
Arovot
– två kvistar
videgreanr.

Högtid som
tillkommit
efter
3 Mos 23

Nis 1
an

Menora
för
Chanucka
– nio ljus
istället
för de
vanliga
sju.

Maj

6

S

(1)

li

u

i
ar

vat
e
h

Adar

r
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• Det finns två judiska kalendrar. (1) 2 Mos 12:1–2
etablerar en där månaden nisan inleder
året. (2) På Jesu
tid (och i dag)
används en
annan där
månaden
tishri
inleder.

Mars

7

Ju

Högtiden
– osäkert vilken
"Sedan kom en av judarnas högtider...” (Joh 5:1)
Notering: Texten säger
inte vilken högtid som avses. Troligen någon av pilgrimshögtiderna (påsken,
lövhyddohögtiden eller
veckohögtiden) då Jesus
gick upp till Jerusalem.
Kanske Jesu fjärde påsk.
I så fall belägg för att hans
offentliga tjänst varade
3 1/2 år (fyra påskar).

ruari
Feb

Shavout*
– veckohögtiden
Text: 3 Mos 23:15–22
Datum: 6(–7) sivan
Om högtiden: Påminna
om mottagandet av lagen
på Sinai berg. Också en
skördefest då man bar fram
offer av den första skörden
i templet. Ofta plockas
blommor och löv som
hemmet smyckas med.
I dag högtidlighålls Torah
under helgen till minne av
lagens mottagande. Många
stannar uppe hela natten
och läser, särskilt Ruts
bok.

mm
uz

Lövhyddohögtiden
Text: ”Judarnas lövhyddohögtid närmade sig”
(Joh 7:2)
Notering: Högtiden firas i
september/oktober. En
pilgrimshögtid på man
förväntades gå till Jerusalem (jfr Joh 7:10).
Chanuka –
tempelinvigningshögtiden
Text: Joh 10:22
Notering: Noteras som
en tidsangivelse. ”Det
var vinter”. Högtiden firas
i december.

Pesach* – påsken,
osyrade brödets högtid
och förstlingsfrukten
• Judarna har sju stora
Text: 3 Mos 23:4–15, 2 Mos 12:1–4,15–20, Luk 2:41–50
högtider om vi för samDatum:
Firas i sammanlagt åtta dagar, 14 nisan påsk,
man tre till påsken.
Två av dem har tillkom- 15–21 nisan osyrade brödetm och förstlingsfrukten på
söndag i den vecjan. Om högtiden: Påminner om befrielmit efter uppräkningen
sen från slaveriet i Egypten. Före städas hemmet, första
i 3 Mos 23: Purim efter
dagen äts påskmåltiden och man läser ur Hagadan, beräthändelserna i Ester och telsen om uttåget. Men äter osyrat bröd (jfr 2 Mos 34:18).
Chanuka efter händelser
Vid högtiden sjungs Ps
under Macka113–118 (jfr Matt
26:30).
beertiden.

Ijja

Jom
KIppur
”... fastedagen [var] redan förbi...” (Apg 27:9)
Notering: Fastedagen
syftar på försoningsdagen, Jom Kippur (se
3 Mos 16:29f), som infaller
i september/oktober när
höststormarna börjar
komma.

BÖRJA HÄR

1

Basunhögtiden
Text: Matt 24:30–31,
1 Tess 4:16–17
Notering: Verserna talar
om basuners ljud och
tycks handla om uppfyllelsen av högtiden.

Purim – till minne
av räddningen
undan dödsdomen
Text: Ester 9:18–32
Datum: 14 eller 15 adar
Om högtiden: Glädjefest
till minne av hur Ester
räddade folket undan
Hamans vrede. Man läser
Esters bok i synagogan.
När Hamans namn
nämns buar alla och
stampar med fötterna.

ril

Påsken och
det osyrade
brödets högtid
Text: Jesu första påsk:
”Judarnas påsk närmade
sig, och Jesus gick upp till
Jerusalem” (Joh 2:13),
Andra påsken: ”Påsken,
... var nära” (Joh 6:4),
Tredje påsken: ”Judarnas
påsk närmade sig...” (Joh
11:55 Se även Matt 26:2,
Mark 14:1, Luk 2:41, Joh
18:28)
Notering: Antalet påskhögtider i Johannes har
betydelse för hur lång
tid vi tror Jesu offentliga
tjänst varade. Se nedan X.
Text: ”På första dagen
i det osyrade brödets
högtid...” (Matt 26:17, jfr
Mark 14:1,12, Luk 22:1,7,
Apg 12:3 och 20:6)
Notering: En del av påskfirandet. Allt jäst bröd tas
bort (2 Mos 12:15).

Högtiderna i Nya testamentet

med dagg

Högtiderna
som omnämns
i Nya
testamentet

ligt
Rik

Högtider

Vilken högtid (Joh 5:1)? Ingen fråga har mer splittrat de som försöker jämföra evangelierna. Det kan sägas att synen på längden av
Jesu tjänst hänger på tolkningen. Om... det var en påsk, varade hans tjänst
i tre och ett halvt år. Om inte, möjligen ett år kortare. De som inte accepterar att det var en påsk, har alla olika åsikter om vilken högtid det var
istället. Kanske finns det inte tillräckligt med fakta för att vi ska veta säkert.
Robert Jamieson, AR Fausset och David Brown

Suckot, lövhyddofesten [firas] för att påminna om judarnas 40-åriga ökenvandring
efter uttåget ur Egypten. [I dag] bygger man en
”sucka” [som] är en hydda med löv och kvistar till
tak, där himlen syns igenom. Suckan smyckas
med frukt, grönt och pappersdekorationer.
Det judiska året

Kvinnan som var otrogen

–
–
–

Joh 7:11–10:21

Sju herdar
som arbetat
med att vakta
boskap
Jesus under
högtiden
Jesus går till lövhyddohögtiden
i Jerusalem. Lovar
strömmar av
levande vatten till
dem som tror på
honom.
–
–
–
7:11–52

Kvinnan och
Om Faderns
otroheten
vittnesbörd
En kvinna släpas Jesus talar om
fram till Jesus, ta- sig själv som
gen på bar gärvärldens ljus.
ning i äktenskaps- Förklarar att
brott. Anklagarna Fadern som sänt
drar sig undan och honom vittnar
Jesus dömer inte. om vem han är.
–
–
–
–
–
–
7:53–8:11
8:12–20

Mobben vill
stena Jesus
Jesus fortsätter
att argumentera
och försvara vem
han är. Judarna
tar upp stenar och
vill döda honom
som hädare.
–
–
–
8:21–59

En blindfödd
får sin syn
Jesus helar en
man som varit
blind från födseln.
Jesus förklarar att
det inte är mannens synd som
gjort honom blind.
–
–
–
9:1–12

Jesus – den
Reaktioner
gode herden
på helandet
Den helade man- Jesus talar om
sig själv som den
nen förhörs och
anklagas av farise- gode herden, en
erna. Jesus säger herde som ger sitt
att det är fariseer- liv för fåren. Jesus
na som är blinda, betonar att han
och de blinda ser. ger sitt liv frivilligt.
–
–
–
–
–
–
9:13–41
10:1–21

Jesus och kvinnan som begått äktenskapsbrott
En äktenskapsbryterska förs
till Jesus
Fariseer och skriftlärda
kommer till Jesus med en
kvinna som de ertappat
med att begå äktenskapsbrott (Joh 7:53–8:4).

Hela upplägget
var en fälla
Det är ingen tvekan om
att de försökte – ännu en
gång – att sätta dit Jesus:
a) ville han stena kvinnan
skulle han förlora stödet
bland sina anhängare,
b) ville han fria skulle han
öppet bryta mot lagen.

De försöker
sätta Jesus
på prov
De vill sätta Jesus på
prov genom att kräva att
hon ska stenas till döds
enligt lagen (Joh 8:5–6a
jfr 3 Mos 20:10).

De brydde sig
inte om kvinnan
Hon var ointressant. Om
de nu ertappats – var
fanns mannen? Lagen
stipulerar samma straff
för både kvinnan och
mannen. Redan här har
de sagt att de egentligen
inte bryr sig om lagen.

Jesus ritar
med fingret
i sanden
Till deras förvåning böjer
sig Jesus bara ner och
ritar med sitt finger i
sanden på marken (Joh
8:6b).

Vad skrev Jesus
i sanden?
Det finns flera förslag:
a) Han markerar distans.
b) Han skriver upp anklagarnas egna synder.
c) Han skriver 2 Mos 23:1.
d) Han hänvisar till Jes
10:22 om Israels synd
”som havets sand”.

De religiösa
ledarna går,
en efter en
Jesus säger ”Den som är
utan synd kastar första
stenen”. Så ritar han igen.
De religiösa ledarna går
en efter en (Joh 8:7–9).

Inte heller
Jesus dömer
kvinnan
När alla har gått talar
Jesus till kvinnan. ”Inte
heller jag dömer dig”,
säger han. ”Gå och
synda inte mer”
(Joh 8:10–11).

En fråga
om perspektiv
a) Jesus såg kvinnor med
kärlek, fariseerna med
förakt (”sådana kvinnor”).
b) Jesus såg på henne
i nåd, de ville straffa.
c) Jesus såg till hennes
framtid, de bara till
hennes förflutna.

Jesu ord och gärningar skapar konflikter

Frågor om textens
ursprunng
Texten saknas i de äldsta
handskrifterna och har
troligen inte hört till
evangeliet från början
men anses ändå av de
flesta vara en autentisk
berättelse om Jesus
(jfr Joh 21:25).

Avsnittets olika stycken har ett gemensamt
mönster. Det kan struktureras så här:

Joh 8:12–30

Joh 8:31-59

Joh 9:1–41

Joh 10:1–21

Joh 10:22–42

Jesus säger
(eller gör) något
utmanade

Jesus säger:
Jag är världens
ljus (8:12)

Jesus säger:
Sanningen ska
göra er fria
(8:31–38)

Jesus helar och
säger: Så länge jag
är i världen är jag
världens ljus (9:1–7)

Jesus säger:
Jag är den gode
herden (10:1–21)

Jesus säger:
Jag och Fadern är
ett (10:22–30)

Det leder till
en kontrovers
eller en
diskussion

Kontrovers: Skapar
livlig debatt med
fariseerna
(8:13–29)

Kontrovers: Judar
lyssnar och börjar
sedan argumentera
emot (8:39–58)

Kontrovers: Leder
till att fariseerna debatterar med mannen
som helats (9:8–34)

Kontrovers:
Judarna börjar
debattera med
varandra (10:19–21)

Kontrovers: Judarna
börjar debattera
livligt med Jesus
(10:31–39)

Föder en reaktion
hos personen
eller gruppen
som lyssnar

Reaktion: Många
kom till tro på
honom (8:30)

Reaktion: De tar
upp stenar för att
döda honom
(8:59)

Reaktion: Den
helade kommer
till tro på Jesus
(9:35–41)

Reaktion: Judarna
förstår inte (10:6),
splittras inbördes
(10:19–21)

Reaktion: Nytt försök
att döda honom
(10:31), andra kommer till tro (10:40–42)

Hela avsnittet, 7:53–8:11, som
traditionellt kallas pericope adulterae,
ingår inte i de tidigaste och bästa manuskripten och var nästan med säkerhet inte en
del av det ursprungligs evangeliet... [utan]
representerar ett senare tillägg till texten.
The Net Bible

Enligt Mose lag... skulle den som vittnat om brottet kasta den första
stenen (5 Mos 17:6–7). Genom den utmaning som Jesus nu lade fram
sattes de anklagade i ett dilemma. Om de var utan synd, hur hade de
kommit att bli vittnen till äktenskapsbrottet? Och om de inte var utan
synd, hur kunde de då anklaga kvinnan? När de gick erkände de att de
inte befann sig i en position där de kunde agera domare över andra.
Merrill Tenney

Abel – herden
som dödades
av sin bror
Son till Adam och Eva
(1 Mos 4: 2) som blev
herde. Hans offer behagade Gud mer än
Kains (1 Mos 4:4) vilket
gjorde hans storebror
avundsjuk. Så Kain slog
ihjäl Abel (1 Mos 4:8).
Jakob – herden
som arbetade
för sin svärfar
Jakob var herde hos sin
svärfar Laban (1 Mos
30:29–31). Han gifter
sig med Labans döttrar
och skaffar sig egna
hjordar som han kan ta
med sig hem när han
bryter upp.
Mose – herden
som lärde ledarskap i öknen
Mose flyr till Midjans
öken och vallar får åt
sin svärfar (2 Mos 3:1).
Fyrtio år som herde i öknen förbereder Mose för
de uppgifter Gud har tänkt
för honom, som ledare för
uttåget ur Egypten.
David – herden
som skrev
herdepsalmen
Som liten fick David vakta
familjens får (1 Sam
16:11). Kamp mot lejon
och björn förberedde
honom för uppgiften som
kung (1 Sam 17:36). Han
skrev om hur ”Herren är
min herde” (Ps 23).
Amos – herden
som profeterade
om Jesus
I Tekoa, en liten stad
knappt två mil sydöst
om Jerusalem, verkade
herden Amos (Amos 1:1).
Han togs från sin hjord för
att bli Herrens profet
(Amos 7:15). Han profeterade till norra riket.
Herdarna vid
stallet – som fick
se Messias
På en äng utanför Betlehem vaktade herdar sin
hjord (Luk 2: 8). Kanske
var det får avsedda för
offer i templet. De fick
höra änglar och gick för
att tillbe den nyfödde
frälsaren (Luk 2:13–20).
Jesus – den
gode herden
för oss alla
Jesus beskrivs som den
gode herden. Han leder
sin hjord och skyddar den
(Matt 2:6). Han talar om
herden i liknelser (Luk
15:3–7). Även vid domen
ser han sig som herde för
hjorden (Matt 25:32).
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Vem är egentligen min nästa?

Luk 10:1–11:54
–
Samarien

De 72
sänds ut
Jesus sänder ut
72 lärjungar att på
egen hand förkunna att Guds
rike snart är här.
Han ger tydliga
instruktioner.
–
–
10:1–16
–

De 72 kommer
tillbaka
Efter utfört
uppdrag kommer
de tillbaka glada.
Jesus hjälper dem
förstå vad de varit
med om och ger
dem perspektiv.
–
–
10:17–24
–

Den barmhärtige
samariern
Jesus svarar en
laglärd på frågan
om vem som är
min nästa genom
att berätta om
den barmhärtige
samariern.
–
–
10:25–37
–

• Tre berättelser
där systrarna
förekommer
• Jesus besökte
Marta och henns
syster Maria i Betania (Luk 10:38),
Marta klagade på sin
syster Maria som
inte hjälpte till i hushållsarbetet utan
lyssnade vid Mästarens fötter (Luk
10:40).
• Marta mötte Jesus
när han kom efter
brodern Lasarus död
(Joh 11:20). Hon
uttryckte sin tro på
att Jesus är Messias
(Joh11:27).
• Maria tog en flaska
dyrbar nardus och
smorde Jesu fötter
och torkade dem
med sitt hår (Joh
12:3).

F

Vem av
systrarna
liknar du mest
i ditt kristna liv,
Marta eller
Maria?
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Jesus talar
om bönen
Jesus undervisar
lärjungarna om
bön. Han upprepar Fader vår och
betonar behovet
av uthållighet
i bönen.
–
–
11:1–13
–

Liknelsen om den barmhärtige samariern
Mannen blir
överfallen av
rövare

MARTA
OCH MARIA

Jesus hos Marta
och Maria
Jesus besöker
systrarna Marta
och Maria. Marta
blev sur för att
Maria inte hjälpte
till, men Jesus
försvarar henne.
–
–
10:28–42
–

En laglärd ville sätta
Jesus på prov (Luk
10:25–29). Frågan till
Jesus blir till slut ”Vem är
min nästa?” Som svar på
frågan berättar Jesus en
liknelse om en man som
blev överfallen av rövare
på vägen till Jeriko (Luk
10: 30). Efter attacken
blev mannen liggande
på vägen halvdöd och
naken.

Demonen och
Guds finger
Jesus demonstrerar Guds makt
genom att driva ut
en ond ande. Det
leder till anklagelser och debatt om
vem han är.
–
–
11:14–36
–

Frågan är inte
vem som är
min nästa

En präst
kom på
vägen

En präst kom förbi. Men
han passerade mannen
(Luk 10:31). Hade mannen varit död hade prästen blivit oren av att röra
honom (3 Mos 21:1ff).

Mannen tog den slagne
på sin åsna och förde
honom till ett värdshus.
Han betalade han för
mannens fortsatta vård
och lovade att komma
En levit
En samarier
tillbaka (Luk 10:34b–35).
kom på
kom på
Jesus frågade den lagvägen
vägen
lärde: ”Vem var den
En levit, en tempeltjänare Så kom en samarier (Luk slagne mannens nästa?”
av Levi stam men inte
10:33–34a). Som samari- Och fick svaret ”Den som
visade barmhärtighet mot
ättling till Aron, kom förbi. er var han föraktad av
Även han gick en omväg judarna. Men han fylldes honom”. Jesus svarar
och lät mannen ligga på av medlidande, stannade, ”Gå du och gör samma
sak” (Luk 10:36-37).
vägen (Luk 10:32).
förband mannens sår.

Vägen från
Jerusalem
till Jeriko

5 km

Jerusalem
650 möh
Höjdskillnad
– från Jerusalem
till Jeriko är
det 910 meter

Ve-rop över
fariseerna
Jesus bjuds hem
till en farise, men
det leder till att
han i sex verop
fördömer deras
lagiskhet som
saknar kärlek.
–
–
11:37–54
–

Jeriko
260 muh
Någonstans
utefter
vägen

Jordan

Marta, Marta,
du bekymrar
dig och oroar
dig för
så mycket.
Men bara ett
är nödvändigt.
Maria har valt
den goda delen,
och den ska
inte tas
ifrån henne.
(Luk 10:41–42)

Ve er!

Döda havet

På väg från Jerusalem
ner till Jeriko
(Luk 10:30)
Havsnivån – Jeriko
ligger 260 meter
under havsytan

JERUSALEM

Enligt historieskrivaren Josefus var vägen omkring 150 stadier, motsvarande 28,5 km

Vägen till Jeriko
ansågs mycket farlig
Vägen från Jerusalem till Jeriko
var knappt 30 km, mestadels
utför. Jeriko ligger drygt 900
meter lägre än Jerusalem. Berg
och branter efter vägen var tillhåll
för rövare och vägen ansågs
farlig att färdas på.

En samarier kunde aldrig
vara en nästa för en jude
Ordet ”nästa” (10:29) betyder
”någon som är nära”. Judarna
tolkade det att syfta på andra judar, på personer i ett nära
religiöst sammanhang. De uteslöt uttryckligen samarier och
utlänningar ur den gruppen.

Inte vad man säger
utan vad man gör
Jesus illustrerar skillnaden mellan bekännelse och liv. Det är
inte de som förväntas ingripa
som gör rätt, utan den man inte
förväntar något av. Handlingen
(medkänslan) och inte bekännelsen är avgörande.

Valet mellan nuet
Valet mellan
TRE VAL SOM
och evigheten
prestation och nåd
JESUS
Vad
är
viktigast:
Att
glädja
Vad
är
viktigast: Att ta tid att
STÄLLER
mig över vad Gud gör genom lyssna och försöka tillämpa
OSS INFÖR
mig nu, eller att glädja mig
Herrens ord eller att
Så utmanar Jesus
oss i texterna.

över att jag en gång ska
komma till himlen? (10:20)

JERIKO

Jesus vänder på
mannens fråga
Den laglärde mannen frågade
”Vem är min nästa?” Men Jesus
vänder på frågan ”För vem är
du en nästa?” Och svaret blir:
Du är det för den du visar
barmhärtighet. Den laglärdes
fråga vändes mot honom själv.

Valet mellan yttre
regler och inre liv
Vad är viktigast: Att uppfylla
yttre normer, krav och regler
eller att växa till sin inre
ansvarsfullt ta hand om alla
människa och karaktär och
vardagsbestyren? (10:39–42) visa medkänsla? (11:38–40)

Tusentals människor kring Jesus

–
–
Luk 12:1–13:21
Joh 10:22–39

Jesus varnar
Jesus varnar
för fariseerna
för habegär
Jesus talar till
Jesus berättar
lärjungarna och
liknelsen om
varnar för fariseer- mannen som
nas surdeg. Han
byggde nya lador,
talar om det mot- och varnar för
stånd som de kom- jakten på många
mer att få möta.
ägodelar.
–
–
–
–
12:1–12
12:13–21
–
–

Jesus om vad
som är viktigt
Jesus upprepar
tankar från Bergspredikan. Han
talar om bekymmer, om Guds
omsorg och om
våra hjärtan.
–
–
12:22–53
–

Jesus talar om
att tyda tecken
Jesus talar till
folket och anklagar dem för deras
oförmåga att tyda
tecken i tiden. Det
kommer att få
konsekvenser.
–
–
12:54–59
–

En hektisk dag för Jesus
Jesus driver
ut en demon
Ett under inleder
den hektiska
dagen. Jesus
driver ut en ond
ande. Folket
häpnar men
ifrågasätter också
Jesu makt (Luk
11:14–26).

Jesus vänder sig
till folket
Mer folk strömmar
till. Jesus anklagar
dem för att vara
ett ont släkte. Talar
om ögat som
kroppens lampa
(Luk 11:29–36).

Jesus ansätts
av skriftlärda
På vägen ut ansätts han
av skriftlärda som försöker
sätta dit honom.
(Luk 11:53–
54).

Jesus talar
om olyckor
Några berättar om
illdåd. Jesus svarar att det inte är
synd som ligger
bakom olyckor,
men manar ändå
till eftertanke.
–
–
13:1–9
–

Jesus helar krokryggig kvinna
På sabbaten helar
Jesus en kvinna
med krokig rygg.
Jesus anklagar
dem som kritiserar och kallar dem
för hycklare.
–
–
13:10–21
–

Judarna vill på
nytt döda Jesus
Vid tempelinvigningsfesten vill de
judar som hört
Jesu undervisning
stena honom till
döds. Men Jesus
kommer undan.
–
–
–
10:22–39

I avsnittet från Luk 11:14 till 13:9 beskrivs en intensiv dag i Jesu liv,
där han snabbt går från under till undervisning och från debatt till
proklamation. Följ honom steg för steg.

Jesus talar till
lärjungarna (I)
Jesus vänder sig först till
sina lärjungar. Han varnar
för fariseernas surdeg och
säger att de inte ska
vara rädda.
(Luk
12:2–12).

Jesus talar till
sina lärjungar (II)
Jesus uppmanar
dem att inte göra
sig bekymmer
utan se till Guds
omsorg. Sök
Guds rike är
uppmaningen.
Luk 12:22–40

Jesus talar
till folket
Jesus säger att
folket kan tyda
vädret men de förstår inte att tyda
tidens tecken.
(Luk 12:54–59).

Hur en troende
kan se på
olyckor och
katastrofer

Jesus beskriver
två okända olyckor
(Luk 13:1–9)
Varken berättelsen om
Pilatus illdåd mot galileer
(13:1) eller tornet i Siloam
som rasat samman (13:4)
är kända från utombibliska
källor. Men dessa tragiska
händelser föder ändå
frågor.
Är olyckor ett
Guds straff
för min synd?

Ytterst frågar folket Jesus
”Är det offrens eget fel att
de drabbas av olyckor?”
(Luk 13:2). Underförstått,
frågar de, är olyckorna
som drabbar oss eller
andra ett straff från Gud
för vår synd?

Eller är olyckor
ett straff för mina
föräldrars synd?

I en annan text (Joh 9:2)
frågas rakt ut om det
i stället kan vara föräldrars
synder som tas ut på deras
barn. De frågar: ”Vem har
syndat så att han föddes
blind? Han själv eller hans
föräldrar?"

Jesus är övertydlig, olyckor
är inte straff

Jesus tillbakavisar att
olyckor sker som ett straff,
vare sig för offrets eller
föräldrarnas synd. De som
drabbas, säger Jesus, är
på intet sätt större syndare
än oss som skonats (Luk
13:2,4).

Olyckor kommer
av att vi lever
i en fallen värld

Den värld vi lever i är inte
fullkomlig. Ett resultat av
syndafallet är att världen
inte längre är den skapelse
där ”allt var gott” (1 Mos
1:31). Men Guds allmänneliga nåd gör att det inte är
så illa det skulle kunna vara.

Livet i en
fallen värld är
inte rättvist

Jesus talar
med en kvinna
Ur folkhopen ropar
en kvinna. Jesus
svarar henne att
lycka kommer från
att lyda Guds Ord.
(Luk 11:27–28).

MÅLTIDER

Jesus gäst
hos en farise
Jesus äter med
fariseerna, går till
attack mot dem
som ser mer till det
yttre än till det inre
(Luk 11:37–52).

Fest hemma
hos Levi
MED JESUS Måltid: Med Levi
Enligt Lukas bjuds som just lämnat allt
Jesus in till mål- Budskap: Frågan
tider fem gånger. om vem som
Så använder han behöver läkare
dessa tillfällen.
(Luk 5:29–31).

Folkmassan växer
till tusental
Under tiden kommer nya människor
till. Tusentals står
nu och väntar på
att få höra honom.
(Luk 12:1).

Måltid hos
en farise
Måltid: Tillsammans
med sina kritiker
Budskap: Frågan
om vem som fått
mest förlåtet
(Luk 7:36–50).

Jesus svarar
en ur folkhopen
Jesus svarar en
som ber om hjälp
med att skifta ett
arv genom att
varna för habegär
(Luk 12:13–21).

Till bords
med farise
Måltid: Tillsammans
med sina kritiker
Budskap: Frågan
om vad som är
sann renhet
(Luk 11:37–52).

Jesus svarar
på Petrus fråga
Jesus talar om
förvaltarskap. Han
påpekar att motivation måste
komma inifrån
(Luk 12:41–53).

Några kommer
och berättar
Nya kommer till och
berättar om olyckor
och våld. Inte Guds
straff men en varning
för alla, säger Jesus
(Luk 13:1–9).

Måltid hos
en i Rådet
Måltid: Med de religiösa makthavarna
Budskap: Frågan
om vad som är
sann ödmjukhet
(Luk 14:1–24).

Besök hos
Sackeus
Måltid: Med nyomvände Sackeus
Budskap: Frågan
om omvändelsens
konsekvenser
(Luk 19:5–10).

En troende är inte
skyddad från olyckor
mer än andra. Katastrofer
och olyckor drabbar inte
efter skuld eller förtjänst.
Men i Guds plan kan det
finnas enskilda undantag
för särskilda syften.

Varje olycka
uppfordrar ändå
till ett gensvar

Jesus menar ändå att
olyckorna och illdåden
borde få oss att tänka över
livet. Vi drabbas på grund
av synden, om än inte vår
egen synd. Och därför
pekar det på vårt behov
av Guds nåd (Luk 13:3,5).
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–
–

Jesus flyr till andra sidan Jordan

Luk 13:22–17:10
Joh 10:40–42

Du är alltid hos
mig, och allt
mitt är ditt. Men
nu måste vi
hålla fest och
vara glada, för
din bror var död
och lever igen,
han var förlorad
och är
återfunnen.
(Luk 15:31–32)

HUR MÅNGA
BLIR
FRÄLSTA
TILL SLUT?

• Några frågar: ”Är
det bara några få
som blir frälsta?”
(Luk 13:23). Hur
många kommer till
slut att bli frälsta?
• Alla blir inte
frälsta (Luk 16:23).
• Några som vi trodde skulle bli det blir
det inte (Matt 7:21ff).
• Andra som blir det
trodde vi inte skulle
tillhöra de frälsta.
• Det finns ingen
andra chans efter
detta liv (Hebr 9:27).
• Till sist är det bara
Gud som vet. Det
kan vara många fler
frälsta än vi tror.
• Vårt ansvar är att
göra vad vi kan för
vår egen och andras frälsning i dag.
(Luk 13:24).

F

Har du någon
gång beräknat
kostnaden av
ditt lärjungaskap?
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Jesus till andra
sidan Jordan
Jesus lämnar Jerusalem och går
över till den östra
sidan av Jordan.
Han talar till
många och många
kommer till tro.
–
–
–
10:40–42

Jesus om den
trånga porten
Jesus vänder
tillbaka mot Jerusalem. På vägen
undervisar han
om den trånga
porten och klagar
över Jerusalem.
–
–
13:22–35
–

Jesus helar
en sjuk man
Jesus helar en
man med vatten
i kroppen. Han
undervisar om
ödmjukhet och att
vi ska se de svaga och utsatta.
–
–
14:1–24
–

Kostnaden att
vara en lärjunge
Jesus talar om
kostnaden att följa
honom. Bland
annat säger han
att en lärjunge
måste ta sitt kors
på sig varje dag.
–
–
14:25–35
–

Tre liknelser om
det förlorade
Jesus berättar tre
liknelser: om det
förlorade fåret,
om det borttappade myntet och
om den förlorade
sonen.
–
–
15:1–32
–

Vad kostar det att vara en Jesu lärjunge?

Om att hata
sin far och
sin mor
Texten: Luk 14:25–26
Kärleken till Jesus ska
vara så stor att alla andra
relationer – till föräldrar,
familj och sig själv –
uppfattas som hat i
jämförelse med den.

Om att ta sitt
kors på sig
varje dag
Texten: Luk 14:27
En som bär sitt kors är
på väg mot döden. Att
vara dömd till korsdöden
är att ha förlorat rätten
till sitt eget liv. En lärjunge
ger upp rätten till sitt liv.

Om mannen
som ville
bygga ett torn
Texten: Luk 14:28–30
Byggmästaren, likt
lärjungen, måste beräkna
kostnaden – annars blir
han till allmänt åtlöje för
sin oförmåga att fullfölja
sina planer.

Jesus om tro
och pengar
Jesus talar om
pengar. Om att
använda pengar
vist, om att älska
pengar och om
den rike, Lasarus
och evigheten.
–
–
16:1–31
–

Om kungen
som var på
väg ut i strid
Texten: Luk 14:31–33
Kungen, likt lärjungen,
måste beräkna kostnaden – annars kan hans
handlingar leda till katastrof för honom själv och
för det han representerar.

Jesus om att
vara en tjänare
Jesus varnar för
förförelsen som
kommer och
berättar liknelsen
om tjänarna som
arbetar utan
förväntan om lön.
–
–
17:1–10
–

Om saltet
som mister
sin sälta
Texten: Luk 14:34–35
Salt hämtades från stranden av Döda havet i
block. När regn löst ut
själva saltet dög blocken
inte längre. Överlåtelsen
är den kristnes salt.

Den förlorade sonen, den förlåtande Fadern, den avundsjuka brodern
ARVET: En son begär
ut sin del av arvet
Text: Luk 15:11–12
Jesus berättar en liknelse: En
man hade två söner. Den ena av
dem begär ut sin del av arvet.

SLÖSERIET: Sonen
slösar bort hela arvet
Text: Luk 15:13–14a
Sonen sålde allt han fick, tog
pengarna och flyttade långt bort.
I främmande land slösade han
bort allt han hade fått. Till slut
var han helt pank.

FÖRNEDRINGEN: Sonen
får livnära sig som herde
Text: Luk 15:14b–16
Då drabbades landet av hungersnöd och för att försörja sig fick han
ta jobb som herde åt svin. Han såg
att svinen fick bättre
mat än vad han själv fick.

INSIKTEN: Sonen
inser sin möjlighet
Text: Luk 15:17–18a
Han kom då att tänka på dem
som jobbade åt hans far: ”Reser
jag hem kan jag kanske få jobba
där, och då har jag det i alla fall
bättre än här”.

VÄND
PUNKT

VÄGEN BORT

VÄGEN HEM
BESVIKELSEN: Brodern
blir arg och avundsjuk
Text: Luk 15:25–32
När den äldre brodern får veta
vad som hänt blir han arg. Han
tycker det är orättvist. Fadern
försöker tala honom tillrätta.

FÖRVÅNANDE
PARADOXER
I BIBELN

Bibeln innehåller
en rad förvånande slutsatser om
livets ordning.

FESTEN: Sonens hemkomst firas med en fest
Text: Luk 15:22–24
Fadern ordnar en fest för sonen.
Han säger ”Min son som var död
lever igen, han var förlorad men
är återfunnen”.

Den omvända
ordningen:
Först ska bli sist
Gud använder den som vi
minst väntar oss. ”De som
är sist ska bli först, och de
som är först ska bli sist”
(Luk 13:30).

MÖTET: Sonen tas emot
av faderns öppna famn
Text: Luk 15:20b–21
Fadern väntar. När han ser sin
son springer han emot honom
omfamnar och kysser honom.
Sonens tal bryr han sig inte om.

Den omvända
ordningen:
Minst ska bli störst
Gud använder den som ser till
andra framför sig själv: ”Den
som vill vara störst bland er
ska vara de andras tjänare”
(Matt 20:26).

VANDRINGEN: Sonen
vänder hem till sin far
Text: Luk 15:18b–20a
Så ger han sig av, och under
vandringen övar han på sitt tal
till far: ”Jag har syndat, är inte
värdig, kan jag ändå få ett jobb”.

Den omvända
ordningen:
Svag ska bli stark
Gud använder den som ser sitt
behov av hans kraft: ”Det som för
världen var svagt har Gud utvalt
för att låta det starka stå där med
skam” (1 Kor 1:27, 2 Kor 12:10).

Jesus uppväcker Lasarus

Matt 19:1–12
Mark 10:1–12
Luk 17:11–18:14
Joh 11:1–54

Betania

Jesus på väg
till Betania
Lasarus i Betania
ligger sjuk. Systrarna Marta och
Maria sänder bud
efter Jesus. Till
slut styr han sina
steg mot Betania.
–
–
–
11:1–16

Andra personer som
uppväckts
från de döda
Jesus uppväcker
Lasarus
När Jesus kommer fram är Lasarus död. Han tar
med systrarna till
graven och uppväcker Lasarus
från de döda.
–
–
–
11:17–44

Rådet planerar
att döda Jesus
När det religiösa
ledarskapet får
höra om undret
beslutar de, med
översteprästen i
spetsen, att
Jesus ska dödas.
–
–
–
11:45–54

Jesus botar
tio spetälska
Jesus möter tio
spetälska. Jesus
helar dem alla,
men bara en av
dem återvänder
till Jesus för att
tacka honom.
–
–
17:11–19
–

Jesus om Guds
rike och framtiden
Till fariseerna
talar Jesus om att
Guds rike är ”mitt
ibland er”. Till lärjungarna om tider
av väntan på
Jesu återkomst.
–
–
17:20–37
–

Det fantastiska undret i Betania
Lärjungar
Jesus

En budbärare sänds
till Jesus
Systrarna skickar en
budbärare som ska
hämta Jesus (Joh 11:3–5).

Under väntan
dör Lasarus
och begravs
Medan Jesus går mot
Betania dör Lasarus
och läggs i graven
(Joh 11:11–16).

Inget löfte om
omedelbara
bönesvar
Guds svar kommer inte
alltid genast. Även för den
som ber till Gud och väntar bönesvar kan situationen bli värre innan den
blir bättre. Gud svarar på
bön när hans tid är inne.

Betfage

Jerusalem

Avstånd
till Jerusalem
3,2 km

Jesus ropar på
Lasarus och han
kommer ut levande
Stenen rullas bort, Jesus ropar
på Lasarus och han kommer
ut levande (Joh 11:38–44).

Marta

Lasarus hade varit
död i fyra dagar
– död på riktigt
Enligt judisk tradition
stannade själen nära
kroppen i tre dagar i hopp
om att kunna återvända.
Fyra dagar (Joh 11:17)
kan vara ett sätt att säga
att allt hopp var ute.

Olivberget

Tillsammans
går de till
Lasarus grav
Marta hämtar Maria och
tillsammans går de till
Lasarus grav (Joh 11:29–37).

Maria

Lasarus blir sjuk
– de sänder bud
efter Jesus
Lasarus är sjuk. Systrarna
Marta och Maria sänder bud
efter Jesus som befinner
sig i Pereen (Joh 11:1–5).

Gamla
staden

Marta går ut
och möter
Jesus
När Marta får höra att Jesus
kommit till staden går hon ut
och möter honom. Maria stannar
kvar hemma (Joh 11:17–28).

Budbärare

Jesus talar om
skilsmässa
På väg från Galileen till Jerusalem
samtalar Jesus
med fariseer och
lärjungar om hur
Gud ser på skilsmässor.
19:1–12
10:1–12
–
–

BETANIA

Men Jesus tar
tid på sig att
gå till Betania
Jesus stannade två dagar innan han
började gå. Det tar minst fyra dagar
innan han är framme (Joh 11:6–10).

1 2 3 4

Jesus berättar
två liknelser
Om änkan och
domaren angående uthållighet i
bön, och om farisen och tullindrivaren angående
ödmjukhet.
–
–
18:1–14
–

Konsekvenserna
av Jesu under
i Betania
Många kom till tro. Men när
fariseerna får höra beslutar de att döda Jesus
(Joh 11:45–57).

El-Azaryeh
(Betania)
500 m

Lasarus

LASARUS
GRAV

Undret ledde till
beslutet att röja
Jesus ur vägen
På ett sätt gav Jesus sitt
liv för Lasarus. Det var
som en följd av det här
undret som de religiösa
ledarna beslutade sig
för att döda Jesus (Joh
11:18,45–53).

Sonen till en
kvinna i Shunem
(2 Kung 4:18–37)
Elisha kommer till Shunem. En kvinnas son
dör med huvudsmärtor.
Elisha går in till pojken,
lägger sig på pojken som
får livet tillbaka och nyser
sju gånger.
Död man får
liv i Elishas grav
(2 Kung 13:20–21)
Elisha är död och lagd
i en grav. När andra av
rädsla för rövare i all hast
kastar ner en annan död
man i hans grav får
mannen livet tillbaka när
han rör vid Elishas ben.
Änkans son
i Nain
(Luk 7:11–17)
När Jesus kommer till
Nain bär man en mors
ende son har dött. Jesus
förbarmar sig över henne, rör vid båren, säger
”Stå upp” och den döde
pojken reser sig upp.
Jairus
dotter
(Luk 8:54–55)
Jairus gick till Jesus och
bad att han skulle hela
hans dotter. Jesus blev
förhindrad på vägen och
hon hann dö. Men Jesus
tar hennes hand och hon
vaknar upp på nytt.

Så ser det
ut i dag.

Väntan får inte
alltid en begriplig
förklaring
”Om du varit här...” (Joh
11:21,32) säger både
Marta och Maria. Men de
fick ingen förklaring, för
Gud är inte skyldig att
tala om för oss orsaken
till sitt handlande.

Sonen till änkan
i Sarefat
(1 Kung 17:21–22)
Elia kommer till Sarefat
och möter en fattig änka.
Hennes son blir sjuk och
dör. Men Elia ber för
honom tre gånger och
Herren ger pojken livet
tillbaka.

Graven i Betania
kan vara platsen
där det hände
Det finns en plats i
El-Azaryeh som kallas
Lasarus grav. Traditionen
går långt tillbaka. Det är
troligt men inte säkert
att det var här Jesus
gjorde sitt under.

Förunderligt nog... dröjer [Jesus]... i två
dagar (Joh 11:6) [med att gå till Betania]. Var han
upptagen? Hade han andra viktiga åtaganden?
Nej. Syftet för dröjsmålet var ”...att visa Guds
härlighet” (Joh 11:4) och ”för er [lärjungarnas]
skull, för att ni ska tro” (Joh 11:15).

Det judiska sättet att förbereda en kropp för begravning
innebar att linda in kroppen i bindor från armhålorna till
fötterna, axlarna lämnades bara. Ett tygstycke sveptes sedan
runt huvudet. Det skulle hindrat Lasarus från att röra sig. Den
enda förklaringen till att han visar sig i öppningen är att
samma kraft som uppväckte honom förde honom ut ut graven.

Chuck Swindoll

Merrill Tenny

Dorkas
från Joppe
(Apg 9:40)
Dorkas från Joppe blev
sjuk och dog. Petrus
föll på knä och bad för
henne, och sa sedan ”Stå
upp”. Hon öppnade sina
ögon och satte sig upp.
Livet hade återvänt.
Eutychus från
Troas
(Apg 20:1–12)
Eutychus satt i ett fönster,
somnade och föll ut från
tredje våningen. Paulus
tog honom i sina armar
och förklarade att han
var i livet igen. Eutychus
kunde gå hem till sig.
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Matt 19:13–20:33
Mark 10:13–52

Jesus ser Sackeus i fikonträdet

Luk 18:15–19:27
–

[Jesus sa]: Ett
återstår dig, sälj
allt du äger och
dela ut åt de fattiga.. kom sedan
och följ mig.
(Luk 18:22)

Jesus låter
barn komma
Lärjungarna vill
hindra folk med
barn att komma till
Jesus. Men Jesus
kallar dem till sig.
”Guds rike tillhör
sådana som de”.
19:13–15
10:13–16
18:15–17
–

Jesus och den
rike mannen
En rik frågar vad
han ska göra för
att få evigt liv. Jesus säger ”Sälj allt,
det är svårt för
den rike att komma in i Guds rike”.
19:16–30
10:17–31
18:18–30
–

Lönen för arbete
i vingården
En liknelse. En
jordägare anställer daglönare vid
olika tider men
alla får lika lön.
Det var ändå rättvist, säger Jesus.
20:1–16
–
–
–

Två under i Jeriko
Efraim

• Jesus jämför svårigheten för en rik att
komma in i himlen
med svårigheten för
en kamel att komma
igenom ett nålsöga
(Mark 10:25).
• Många påstår att
”nålsögat” syftar på
en trång port i Jerusalems mur som
kameler måste krypa
igenom.
• Men någon sådan
port har aldrig funnits. Det finns vare
sig historiskt eller
arkeologiskt stöd för
tanken.
• Berättelsen om
porten är en vandringssägen, en påhittad historia, som
uppstått långt senare för att ta udden av
Jesu ord om rikedomens faror.
• Jesus säger helt
enkelt: Det är svårt
för den rike att
komma in i himlen
(Jfr Matt 23:24)..

F

Är du för rik?
På vad sätt är
pengar ett
hinder för dig i
ditt andliga liv?
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Emmaus

Betfage

Jesus ser
Sackeus i trädet
Jesus ser tullindrivaren Sackeus
i ett träd och gästar hans hem.
Sackeus kommer
till tro och reder
upp sitt liv.
–
–
19:1–10
–

Liknelsen om
de tio punden
Jesus berättar liknelsen om tjänare
som får pund att
förvalta. Kungen
ger tjänarna förtroende efter hur
de förvaltat punden.
–
–
19:11–27
–

På väg mot Jerusalem och den sista påsken kommer Jesus och lärjungarna till
Jeriko. Evangelisterna berättar om två dramatiska händelser, först hur två blinda
män helas och sedan hur Jesus möter den rike tullindrivaren Sackeus.

Mullbärsfikonträd (en sykomor) • Grön året
om. Kan bli upp till 15 m hög. Lätt att klättra
i då stammen förgrenar sig nära marken.

10 km

FÖR NÅGON
ATT KOMMA
GENOM
NÅLSÖGAT

Jesus förutsäger Jesus botar
sitt lidande (III)
två blinda män
För tredje gången Två blinda vid
förutsäger Jesus vägkanten ropar
sitt lidande. Sam- till Jesus. Jesus
tal uppstår om
stannar, kallar till
vem som blir störst sig dem och
i himlen. Störst är helar dem. De
den som tjänar.
följer honom.
20:17–28
20:29–33
10:32–45
10:46–52
18:31–34
18:35–43
–
–

Jeriko

Jerusalem Betania
Betlehem

Sackeus
• Var andligt blind
• Utstött i sin rikedom
• När han hör om
Jesus söker han en
möjlighet att få se
honom • Folk förargar
sig på honom • Han
får sina andliga ögon
öppnade
• Tron omsätts
i handling • Gör
upp med sina
gamla skulder.

Slänger
manteln

Stadsgräns

Bartimeus
• Var fysiskt blind • Utstött
i sin fattigdom • När han hör om
Jesus söker han ett möte • Folk
försöker tysta honom • Tron
hjälper honom • Får sina ögon
öppnade • Blir en efterföljare.

De blinda männen
ropar efter Jesus
Två blinda män
sitter vid vägkanten. De hör att Jesus kommer och
ropar till honom.
Folk vill tysta dem.
(Matt 20: 29–31,
Mark 10:46–48,
Luk 18:35–39).

Jesus helar de
blinda männen
Men Jesus stannar upp, ber att
männen ska föras
till honom. En kastar sin mantel, för
en blind ett uttryck
för tro (Matt 20:32a,
Mark 10: 40–50,
Luk 18:40a).

De blinda männen
följer Jesus
Jesus frågar vad
de vill. De ber
om synen åter. Jesus rör vid deras
ögon, säger: Din
tro har hjälpt dig
(Matt 20: 32b-34,
Mark 51-52, Luk
18:40b-43).

Sackeus klättrar Jesus ser
Jesus gästar
Sackeus gör
upp i ett träd
Sackeus i trädet Sackeus hem
upp oförrätter
Tullindrivaren
Jesus vet var
Sackeus blir över- Mötet förändrar
Sackeus springer Sackeus finns,
lycklig, hoppar ner Sackeus. Han inte
i förväg, klättrar
tittar upp och
och bjuder hem
bara vänder om,
upp i ett träde för säger ”Jag vill
Jesus. Men folk
han gör upp sina
att få se Jesus
gästa ditt hus”
blir förargade
skulder.
(Luk 19:1–4).
(Luk 19:5).
(Luk 19:6–7).
(Luk 19:8–10).
• Om tullindrivare i Bibeln
Matteus var tullindrivare (Matt 10:3), Jesus kallas syndares och tullindrivares
vän (Matt 11:9), Jesus berättar en liknelse om en tullindrivare (Luk 18:9-14).

Vår parafras av Jesu utmanande ord om pengar och rikedom brukar
vara ”Så länge du sätter Gud först, är rikedom och ägodelar okej, till
och med något gott”. Och det är kanske sant, men vi glömmer den
betoning som Jesus och hela Nya testamentet sedan gör... ”Men
väldigt få människor klarar av att ha mycket och fortfarande sätta
Gud först, så för din egen skull, gå och sälj allt du äger”.
John Alexander

För Sackeus var det modigt att gå in
bland folket, för många kunde
ta chansen att knuffa, sparka eller
trycka till denna lilla tullindrivare...
Sackeus kunde ha blivit rejält
tilltufsad den dagen.
William Barclay

Intåg i Jerusalem under jubel

År 33 eKr
påskveckan

10 km

Betfage
Jerusalem Betania

Sex dagar
före påsk
Jesus kommer
till Betania
Jesus kommer till
Betania. Många
sökte efter honom
och det religiösa
ledarskapet
var oroligt för
följderna.
–
–
–
11:55–12:1,9–11

Söndag

Måndag/
Tisdag
Jesu intåg
Fikonträdet
i Jerusalem
som vissnar
Jesus rider in
Jesus kommer till
i Jerusalem på en ett fikonträd utan
åsna. Folket jublar frukt. Han föroch ropar Hosian- bannar trädet och
na. Konspiratiodet vissnar. En
nen mot honom
fråga om tro
tar form.
säger Jesus.
21:1–17
21:18–19,19-22
11:1–11
11:12–18,19–25
19:28–44
19:45–48,21:37–38
12:12–19
–

Måndag

Tisdag

Jesus talar
om sin död
Jesus förklarar att
stunden nu kommit (jfr Joh 2:4)
då han ska förhärligas. Han talar
om sättet på
vilket han ska dö.
–
–
–
12:20–50

Jesus talar
med fariseerna
Fariseerna ifrågasätter Jesu auktoritet. Jesus kontrar med en motfråga. Berättar
liknelse om en
vingård.
21:23–22:22
11:27–12:17
20:1–26
–

Tisdag

Matt 21:1–22:40
Mark 11:1–12:34
Luk 14:28–20:40,
21:37–38
Joh 11:55–12:1,
9–11,20–50

Tisdag

Jesus och talet Frågor om det
om uppståndelsen största budet
Jesus samtalar
Fariseerna
med saddukeer
försöker kontra
om uppståndelgenom att sätta
sen. Han anklagar dit Jesus med en
dem för att inte
diskussion om
kunna Skriften.
vilket som är det
Folk är förundrade. största budet.
22:23–33
22:34–40
12:18–27
12:28–34
20:27–40
–
–
–

O, Herre, fräls!
O, Herre, låt allt
lyckas väl!
(Ps 118:25)

Palmblad från träden och mantlar på marken
Jesu intåg i Jerusalem
innebar att han offentligt proklamerade att
han var Messias (jfr
”Stunden har kommit”
Joh 12:23). Intåget var
också en ”levande
liknelse” med syfte att
visa att hans rike ”inte
hör till denna
världen”
(Joh 18:36).

Lärjungarna
De hämtade Jesu åsnor,
deltog i processionen, skar
kvistar från träden, och
ropade. Men förstod först
långt senare betydelsen av
händelsen (Joh 12:16).

Åsnestoet

Fölet

Ropen

Hämtades av lärjungarna på Jesu befallning (Matt 21:6–8).
Jesus red möjligen på
båda åsnorna (21:2,7
”dem”), kanske en
del av vägen på
varje.

Jesus red på ett
åsneföl som ingen
tidigare ridit på
(Mark 11:2). Åsnan
uppfattades ofta som
en symbol för fred.
Uppfyller profetian
från Sakarja 9:10.

Folket ropar ”Hosianna”, citat från Ps 118:
25-26 (jfr Jes 62:11).
Knyter Jesus till
hoppet om Messias,
den kommande
kungen.

Folket utanför
murarna
Folkmassan bestod av människor på väg till Jerusalem,
pilgrimer från Galileen som
kände Jesu gärningar (jfr
Joh 12:17). Ropen kommer
från pilgrimspsalmerna.

Folket innanför
murarna
När Jesus kom in i staden
frågade man ”Vem är han?”
(Matt 21:10). Här är det människor från Jerusalem som
inte känner Jesus. De andra
pilgrimerna svarar.

Palmbladen
Palmblad används
för att symbolisera
rättfärdighet (Ps
92:13). Bara Johannes nämner att det
var palmblad de lade
framför Jesus.

Fariseerna
Händelsen gör att fariseerna drar slutsatsen att han
inte kan stoppas. De ber Jesus säga åt lärjungarna att
tiga, men ”då kommer stenarna att ropa” (Luk 19:40).

Mantlarna
Att breda ut mantlar
framför någon var att
upphöja honom (jfr
2 Kon 9:13), att visa
respekt. Också
manteln kopplas till
rättfärdighet (Job
29:14).

Barnen
Till slut drogs också barnen
med och stämde in i sången
och ropade ”Hosianna”
(Matt 21:15 jfr Ps 118:25).
Fariseerna ville få Jesus
att stoppa dem, han vägrar.

Profetian om intåget i Jerusalem från Gamla testamentet
Profetian (Sakarja 9:9)
”Fröjda dig stort, dotter Sion! Jubla, dotter
Jerusalem! Se, din kung kommer till dig,
rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en
åsninnas föl.”

Betydelsen (Så ska Messias komma)
• ”Dotter Sion, dotter Jerusalem” – personifiering, syftar på hela folket
• ”Din kung kommer till dig” – syftar på den väntande Messias
• ”Rättfärdig är han” – talar om hans väldes karaktär
• ”Segerrik är han” – talar om att han kommer för att befria
• ”Ridande på en åsna” – symbol, talar om att han kommer med frid

Den triumerande intåget i Jerusalem var vår Herres egen
deklaration om vem han var. Hans messianska uppdrag och
hans gudomliga värdighet var inte längre en hemlighet. De
gamla profetiorna hade uppfyllts, och Davids tron skulle inte
stå tom för alltid. Alla detaljer förenar sig i en högljudd och
modig proklamation till dotter Sion: ”Se din konung kommer”!
S Lewis Johnson Jr

Notera också
Som i många andra profetior
sammanvävs i sammanhanget
två perspektiv: (1) Jesu första
ankomst (9:9) och (2) Jesu
andra ankomst (9:10f)

Barnens röster var ekon av änglar, ekon av
lovsång från himlen långt borta, som barnens
inre snappat upp och deras läppar frambringade. Inte från de stora, från de visa eller från
de belästa, utan ”barns och spädbarns mun har
du berett en lovsång” (jfr Ps 8:3).
Alfred Edersheim

HOSIANNA

• Sammansatt av två
ord. Det ena betyder
fräls, det andra är
en förstärkande
artikel vid begäran.
Hosiá na eller
Hosianna är alltså
ett bönerop till Gud
”O fräls”, ”O, rädda
oss” I Psalm 118:25
används ordet och
översätts med:
”O, Herre fräls”.
• Ropet kom att
kopplas till hoppet
och bönen om
Messias ankomst.
• Folkets rop till
Jesus var ett uttryck
för att de såg honom
som den väntade utlovade Messias i
Gamla testamentet.
• Under den judiska
lövhyddohögtiden
ropar man än i dag
Hosianna och gör
en ”lulav”, en bukett
med bland annat
palmblad som ska
påminna om Guds
omsorg (se sidan 76).

F

Hur skulle det
se ut om Jesus
tågade in i din
hemstad i dag?
Hur skulle du
uppmärksamma hans
ankomst? Vad
skulle du ropa?
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Jesu predikningar

Jesus som talare och pedagog
Vi diskuterar ofta vad Jesus sa, men talar sällan om hur han förmedlade budskapet. Här är en översikt av några av hans metoder.

När Jesus hade
avslutat detta tal
var folket överväldigat av hans
undervisning,
för han undervisade med makt
och inte som
deras skriftlärda.
(Matt 7:28–29)

NÅGRA ANDRA
KÄNNETECKEN
PÅ JESU
UNDERVISNING

• Han vände sig
främst till vanliga
människor.
• Han använde ett
enkelt, lättbegripligt
språk så att alla
kunde förstå honom.
• Han berörde vardagliga ämnen så
alla skulle kunna
känna igen sig.
• Han hämtade bilder
och illustrationer från
vardagen så alla blev
påminda om sanningarna i de dagliga
sysslorna.
• Han anpassade
budskapet till situationen och till personerna han talade
med.
• Han var ofta konkret
och visade hur man
skulle tilllämpa undervisningen i sitt vardagsliv.

F

När du lyssnar
på din pastor
eller präst, är
han eller hon
lika mån om att
undervisa som
Jesus gjorde
som att undervisa det Jesus
lärde?
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UNDERVISNING

11:27–33, 11:29–32, 20:1–8, Joh 4:7–26, 13:31–14:31
8. FRÅGA–MOTFRÅGA
1. TAL/PREDIKNINGAR
Jesus svarar på frågor. Men hans svar är ofta en motfråga,
Jesus håller flera predikningar. De innehåller bla upprep- och han lämnar på det sättet till den ursprungliga frågeningar (Matt 5:3–11), motsatspar (Matt 5:21–48), visdoms- ställaren att själv tänka efter och svara på sin egen fråga.
ord (Matt 5:13–14). Ofta återkom teman från ett tal i nästa Exempel: Matt 21:24–27, 22:16–17, 28–33, Joh 6:25–59
tal. Exempel: Matt 5–7, 24–25, Joh 13–17 (mer nedan)
AKTIVITET
2. (SKRIVNA) REFERENSER
Jesus hänvisar till och bygger på Gamla testamentets
9. ÅSKÅDNINGSEXEMPEL
texter för att ge stöd till sina ståndpunkter.
Jesus använder människor, djur eller ting för att åskådligExempel: Matt 5:21–48, 22:41–46, Mark 7:5–13
göra det han vill förmedla. Bilden förstärker budskapet.
Exempel: Matt 6:26 (fåglar), Matt 18:1-4 (ett barn)
3. LIKNELSER
Vardaglig, konkret berättelse med en teologisk eller moralisk 10. DRAMATISERING
poäng som lyssnaren förväntas avkoda. Lätta att minnas. Är Jesus visar sitt budskap i handling. Till exempel blir utofta samtidigt en slags gåta, något som inte alla ska förstå. brottet mot tempelhandeln ett pedagogiskt drama.
Exempel: Matt 13 (se hela listan – sidan 64)
Exempel: Matt 21:12–17, 18–22, Mark 11:15–19
4. ILLUSTRATIONER
11. DEMONSTRATION
llustrerande berättelser för att förtydliga och göra det lätt Jesus visar genom sina handlingar vad det budskap han
att minnas. Här är innebörden av bilden given.
förkunnar innebär och att det är trovärdigt och sant.
Exempel: Luk 14:28 (tornet), 14:31 (kriget), 14:34 (saltet)
Exempel: Matt 11:4–6, Mark 2:10–11
5. TYSTNAD
12. PROJEKT/PRAKTIK
Jesus väljer ibland att inte svara. Tystnaden ska leda till
Jesus sänder ut sina lärjungar att på egen
eftertanke hos den som förväntat sig ett svar.
hand pröva hur det som de lärt sig omsätts
Exempel: Matt 15:21–23, Joh 8:6–9
i praktiken. De får lära sig genom handling.
Exempel: Matt 10:1–42, Mark 6:6–11,
INTERAKTIVITET
Luk 9:1–6, 10:1–24
6. SAMTAL/DIALOG
ANDRA METODER
Jesus samtalar med människor och genom utbytet mellan
dem leder Jesus sin samtalspartner till insikt och för13. REPETITION
ståelse. Jesu svar leder ofta vidare till nästa fråga.
Jesus upprepar teman och
Exempel: Matt 6:1–18, 8:5–13, 18–22, 9:14–17,
berättar ibland samma sak flera
17:19–21, 19:35–45, Mark 2:18–22, 8:14–21,
gånger så att det blir lättare
34–38, 10:23–31, 35–45, 13:3–13, Luk
att minnas. Exempel:
2:41–51, 11:1–13, 18:18–30, 24:13–32,
Matt 5:3–8, 16:21–23,
Joh 3:1–21, 20:26–29, 21:15–23
17:22–23, 20:17–19
7. DISKUSSION
14. VISDOMSORD
Jesus diskuterar frågor. Diskussionen
Korta sentenser (ordgår fram och tillbaka och man växspråk) som är kärnfulla
lar ståndpunkter och argument
och lätta att minnas.
för att nå förståelse och klarhet.
Exempel: Matt 5:13–
Exempel: Matt 12:1–8, 19–14,
14, 7:16, 13:57,
38–42, 15:1–20, 21:23–27,
15:14, 24:28, Mark
Mark 2:23–28, 7:1–13,
4:21, Luk 4:23,
8:11–13, 10:1–12, 13–16
6:40, 10:7

Jesu alla tal

Antal

Matteus
Markus
Lukas
Johannes Åhörare
versioner
–
–
1 Talet i synagogan i Nasaret
4:17–27
1
–
Besökare (4:28)
–
5:19–47
2 Talet om Sonens auktoritet
–
1
–
Judarna (5:16)
–
–
3 Bergspredikan
6:17–49
2
5–7
Lärjungar/folk (5:1)
–
4 Försvarstal mot fariseerna (1)
–
2
12:22–45 3:20–30
Fariseerna (12:24)
4:1–34
–
5 Liknelsetalet om Guds rike
8:4–18
3
13:1–52
Folk/lärjungar (13:2,10)
6:7–11
–
6 Första utsändningstalet
9:1–5
3
10:1–4
De tolv (10:1)
7:1–23
–
7 Talet om traditioner
–
15:1–20
Fariseer/skriftlärda (15:1) 2
9:33–50
–
8 Talet om den störste i himmelriket
9:46–50
3
18:1–35
Lärjungarna (18:1)
–
7:37–39
9 Talet vid Lövhyddohögtiden
–
1
–
En hop (7:40)
10:1–18
10 Talet om den gode herden
–
1
–
Fariseer (9:40)
Inget–tal
10:1–24
– fyra
–
11 Andra utsändningstalet
1
–
med i alla
72 lärjungar (10:1)
evangelier
11:14–54
–
–
12 Försvarstal mot fariseerna (2)
1
–
Folk (11:14)
14:25–35
–
–
13 Talet om lärjungaskapets kostnad
1
–
Skaror (14:25)
15:1–16:31 –
–
14 Liknelsetalet om de förlorade
–
Fariseer/skriftlärda (15:1) 1
12:38–40 20:45–47 –
15 Försvarstalet mot fariseernas attack
3
23:1–39
Folk/lärjungar (23:1)
24–25
21:5–36
13:1–37
–
16 Talet om tidens slut (på Olivberget)
3
Lärjungarna (24:1)
13:31–16:33 De elva (13:31)
–
–
–
17 Talet i den Övre salen och på vägen
1
• Gränsen mellan ett mer formellt tal och mer spontant undervisande samtal kan vara osäker. Här är några andra sammanhang att
notera: Matt 21:23–22:14, Mark 9:30–50, 10:1–12, Luk 7:18–35, 11:1–13, 12:1–13:9, 18:1–14, Joh 6:26–58, 8:12–59, 9:35–10:21

METODER

SOM JESUS
INTE ANVÄNDE

Jesu pedagogik är
också helt fri från
inslag av några metoder vi i dag ofta möter.

Han arrangerade
aldrig en tävling
Tävlingar skapar alltid fler
förlorare än vinnare. Aldrig
använder Jesus tävling som
ett sätt att motivera sina
lärjungar till engagemang.

Han gav aldrig
en tentamen
Bara vid ett (!) tillfälle frågar
Jesus vad man ska göra (Joh
6:5). Han gav inga prov eller
tentor. Det han ville förmedla
kunde inte mätas på det sättet.

Han satte
aldrig ett betyg
Jesus värderar aldrig sina
lärjungar genom att sätta
betyg. Han värderar dem
utifrån helt andra kriterier
(Matt 20:26–27).

Källa: Didaskalos – undervisningsmetodik vid vår tideräknings början, av Tomas Kroksmark

Två frågor om Jesu återkomst

År 33 eKr
påskveckan

Matt 22:41–26:16
Mark 12:35–14:11
Luk 20:41–22:6
Joh 12:2–8

Ve er!

Tisdag

Tisdag

Frågan om Jesus Jesus anklagar
är Davids Son?
fariseerna
Fariseerna försö- Jesus anklagar de
ker sätta Jesus på religiösa ledarna
plats, frågar ”Hur för deras självuppkan du vara Davids tagenhet. Han
Son?”. Men Jesus kallar dem blinda.
gör dem svarslösa ”Ve er” ropar han
med en motfråga. gång på gång.
23:1–39
22:41–46
12:38–40
12:35–37
20:45–47
20:41–44
–
–

Tisdag
Änkan som gav
i sin fattigdom
Jesus såg en
änka ge två kopparslantar. ”Hon
gav mer än alla
andra”, sa Jesus,
”för hon gav allt
hon hade”.
–
12:41–44
21:1–4
–

Tisdag
Jesu tal på
Olivberget
Jesus svarar på
lärjungarnas
frågor om framtiden. Det är det
längsta svar
Jesus ger på
någon fråga.
24–25
13:1–37
21:5–36
–

Tisdag
kväll
Planen att döda
Jesus tar form
De religiösa ledarna samlas hos
översteprästen
Kaifas. De beslutar att gripa
Jesus med list
och döda honom.
26:1–5
14:1–2
22:1–2
–

Tisdag
Tisdag
kväll sent
kväll sent
Kvinna smörjer Judas, förrädare
Jesu fötter
för pengar
I Betania smörjer Judas får trettio
en kvinna Jesu
silvermynt av
fötter med dyrbar översteprästen
balsam. Lärjungar- för att förråda
na blir arga, men Jesus när möjligJesus försvarar
het ges • Jesus
vilar på onsdagen.
henne.
26:6–13
26:14–16
14:3–9
14:10–11
–
22:3–6
12:2–8
–

Det längsta svaret – Jesu tal på Olivberget om framtiden
JERUSALEM

Antoniaborgen

Kyrkan vid
jungfru
Marias grav

Olivberget

Olivberget
i dag

Getsemaneträdgården

Kidrond
alen

Templet

Benediktinklostret

Getsemanegrottan

Himmelsfärdskapellet

Fader Vårkyrkan
(Pater Noster)

Profeternas
gravar

Hinnomdalen

Getsemanekyrkan

• Lärjungarna frågar två saker
om Jesu återkomst:
• (1) ”Säg oss: när ska det
ske?” (Matt 24:3) och
• (2) ”Vad blir tecknet på
din återkomst och den här
tidens slut?” (Matt 24:3).
• Jesus svarar på (1) ”när”
(Matt 24:4–28) och (2) på
”tecknet för återkomsten”
(Matt 24:29–31).
• Den sista delen handlar
om konsekvenserna för den
troende (Matt 24:32–25:46).
”Ni vet inte
när, så var
beredda”
Matt 24:32–51
Mark 13:28–37
Luk 21:29–36

• Bara Fadern känner tiden
för återkomsten (Matt 24:36).
• Därför ska vi vara beredda
på Jesu återkomst när som
helst (Matt 24:44).
• Den kan ske när vi minst
väntar det.

TRE SÄTT ATT
TOLKA TALET

Bibelläsare har valt
olika perspektiv på
hur Jesu tal på Olivberget ska förstås.
Det finns tre åsikter:

Maria Magdalenakyrkan

Dominus
Flavit

”Först detta,
sedan ska
slutet komma”
Matt 24:1–14
Mark 13:1–13
Luk 21:5–19

• ”Ännu är inte slutet” (Matt
24:6) talar om saker som ska
hända före Jesu återkomst.
• Det ska bli förföljelse och
laglöshet men evanegliet ska
förkunnas i hela världen.
• Sedan ska slutet komma.

• Bara de som förberett sig
var välkomna in på festen.
• De som inte förberett sig
sov bort tiden att bli redo.
• Men de kloka förberedde
sig och var redo. När Jesus
kommer åter är det för sent.

Talet handlar om romarnas
härjningar, inte minst Jerusalems förstöring 70 eKr. Men
flera uttryck är svåra att att få
att passa med en sån tanke.

Änkan prisade
Jesusbarnet
(Luk 2:36–38)

Vid templet fanns änkan
Hanna som var 84 år
gammal och profetissa.
Hon lämnade aldrig
templet. Hon fick möjlighet att möta Jesusbarnet
och berätta om honom när
han bars fram i templet.

Änkan i Sarefat
och Elia
(Luk 4:25–26)

Jesus hänvisar till en
berättelse i Gamla testamentet (1 Kung 17:8–24).
Elia blev sänd till änkan
i Sarefat för att hjälpa
henne genom hungersnöden, och uppväcker
henns sonen från de döda.

Änkan i Nain
vars son var död
(Luk 7:11–15)

Jesus kommer in i Nain
just som de bär ut änkans
ende son död. Jesus förbarmar sig över henne.
Han tröstar henne och
ger sonen livet tillbaka.
Pojken sätter sig upp och
börjar tala.

Änkan och
domaren
(Luk 18:1–5)

”När detta
sker, då är
det nära...”
Matt 24:15–28
Mark 13:14–23
Luk 21:20–24

• ”När ni ser” (Matt 24:15)
talar om vad som händer.
• ”Då...” talar om hur de ska
gensvara (Matt 24:16).
• Avgudadyrkan, skändning
av templet (jfr 2 Tess 2:3–4)
just före Messias återkomst.

”Och tecknet
på att han
kommer är...”
Matt 24:29–31
Mark 13:24–27
Luk 21:25–28

• Och när så tiden är inne
ska Människosonen komma.
• Och tecknet (Matt 24:30a)
är att Messias kommer på
molnen i härlighet följt av
fenomen på himlen. Alla
utvalda samlas tillsammans.

”Ni vet inte
när, så tjäna
troget”
Matt 25:14–30

”Men när han
kommer, ska
han döma”
Matt 25:31–46

• ”Efter en lång tid...” (Matt
25:19 jfr 25:5) talar om att
Jesu återkomst dröjer.
• Belöningar delas ut efter
trofasthet i tjänst.
• Frågan är vilka Jesus talar
om – församlingen eller judarna.

• Icke-judar döms (Matt
25:32), vid hans ankomst
(25:31) till jorden.
• Detta är knappast allas slutliga dom, för frågan om evigheten avgörs av nåden (Ef
2:8-9) och inte gärningarna.

”Ni vet inte
när, så håll
er vakna”
Matt 25:1–13

Det gäller
Jesu tid

Seven
Arches
hotell

Några änkor
vi möter
i Nya
testamentet

Det gäller
vår tid
Andra menar att talet gäller vår
egen tidsålder. De menar att vi
kan se hur tidstecknen uppfylls
nu. Men ett problem är att församlingen inte nämns i talet.

Det gäller
framtiden
Andra menar att talet gäller
den eskatologiska framtiden.
Och att händelserna är förknippade med tiden för Jesu
andra återkomst. Mest troligt.

Jesus berättar liknelsen
om änkan och domaren.
Änkan vädjar enträget
och till slut får hon rätt
för att hon är så envis.
Jesus använder henne
som exempel på uthållig bön.

Änkan och
uppståndelsen
(Matt 22:24–28)
Saddukeerna försökte
sätta åt Jesus och frågade om Mose lag. I
centrum står en änka
och frågan vem som
är gift med henne i evigheten då hon varit gift
flera gånger i livet.
Änkan som
offrade i templet
(Luk 21:2–3)

Jesus ser änkan som
lade pengar i offerkistan.
Det var två små mynt men
Jesus säger att hon
offrade mer än de andra,
för hon gav trots sin fattigdom. Hon blir ett föredöme för vårt offrande.

Änkorna
i församlingen
(1 Tim 5:3–5)

Paulus talar om de änkor
som församlingen ska
visa särskild omsorg om.
Änkor med familj ska
räkna med familjens omsorg. Men andra ska lita
på Gud och församlingen.
(jfr Apg 6:1).
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Matt 26:17–29, 31–35
Mark 14:12–25,27–31

Den sista kvällen i Övre salen

År 33 eKr,
påskveckan

Luk 22:7–38
Joh 13:1–38

[Jesus:] Då ska
han visa er en
stor sal på
övervåningen
som är
inredd. Gör
i ordning där.
(Luk 22:12)

Torsdag,
dag
Oron inför
påskmåltiden
Lärjungarna börjar
undra. Då ger
Jesus instruktioner
för hur Petrus och
Johannes ska hitta
en plats att fira
påskmåltiden på.
26:17–19a
14:12–16a
22:7–12
–

Torsdag,
dag
Lärjungarna
följer Jesu ord
De följer Jesu ord.
De ser en man
med en vattenkruka och följer
honom till ett hus
där de får låna
övervåningen.
26:19b
14:16b
22:13
–

Jesus
tvättar
också
Judas
fötter.

Torsdag,
em-kväll
De förbereder
påskmåltiden
De förbereder
måltiden och
sedan samlas
lärjungarna. Jesus
talar om hur mycket han sett fram
emot denna kväll.
26:20
14:17
22:14–16,24–30
–

Torsdag,
kväll
Jesus tvättar
deras fötter
Jesus tar tjänarens roll och tvättar lärjungarnas
fötter. Petrus vill
inte först men ger
med sig när
Jesus säger ifrån.
–
–
–
13:1–20

Torsdag,
kväll
Jesus pekar
ut förrädaren
Under måltiden
pekar Jesus ut Judas som den som
ska förråda honom. Han gör det
troligen så bara
några få hör.
26:21–25
14:18–21
22:21–23
13:21–30

Torsdag,
kväll
Jesus förutsäger
Petrus förnekelse
Jesus förutsäger
också att Petrus
ska förneka
honom. Tuppens
galande kommer
att bli tecknet på
hans svek.
26:31–35
14:27–31
22:31–38
13:31–38

VET VI VAR DEN
ÖVRE SALEN
I JERUSALEM
LÅG?

• Det var vanligt att rikare personer hade en
andra våning som en
festvåning.
• Rummet var ofta större,
luftigare och mer välmöblerat än rummen på
nedre botten.
• Lärjungarna frågade
efter ett gästrum och
blev erbjudna något
finare, den Övre salen.
• Osäkerhet råder kring
var platsen var belägen.
• Det finns dock frågor:
Var det en eller två Övre
salar? Apg 1:13 använder ett annat uttryck än
Mark 14:15 och Luk
22:12.
• En tradition menar att
Övre salen låg i ett hus
som tillhörde Johannes
Markus mor (Apg 12:25).
• I dag pekas en plats ut
i byggnaden ovanför vad
som kallas Davids grav
och flera arkeologer
argumenterar för att det
troligen är platsen för
den Övre salen.
• Inget av husen som
står på platsen i dag är
från Jesu tid.

F

Vilken av Jesu
förmaningar
den sista
kvällen berör
dig mest?
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Torsdag,
kväll
Jesus instiftar
nattvarden
Jesus tar ett bröd
och en bägare
och delar med
lärjungarna. En
bild på det nya
förbundet Jesus
ska instifta.
26:26–29
14:22–25
22:17–20
[1 Kor 11:23–25]

MANNEN MED
VATTENKRUKAN

Petrus är den
siste att få
fötterna tvättade. Ville
han vara den främste?
(Matt 20:26–27)

Vatten i ett
tvättfat (Joh 13:5)

En linnehandduk runt
midjan (Joh 13:4–5)

Säger Jesus att vi ska tvätta varandras fötter?

Jesus tar rollen av en tjänare och tvättar lärjungarnas fötter. Påskmåltiden skulle firas med skorna på (2
Mos 12:11) för att tala om att man var redo att bryta upp. Hur ska vi förstå att Jesus tvättar förjungarnas
fötter? Man kan se tre olika huvudsakliga tolkningsförslag.
1) JESUS SÄGER ATT VI SKA
TVÄTTA VARANDRAS FÖTTER
• Menar att Jesu ord ska förstås
bokstavligt.
• Framhåller att Jesus säger att
”ni [är] skyldiga att tvätta varandras fötter” (Joh 13:14).
• Att tvätta fötter ses av några
som ett sakrament och ger det
en andlig mening (jfr 1 Tim 5:10)
• I praktiken ska vi därför tvätta
varandras fötter, antingen regelbundet eller åtminstone vid
speciella tillfällen.

NÄR ÅTS

PÅSKALAMMET?

Synoptikerna tycks säga
att de åt påskalammet
i Övre salen. Johannes
att det skedde senare.
Hur ska det förstås?

2) JESUS TALAR OM VÅR
FORTSATTA INRE RENING
• Menar att Jesu ord ska förstås
symboliskt.
• Ser nyckeln när Jesus säger
”Den som har badat behöver bara
få fötterna tvättade, i övrigt är han
ren” (Joh 13:10).
• Att tvätta fötter är bara en symbol för en inre andlig ”tvagning”.
• I praktiken ska därför den frälsta
(”badat” anses syfta på dopet)
människan (som är ren) ta helgelsen på allvar (tvätta fötter).

Påskalammet
åts på torsdagen
Många menar att Jesus åt
påskmåltiden med det slaktade påskalammet med sina
lärjungar i Övre salen. Texten
tycks uttryckligen säga att så
var fallet (Matt 26:17–19).

3) JESUS GER OSS EN BILD PÅ
EN TJÄNANDE ATTITYD
• Menar att Jesu ord och handling är ett exempel. Jesus kallar
det ett ”exempel” (Joh 13:15).
• Att tvätta fötter tas inte upp på
andra ställen som centralt i det
kristna livet.
• I praktiken ska vi istället, med
Jesus som föredöme, ha en tjänande attityd och uttrycka den
i handlingar som passar i vår tid
(tex hjälpa andra praktiskt) och
inte slå vakt om vår egen status.

Påskalammet
åts på fredagen
Andra menar att Jesus dog
samtidigt som påskalammen
slaktades. Han är vårt påskalamm. Måltiden i Övre salen
var därför inte en påskmåltid
(Joh 18:28).

• När Jesus instruerar
Johannes och Petrus
hur de ska finna den
Övre salen säger han
”När ni kommer in i staden möter ni en man
som bär på en vattenkruka. Följ efter honom”
(Luk 22:10–11).
• Mannen är ett exempel
på en person som används av Gud utan att
han själv veta om det.
• Ändå visste Jesus att
mannen skulle komma
och vart han skulle gå.
• Gud kan använda vem
han vill, när han vill och
hur han vill, så även dig.
Och många av dem
Gud använder förblir
anonyma för oss, som:
• De vise männen från
Östern (Matt 2:1–2)
• Den spetälske som
Jesus helar (Matt 8:2)
• Den lame och hans
fyra vänner som bar
honom (Mark 2:3)
• Mannen som varit
blind från födelsen
(Joh 9:1)
• De två rövarna på
korset (Matt 27:38)
• Etiopiske hovmannen
på vägen till Gaza (Apg
8:37)
• Fångvaktaren i fängelset i Filippi (Apg 16:27)

Påskalammet
åts båda dagarna
Åter andra föreslår att lammen slaktades båda dagarna
och att de därför åt påskmåltiden i Övre salen men att
Jesus också dog som vårt
offerlamm nästa dag.

Att försöka förstå nattvarden

Nattvarden är
i många kristna
sammanhang
central. Men vad
betyder det att dela
brödet och vinet
tillsammans med
andra troende?

SÅ FIRADES
NATTVARDEN

Nattvarden

Vem ska delta: I Bibeln används aldrig nattvarden som
ett redskap för evangelisation. Det är en måltid för församlingen, för de på Kristus troende (1 Kor 11:22,24). Paulus
varnar för nattvardsfirande utan reflektion (1 Kor 11:29).

Och vad ska
man göra med
det som blir
över?

Brödet
Diskussion:
Ska det vara
osyrat som
under påskmåltiden eller
går det med jäst?

Vinet (kalken
eller bägaren)
Diskussion:
Måste det vara
jäst vin eller går
det bra med alkoholfri druvsaft?

• Nattvarden firades
från början inte i en
gudstjänst. Istället var
den en del av en målGrundfråga: Spelar formen
Andra frågor: Särkalkar (var och en
tidsgemenskap, ofta
av brödet och vinet och hur det
får en egen liten bägare)? Måste brödet
kallad ”agapemåltid”
delas överhuvudtaget någon roll?
brytas (jfr Luk 22:19)? Och vem ska få delta?
(jfr 1 Kor 11:17–22).
• Man började skilja
nattvarden från måltiden på 100-talet och
kring 300-talet var
BÖRJA HÄR: Vad tänker du om nattvarden?
Här är en guide som hjälper dig att hitta fram till den syn
traditionen helt bruten.
på nattvarden som du själv håller trolig.
• Nattvarden synes
från början ha varit
NEJ
Är Jesus närvaranÄr Jesus närvaraninformell. Man firade
de som Han alltid
de i elementen*
nattvard i vänners lag,
oftast i hemmen
är närvarande?
på ett särskilt sätt? ... på vilket sätt skiljer sig i så fall den närvaron från att
(jfr Apg 2:42).
Gud är allestädes närvarande och att Kristus är med
*Med elemen• De flesta former vi
JA
JA
Andra uttryck
oss
alla
dagar?
(jfr
Ps
139:1–12,
Jes
66:1,
ten menas
i dag använder för att
som används
bröd och vin
Jer 23:23–24, Matt 28:18–20, Apg 17:24–28)
fira nattvard saknar
för nattvarden:
• Kommunion
därmed bibliskt stöd.
Är Jesus osynligt
Är Jesus fysiskt
Är Jesus
NEJ andligen
(förening)
Det är tex inte mer
närvarande
(kroppsligen)
närvarande
• Eukaristi
bibliskt att gå fram
i
elementen*?
närvarande?
i
elementen*?
(tacksägelse)
i kyrkan än att sitta
• Mässa
kvar i bänken.
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
(sändning)
• Texterna kan antyda
• Herrens måltid
att nattvarden instiftades i två delar, brödet
först, under måltiden
Nattvarden: Ett
Nattvarden: Ett
Nattvarden: En
Nattvarden: Ett
(Luk 22:19) och vinet
verkligt möte med
verkligt möte med
minneshögtid
andligt möte
senare efter måltiden
den fysiske Jesus
den andlige Jesus
över Jesu verk
med Jesus
(Luk 22:20, 1 Kor 11:25).

Detta är min
kropp som blir
utgiven för er.
Gör detta för
att minnas mig.
(Luk 22:19)

En tolkningsguide till nattvarden

Brukar kallas

Transubstantiation

Konsubstantiation

Andlig närvaro

Minneshögtid

Brödet innehåller
Kristi kropp, vinet
innehåller Kristi blod

Brödet och vinet påverkas
inte, men Kristus är
andligen närvarande i dem

Bröder är bara bröd, vinet
är bara vin. Nattvarden är
endast en symbol

”Jesus svarade:
”Jag säger er sanningen:
Om ni inte äter Människosonens kött och
dricker hans blod har ni
inte liv i er” (Joh 6:53)

Sedan tog (Jesus) ett
bröd, tackade Gud,
bröt det och gav åt
dem och sade: ”Detta är
min kropp som blir utgiven för er” (Luk 22:19a)

Likaså tog han bägaren
efter måltiden och sade:
”Denna bägare är det
nya förbundet i mitt blod”
(1 Kor 11:25a,
även Luk 22:20)

”Så ofta ni dricker av
[bägaren], gör det för
att minnas mig”
(1 Kor 11:25b, även
Luk 22:19b)

Jesus är verkligen
(inte bara på ett
symboliskt sätt),
sannerligen (inte bara
subjektivt eller som
en bild) och i
substans (inte bara i
sin kraft) närvarande i
brödet och vinet

Jesus är inte brödet och inte
vinet, men Kristus är ”i, med
och under” brödet och vinet.
”Av två objekt har en enhet
skapats, som vi kallar
sakramental union” (Luther).
Liknar nattvarden vid
inkarnationen, är både
gudomlig och mänsklig.

Jesu kropp och blod
kommer inte ner från
himlen för att ta plats i
elementen, men ”Anden
förenar på ett verkligt sätt
ting separerade i rummet”
(Kalvin). På det sättet är
Kristus andligen
närvarande i elementen

Jesu kropp är i himlen på
Faderns högra sida
och kan därför inte vara
närvarande i eller vid
nattvarden. Jesus är endast
andligen närvarande med oss
(men inte i elementen) såsom han alltid är med oss
och vi möter honom i tro

Så ser man på
elementen*

Brödet blir Kristi kropp,
vinet blir Kristi blod

Traditionellt hos

Katolska kyrkan

Bibeltext som ofta
åberopas som central

... men har den
texten alls med
nattvarden att göra?
Positionen
sammanfattad
”Nattvard” är
inget biblisk
begrepp. I dag
skulle vi
nog kallat det
”kvällsmat”

Exempel på teologer
och bekännelser

Justinus Martyren
Thomas Aquinas
kyrkomötet i Trent

Lutherska kyrkan

Martin Luther
Filip Melanchton
Konkordieboken

Reformerta och
presbyterianska kyrkor

John Kalvin
Westminsterbekännelsen

Baptister och
pingstvänner**

Ulrich Zwingli och
flera protestantiska
kyrkor

** Flera positioner finns, liksom variationer inom dessa fyra huvudspår. Så brukar till exempel Frälsningsarmén inte fira nattvarden alls, lutheraner själva inte gärna
tala om sin syn med termen konsubstantiation och svenska pingstvänner inte alltid självklart sorteras in i kategorin som ser nattvarden som en minneshögtid.

Om vi... tror att Jesus förenar sig
med oss varje gång vi firar nattvarden, blir eukaristin en lika viktig del
av vår gudstjänst som Guds Ords
predikan... Jesu ord var så entydiga...
”Detta är min kropp. Detta är mitt blod.”
Peter Halldorf

Zwingli insisterade på att bibeltexten lär att nattvarden bara är en symbol och att påstå något annat är att kränka dessa verkliga syfte... Det centrala i förståelsen av sakramentet är dess enkelhet. Eftersom brödet och vinet
inte förvandlas till Kristi kropp och blod, är det inte nödvändigt med
konstruerade ceremonier och högtravande ritualer. Nattvarden handlar istället
om vördnad, med betoning på dess syfte som en enkel minnesstund.
Trevor Wax

OM BRUKET
AV OBLAT

• I vissa sammanhang ersätts brödet
i nattvarden med
oblat, ett tunt osyrat
kex av vetemjöl
(ibland glutenfria av
majs- och rismjöl).
• Oblat kommer av
latinets oblatus som
betyder ”framburen”
eller ”offergåva”.
• Oblaten introducerades på medeltiden.
Den har sina rötter
i en katolsk nattvardssyn då man var rädd
för att Kristi kropp
skulle vanäras om
smulor från brödet
föll på golvet.
• Oblaten kan uppfattas som praktisk,
men med bruket
förloras helt bilden av
att Jesus tog ”ett
bröd... [och] bröt det”
(Luk 22:19).
• 1909 startade på
Ersta ett oblatbageri.
Oblaten görs i oblatjärn som pressar 44
oblater i varje sats.

F

Om nattvarden
skulle representera ett
verkligt möte
med Kristus,
hur kommer
det sig då att
Paulus i sin
undervisning
om det andliga
livet säger så
lite om dess
betydelse?
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Matt 26:20–58
Mark 14:17–54

Mot Getsemane – genom natten

Luk 22:14–54
Joh 14:1–18:14

Några andra
trädgårdar
som nämns
i Bibeln
Edens
lustgård
(1 Mos 2:8–15)
En trädgård Gud formade i skapelsens gryning. Där stod livets träd.
Kallas en lustgård. Här
utspelar sig det drama
som vi kallar syndafallet.
(1 Mos 3:6–7)
Noas
vingård
(1 Mos 9:20)
Efter syndafloden planterade Noa en vingård,
den första i sitt slag.
Vingårdens frukt kom att
leda till katastrof för
den gamle gudsmannen
(1 Mos 9:21–27).
Nabots
vingård
(1 Kung 21:1–16)
Drottning Isebel ser till att
få kontroll över Nabots
vingård på ett orättfärdigt
sätt. Profeten Elia sänds
till kung Ahab (1 Kung
21:17–29) för att förkunna
dom över hustruns tilltag.
Salomos
trädgårdar
(Pred 2:4–5)
I sin jakt på glädje planterade Salomo vingårdar,
trädgårdar och parker.
Men de gav ingen lycka
och han insåg att allt var
förgängligt och ett jagande efter vind (Pred 2:11)
Trädgården dit
Ester kom
(Ester 1:5, 7:7–8)
Kungen hade en stor
trädgård som hörde till
palatset. Det var där som
perserkungen funderade
på vad han skulle göra
med den onde Haman
som ville döda judarna.
Trädgården
i Jesu liknelse
(Luk 13:6–8)
Jesus använder trädgården som en bild i flera
liknelser. Ofta används
trädgården som en bild
på Guds rike. Se Luk
13:19, Matt 20:1–16,
21:28–31 och 21:33–41.
Vingården i
Hinnomsdalen
(Joh 15:1–8)
På vägen till Getsemane
talar Jesus om vinstocken
och grenarna. Kan det
ha legat en vingård
i Hinnomsdalen så att
Jesus stannade vid vinrankorna när han talade?
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Vandringen
till Getsemane
Jesus lämnar
Övre salen och
vandrar med
lärjungarna mot
Getsemane
örtagård.
26:30–35
14:26–31
22:39
14:31–17:26

Jesu tal
i Övre salen
Jesus talar till
lärjungarna
medan de ännu
är kvar i den
Övre salen efter
nattvarden.
26:20–29
14:17–25
22:14–38
14:1–30

Vägen till Getsemane

Jesus ber
till Fadern
Jesus ber till
Fadern. Han
ber att bägaren
(av lidande)
om möjligt
ska gå förbi.
26:37–45
14:33–41
22:40b–46
–

Framme vid
Getsemane
De kommer
fram till örtagården. Jesus
lämnar lärjungarna och
går längre in.
26:36
14:32
22:40a
18:1

(1) Jesus befinner sig i Övre salen med
sina lärjungar (Luk 22:12, Joh 13:2, Matt
26:30). Mot slutet av måltiden säger Jesus:
”Res er så går vi härifrån” (Joh 14:31).

Inget om
bönen i Getsemane

Herodes
palats

Vaktstyrkan
kommer
En vaktstyrka
kommer tillsammans med
Judas till Getsemane. De
går mot Jesus.
26:46–48
14:42–43
22:47a
18:2–3

Jesus förråds
av Judas
Judas kallar
Jesus för rabbi
och kysser
honom för att
identifiera honom
för vakterna.
26:49–56
14:44–52
22:47b–53
18:4–12

Jesus förs bort
av vakterna
Vaktstyrkan för
bort Jesus mot
kommande rättegångar. Två
lärjungar följer
efter på avstånd.
26:57–58
14:53–54
22:54
18:13–14
GETSEMANE

Norra
porten

Templet

Andra
muren

ÖVRE SALEN

1

(2) Med sina
lärjungar vandrar Jesus genom
natten bort mot
Getsemane,
troligen genom
Hinnomsdalen.
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Siloamdammen

Vinstocken
Möjligen låg en
vingård utefter
vägen (Joh 15:1)

3

(3) Jesus vänder
upp mot Kidrondalen.
Han vet vart han är på
väg (18:1, jfr Luk 22:39).

Vägen
Vi vet inte vilken väg
Jesus valde. Han kan
ha genat genom staden

Avstånd:
Omkring
1,7 km
Tid att
vandra:
25–30 min

(4) Under vandringen
talar Jesus till lärjungarna. De når till
slut trädgården.
”[Jesus] gick... med
sina lärjungar över till
andra sidan av
Kidrondalen. Där låg
en trädgård som han
och hans lärjungar
gick in i” (Joh 18:1).

Facklor
Bars i natten som ljus. Troligen en käpp med trasor
doppade i tjära (jfr Joh 18:3)

Jesu tal till lärjungarna
Jesus berättar att
han går till Fadern
(Joh 14:1–22)
Plats: Övre salen (Luk 22:12)
Huvudbudskap:
• Vägen till Fadern (14:1–14)
• Löftet om en annan Hjälpare
(14:15–31)
Jesus svarar på tre frågor:
1. Tomas frågar: Hur kan vi
känna vägen? (14:5)
2. Filippus vädjar: Herre, visa
oss Fadern (14:8)
3. Judas frågar: Varför uppenbarar du dig för oss, men inte
för världen? (14: 22)

Jesus undervisar
lärjungarna om framtiden
(Joh 15:1–16:4)
Jesus vänder sig till lärjungarna
Plats: Hinnomsdalen (jfr ”Res
er så går vi härifrån” (14:31)
Huvudbudskap:
• Den sanna vinstocken
(15:1–17)
• Att bli hatad av världen
(15:18–16:4)
Jesus ger fem förmaningar:
1. Förbli i mig (15:4–5)
2. Bli kvar i min kärlek (15:9)
3. Älska varandra (15:12,17)
4. Vittna om mig (15:27)
5. Bered er på motstånd (16:2)

Detta yttrande (Joh 14:6) av Jesus är en av de
största filosofiska utsagorna någonsin. Han
sa inte att han kände vägen, sanningen och livet eller
att han undervisade om dem. Han gjorde sig inte
till företrädare för ett nytt system, han förklarade
sig själv vara det slutliga svaret på alla frågor.
Merrill Tenney

Jesus utlovar en
annan Hjälpare
(16:5–33)
Plats: Vidare genom
dalgången upp i Kidrondalen.
Huvudbudskap:
• Jag lämnar er (16:5–7a)
• Anden kommer (16:7b–15)
• Jag kommer åter (16:16–31)
• Ni kommer att skingras
(16:32–33)
Jesu fyra förmaningar:
1. Låt Anden leda er (16:13)
2. Vänd sorgen i glädje (16:20)
3. Be i mitt namn (16:23–24)
4. Var frimodiga (16:33)

Jesus ber till Fadern
för sina lärjungar
(Joh 17:1–26)
...till Fadern
Plats: Genom Kidrondalen (18:1)
Huvudbudskap:
• Den översteprästerliga förbönen
(17:1–26)
Jesu bön till Fadern:
• För sig själv: 1. Förhärliga Sonen
(17:1–5)
• För lärjungarna: 2. Ta hand om
lärjungarna (17:6–12) 3. Bevara
dem från det onda (17:13–19)
• För kommande lärjungar: 4. Ta
hand om nästa generation (17:20)
5. Låt dem vara ett (17:21–26)

Bönen om förhärligande (17:1) innefattade att bära Jesu
lidand, ta emot hans offer, uppväcka honom och återupprätta honom till hans tidigare position. Bönen var att Fadern skulle bli
förhärligad genom Sonen, att Guds vishet, kraft och kärlek skulle bli
känd genom Jesus. Även troende har som uppgift att förhärliga
Gud (17:10), i själva verket är detta människans högsta kallelse.
Edwin Blum

Sveket i Getsemanelunden
Getsemane var en trädgård på
Olivberget. Jesus hade ofta varit
där tidigare (Joh 18:2). Under kvällen
och natten utspelar sig Judas svek
som blir inledningen på passionsdramat. Drygt 12 timmar senare är
Jesus dömd, torterad och korsfäst.

Vaktstyrkan
tillsammans med
en folkhop kommer
De kommer gående genom trädgården. Jesus går dem till mötes.
De säger: Vi söker Jesus från
Nasaret. Jesus svarar: Det
är jag (Joh 18:2–9).

Tempelvakten

Lärjungen Judas
förråder Jesus
med en kyss
Judas identifierar Jesus genom att
kyssa honom på kinden. Genast
griper de Jesus (Matt 26:48–50).

5

9

Jesus
förs
bort
Hopen för
Jesus till
översteprästen
Hannas hus
(Joh 18:12–14).
Två
följer på
avstånd
Petrus och en
annan lärjunge
följer efter Jesus
på avstånd (Joh
18:15), möjligen
Johannes.

6,7

Malkus

Ett stenkast
(Luk 22:41)

Petrus rycker fram
svärdet och försöker
skydda Jesus
Petrus hugger av högra örat på
helar
tjänaren Malkus. Men Jesus hela
honom omgående.
omgående (Luk 22:51).

Judas

3

Jesus

Jesus

4

2

8

Fram
och åter
till de tre
Jesus går tillbaka till de tre,
de sover, han
förmanar dem
och går och ber
igen. Det upprepas tre gånger
(Matt 26:40–46).

1
Åtta av
lärjungar

Jesus och
lärjungarna
till Getsemane
Gruppen anländer. Jesus
säger åt åtta lärjungar
att sitta och vänta medan
han ber (Mark 14:32).

Tre lärjungar
stannar medan
Jesus går vidare
Jesus tar med sig Petrus,
Jakob och Johannes och
går längre in. Han blir
betyngd (Matt 26:37–38).

Jesus faller till
marken och ber
till Fadern
Jesus går vidare ensam,
faller till marken och ber: Ta
den här bägaren ifrån mig. En
ängel visar sig (Mark 14:35–36).

Getsemane i dag
Olivträd

Jerikovägen

Brunn

Alla
nationers
kyrka

Lärjungarna
flyr från
platsen
Lärjungarna flyr nu åt alla
håll. En som vakterna
grabbar tag i släpper
sitt linneskynke och flyr
naken (Matt 26:56,
Mark 14:51–52).

En plats de
kände till
Ingång Uppenbarligen var
Getsemane en plats
Jesus besökt ofta. ”På
kvällarna gick [Jesus]
Kloster ut och övernattade på
det berg som kallas
Olivberget” (Luk 21:37).

Jesus kände
till framtiden
Vad som skulle hända
i Getsemane och den
kommande dagen
visste Jesus (Matt
26:45–46). Hans bön
var en bön född ur
ångesten, inte en flykt.

Ett innerligt
ögonblick
Jesu bön visar att
han helt underordnar
sig Faderns vilja.
Han säger bara ”Om
du vill...” (Luk 22:42).
Jesus markerar sitt
beroende av Fadern.

Ängeln gav
Jesus tröst
Han får tröst och kraft
av en ängel från himlen
(Luk 22:43–44). Det innebär inte att ångesten försvann, men att han
fick tröst. I vissa handskrifter saknas verserna.

Jesus säger
”Jag är”
När de frågar efter honom är Jesu bekännelse
tydlig och klar. ”Jag är”
är Guds namn och han
bekänner utan omsvep
att han är Guds Son,
Gud själv (Joh 18:5).

Judas avslöjar
sitt svek
När Petrus bekänner
vem Jesus är säger
han ”Messias” (Matt
16:16). Judas avslöjar
sin syn när han bara
kallar Jesus ”rabbi”,
lärare (Matt 26:49).

Petrus och det
vapen han bar
Det är inte otroligt att
lärjungarna var beväpnade. De bar knivliknande svärd (Luk 22:38,
”vi” 22:49). Men det
var fel att använda
svärden i detta läge.

Malkus öra
skadas och helas
Malkus fick sitt öra avhugget, men också helat
(Luk 22:51). Hela sitt liv
kom hans högra öra att
påminna honom om
denne Jesus och ställa
frågan: Vem kan göra så?

Här bad Jesus

[Jesu] bön varade minst en
timme (jfr Mark 14:37) men
Markus återger bara en kort
sammanfattning, först i
berättande form (14:35a) sedan
i direkt anföring (14:36).
John Grassmick

Och [Jesus] föll
... på knä och
bad: ”Far! Om
du vill, så ta den
här bägaren
ifrån mig! Men
ske inte min
vilja, utan din.”
(Luk 22:41–42)

En folkhop från
översteprästerna, de
skriftlärda
och de
äldste
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Petrus,
Johannes
och Jakob

Getsemane

Det kan finnas en djup innebörd i att Jesus
under några av sina sista timmar brottades
med frestelsen (Luk 22:46) i en trädgård. Människan föll i synd på grund av frestelsen i en
trädgård (1 Mos 3). Och människans befrielse från
synd kom efter ytterligare prövning i en trädgård.
John Martin

Ingen människa... kan förstå
den konflikt som rasade inom
Jesus, han som aldrig hade
upplevt den minsta skugga av
synd och aldrig hade känt något
hinder mellan sig själv och Fadern.
John Walvoord

JUDAS
FÖRRÄDERI
STEG
FÖR STEG

• Jesus förutsäger
att Judas ska förråda
honom (Joh 6:70-71).
• Satan ”far in i”
Judas (Luk 22:3).
• Judas gör upp med
de religiösa ledarna
att förråda Jesus. Får
betalt med 30 silvermynt (Matt 26:15, jfr
2 Mos 21:32).
• Jesus pekar ut
Judas som förrädaren (Matt 26:25).
• Jesus uppmanar
honom att agera
(Joh 13:29).
• Judas förråder
Jesus i Getsemane
(Matt 26:47, Joh
18:2).
• Judas ångrar sig
och återlämnar
pengarna (Matt 27:3).
• Judas tar sitt liv
(Matt 27:5, Apg 1:18).
• För pengarna köps
en bit jord (Matt 27:7,
Apg 1:18).

F

Vad hade du
gjort om du
varit med
i Getsemane
med Jesus?
Somnat, huggit
med svärdet
eller flytt bland
olivträden?
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Matt 26:57–27:26
Mark 14:53–15:15
Luk 22:54–23:25
Joh 18:12–19:16

Jesus döms till döden

Efter gripandet i Getsemane förs Jesus av tempelvakten till översteprästen Hannas hus. Det blir inledningen på en serie
förhör och rättegångar där Jesus blir falskt anklagad och till slut dömd. Ett av historiens största justitiemord.
Jesus inför Stora Rådet

Pilatus frågade
dem: "Vad ska
jag då göra med
Jesus som
kallas Messias?"
Alla svarade:
"Korsfäst
honom!"
Han frågade:
"Vad har han
då gjort för
ont?" Men de
skrek ännu
högre: "Korsfäst
honom!".
(Matt 27:22–23)

BARABBAS

• En beryktad fånge,
ibland kallad Jesus
Barabbas, en upprorsmakare och mördare
(Mark 15:7).
• Pilatus hade för sed
att frige en fånge till
påsk. När judarna
anklagade Jesus för
förräderi gav han folket
ett val: Barabbas eller
Jesus (Matt 27:17).
• Påhejade av det
religiösa ledarskapet
valde folket att frige
Barabbas (Luk 23:18).
• De ledde till att vid påsken dömdes en oskyldig
till döden medan den
skyldige, Barabbas,
gick fri.
• På det sättet kan man
säga att Barabbas står
som en symbol för varje
människa i och med att
Jesus oskyldigt dör i
vårt ställe och vi går fria.

F

Om du hade
stått i folkmassan, vad
tror du att du
hade ropat? Vad
hade du gjort?
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Här är de
sex rättegångarna

Första
rättegången

Andra
rättegången

Tredje
rättegången

Fjärde
rättegången

Femte
rättegången

Sjätte
rättegången

Matteus
Markus
Lukas
Johannes

Bara hos
–
Johannes
–
–
18:19–24

26:57–68
14:53–65
22:54, 63–65
–

27:1
15:1
22:66–71
–

27:2,11–14
15:1–5
23:1–5
18:28–38

Bara hos
–
Lukas
–
23:6–12
–

27:15–26
15:6–15
23:13–25
18:39–19:16

Tidpunkt

Natten mot fredag
02.00–02.30

Natten mot fredag
02.30–05.00

Fredag morgon
06.00 (Luk 22:66)

Fredag morgon
06.30 (Joh 18:28)

Fredag morgon
Omkr. 07.00

Fredag morgon
07.30–08.00

Plats (med viss
osäkerhet då det
inte alltid anges)

Översteprästernas
hus

Översteprästernas
Stora Rådet
hus
Religiösa rättegångar

Pretoriet (Joh 18:28) Herodes palats

Översteprästen
Hannas

Översteprästen
Kaifas

Stora Rådet
(71 personer)

Pontius Pilatus (I)

Herodes Antipas*

Pontius Pilatus (II)

Anklagelser
mot Jesus

En förrättegång
med falska anklagelser. Allmän
utfrågning för att
skaffa underlag

Formell rättegång
men riggad. Rak
fråga: Hävdar du
att du är Messias,
Guds son?

Judarna anklagar
Jesus för förräderi.
(Luk 23:2). Ett brott
som kan leda till
döden i Romarriket

Anklagas inte för
något. Rättegången
är mest ett spel för
galleriet*

Pilatus förhandlar
med folkmassan,
tvår sina händer.
Släpper Barabbas
och dömer Jesus

Hur går
processen till?

Ett förhör utan
laglig grund på
natten i Hannas
residens. De slår
Jesus i ansiktet
”Jag har varit
öppen. Fråga dem
som hört mig. Säg
vad som är fel
i det jag sagt”
(Joh 18:20–21, 23)

En informell rättegång. Rak fråga:
Hävdar du att du
är Messias, Guds
son?
Utan laglig grund
på natten i Kaifas
residens. Falska
vittnen framträder.
Våld mot Jesus
”Jag Är [Messias].
Och ni ska få se
Människosonen sitta
på Maktens högra
sida” (Mark 14:62)

En formell rättegång i avsikt att
bekräfta den redan
beslutade dödsdomen
”Om jag säger det
till er tror ni det inte
[men] Ni själva
säger att Jag Är”
(Luk 22:67,70)

Delvis utanför
Pretoriet, delvis
inne hos Pilatus.
Förhöret mer av
ett samtal
”Mitt rike är inte av
den här världen...
Du själv säger att
jag är kung” (Joh
18:36–37). Sedan
tyst (Mark 15:4)

Behandlas illa.
Hånas, kläs ut
i praktfulla kläder

Pilatus saknade
bevis på skuld.
Tvår sina händer.
Låter mobben avgöra Jesu öde
Jesus inte
tilltalad

Pilatus förundrad.
Ser inget brott

Pretoriet

Politiska rättegångar

Ställs inför

Hur Jesus
svarar

Domslut

Sägs vara vanvördig mot Hannas

Anses skyldig till
hädelse

Döms skyldig för
hädelse

Vad händer
sen?

Jesus skickas
bunden vidare
till Kaifas

Jesus skickas
vidare till Stora
Rådet

Jesus skickas bun- Jesus skickas
den till Pilatus. Stora vidare till Herodes
Rådet kan inte utAntipas (Luk 23:7)
döma dödsdomar

Varför peka ut Pontius Pilatus? Varför inte Kaifas eller
Herodes eller Judas...? Pilatus var en man som visste
att Jesus var oskyldig men saknade modet att släppa honom...
istället gav han efter för judiska påtryckningar. Det är därför
Pilatus nämns i vår bekännelse. För hans skuld är större då
han dömde Jesus trots att han visste att han var utan skuld.
John Piper

Jesus svarar
inte (Luk 23:9)

* Tetrark över Galileen och Pereen. Pilatus skickar
Jesus till honom då han kommer från Galileen och
Pilatus hoppas kunna undkomma problemet.

Förakt från Herodes,
men ingen dom

Inte skyldig – men
döms till döden

Jesus skickas
tillbaka till Pilatus
(Luk 23:11)

Jesus torteras
och utlämnas
till att korsfästas
(Matt 27:26)

[Stora Rådet] var angeläget om att lägga ansvaret
för [Jesu] död på romarna. För det fanns fortfarande
en rädsla för folket. Och om de kunde vara säkra på att
Pilatus utkrävde dödsstraff, kunde de senare skylla på att
de bara överlämnade Jesus till den romerska ståthållaren
och att de inte kunde förutse vad han tänkte göra.
Charles Spurgeon

Via Dolorosa – vägen till korset

Matt 27:26–61
Mark 15:11–47

Lidandets väg är den tänkta väg Jesus gick från Pilatus dödsdom till korsfästelsen och begravningen. Men vägen genom
Gamla stan i Jerusalem som i dag används är knappast vägen Jesus vandrade. Här blandas istället fakta och fiktion friskt.

Luk 23:13–55
Joh 18:38–19:42

Saknar
bibliskt
stöd
STATION I:
Jesus döms till
slut till döden
av Pilatus.
Plats: Börjar vid
El-Omariye, 300
meter väster
om Lejonporten.
Området hörde
till Antoniaborgen.
Text: Matt 27:26

STATION II:
Korset läggs
på Jesu axlar.
Han börjar
vandringen
mot Golgata.
Plats: Mittemot
Omariyeskolan

vid Gisslingskapellet.

Text: Joh 19:17

STATION III:
Jesus faller
till marken
för första
gången.
Plats: Efter
svängen in på
El Wad ha-Gai,
vid det polska katolska kapellet.
Text: Ingen

STATION IV:
Jesus möter
sin mor Maria
på vägen
mot korset.
Plats: Vid den
katolsk-armeniska Sankta Sofiakyrkan längre
ner på gatan.
Text: Ingen

STATION V:
Jesus faller och
Simon från
Kyrene tvingas
att bära Jesu
kors.
Plats: Vid Simon
från Kyrenes kapell som vårdas
av franciskaner.
Text: Mark 15:21

Rotundan
Smörjelsestenen
(Joh 19:39–40)

14

10

Gravkapellet
Ingång och
atrium

Ecce
Homobågen

4

Zeit.

14

El-Omariye-

skolan

Via Dolorosa

8

Om Jesus
tog upp
korset vid
Station II och
får hjälp av
Simon från
Kyrene vid
Station V
så bar Jesus
sitt kors omkring
250 meter.

9
13 12
10 11

Klippmoskén
Gravkyrkan
al Aqsamoskén

Via Dolorosa betyder
”Lidandets väg”.
Total längd: 600 meter
Varje fredag leder romerskkatolska franciskanermunkar
en procession längs vägen.

Grav- Här korsfästes
Jesus
kyrkan

STATION IX:
Jesus faller
till marken
för tredje
gången.
Plats: Vid de
etiopiska och
koptiska ortodoxa
klostren. Ligger
lite avigt.
Text: Ingen

1

50 m

5

6

Gisslingskapellet
Här börjar
Via Dolorosa

2

3

Och [Jesus]
bar själv
sitt kors
(Joh 19:17)

Fördömelsens kapell

11

7

Souq Khan al-

STATION VIII:
Jesus talar till
och tröstar de
gråtande
kvinnorna.
Plats: Upp för
trappan på Aqabat al-Khanqah
vid den koptiska
kyrkan.
Text: Luk 23:28

Sankta Sions
Sofia systrars
kyrkan kloster

GRAVKYRKAN
• Helig plats
redan första
århundradet
• 335 eKr
byggdes en
basilika på
platsen
• Förstördes
1009 eKr av
al-Hakim
• Korsfararna
byggde
upp
13 En trappa
kyrkan igen
12 upp
1149 eKr

STATION VII:
Jesus faller
till marken för
andra gången.
Plats: Vid ett
franciscanerkapell vid korsningen med
Souq Khan
al-Zeit.
Text: Ingen

STATION VI:
Veronica torkar
av Jesu ansikte
med en svettduk. Ansiktet
gav ett avtryck.
Plats: Vid ett
kapell som
vårdas av Jesu
små systrar.
Text: Ingen

STATION X:
Soldaterna tar
Jesu kläder
och delar
mellan sig.
Plats: Uppför
trappan till
höger om
ingången till
Gravkyrkan.
Text: Mark 15:24

HISTORIEN KRING
VIA DOLOROSA

• 380 eKr: Egeria, troligen från Spanien,
beskriver Via Dolorosa i en reseskildring
till det heliga landet.
• 400-talet: En tidig källan talar om
vandringar längs ”Via Dolorosa”. Man

STATION XI:
Jesus spikas
fast på korset
mellan två
rövare.
Plats: En trappa
upp, det
romerska
kapellet
till höger.
Text: Luk 23:33

Muren

JERUSALEM
I DAG

STATION XII:
Jesus dör på
korset efter
sex timmar.
Plats: Golgata,
en klippa i
det grekisktortodoxa
kapellet
till vänster.
Text: Matt 27:50

började då på Olivberget, via Getsemane
och följde sedan i stort dagens rutt.
• 800-talet: Rutten ändras. Start i Getsemane, sedan söder om Sions berg och
runt tempelberget till Gravkyrkan.
• Medeltiden: När kyrkan splittras
(1054 eKr) uppstår två olika rutter.
• Omkr. 1350: Franciskanermunkar bör-

STATION XIII:
Jesu döda
kropp tas ner
från korset.
Plats: Vid
Golgataklippans
högra
sida.
Text: Luk 23:53,
Joh 19:38

STATION XIV:
Jesu kropp
placeras
i en oanvänd
klippgrav.
Plats: I den
heliga graven,
en byggnad
inne i Rotundan.
Text: Matt
27:59–60

jar med turer efter Via Dolorosa, i ”fel” riktning från Gravkyrkan till Antoniaborgen.
• 1400-talet: De olika stationerna skapas,
men debatteras långt in på 1800-talet.
• 1517: Riktningen vänds av franciskanerna. Följer nu dramat kronologiskt.
• I dag: Används sträckningen från
400-talet. Men det finns alternativ.

5

SIMON FRÅN
KYRENE

• En man som stoppades och tvingades bära
Jesu kors till Golgata
(Matt 27:32, Mark 15:21,
Luk 23:26).
• Han var från Kyrene,
en ort i Nordafrika som
då var en grekisk koloni.
Den är belägen i nuvarande Libyen.
• Det är möjligt att
Simon var färgad.
• Var far till två söner,
Alexander och Rufus
(Mark 15:21). Orsaken
till att de nämns kan vara
att de enligt apostolisk
tradition kom till tro och
blev missionärer. Kan
vara samma Rufus som
nämns i Rom 16:13.

F

Oskyldigt dömd
går han mot en
plågsam död.
Har du blivit
oskyldigt
anklagad? Hur
gjorde du?
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Korsfästelsen

Pilatus lät
också skriva ett
anslag som
sattes upp på
korset. Där stod
skrivet: "Jesus
från Nasaret,
judarnas
kung"... texten
var skriven på
hebreiska, latin
och grekiska.
(Joh 19:19–20)

Korset – den grymmaste döden

Tortyren
Offret torteras,
ofta med påkar
och en piska.
I piskan finns
stenar och benbitar. Piskan sliter
upp ryggen så att
såren senare
smärtade mot
trävirket i korset.

Påle reses
Den upprätta
pålen reses och
fästes i marken.
Den var inte så
hög och den
korsfästes fötter
hamnade till slut
bara runt en
halv meter över
marken.

Tvärbjälken
Tvärbjälken läggs
på marken. Den
som korsfästs
läggs på rygg, hans
armar sträcks ut
och spikar slås
genom handlederna. Handen
skulle annars
slitas sönder.

Hängs upp
Tvärslån med det
fastspikade offret
hissas upp på
pålen. Tvärslån
binds eller möjligen spikas fast.

Sätet fästs
Ett litet säte fästs
på pålen där offret
ska kunna sitta för
att avlasta armarna. Syftet är att
förlänga plågan.
Utan sätet hade
offret dött en
mycket tidigare
död.

Spiken i foten
Knäna böjs och
en spik fixerar fötterna mot pålen.
Ibland slås en
spik genom varje
fot, ibland samma
spik genom bägge fötterna. Offret
kan nu ta spjärn
mot spiken.

Spikarna
i handleden

ANKLAGELSE–
SKRIFTEN
PÅ KORSET
ÖVER JESUS

• Över huvudet på
de korsfästa sattes
det upp en anklagelseakt som berättade
vad de dömts för.
• Över Jesus sätter
Pilatus upp en skylt
på tre språk [hebreiska, grekiska och
latin] med texten:
Jesus från Nasaret,
judarnas kung (Joh
19:19-20).
• Det religiösa ledarskapet protesterar
och vill att det ska
stå att han påstått
sig vara judarnas
kung. Men Pilatus
står på sig.
• På många bilder av
korsfästelsen står det
kort och gott: INRI.
Det är en förkortning
av latinets: Iesus
Nazarenus, Rex
Iudaeorum.

Om man skulle
anklaga dig för
att vara kristen,
finns det
tillräckligt med
bevis för att du
skulle fällas?
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Bedövning
Blev smärtan för
stor erbjuds offret
en sur vinblandning som smärtstillare, ofta
serverad på en
svamp fäst på
en lång pinne
som sträcks fram
(jfr Ords 31:6).

Svärdet
i sidan

Spiken slås genom
handleden. Hade
den slagits genom
handen skulle
snart handen slitits
sönder och den
korsfäste lossnat.
Sammandragningar tvingade
fram en kloliknande
handställning.

För att försäkra sig om
att Jesus var död stack
en romersk soldat ett
svärd i hans sida (Joh
19:34) Svärdet stacks
in i sidan, troligen genom lungan in i en av
hjärtats kamrar. Ut kom
hjärt- och lungsäcksvätska (vatten) och blod.

Sätet att
sitta på

Dödsorsak vid korsfästelse

• Korsfästelsen blir en utdragen plåga. Offret
kunde hänga på korset i flera dagar om man inte
vidtog åtgärder för att korta livet.
• Dödsorsaken var ofta blödningschock (för liten
blodvolym) eller akut syrebrist.
• Andra möjilga orsaker var uttorkning, hjärtarytmi orsakad av stress eller akut hjärtsvikt eller
infarkt, med snabb ansamling av vätska i lungorna
som följd.
• Döden kom oftast som en befrielse.

Sätet gör det möjligt
för offret att vila.
Men kroppen
sjunker ner och
uppsträckta armar
gör djupandning
omöjlig. För att få
luft måste offret dra
sig upp så ryggen
dras mot pålen.

De krossade
benpiporna

Döden var långdragen och plågsam

För att försvåra
andningen och
snabba på döden
krossas benpiporna. Offret kan
inte längre ta
spjärn och dra sig
upp. Döden inträder ofta kort
därefter.

Spikarna
i fötterna

Ben

En spik slogs genom fötterna. För
att göra det möjligt
tvingades offret att
böja knäna. Kroppstyngden kom nu
att vila på spiken
genom fötterna.

Spik

Hälben med
spik – ett av
få bevarade
belägg för hur
det gick till.

VAR DET ETT

Det var
en påle

Vi vet inte riktigt hur
en korsfästelse gick
till. Flera alternativa
förslag cirkulerar.

Några menar
det var en påle,
något som
grundtexten
inte utesluter.

KORS ELLER
EN PÅLE?

Ett
X-kors
Andra menar
att korset hade
formen av ett
X, med korslagda bjälkar.

Svårt med
utanding
– ställningen på sätet gjorde det
svårt att andas ut. Andningen blir ytlig och det
bildas ett koldioxidöverskott som orsakar kramper.
Offret har en möjlighet.

Ett
T-kors
Spikar var dyra
så det var inte
ovanligt att
man band fast
offret på korset.

För att
få luft
– rätar på
benen, drar sig upp i armarna, ryggen dras mot
pålen. För en kort stund
kan offret andas. Men
smärta och kramp tar över.
Sjunker åter ner på sätet.

Kanske ett
kors trots allt
En satirisk
teckning från
200-talet tycks
ändå tala
för ett kors.

Källa: On the physical death of Jesus Christ JAMA 21 mars 1986

Personerna runt Jesu kors
SOLDATERNA

Bibeltext: Matt 27:34–35, Mark 15:23–25,
33, Luk 23:34,36–37, Joh 19:18,23–24,32
Händelse: Minst fyra soldater är aktiva runt
korset. De ger Jesus ett vin blandat med
myrra/galla, de korsfäster honom, sedan
delar de hans kläder mellan sig och kastar
lott om hans livklädnad. Till slut sticker en
ett svärd i hans sida. Ingen av dem är
neutrala observatörer.

DEN HÅNANDE RÖVAREN
Bibeltext: Matt 27:38,44, Mark 15:27,
Luk 23:32–33,39, Joh 19:18
Händelse: På var sida om Jesus korsfästs två rövare. Den ena av rövarna
stämmer in i hånet av Jesus. Han
skräder inte orden när han säger
”Är du Messias? Fräls då dig själv och
oss också!”. Men han förmanas av den
andra rövaren.

DEN VÄDJANDE RÖVAREN
Bibeltext: Matt 27:38, Mark 15:27, Luk
23:32–33,40–43, Joh 19:18
Händelse: Den andra rövaren hade en
annan syn. Han förmanar den hånande
rövaren och vänder sig sedan direkt till
Jesus på korset bredvid. ”Tänk på mig
när du kommer till ditt rike”. Jesus svarar
omgående: ”I dag ska du vara med mig
i paradiset”.

SOLDATEN SOM GAV VIN

Bibeltext: Matt 27:48, Mark 15:36, Joh
19:29–30
Händelse: Jesus ropar ”Jag törstar”.
Nära korset står en kruka. Den är fylld med
ättiksvin. En soldat tar en svamp och
doppade den i vinet och sätter den på en
isopstjälk, en slags pinne, för att ge Jesus.
Det var det sista som hände innan
Jesus ger upp andan och dör.

OFFICEREN SOM TRODDE

Bibeltext: Matt 27:54, Luk 23:47
Händelse: Inte alla var oberörda av Jesu
öde. En officer som står nära korset och
ser hur Jesus ger upp andan och känner
jordbävningen tar djupt intryck och konstaterar att ”Den mannen var verkligen rättfärdig, han var verkligen Guds Son”. Rättfärdig kan här också översättas oskyldig.
Lukas konstaterar att han ärar Gud (23:47).

samma kvinna som kallas mor till
Sebedeus söner (jfr Matt 20:20–21),
alltså apostlarna Jakob och Johannes.
Ofta anses Salome vara släkt med
Maria, Jesu moder, möjligen en syster
(jfr Joh 19:25).

MARIA, JESU MODER

Bibeltext: Joh 19:25–27
Händelse: En annan som befinner sig
vid korset är Maria, Jesu mor. Eftersom Bibeln inte här talar om Josef brukar man utgå från att han dött tidigare.
Jesus uppmanar nu Maria att i fortsättningen ta Johannes till familjen som ett
stöd och en hjälp. Hon kom att ansluta
sig till lärjungarna (Apg 1:14).

LÄRJUNGEN JOHANNES

Bibeltext: Joh 19:26–27,35
Händelse: Vid korset finns också den
lärjunge ”som Jesus älskade”. Han
är tydligen den enda lärjungen vid
korset. Vi uppfattar det som en referens
till aposteln Johannes. När Jesus nu går
bort och lämnar sin mor uppmanar han
Johannes att axla en roll liknande
en son till Maria.

DE ANDRA KVINNORNA

Bibeltext: Matt 27:55, Mark 15:40–41,
Luk 23:49
Händelse: På avstånd från korset står
en större grupp av kvinnor och ser på.
Det är kvinnor som följt Jesus under
hans tjänst i Galileen. Bland dessa
skulle Johanna (Luk 24:10) och
kanske Susanna (Luk 8:3) kunna
finnas med.

ÖVERSTEPRÄSTERNA

Bibeltext: Matt 27:41–43, Mark
15:31–32, Joh 19:21
Händelse: Översteprästerna förlöjligar
honom. De säger: ”Andra har han frälst,
sig själv kan han inte frälsa”. De talar
också med Pilatus och klagar på att
Pilatus kallar honom ”Judarnas kung”
på en skylt på korset. Men Pilatus
vägrar ändra budskapet.

Bibeltext: Matt 27:56, Mark 15:40,
Luk 23:49, Joh 19:25
Händelse: Många kvinnor ser på Jesu
korsdöd. De tycks stå på avstånd. Fyra
av dem identifieras. Och en av dessa är
Maria Magdalena. Jesus hade mött
henne tidigare under sin verksamhet (Luk
8:2) och hon följde honom därefter. Hon
blir den första att se Jesus uppstånden.

Bibeltext: Matt 27:41–43, Mark 15:31
Händelse: De skriftlärda passar på att
gå förbi Jesus på korset och håna
honom. Också de äldste och rådsherrarna gör samma sak. Alla
termer syftar på personer som tillhör
det religiösa ledarskapet, de som på
olika sätt var delaktiga i att få Jesus
dömd till döden och avrättad.

MARIA, KLOPAS HUSTRU

FOLKET SOM GICK FÖRBI

Bibeltext: Matt 27:56, Mark 15:40,
Joh 19:25
Händelse: Maria som kallas Jakob den
yngres och Josefs/Joses mor. Hon kallas
även för Klopas hustru. Texten säger
”Klopas Maria” och det skulle kunna förstås
som ”Klopas dotter”. Joh 19:25 kan uppfattas som att hon är syster till Jesu moder,
Maria. Kanske med på Emmausvägen.

Bob Deffinbaugh

Några aspekter
SALOME, SEBEDEUS FRU på betydelsen
Bibeltext: Matt 27:56, Mark 15:40
av Jesu död
Händelse: Den tredje kvinnan vid korset
på korset
är Salome. Hon är enligt traditionen

DE SKRIFTLÄRDA

MARIA MAGDALENA

Kan du tänka
dig att det säkert
var hundratals
människor som
stod runt [korset]
och tittade på.

Korsfästelsen

Bibeltext: Matt 27:39–40,47–49, Mark
15:29–30,35–36, Luk 23:35,48
Händelse: En del av folket i staden
kommer ut för att titta, andra går förbi
honom och hånar honom. Några
ropar ”Visa att du är Guds son och
kom ner från korset”. Vi vet inte hur
många men en korsfästelse kunde
vara som ett folknöje.

Vem utsåg de två rövarna att bli korsfästa på
samma gång? Förmodligen Pilatus. Möjligen
är det två från Barabbas gäng... När Jesus hänger
på korset i mitten, med en som ångrar sig på ena
sidan och en som förkastar honom på den andra,
är han i ett avseende också mitt i mänskligheten.

Markus talar om kvinnorna som ögonvittnen till korsfästelsen i vetskap om
att de också skulle bli ögonvittnen till
begravningen (15:47) och hans uppståndelse
(16:1–8). Deras hängivenhet överträffade
lärjungarnas som alla övergav honom (14:50).

Alexander Maclaren

John Grassmick

Han betalade
vår syndaskuld
(Jes 53:6)
Jesus tog på sig vår synd
och offrade sig själv för
våra synders skull (Gal
1:4). Genom hans död har
vi dött bort från synden
(1 Pet 2:24) och har förlåtelse (Ef 1:7, Kol 1:14,
även 1 Joh 1:7, Upp 1:5).
Han dog som
vår ställföreträdare (Gal 3:13)
Jesus dog på korset
”i vårt ställe”. Han är vår
ställföreträdare (2 Kor
5:14,21). Han dog som
ett syndoffer (Rom 8:3)
i vårt ställe och i hans
döda kropp fördömde
Gud synden.
Han köpte oss
fria från syndens
makt (Rom 6:10–11)
Genom identifikationen
med Jesu död friköps
vi även från syndens
makt. Vi är döda från
synden. Synden har
genom Jesu död berövats sin makt över oss
(Rom 6:6–7).

Han försonade
oss med Gud
(Rom 5:10)
Försoningen innebär att
Jesu död avlägsnar varje
hinder för den troende att
ha gemenskap med Gud.
Vi är försonade med
honom och inget hindrar
längre vår gemenskap
(2 Kor 5:18, Kol 1:22).
Hans rättfärdighet tillräknas oss
(Rom 4:23–24)
På samma sätt som vår
synd tillräknas Kristus,
så tillräknas Jesu rättfärdighet oss genom
tron (Gal 3:6). Gud ser
oss som rättfärdiga för
när han ser på oss ser
han Kristus.
Han köpte oss
fria från lagens
krav (Gal 2:19)
Genom Jesu död har vi
också befriats från lagens
krav (Rom 7:4–6). Frälsningen beror inte på mina
prestationer (Ef 2:8–10).
Det är inte bara Kristus
som dog för mig, jag dog
med honom (Rom 6:11).
Genom honom
blir vi födda på
nytt (2 Kor 5:17)
I Kristus är vi också födda
på nytt (Joh 3:3) till en ny
skapelse. Den gamla
naturen har ersatts med
en ny. Det är inte längre
jag som lever utan det är
Kristus som lever i och
genom mig (Gal 2:10).
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Jesus på korset

Ordet om
korset är en
dårskap för
dem som går
förlorade, men
för oss som blir
frälsta är det en
Guds kraft.
(1 Kor 1:18)

Den längsta dagen
Prästerna
hånar Jesus

På samma sätt
förlöjligar
översteprästerna
och de skriftlärda
honom...”Andra
har han frälst,
sig själv kan
han inte frälsa”
(Mark 15:31).

Soldaterna
hånar Jesus

Även soldaterna
kommer fram och
hånar honom...
och säger: ”Om du
är judarnas kung,
fräls då dig själv!”
(Luk 23:36–37).

De två rövarna
på korsen

En av brottslingarna som är
upphängda hånar Jesus.
Men den andre säger: ”Han
har inte gjort något ont.
Jesus, tänk på mig när du
kommer till ditt rike”
(Luk 23:39–42).

2 Jesu andra
ord på korset

Folk
hånar Jesus

”Jag säger dig
sanningen: I dag
ska du vara med
mig i paradiset”
(Luk 23:43).

De som går förbi
hånar honom
och skakar
på huvudet
(Matt 27:39).

• I det allra heligaste
i templet fick bara en
överstepräst gå in
en gång om året och
då med försoningsoffret. Rummet avskildes med ett
draperi, förhänget
(Matt 27:51), också
kallat förlåten.
Det var det sista
hindret att nå den
plats där Gud uppenbarade sig (2 Mos
30:6).
• Templet var i det
avseendet till för att
hålla syndiga människor på avstånd
från en helig Gud.
• Att förhänget brister
är en symbol som
markerar att vägen
fram till Gud nu är
öppen.
• Hebreerbrevet
skriver ”Bröder, i kraft
av Jesu blod kan vi
därför frimodigt gå in
i det allra heligaste
på den nya och levande väg som han
öppnat för oss genom förhänget, det
vill säga sin kropp.”
(Hebr 10:19–20)

Vilket av Jesu
sju ord på
korset berör
dig djupast?

XX
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3 Jesu tredje
ord på korset

När Jesus ser
sin mor och den
lärjunge som han
älskade säger han
till sin mor: ”Kvinna,
där är din son” och
sedan till lärjungen:
”Där är din mor”
(Joh 19:26–27).

12

Mörker över
jorden

Vid sjätte timmen kommer
ett mörker över
hela landet,
som varar
fram till nionde
timmen
(Matt 27:45).

Jesus hängde sex timmar på korset.
I vanliga fall kunde det ta upp till två
dygn innan en korsfäst man dog.

”Det var vid
tredje timmen
som de korsfäste honom”
(Mark 15:25).

Jesus ropar med
hög röst: ”Fader, i
dina händer överlämnar jag min
ande.” När han
hade sagt detta
gav han upp
andan
(Luk 23:46).

3:E

9:E

Judarnas sätt att
ange tiden,
den tredje timmen

HÄNDELSER
DIREKT EFTER
JESU DÖD

Jesus döms
till döden

Herodes och
hans soldater
hånar Jesus
innan han
sänder honom
tillbaka
till Pilatus
(Luk 23:11).

6
Jesus till
Herodes

Pilatus frågar om
mannen var galilee.
Och när han får
veta att Jesus kom
från Herodes myndighetsområde,
skickar han honom till Herodes
(Luk 23:6–7).

15
JESUS DÖR

Vårt sätt att
ange tiden,
klockan 09.00

De för bort
honom [och] de
kommer till den
plats som kallas
Dödskallen
(Luk 23:26,33).

Jesus åter till
Pilatus (II)

6 Jesu sjätte

ord på korset

Jesus leds
till Golgata

Men hopen pressar
Pilatus med höga rop
och kräver att Jesus
skulle korsfästas.
Pilatus beslutar då
att det får bli
som de kräver
(Luk 23:23–24).

”Jag är törstig”.
Han får surt vin
på en svamp att
dricka
(Joh 19:28–29).

7 Jesu sjunde

JESUS
KORSFÄSTS

9

5 Jesu femte

”Det är fullbordat”
(Joh 19:30).

1 Jesu första
ord på korset

Jesus
korsfästs

Vid nionde timmen ropar Jesus
med hög röst: ”Min
Gud, min Gud,
varför har du
övergett mig?”
(Matt 27:46).

ord på korset

Soldaterna
delar hans
kläder mellan
sig genom att
kasta lott om
dem (Mark 15:24).
”Fader, förlåt
dem, för de vet
inte vad de gör”
(Luk 23:34).

4 Jesu fjärde
ord på korset

ord på korset

6:E

Soldaterna
delar manteln

FÖRHÄNGET
I TEMPLET
BRISTER
MITT ITU

Med stor sannolikhet dog Jesus
fredag den 3 april 33 eKr

Jesus förs
till Pilatus (I)

Redan tidigt på
morgonen tar
hela Stora rådet
sitt beslut. De
binder Jesus och
för bort honom
och utlämnar
honom till Pilatus
(Mark 15:1).

BÖRJA HÄR
HÄNDELSER UNDER
KVÄLLEN OCH NATTEN

• Torsdag kväll:
Nattvarden (Luk 22:14).
• Fredag natt:
Jesus i Getsemane
(Matt 26:36).
Jesus arresteras (Joh 18:12).
• Fredag morgon:
Inför Hannas, Kaifas
och Stora rådet (Luk 22:54ff).

Korset är en vändpunkt i mänsklighetens historia. Bibeln liknar det
vid ett kosmiskt drama där... det goda
står mot det onda. På korset besegrade det
goda det onda... Gud själv konfronterade
mörkrets makter och vann en evig seger.

O salighet, o gåtfullhet, o Kristi
törnekorna, som
mer än världens
visdom vet och all
min synd kan sona.

Stefan Swärd

Sven Lidman

• Förhänget i templet
brister i två delar, uppifrån
och ända ner (Matt 27:51).
• Jorden skakar, klipporna
rämnar (Matt 27:51).
• Gravarna öppnar sig. Många
kroppar av avlidna heliga
uppväcks (Matt 27:52).
• När officeren och de som
bevakade Jesus ser... säger
de: ”Den mannen var verkligen
Guds son” (Matt 27:54).
• Folkmassan av åskådare
sörjer, går hem (Luk 23:48).
• Pilatus befaller att de korsfästas benpipor ska krossas.
Men de rör inte Jesus då han
redan är död (Joh 19:31-33).
• En soldat sticker upp sidan
på Jesus med sin lans, ut kommer blod och vatten (Joh 19:34).
• Josef från Arimatea tar ner
kroppen (Joh 19:38).
• Nikodemus kommer med
smörjelse (Joh 19:39).
• Jesus begravs (Joh 19:41).
• Graven förseglas och vakter
sätts ut (Matt 27:66).

När vi har skymtat den helige Gudens härlighet
och drabbats av nöd för vår synd genom den
helige Ande, darrar vi inför Gud och erkänner vilka vi
verkligen är, nämligen syndare som förtjänar helvetet.
Då, och först då, framstår korsets nödvändighet så
självklart att vi är förvånade att vi inte sett det tidigare.
John Stott

Varför måste Jesus dö?

Försoningen

Matteus skriver: ”Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han
måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt” (Matt 16:21). Nyckelordet är ”måste”.
Varför måste Jesus dö? Det var inte bara att han gjorde det. Det fanns en
tvingande nödvändighet. Genom historien har teologer svarat
på olika sätt på frågan varför Jesus måste dö.
Vanligen delas svaren in i tre synsätt:

Ni vet ju att det
inte var med
förgängliga ting
som silver eller
guld ni blev
friköpta från det
meningslösa liv
ni ärvt från era
fäder. Nej, det
var med Kristi
dyrbara blod,
som med blodet
av ett lamm utan
fel och brist.
(1 Pet 1:18-19)

Försoningens grundpelare
Vårt tillstånd:
syndfördärvet
Synden skiljer oss från
Gud (Rom 3:23) och
hindrar oss att söka
Gud (Rom 3:10).
Guds karaktär:
oändlig helighet
Gud är helig (1 Pet 1:16)
och kan inte ta emot
syndiga människor i sin
närhet (Rom 3:23, Jes 53:6).
Vårt behov:
en ställföreträdare
Syndiga människor är därför
i behov av någon som kan
träda in i vårt ställe och lösa
syndens problem (1 Tim 2:5).

[Jesus gick] in i det
allra heligaste en gång för
alla... med sitt eget blod, och
vann en evig återlösning (Hebr. 9:12)

Guds erbjudande:
en frälsare
Det människan inte kan göra,
det gjorde Gud (Rom 8:3). Han
sände sin Son som frälsare (Joh
3:16) och medlare (1 Tim 2:5).

Jesus måste dö
för djävulens skull
Synsättet beskrivet
Formell titel

Jesus dog för att friköpa
människan från djävulens makt
Den klassiska försoningssynen

Jesus måste dö
för människans skull

Jesus måste dö
för Guds skull

Jesus dog för att demonstrera
vidden av Guds kärlek för människan

Jesus dog för att tillfredsställa
Guds helighet och rättfärdighet

Den subjektiva försoningssynen

Den objektiva försoningssynen

Beskrivning

Fokus är kampen mellan Gud och
djävulen. Djävulen höll syndiga
människor fångna. Gud erbjöd Jesus
som en lösen för mänskligheten,
djävulen accepterar och utbytet sker
på korset. Men i dödsriket besegrar
Jesus djävulen och uppstår. Gud
har på så sätt i Jesus befriat
människan ur djävulens grepp.

Fokus är på människans behov av
att se och förstå Guds kärlek.
Betonar att Gud är kärlek och att Han
vill ha gemenskap med människan.
Men människan vill inte. Jesus är det
yttersta exemplet på Guds kärlek och
genom att se på hans korsdöd kan vi
förstå Guds kärlek och vilja försona
oss med Gud.

Fokus är på människans skuld inför
Gud. Människan står genom sin
synd i en oändlig skuld inför Gud.
Och en helig Gud kan inte ta emot
syndiga människor. Jesus blev vår
ställföreträdare. Han tog på sig vår
skuld och dog i vårt ställe. I en
juridisk bemärkelse är därför
skulden betald och synden sonad.

Bibeltexter
som lyfts fram

”Du är värdig att ta bokrullen och
bryta dess sigill, för du har blivit
slaktad, och med ditt blod har du
friköpt människor åt Gud” (Upp 5:9),
”Människosonen har... kommit för
att tjäna och ge sitt liv till lösen för
många” (Mark 10:45)

”Ingen har större kärlek än den som
ger sitt liv för sina vänner.”
(Joh 15:13),
”Gud var i Kristus och försonade
världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras
överträdelser... ” (2 Kor 5:19)

”Honom har Gud ställt fram som den
som avvänt hans vrede i Jesu blod,
att tas emot genom tron...” (Rom
3:25 SB), ”När vi nu har förklarats
rättfärdiga genom hans blod... ska vi
då inte genom honom bli frälsta från
vredesdomen?” (Rom 5:9)

Svaghet

Djävulen har inte makt över Gud.
Han kan inte ställa krav på Gud för
människans befrielse (jfr Job 1–2).

Den kallas försoningslära men innebär ingen försoning. Jesu död blir
bara en inbjudan att komma till Gud.

Tycks beskriva en mekanisk syn på
försoningen. Människan förklaras
rättfärdig utan att i sak vara det.

• ALLA TRE SYNERNA innehåller en aspekt av sanningen. Det är sant att Jesu död och uppståndelse besegrade djävulen (Kol 2:15),
det är sant att Jesu liv, död och uppståndelse demonstrerade Guds kärlek (Rom 5:8). Men det är bara den objektiva synen som svarar
på frågan varför Jesus måste dö. Det enda som kan tvinga en allmäktig Gud är att han inte kan handla i strid med sitt eget väsen.
• NOTERA: Inom varje huvudkategori finns det olika nyanser och versioner.Till exempel räknas ofta den svenska teologen Gustav Aulén till den klassiska synen, men han skulle knappast ha
talat om en personlig ond makt, utan talat om hur Jesus besegrade ondskan. Paul Peter Waldenström beskrivs ofta som en företrädare för den subjektiva försoningssynen men han tog samtidigt starkt avstånd från Peter Abelard som anses vara den synens främste förespråkare. Förutom dessa tre huvudfåror finns det också andra sätt att se på försoningen. En synsätt som fick
ett visst genomslag i Sverige var den så kallade JDS-läran (Jesus Died Spiritually) som tidigt förkunnades inom framgångsteologin. Där tolkas Jesu död inom ramen för en gnostisk uppfattning.

Människan har en skuld inför Gud, en
oändlig skuld. Vi var brottslingar som
brutit mot Guds lag, vi ska dömas och syndens
lön är döden. Jesus tog på sig skulden och
straffet i vårt ställe och han tog på sig Guds
vrede över synden. Jesu offer betalar vår skuld.
Stefan Swärd

Jag vill älska det
urgamla kors, i dess kraft
ska jag segra till slut.
Jag omfamnar det heliga
kors, tills mot kronan jag
byter det ut.

Trots att både den subjektiva och
klassiska försoningsläran kan
förefalla mycket sympatiska, finns
mycket som talar för att det inte går
att tänka bort den objektiva. Den
rymmer dessutom de andra två.

George Bennard

Greger Andersson/Claes Bengtsson

JESUS DÖD
PÅ KORSET
SOM GUDS
OFFERLAMM

• Guds lamm är det
tillräckliga och slutliga offret för synden
(Joh 1:29,36). Lammet symboliserar
syndfri renhet.
• Bilden går tillbaka
till GT. Jesus är vårt
påskalamm (2 Mos
12:21, 1 Kor 5:7).
• Profeterna pekade
mot honom när de
skriver ”Som ett
lamm som förs bort
till att slaktas” (Jes
53:7, Jer 11:19, Joh
1:29, Apg 8:32).
• Och Johannes skriver om Lammets
triumf i himlen: ”Jag
såg... ett Lamm stå
där, som såg ut att
ha blivit slaktat.”
(Upp 5:6).

Är ditt liv
sådant att en
helig Gud borde
kunna
acceptera dig
sådan som du
är, utan ett offer
för synden?
Behöver du en
försonare?
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Matt 27:57–28:20
Mark 15:42–16:20

Jesus begravs och uppstår

Luk 23:50–24:53
Joh 19:31–21:25

Om Kristus inte
har uppstått, då
är vår predikan
meningslös och
även er tro
meningslös.
(1 Kor 15:14)

Jesus begravs
på fredagen
Josef från Arimatea får Jesu kropp.
Kroppen smörjs,
sveps och placeras i en klippgrav. En sten rullas för ingången.
27:57–61
15:42–47
23:50–56
19:31–42
–

Jesus uppstår
söndag morgon
När morgonen
bryter in har Jesus
uppstått från de
döda. En ängel
visar sig, stenen
rullas undan och
vakterna flyr.
28:1–8
16:1–8
24:1–12
20:1–10
–

Jesus i graven
under lördagen
Stenen förseglas
och vakter sätts
ut vid Jesu grav.
Syftet är att
hindra lärjungarn
från att föra bort
kroppen.
27:62–66
–
–
–
–

Jesus möter
Maria Magdalena
Den första som
får möta den uppståndne frälsaren
är Maria Magdalena. Hon faller
ner och tillber
honom.
–
16:9–11
–
20:11–18
–

Jesus visar sig
under söndagen
Jesus visar sig
sedan för flera:
Kvinnorna vid graven, Petrus, lärjungarna på väg
till Emmaus och
de tio i Övre salen.
28:9–15
16:12–14
24:13–43
20:19–25
1 Kor 15:5

Jesus visar sig
för många fler
Senare visar han
sig också för
Tomas, Mattias,
Jakob, Josef
Barsabbas och
vid ett tillfälle för
fler än 500.
28:16–20
16:15–18
24:44–49
20:26–21:25
1 Kor 15:5–7

Jesus tas upp
till himlen
Han mötet lärjungarna i
Jerusalem och
från Olivberget
tas han upp
till himlen inför
deras ögon.
–
16:19–20
24:50–53
–
Apg 1:6–12

...och här låg Golgata och graven
GORDONS
GOLGATA OCH
TRÄDGÅRDSGRAVEN

• Frågan kom senare att
ställas om Gravkyrkan
verkligen var rätt plats.
Den syntes ligga innanför murarna (jfr Hebr
13:12–13).
• Otto Thenius pekade
1842 ut en plats utanför
Damaskusporten där
det fanns en klippa som
liknade en skalle.
• Platsen kallas ofta för
Gordons Golgata efter
generalmajor Charles
Gordon som besökte
platsen 1883 och gjorde
den känd. Han pekade
på 3 Mos 1:11 som stöd.
• I närheten finns gravar
i en trädgård vilket
skulle stämma med
Joh 19:41.
• Området köptes 1894
av en brittisk stiftelse
som nu förvaltar det. De
påstår inte att det är
platsen för Jesu död och
uppståndelse. Men trädgården blir ändå för
många en plats för stillhet och reflektion och
många upplever atmosfären mer tilltalande än
den atmosfär de möter
i Gravkyrkan.

F

Betonar vi
Jesu död mer än
hans uppståndelse i vår
förkunnelse av
evangeliet?
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Rotundan
– byggd efter
branden 1808

Gravkyrkan i Jerusalem är den troliga
platsen – i alla fall i brist på bättre alternativ – för Jesu död, begravning och uppståndelse. Utifrån på traditionen förklarades platsen 326 eKr av kejsar Konstantin som platsen för passionsdramat.

Kristi grav – överbyggnaden
från 1810. En marmorsten täcker
platsen där man
tror Jesus lades.
Korsfararnas
klocktorn
– två våningar
togs bort 1719

Katolska domen
– byggd 1927 efter
en jordbävning

Trädgårdgraven
Via Dolorosa

Gravkyrkan

Klippmoskén

Al Aqsamoskén

Muren

Här begravdes
Jesus

JERUSALEM
I DAG

Snittyta för att
ge insyn i kyrkan

Här korsfästes
Jesus

INGÅNG
Smörjelsestenen
– där Jesus ska ha
smorts efter sin död.

Som det såg ut
på Jesu tid

Som det ser
Adams
ut i dag
kapell – mot

Graven

Golgata

Att predika kristendomen innebar (för
apostlarna) i första hand att predika uppståndelsen... [den] är det centrala temat i varje predikan
vi läser i Apostlagärningarna. Uppståndelsen, och
dess konsekvenser, var "evangelium", de goda
nyheter som de kristna proklamerade.
CS Lewis

Golgataklippan
i markplan

Så om det är sant att
Jesus har uppstått – ja,
då finns det tillgång till
en uppgradering av det
mänskliga livet för
varje människa.
Stefan Gustavsson

Golgata – upp
för trappan. Ett
altare byggt direkt
över klippan där
korset tros ha stått.

Den Uppståndne behövde inte
några jordiska dörröppningar.
Nej, stenen rullades inte undan
för att Kristus skulle komma ut,
den togs bort för att vittnena
skulle kunna komma in.
Birger Gerhardsson

De som såg den uppståndne
TOMAS OCH TIO ANDRA

SOLDATERNA (?)

Bibeltext: Matt 27:62–66, 28:11–15
Tidpunkt: Söndag morgon
Plats: Vid graven
Händelse: Utanför graven satt vakter
som skulle bevaka att ingen stal kroppen.
Om vakterna såg den uppståndne Jesus
är otydligt. Kanske, men troligen inte
(Matt 28:4). Några kan i alla fall
berätta ”allt som hänt” (Matt 28:11).

MARIA MAGDALENA

Bibeltext: Matt 28:1–10, Mark 16:9–11,
Joh 20:10–18
Tidpunkt: Söndag morgon
Plats: Vid graven
Händelse: Kom tillsammans med fyra
andra kvinnor (Luk 24:10, Mark 16:1).
Fick se ängeln rulla undan stenen från
graven. Mötte sedan Jesus på väg
tillbaka (Matt 28:9–10).

?

MARIA, JAKOBS MOR

Bibeltext: Matt 28:1,9–10, Mark 16:1,
Luk 24:10
Tidpunkt: Söndag morgon
Plats: Vid graven
Händelse: Kommer tillsammans med fyra
andra kvinnor (Luk 24:10, Mark 16:1).
Fick se ängeln rulla undan stenen från
graven. Möter sedan Jesus på väg
tillbaka (Matt 28:9–10).

KVINNORNA VID GRAVEN

Bibeltext: Mark 16:1, Luk 24:10
Tidpunkt: Söndag morgon
Plats: Vid graven
Händelse: Salome (Mark 16:1), Johanna
(Luk 24:10) och ytterligare en kvinna kom
till graven (Luk 24:10). Troligen mötte de
Jesus (”dem” 28:9) på väg tillbaka.
Höll om hans fötter och tillbad honom.
Fick instruktioner att ge till lärjungarna.

SIMON PETRUS

Bibeltext: Luk 24:34, 1 Kor 15:5
Tidpunkt: Söndag morgon
Plats: Okänd plats, möjligen vid graven.
Händelse: På kvällen konstaterade man
att Jesus också hade visat sig för Petrus
(Luk 24:34). Vi vet inte riktigt när det hände.
Mötet bekräftas också senare av Paulus
när han räknar upp vilka som mött den
uppståndne (1 Kor 15:5).

KLOPAS OCH MARIA (?)

?

JAKOB, JESU BROR

Bibeltext: 1 Kor 15:7
Tidpunkt: Inom 40 dagar
Plats: Troligen Galileen (jfr Apg 1:15)
Händelse: Jesus visade sig också för
en av sina halvbröder, Jakob. Jakob
kom till tro först efter uppståndelsen
(jfr Joh 7:5) och kom att bli en ledare
i församlingen (Apg 21:18). Vi vet inte
när eller var det hände.

ELVA (TOLV) LÄRJUNGAR
Bibeltext: Luk 24:50–52, Mark 16:19,
Apg 1:4–9
Tidpunkt: Efter 40 dagar
Plats: På Olivberget, nära Betania
Händelse: Till slut samlades lärjungarna
åter utanför Jerusalem och Jesus tog
dem ut till Olivberget (Apg 1:12) varifrån
han for upp till himlen. De mötte två
män i vita kläder som gav instruktioner.

TIO LÄRJUNGAR

SAULUS/PAULUS

All makt
(Matt 28:18)

Alla folk
(Matt 28:19a)

Bibeltext: 1 Kor 9:1, 15:8, Apg 9:1–6
Tidpunkt: Omkring två år senare
Plats: Vägen till Damaskus
Händelse: Om Paulus omvändelse ska
ses som ett möte med den uppståndne
Kristus kan diskuteras. Men på Damaskusvägen sker något som Paulus själv
uppfattar som ett möte: ”Har inte jag
sett... Jesus?” (1 Kor 9:1).

Allt som
befallts
(Matt 28:19b)

Alla dagar
(Matt 28:20)

BEFALLNINGEN Grunden för missions- Därför sänder han ut Sedan kommer under- Det sista är ett löfte om
Före sin himmelsfärd
ger Jesus lärjungarna
missionbefallningen.
Han ger fyra allomfattande ord.

befallningen är den
makt som Jesus fått.
han har fått all makt,
både i himlen och på
jorden.

lärjungarna att
förkunna och göra
alla folk till lärjungar.
Betoningen är på
ordet ”gå till alla folk”.

Betydelsen
av Jesu
uppståndelse
från de döda

Bibeltext: Joh 20:26–28, Luk 24:36–49,
Mark 16:14–18
Tidpunkt: Åtta dagar senare
Uppståndelsen
Plats: Jerusalem (eller i Galileen?)
upprättar och
Händelse: Elva lärjungar samlade
bekräftar Messias
(Mark 16:14). Denna gång var Tomas
Uppståndelsen från de
närvarande och Jesus erbjöd honom
döda är Guds bekräftelse
att känna på sina händer och sticka
och upprättelse av
fingrarna i sin sida.
Messias, tjänaren, den
korsfäste. Den bekräftar
SJU LÄRJUNGAR
också hans gudomlighet
Bibeltext: Joh 21:1–14
och hans roll som den
Tidpunkt: Inom 40 dagar
slutgiltige domaren (Apg
Plats: Vid Tiberias sjö
2:36, 5:30–31, 10:40–42,
Händelse: Petrus, Tomas, Natanael,
17:31).
Jakob och Johannes, Sebedeus
söner (Matt 4:21) och ytterligare två
Uppståndelsen
icke namngivna lärjungar. Jesus
bekräftar Jesu
bjöd dem på grillad fisk och bröd.
döds tillräcklighet
Det var deras tredje möte (Joh 21:14).
Uppståndelsen från
de döda bekräftar en
ELVA OCH MATTIAS (?)
gång för alla att Jesu
Bibeltext: Matt 28:16–20, 1 Kor 15:5
död räcker för att bringa
Tidpunkt: Inom 40 dagar
försoning. Gud kan nu
Plats: Berg i Galileen (Matt 28:16)
erbjuda förlåtelse för
Händelse: Siffran ”tolv” (1 Kor 15:5)
synden och frälsning
kan uppfattas så att även om Mattias
till var och en som
ännu inte valts till apostel så var han
tror (Apg 13:32–33,
med. Man säger senare att han var
38–39, Rom 4:23–25).
”ett vittne om hans uppståndelse”
(Apg 1:22).
Uppståndelsen
bekräftar att
MER ÄN 500 TROENDE
vår tro är sann
Bibeltext: 1 Kor 15:6
Uppståndelsen från de
Tidpunkt: Inom 40 dagar
döda är det yttersta bePlats: Okänd, troligen Galileen
viset för att vår tro är sann.
Händelse: Vid ett tillfälle visade sig
Den ger oss grunden för
den uppståndne Jesus för över
frälsningsvisshet. ”Hur
mycket mer ska vi då inte
500 bröder på en gång. Vi vet inget
bli frälsta genom hans
ytterligare om den här händelsen.
liv?” (Rom 5:10, Hebr
Kanske var Mattias och Josef Barsab7:15–16,23–25,
bas med i denna grupp (Apg 1:22–23).
1 Pet 1:21).

Bibeltext: Luk 24:13–35, Mark 16:12–13
Tidpunkt: Söndag under dagen.
Plats: Vägen till Emmaus
Händelse: Klopas (Luk 24:18) och möjligen
Maria (Joh 19:25) mötte Jesus på vägen
till Emmaus. De bjöd in honom när de kom
fram. De bodde tillsammans (”oss” Luk
24:29) och skulle då kunna vara Matteus
och Jakobs föräldrar (Mark 3:18).
Bibeltext: Luk 24:36–43, Joh 20:19–23
Tidpunkt: Söndag kväll
Plats: Övre salen, Jerusalem
Händelse: Tio av lärjungarna samlade
(jfr Mark 16:14). Judas var död och Tomas
var av något skäl inte närvarande (Joh 20:24).
”De elva” (Luk 24:33) bör förstås som ett
gruppnamn. Kanske var det fler närvarande
(jfr ”de andra lärjungarna” (Luk 24:33).

MISSIONS-

Jesu uppståndelse

visningen om ”allt”
som Jesus befallt. Det
handlar inte om att
”hålla” lagen utan
Jesu ord (Matt 24:35).

att de inte utför uppdraget ensamma,
i egen kraft. Jesus lovar
att han är med alla
dagar till tidens slut.

Uppståndelsen
är garantin för
vår uppståndelse
Uppståndelsen från de
döda är ett tecken och
ett löfte om kroppens
uppståndelse för alla som
är i Kristus. Den förändrar
vår syn på döden och ger
oss hopp (1 Kor 15:12–58,
Apg 4:2, 26:23, Rom
8:10–11, 2 Kor 4:14,
1 Pet 1:21).
Uppståndelsen
uppfordrar oss
till ett heligt liv
Döden, uppståndelsen
och himmelsfärden utgör
mönstret för det kristna
livet. Har vi dött med
honom och uppstått med
honom ska vi se på oss
själva som nya skapelser
i Kristus. (Rom 6:3–11,
2 Kor 4:10–11, Ef 2:4–6,
Kol 3:1–2).
Uppståndelsen
bekräftar uppenbarelsen
Uppståndelsen från de
döda blir också det
yttersta beviset för att
uppenbarelsen är sann.
Den flyttar bort kristen
tro från nivån av filosofisk spekulation och
moralism, till att bekräfta
att Gud finns och handlar
i och genom historien.

97

Tolkning

Och se, jag är
med er alla
dagar till
tidens slut.
(Matt 28:20)

Att tolka Apostlagärningarna
I och med Jesu död och uppståndelse och pingsten träder det nya förbudet i kraft (Hebr 8:13). Men det tog tid för apostlarna
med judisk bakgrund att förstå alla implikationer. Om evangelierna ledde fram till den faktiska övergången till ett nytt förbund
så kommer Apostlagärningarna att leda fram till den praktiska övergången. Det kom att ta tid. Det kom att gälla frågor
som: måste hedningen bli jude? Vad är templets roll? Måste vi fortsätta att följa lagen? Och vilken roll har Israel?

HISTORISK
BERÄTTELSE
Börja med att
notera genre. Det
är en historisk
bok som främst
berättar vad som
hände. Sedan får
vi förhålla oss till
berättelsen.

SELEKTIVT
BERÄTTANDE
Berättelsen är
selektiv. Den
berättar om
evangeliets färd
till Rom och är
inte en historik
över den tidiga
församlingen.

NÅGRA FRÅGOR OM ÖVERGÅNGEN
EN PERIOD
AV ÖVERGÅNG SOM VI BEHÖVER FÖRHÅLLA OSS TILL
• Gavs Anden till alla på pingstdagen? Varför ser vi att
Boken beskriver
en transition. Allt Anden tas emot i flera steg (2:1–23, 8:15–17, 10:44–48)?
• Vilken roll har templet? Varför fortsatte man gå till tempsom beskrivs
i början är inte
let (21:26) om Jesu offer ersatt de offer som frambars där?
likadant i slutet.
• Vilken roll spelar Israel (2:22, 28:20) i Guds fortsatta utFörsamlingen är verkande av sin plan? Har församlingen ersatt Israel?
på väg. Läs allt
• Vad är lagens roll? Varför lät Paulus omskära Timoteus
i sitt sammanhang. (16:3, jfr 21:21)? Behöver en kristen följa matreglerna etc?

Några exempel
på hur övergången
syns i texterna

MISSFÖRSTOD
LÄRJUNGARNA
MISSIONSBEFALLNINGEN?
1. HELA VÄRLDEN
Jesus sa: ”Gå ut
i hela världen...”
(Matt 28:18, jfr Apg
1:8) ändå stannade
lärjungarna i Jerusalem i två år.
En förföljelse behövdes för att de
skulle dra vidare
(Apg 8:1).
2. ALLA
Jesus sa: ”Gör alla
folk till lärjungar ...”
(Matt 28:19) ändå

riktade man sig den
första tiden bara till
judarna (Apg 2:22).

3. LÄR DEM
Jesus sa: ”... Lär
dem att hålla allt
jag har befallt er”
(Matt 28:19), ändå
fortsatte de ett bra
tag att leva och undervisa som att man
måste bli en jude
(Gal 2:9–13).

F

Hur mycket av
det som
Apostlagärningarna
berättar är en
modell för
oss i dag?
Och hur mycket
är bara en
beskrivning
av vad som
hände?
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1 ”Alla uppfylldes av
den helige
Ande och
började tala
främmande
språk, allteftersom Anden ingav...”
(Apg 2:4).

Apostlamötet i
Jerusalem reder ut
några av de mest
centrala frågorna.
Kan ses som en
vattendelare.

GT

2 ”Alla de
troende hade
allt gemensamt [och]
började sälja
sina egendomar och
ägodelar och
delade ut...
efter behov”
(Apg 2:45).

3 ”... när de 1 ”[Petrus]:
hade kommit ...den helige
[några från
Ande [föll]
den judekrist- över dem, så
na församsom han föll
lingen] drog över oss
sig [Petrus]
under den
undan och
första tiden”
höll sig av- (Apg 11:15).
skild av rädsla för de
omskurna.”
(Gal 2:11–12).

VAD ÄR ETT
MÖNSTER?
Hur mycket är
ett mönster för
oss? Är tex Andens ankomst ett
mönster för hur
det ska ske, eller
en beskrivning av
vad som hände?

3 ”[Petrus]:
... [Gud] gjorde ingen skillnad mellan
oss och [hedningarna]...
vi tror att det
är genom
Herren Jesu
nåd vi blir
frälsta, vi på
samma sätt
som de” (Apg
15:9–11).

2 ”Makedonien och
Achaia har...
bestämt sig
för att göra
en insamling
till de fattiga
bland de
heliga i
Jerusalem”
(Rom 15:26).
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Övergången till det
Nya förbundet
• Det Nya förbundet instiftades av Jesus på korset
• Men alla konsekvenser av förbundet var inte uppenbaraför lärjungarna med en gång
• Apostlagärningarna beskriver en
period då insikten om det nya
succesivt kommer att vinna över
traditionen av det gamla

Apostlagärningarna
beskriver övergången
av Guds verk från att ha varit
provinsiellt bland judarna till
att gälla uppbyggnaden av den
universella församlingen.
Stanley Touissant
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Apostlagärningarna
beskriver en övergångsperiod

När man säger att Gamla förbundet ersattes av Nya förbundet, men inte
xxx
bryr sig om att Gamla förbundet fortfarande kom att dröja sig kvar... kommer bakgrunden till Nya Testamentet att bli märklig. Frågor som debatterades i den tidiga församlingen
blir svåra att förstå, frågor som: vem är en sann jude (Rom 9:6–9), spelar omskärelsen
fortfarande någon roll (Gal 6:15), eller ska vi hålla fast vid Gamla testamentets högtider
(Kol 2:16)? Debatten blir bara begriplig om Gamla förbundets påverkan levde kvar.
Jonathan Welton

Vägen från Jerusalem till Rom

Apg

Så ska bilden förstås:
Två nyckelpersoner. Petrus (med Andens
eld) och Paulus som reste överallt.
Evangeliet förs från Jerusalem (tv) till
Rom (th). Deras fokus var församlingen,
alltså en samling (båt-)förar.

Bibelbok: Apostlagärningarna Antal kapitel: 28
Tid: Från 33 till 62 eKr, Skriven: 60–64 eKr
(möjligen kort efter Paulus frigivning)
Författare: Lukas (jfr Luk 1:1-4, Apg 1:1-2)
Litterär stil: Berättande, Nyckelord:
Evangeliet från Jerusalem till Rom

Vi för vår del
kan inte hålla
tyst med vad vi
har sett och
hört.
(Apg 4:20)

LITE OM VAD
VI VET OM
MOTTAGAREN
TEOFILUS

ÖVERSIKT AV
APOSTLAGÄRNINGARNA
Titeln på boken är egentligen inte vidare lyckad. Boken handlar inte om vad apostlarna
gjorde. Istället beskriver den Jesu fortsatta verk genom den helige Ande och fäster
speciellt fokus på hur frälsningsbudskapet färdas från Jerusalem till huvudstaden Rom.

7:60 8:1

Petrus – aposteln som
förkunnar för judarna

Ämnen

En fördjupad
gemenskap

9:42 10:1

28:31

Församlingen når ut

12:25 13:1

20:38

Fillippus – diakonen som
predikar för samarierna
En fördjupad
evangelisation

21:1 26:32 27:1

28:31

Resan till och
tiden i Rom

5:1

13:1

Tre missionsresor
med Paulus

Församlingen
får kraft
från Anden

Indelning

4:37

Förföljelse
av församlingen

1:1

12:25

Församlingen växer

Tre rättegångar
mot Paulus

7:60 8:1

Församlingen föds

Omvändelse
till församlingen

1:1

Församlingen
växer med
nya lärjungar

Centralt

Paulus – missionären som
proklamerar för hedningarna
En fördjupad
förståelse

Pingstdagen (2) – mottagandet förändrar dem

Förföljelsen (7) – motståndet
tvingar dem vidare

Apostlamötet (15) – motsättningar skapar ny tydlighet

Jerusalem (1:8)

Judeen och Samarien

Jordens yttersta gräns (med
utgångspunkt från Rom)

13 år (35–48 eKr)

14 år (49–62 eKr)

Geografi
Tidsperiod

2 år (33–35 eKr)

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Evangeliet från
Jerusalem till Rom
• Jesu namn eller bara
namnet (omkring 30 ggr)
• Den helige Ande
(omkring 40 gånger)
• Församlingen – dess
födelse och framväxt

• Predikningar och tal
(20 stycken)
• Under som Gud gör för
dem och genom dem
• Böner (20 gånger)
• Att vittna (20 gånger)
• Relationen mellan
församlingen och Israel

ORD UR
APOSTLAGÄRNINGARNA

8
[Jesus svarade:]... Men
när den helige Ande
kommer över er, ska ni få
kraft och bli mina vittnen
i Jerusalem, i hela Judeen
och Samarien och ända till
jordens yttersta gräns.

Apg 1:8

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Berättelsen om vad Jesus
fortsatte göra genom sin
församling. Pingstdagen
innebar församlingens
födelse och Andens
ankomst. Petrus, Filippus,
Paulus nyckelpersoner
på evangeliets väg till Rom.

Kända texter
och sammanhang:
• Apg 1:8 När den helige
Ande kommer över er
• Apg 2 Pingstdagen
• Apg 9 Paulus omvändelse
• Apg 17 Paulus tal på
Areopagen i Aten

• Teofilus är namnet
eller titeln på den person som Lukas skriver
till (Luk 1:3, Apg 1:1).
• Namnet betyder
Guds vän eller älskad
av Gud. Det finns
flera olika traditioner
kring hans identitet.
• ”Högt ärad” (Luk
1:3) tycks tala om en
romersk politksk
ledare. Några menar
till och med att det
var kung Agrippa II.
• En annan tradition
talar om en konverterad romersk tjänsteman, möjligen Titus
Flavius Sabinus, tidigare prefekt i Rom,
äldre bror till den framtida romerska kejsaren Vespasianus.
• Andra menar att
han var Paulus advokat i fängelset i Rom.
• Några säger en jude
från Alexandria.
• Några menar att
han var en judisk
präst. Men få tecken
i boken tycks stödja
att han var en jude.
• Andra menar att
han kom från Antiokia som Lukas.
• Men vi vet inte.

F

Boken berättar
bara utvalda
händelser.
Varför tror du
Gud valde just
de här
händelserna?
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En jämförelse
mellan Lukas
och Apostlagärningarna
Båda böckerna
adresserade till
samma person
Lukasevangeliet inleds
med att boken är skriven
till ”högt ärade Teofilus”
(Luk 1:3).
Apostlagärningarna
inleds på samma sätt
med referens till ”käre
Teofilus” (Apg 1:1).
Båda böckerna
har en kommentatorsröst
Lukasevangeliet
innehåller sektioner med
en kommenterande röst
(Luk 4:40–41, 6:17–19).
Apostlagärningarna
innehåller på samma sätt
en kommenterande röst
(Apg 5:12–16, 8:6–7,13).
Båda böckerna
slutar med text
om uppfyllelsen
Lukasevangeliet avslutas med referens till
”Det står skrivet” (Luk
24:45–47).
Apostlagärningarna
avslutas med referens till
uppfyllelsen av en text
i Jesaja (Apg 28:23–28).
Båda böckerna
har för Lukas
exklusiva ord
Lukasevangeliet och
Apostlagärningarna
innehåller båda en rad
ord och uttryck som bara
förekommer i Lukas
skrifter. Bland annat orden
”Uppfylld av den helige
Ande” (Luk 1:15, Apg 2:4).

Jesus lyfts upp
På Olivberget (Apg 1:12) utanför Jerusalem samlar
Jesus sina lärjungar 40 dagar efter uppståndelsen.
Han håller ett sista tal och sedan
lyfts han upp, och ett moln tar
honom ur deras åsyn. Men vilken
betydelse har himmelsfärden?

Båda böckerna
har en liknande
struktur
Lukasevangeliet och
Apostlagärningarna
är skrivna i kronologisk
ordning. ”Jag [har] bestämt mig för att skriva
ner det i ordning” (Luk
1:3). Bara ett fåtal verser
avviker från kronologin.
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Jesus blir
församlingens huvud
(Ef 1:22–23)

När Jesus lyfts upp till himlen ges
församlingen makten att utföra sitt
uppdrag. Paulus skriver om Jesus och
säger "Allt lade [Gud] under [Jesu] fötter,
och honom som är huvud över allting
gav han till församlingen som är hans
kropp, fullheten av honom som uppfyller
allt i alla".

Jesus bekräftas som det
slutgilitga syndoffret
(Hebr 10:11–14)

När Jesus lyfts upp till himlen, sätter
han sig på Faderns högra sida. Fadern
bekräftar därigenom betydelsen av
Jesu liv, död och uppståndelse. Jesu
offer är den slutliga betalningen för
synden, ett enda syndoffer för alla tider.

Jesus regerar över
alla fiender
(1 Pet 3:22)

När Jesus lyfts upp till himlen börjar han
regera över alla våra fiender. Petrus
skriver: "Han som har stigit upp till
himlen och sitter på Guds högra sida
sedan änglar, furstar och makter blivit
underställda honom”.

Jesus för vår talan
inför Fadern
(1 Joh 2:1)

När Jesus lyfts upp till himlen, och sätter
sig på Faderns högra sida, tar han på sig uppgiften att föra vår talan inför Fadern. Därför kan
vi vara övertygade om att vi alltid kommer att
ha tillgång till Fadern genom Kristus.

Antonia- Himmelsfärden
borgen
Olivberget

• Versioner av himmelsfärden:
Mark 16:19–20, Luk 24:50–53, Apg 1:6–12
• Andra texter om Jesu himmelsfärd: Luk 9:51,
Joh 6:62,7:33,14:2,12,28,16:5,10,16–17,28

Templet

... och sen sprider sig
budskapet från pingstdagen
Rom
(2:10)

• I Jerusalem bodde ”judiska
män från alla folk” (2:5). Man
kan utgå från att många återvände hem och berättade om
det som hände på pingsten.

Kreta
(2:11)

Lukas är bara
med i Apostlagärningarna
Lukasevangeliet bygger
på berättelser av andra
människor. Han efterforskade noga (Luk 1:3).
Apostlagärningarna
däremot innehåller berättelser där Lukas själv
var med (”vi”, Apg 16:10).
Båda böckerna
innehåller
resesektioner
Lukasevangeliet
innehåller avsnittet som
kallas ”Resan mot Jerusalem” (Luk 9:51–19:28).
Apostlagärningarna
innehåller berättelsen om
hur evangeliet färdas från
Jerusalem till Rom.

till himlen

Kyrene
(2:10)
Libyen
(2:10)

Kidrondalen

Apg 1–2

Pontus (2:9)
Kappadokien
Frygien
(2:9)
(2:10) Asien (2:9)
Pamfylien
(2:10)

Mesopotamien
(2:9)

Galileen
(2:7)
JERUSALEM

Judeen
(2:9)

Partien
(2:9)
Medien
(2:9)
Elam
(2:9)

Arabien
(2:11)

Egypten
(2:10)

Jesus hela tiden och
en person som sett
Jesu död och uppMATTIAS
ståndelse (1:21–22).
Sedan Judas dött
Man valde två
skulle någon annan ta
över hans roll som den kandidater, Mattias
och
Josef Barsabbas
tolfte aposteln (1:20).
Den nye skulle vara (1:23). Man bad och
drog sedan lott
en person som följt

VALET AV

FYRA ORD OM

HIMMELSFÄRDEN
Texten om Jesu
himmelsfärd innehåller
fyra olika ord för att
beskriva hur Jesus tas
upp till himlen.

De såg hur
han lyftes upp
Grekiskan: epērthē
Betyder: Ordet uppfattas som att något
lyfts upp (1:9a). Jfr
”hissas” Apg 27:40.

(1:24–25) och lotten
föll på Mattias (1:26).
Några räknar istället
Paulus som den tolfte
apostlen (jfr 1 Kor 1:1).
Var det så?
Mattias nämns aldrig
igen, men det gör heller inte de flesta andra

apostlarna. Han måste
definitivt ha varit med
(jfr ”tolv” 6:2) i församlingsledningen.
Enligt traditionen
dog han som martyr,
kanske i Georgien.
Troligen är Mattias
den verkliga tolvan.

Han försvann
ur deras åsyn
Grekiskan: hypelaben
Betyder: Bokstavligen
”att ta upp och bära
iväg”, det vill säga
dölja honom (1:9b).

Han gav sig
ut på en resa
Grekiskan: poreuomenou Betydelse:
Att ge sig ut på en
resa. Det är en färd
till himlen (1:10).

Han kom dit där
han togs emot
Grekiskan: analēmphtheisftheis Betydelse:
Betyder att ”tas upp”.
Nära synonym till det
första ordet (1:11).

Pingstdagen och Andens dop

Apg 2

Pingsten berättar om hur den helige Ande faller över lärjungarna som tungor av eld och om hur de börjar tala andra
språk. Uttrycket ”Andens dop” finns inte i Nya testamentet. Och det finns bara sju texter där ”döpas” som verb direkt
kopplas till den helige Ande. Sedan några till där det kan vara troligt att det syftar på Anden. Här är alla texter:

Texterna om att bli döpt i den helige Ande
Johannes Döparen: ”Den
som kommer efter mig...
ska döpa er i den helige
Ande.”(Matt 3:11)

1

Johannes Döparen: ”Jag
döper er med vatten, men
han ska döpa er i den
helige Ande.” (Mark 1:8)

Johannes Döparen: ”Han
(som kommer efter)
ska döpa er i den helige
Ande.” (Luk 3:16)

2

3

Johannes Döparen: ”(Gud
sa:) Den som du ser... han
är den som döper i den
helige Ande.” (Joh 1:33)

Jesus säger: ”...ni ska om
några dagar bli döpta i den
helige Ande." (Apg 1:5).

5

Pingstdagen... till judarna (”judiska män”, 2:14)
”Alla uppfylldes av den helige Ande och började
tala främmande språk, allteftersom Anden ingav
dem att tala” (Apg 2:4).

Anden
tycks ges
i historiska
steg:
1) Judarna
(Apg 2:5,14
jfr 8:15–16)
2) Samarierna
(Apg 8:17)
3) Hedningarna
(Apg 10:44–46)
4) Ytterligare
ett tillfälle
(Apg 19:1–7)

... till samarierna (”Samarien”, 8:14)
”Anden [hade] ännu inte fallit över någon av dem...
Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot
den helige Ande” (Apg 8:16–17).

Före sin död talade Jesus om Anden. Johannes
skriver: ”Detta sade (Jesus) om Anden, som

ännu [inte] hade... kommit, eftersom [han]
ännu inte hade blivit förhärligad” (Joh 7:39).

Sex av de sju texterna som använder begreppet
”döpta” i den helige Ande återfinns i historiska
sammanhang och syftar alla framåt mot, eller
tillbaka till, pingstdagen (Apg 2:1–41).
Bara en av de sju texterna som innehåller begreppet ”döpta i Anden” återfinns i en undervisande text (1 Kor 12:13) och använder ordet
”alla” för att tala om vilka som mottagit Anden.

Alla fick inte Anden på pingstdagen (Apg 19:2,
10:45). Pingstdagens budskap tycks riktar sig till
judarna, ”ni judiska män” (Apg 2:5,14). Samarier
och hedningar fick motta Anden först senare.
De manifestationer av Anden som visade sig
på pingstdagen kom att avta i den första församlingen. Petrus säger: ”så som [Anden] föll
över oss under den första tiden” (Apg 11:15).

Andra texter som bara innehåller ordet ”döpta”
torde ändå syfta på att bli döpt i Anden: ”Alla
vi som är döpta till Kristus Jesus” (Rom 6:3) och
”Alla ni som blivit döpta till Kristus” (Gal 3:27).
Tungotal omnämns bara tre gånger i Apostlagärningarna. 2:3,10:46 och 19:6. Förutom dessa
är det bara Markus (osäker text) och 1 Korintierbrevet som nämner tungotal.

... till hedningarna (”hedning”, 10:28)
”Den helige Ande [föll] över alla som hörde ordet. De
troende judarna... häpnade över att den helige Andes gåva
blev utgjuten också över hedningarna” (Apg 10:44–45).
Petrus ”(Jesus har sagt) Johannes
döpte med vatten, men ni ska bli döpta
i den helig Ande” (Apg 11:16).

4

6

Varför
var de
förvånade?

... till lärjungar som aldrig hört (19:6)
”När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn och
när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande
över dem och de talade i tungor och profeterade” (Apg 19:5).
Paulus ”Alla är ni Guds barn genom tron på
Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus
har iklätt er Kristus.” (Gal 3:26–27).
Paulus ”I en och samme Ande är vi
alla döpta för att höra till en och samma
kropp” (1 Kor 12:13).
Paulus ”Vet ni inte att alla vi som
är döpta till Kristus Jesus
är döpta till hans död? (Rom 6:3)

Historiska texter

Historiska sammanhang

Två uppfattningar om att bli döpt i den helige Ande

7

Alla tre texterna
ur undervisande
sammanhang
innehåller samma
begrepp: ”alla”:
1) ”Alla är ni Guds
barn” (Gal 3:26)
2) ”Alla har vi blivit
döpta” (1 Kor 12:13)
3) ”Alla som är
döpta” (Rom 6:3)

Undervisande texter

Den springande punkten är frågan om när den troende tar emot Anden i sitt liv. Det...

1) ... SKER FÖR ALLA NÄR MAN BLIR FRÄLST
• Menar att texten om pingstdagen (Apg 2:1–13) främst ska ses
historiskt och inte teologiskt. Pingstdagen är en unik händelse.
• Menar att den troende tar emot den helige Ande (blir döpt i
Anden) i frälsningsögonblicket (1 Kor 12:13 ”alla”).
• Påpekar att Anden är en person och kan därför inte delas upp.
Antingen har vi tagit emot den helige Ande eller inte (jfr Gal 4:6).
• Betonar att det kristna livet kan levas fullt ut från frälsningsögonblicket och är inte avhängigt av en senare [möjlig] erfarenhet.
• Betonar att alla troende inte får samma gåvor, och i den mån
tungomålstal ges i dag är det inte för alla (1 Kor 12:30).

Lägg märke till att de var frälsta
och döpta i vatten, men den
helige Ande hade ännu inte fallit på
någon av dem... Hur kan man då
påstå att Andens dop och
pånyttfödelse är samma sak?"

Lewi Petheus

2) ... KAN SKE VID ETT SENARE TILLFÄLLE
• Menar att texten om pingstdagen (Apg 2:1–13) ska ses både
historiskt och teologiskt. Det som sker ger oss ett mönster.
• Menar att Anden kommer in i den troendes liv (på ett nytt sätt) vid
ett senare tillfälle efter frälsningen, kallat ”den andra välsignelsen”.
• Menar att Andens dop kan uppfattas inte som om vi får mer av
den helige Ande, utan att den helige Ande får mer av oss.
• Menar att fullheten i det kristna livet enbart kan erfaras efter
denna senare upplevelse av att bli döpt i den helige Ande.
• I många sammanhang betonas tungotal som (det sanna)
tecknet på erfarenheten av Andens dop (Apg 2:4).

Under det första århundradet betydde begreppet dop
identifikation. I själva verket var det ett fylligare uttryck – det var
forna dagars kemtvätt. När man tog ett vitt plagg och doppade det
i röd färg, sa man att man ”döpt plagget”. Det vita plaggets identitet
ändrades till rött. Att döpa var den term som användes när man
"bytte identitet". Det är det ordet som används här (Rom 6:3).

Chuck Swindoll

Alla uppfylldes
av den helige
Ande och
började tala
främmande
språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.
(Apg 2:4)

HUR SKA
TEXTEN FRÅN
PROFETEN
JOEL TOLKAS?

Hur ska vi förstå hur
Petrus gör ändringar
i texten när han citerar profeten Joel?
1) Han justerar texten
från Joel. Där står
”det ska ske därefter”
(Joel 2:28) men Petrus säger ”i de sista
dagarna” (Apg 2:17).
2) Petrus citerar
texten ur sitt sammanhang. Texten
handlar om folket
(Joel 2:18) och Herrens dag (Joel 2:2).
3) Petrus bryter av
mitt i texten, läser inte
”På Sions berg och
i Jerusalem ska det
finnas en räddad
skara... ” (Joel 2:32b).
4) Vissa delar av
texten uppfylls
definitivt inte på
pingstdagen (Apg
2:19–21).
5) Profetian i Joel
nämner inte om
tungotal.
6) Anden utgöts inte
över ”allt kött” på
pingstdagen (Apg 8:16).

F

Vilken betydelse
har andliga
upplevelser
i det kristna
livet? I ditt
kristna liv?
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Apg 3–8

De första två åren i Jerusalem

Församlingens arbete fokuseras de första två åren på Jerusalem. Apostlagärningarna berättar några episoder från dessa år, där alla
utspelar sig i Jerusalem, innanför eller just utanför murarna. Här är de platser i Jerusalem som kommer i fokus:

[Petrus och
Johannes:]
"Bedöm själva
om det är rätt
inför Gud att
lyda er och inte
Gud. Vi för vår
del kan inte
hålla tyst med
vad vi har sett
och hört."
(Apg 4:19–20)

Tid:
13 maj 33 eKr
Händelse: Efter att ha
visat sig under 40 dagar
upprepar Jesus löftet att
Anden ska komma. Han
lyfts sedan upp till inför
ögonen på lärjungarna.
Text: 1:1–11
Plats: Olivberget. På den
plats där Jesus enligt
traditionen lyfts upp till
himlen ligger i dag
Himmelsfärdskapellet.

Tid: 11 dagar i maj
33 eKr, ”om några
dagar” (Apg 1:5)
Händelse: Lärjungarna
samlas i Övre salen i
väntan på Anden enligt
Jesu löfte. Mattias utses
till apostel.
Text: 1:12–2:4
Plats: Övre salen. Exakt
plats är okänd. Enligt
traditionen nära Davids
grav. En byggnad från
1200-talet eKr pekas
i dag ut som platsen.

JERUSALEM

Tid:
24 maj 33 eKr
Händelse: Anden faller
över lärjungarna. Petrus
talar, troligen på hedningarnas förgård i templet. Församlingen samlas
sedan varje dag, också
i templet.
Text: 2:5–47
Plats: Templet/hedningarnas förgård, troligt i
eller i närheten av Salomos pelarhall (Se 6)

7 Antonia–
borgen

Tid: sommaren
33 eKr
Händelse: Petrus och
Johannes helar en lam
man i Sköna porten.
Petrus förkunnar
evangeliet inne i templet.
Text: 3:1–26
Plats: Sköna porten i
templet. Porten mellan
hedningarnas förgård och
kvinnornas förgård, eller
möjligen porten ut mot
Kidrondalen.

Tid: sommaren
33 eKr
Händelse: Johannes och
Petrus förs inför Stora
rådet. De förbjuds att
förkunna evangeliet, men
fortsätter ändå frimodigt.
Text: 4:1–31
Plats: Stora Rådet hade
lokaler i den kungliga
pelarhallen i templet
(”kom dit” 5:21). Rådet
hade också andra lokaler
utanför tempelområdet
(lokaliseringen osäker).

3 Hedningarnas
förgård

9 Utanför

5A 9 Stora Rådets

staden

lokaler utanför
templet

4 Sköna
porten

STEFANUS

Stefanus offrade
sitt liv för sin
tro. Vad är det
högsta pris du
har fått betala
för din bekännelse att du
tror på Jesus?
Vad skulle du
vara beredd att
betala?
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berget

3 6 Salomos
pelarhall

8?

5B Den kungliga

alen

pelarhallen

Kidrond

• En av de första sju
församlingstjänarna
(6:5). Duktig på att
försvara sin tro
i diskussioner (6:10).
Drogs inför Stora
Rådet. Anklagades
av falska vittnen
(6:13).
• Höll ett längre utmanande försvarstal
(7:2–53) där han
talade om Abraham,
Josef och Mose.
• Rådet blev ursinnigt
på honom. Stefanus
får en syn av Jesu
härlighet. Rådet
släpade ut honom
och lät stena honom
till döds.
• Han blev den förste
kristne martyren
(Apg 7:60). En som
såg på när Stefanus
stenades var Saulus
(8:1).

1 Oliv-

HerodesAn
tipas-palat
s

2 Övre

salen (?)

Hin

nom

10

sda

len

omkr. 100 meter

Tid:
33–34 eKr
Händelse: Ryktet sprider
sig. Ananias och Safira
dör dramatiskt. Regelbundna möten hålls
i Salomos pelarhallar.
Text: 4:32–5:16, jfr 3:11
Plats: Salomos pelarhall.
En stor täckt pelarhall
längs templets östra mur.
Grupper samlas till undervisning och diskussion.

Tid:
34–35 eKr
Händelse: Johannes och
Petrus grips på nytt. Sätts
i ”allmänt häkte” hos saddukeerna (eller möjligen i
Antoniaborgen). En ängel
befriar dem. De håller ett
nytt tal inför Rådet.
Text: 5:17–42
Plats: Antoniaborgen,
norr om templet. Låg där
Via Doloroas börjar.

Den helige Ande finns hela tiden
i bakgrunden i Apostlagärningarna;
inspirerande, skyddande, straffande,
informerande, pådrivande de första
kristna att nå allt längre när de förkunnade evangeliet om Jesus Kristus.
Nike Page

Tid: sent 34–
tidigt 35 eKr
Händelse: Efter orättvisor
i omsorgen om de grekisktalande änkorna utses sju
diakoner som får ansvar
för de praktiska frågorna.
Text: 6:1–7
Plats: Oklart. Övre salen
torde sedan länge vara
för liten. Samlingplatser
sägs vara i templet och
i hemmen (5:42).

Tid:
April 35
Händelse: Stefanus grips
och ställs inför Stora rådet.
Han håller ett försvarstal
för sin tro, men stenas
ändå till döds.
Text: 6:7–7:60
Plats: "utanför staden"
(7:58). Enligt traditionen
låg platsen just utanför
tempelmuren. Där står
i dag St Stefans kyrka.

Det är viktigt att inse att boken inte
så mycket är en redogörelse för
apostlarnas gärningar som att den
redogör för vad den uppståndne
Kristus gör genom den helige Ande när
han arbetar genom församlingen.
LAT Van Dooren

Tid: April 35
”samma dag”
(Apg 8:1)
Händelse: Förföljelse
bryter ut. Alla i församlingen skingras utom
apostlarna som blir kvar.
Det har gått omkring två
år sedan Jesu död.
Text: 8:1
Plats: De som flyr lämnar
Jerusalem och tar sin
tillflykt till Judeen och
Samarien.

Ingen tvekan om att
Apostlagärningarna är den
bästa guidebok till mission
som någonsin har skrivits.
Vi finner i den det sanna
motivet för mission.
Henrietta Mears

Petrus liv – en översikt

Flera händelser kom att prägla
Petrus liv. Här är sju centrala:

Kallas av Jesus
vid två tillfällen
Möter Jesus, får en första kallelse
att följa (Joh 1:42). Ett år senare vid
Gennesarets sjö möts de igen och nu
lämnar Petrus näten (Matt 4:18–20).

Går på vatten
på Jesu uppmaning
Jesus kommer gående på sjön.
Petrus stiger ur båten och går mot
Jesus. Jesus räddar honom när
rädslan slår till (Matt 14:22–33).

Bekänner Jesus
som Messias
Petrus stiger fram och bekänner
att lärjungarna nu förstått vem
han är: ”Du är Messias den
levande Guds Son” (Matt 16:16).

Får följa med upp på
förklaringsberget
Jesus tar med Petrus upp på
förklaringsberget. Där får han
möta både Mose och Elia
(Luk 9:28–36).

Förnekar Jesus tre
gånger trots varningar
Petrus följer efter Jesus den
sista natten. Men det slutar med
att han förnekar allt samröre
med Jesus (Joh 18:25–27).

Får uppdraget att
föra lammen på bete
Efter uppståndelsen möts Jesus
och Petrus vid Gennesarets sjö.
Petrus får ett förnyat uppdrag
trots sveket (Joh 21:15).

Tar emot Anden
på pingstdagen
På pingtsdagen faller
Anden. Petrus stiger
fram och förkunnar
(Apg 2: 1–41).

Ämnen

Andra
aktuella
personer

AT

Dör martyrdöden

Skriver två brev

Flyttar till Rom

Offer
Leder i församlingen

Får nytt uppdrag

Möter den uppståndne

Förnekar ändå Jesus

Talar på pingstdagen

Tjänst

Svek

Varnas av Jesus

På härlighetsberget

Bekänner Jesus

Tillhör inre kretsen

Sänds på uppdrag

Väljs till en av de tolv

Kallas andra gången

Tid att överväga

Bekännelsen

Konfronterar
villolärare
Petrus konfronterar
Simon som utövade magi
och försökte köpa Anden
för pengar (8:18–24).
Paulus konfronterar Barjesus, en trollkarl, som försökte hindra människor att
komma till tro (13:6–11).

Lärjungen
som följer
Jesus

Efterföljaren
som tror på
Jesus

Ledaren som
bekänner
Jesus

Svikaren
som förnekar
Jesus

Aposteln som
kämpar för
Jesus

Martyren som
ger sitt liv för
Jesus

Petrus
arbetar
som fiskare

Petrus kallas
till lärjunge
av Jesus

Petrus undervisas
av Jesus

Petrus
utmanas
av Jesus

Petrus
får förlåtelse
av Jesus

Petrus fylls
och leds
av Anden

Petrus blir
korsfäst för sin
tro på Jesus

Petrus lever
utan vetskap
om Jesus

Jesus knyter
Petrus till sig

Jesus lever sitt
liv med Petrus

Jesus bekräftas
av Petrus

Jesus ger sitt
liv för Petrus

Petrus lever sitt
liv för Jesus

Petrus ger sitt
liv för Jesus

Far: Johannes
(Joh 1:42),
fru, svärmor
(Luk 4:38)

Bror: Andreas
(Joh 1:40),
Filippus,
Natanael

Jakob, Paulus,
Johannes,
Stefanus,
Filippus

Johannes
Markus
(1 Pet 5:13)

Jerusalem

Jerusalem,
Judeen och
Samarien

Från
Jerusalem
till Rom

righek

Mognad

Förmedlar
helande indirekt
Petrus botar sjuka bara
genom att hans skugga
faller på dem när han
går förbi (5:15–16).
Paulus botar sjuka bara
genom att de sjuka rör
vid dukar och kläder som
vidrört honom (19:11).

Fiskaren som
kommer till
Jesus

Geografif r sv en rik Betsaida
Texter
fr
(urval)

Kallas första gången

Kallelse
Arbetar med Andreas

Med familj i Betsaida

Indelning

Arbetar som fiskare

Arbete

Centralt

Helar en
lam man
Petrus botar en lam man
vid Sköna porten. Petrus
säger ”res dig” och han
hoppar upp (3:1–10).
Paulus botar en lam man
i Lystra. Paulus säger ”res
dig” och mannen hoppar
upp (14:8–10).

Försöker hindra Jesus

Sju avgörande
händelser
i Petrus liv

Petrus liv

Slående likhet
mellan apostlarna Petrus
och Paulus

Joh 1:44
Matt 4:18

t r attOmkring 30 år
Tidsperiod
p Omkring
tt ii JeJe- 1 till 30 eKr

Galileen

De elva andra lärjungarna: Andreas, Jakob,
Johannes, Filippus, Bartolomeus,
Tomas, Matteus, Jakob, Taddeus, Simon
och Judas Iskariot
Mest Galileen men också
Jerusalem, Judeen och Pereen

Joh 1:40–42
Matt 4:18–19

Luk 6:13–14
Matt 10:1–5
Mark 5:37

Matt 16:16
Matt 16:22
Matt 17:1–2

Joh 13:38
Matt 26:69–70
Luk 24:36

Joh 21:17
Apg 2:14
Apg 5:29

1,2 Petrus
Joh 21:18–19
Tertullianus

Omkring
1 år
30 eKr

Omkring
1 år
31 eKr

Omkring
1 år
32 eKr

Omkring
1 månad
april 33

Omkring
33–64/68 eKr

Omkring
1–5 år (?)
64/68 eKr

Från att ha varit arrogant och kaxig blev han en
ödmjuk, villig, lydig tjänare åt Herren, ända in i
döden... Han levde upp emot 65 år – varav hans
sista fyrtio år ägnades åt att förkunna evangeliet
om Jesus Kristus... Denna enkla fiskare blev
till slut en mäktig människofiskare.
Jack Wellman

Det finns inga bevis för att [Petrus] var biskop av Rom eller
stannade länge i staden. 1 Petrusbrevet skrevs där... då
Silvanus och Markus var med honom. Markusevangeliet
speglar förmodligen Petrus förkunnelse. Petrus dog i Rom
under Neros förföljelse av de kristna (1 Clemensbrevet 5–6),
troligen genom korsfästelse (jfr Joh 21:18).
AF Walls

Förmedlar
den helige Ande
Petrus lägger händerna
på troende i Samarien
och de får motta den
helige Ande (8:14–17).
Paulus lägger händerna
på troende i Efesos och
de får motta den helige
Ande (19:1–6).
Uppväcker
från de döda
Petrus kommer till Joppe
där han ber för och uppväcker Tabita/Dorkas från
de döda (9:36–41).
Paulus kommer till Troas
där han lyfter och uppväcker Eutychus från de
döda (20:9–12).
Ledning
genom visioner
Petrus får förmedla
Anden sedan Cornelius
fått en vision att kalla
honom till sig (10:1–8).
Paulus får förbön sedan
Ananias fått en vision
från Gud som leder
honom rätt (9:10–19).
Befrias från
fängelset
Petrus sitter i fängelse
i Jerusalem men en
ängel kommer och leder
honom ut i frihet (12:1–11).
Paulus sitter i fängelse
i Filippi men en jordbävning öppnar alla celldörrar (16:25–34).
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Apg 6

Sju principer
från texten
om valet av
diakoner

Ingen församling
i Nya testamentet
är felfri
Till och med den första
urkristna församlingen
hade brister. Hebreiska
änkor gavs förmåner framför änkor med grekiskjudisk bakgrund (6:1). Man
kan konstatera att ingen
församling är perfekt.

Det är tillåtet
att klaga när
något är fel
Eftersom det finns brister
i alla församlingar är det
också tillåtet att påtala
det som inte är rätt, att
”klaga” över orättvisor
och orättfärdighet (6:1).
Vid vissa tillfällen kan
det vara en skyldighet.
Alla medlemmar
ges möjlighet
att delta
När kritiken framfördes
kallades alla lärjungar
samman (6:2). Man hade
ett församlingsmöte.
Kritiken gjordes offentlig
och alla fick delta i samtalet om hur frågan skulle
bearbetas och lösas.
Ledarna var
öppna med sina
egna svagheter
Ledarna själva erkände
öppet problemet. Och
oavsett om de var direkt
ansvariga (6:2–4). De
erkänner både en andlig
och en praktisk brist.
Svaret bli att ta sitt eget
ansvar och delegera.
Det är inte
ledarna som
väljer nya ledare
Det var inte apostlarna
(vi) eller alla tillsammans
(oss) som utsåg nya
ledare. Det var de vanliga
församlingsmedlemmarna
som fick det uppdraget:
”utse... bland er” (6:3). De
nya kom från deras led.
Besluten
fattas
tillsammans
Det spelade roll vad församlingsmedlemmarna
ansåg. Man lyssnade till
den grad att man kunde
säga ”Alla... gillade förslaget” (6:5, jfr Apg 15:28).
Kan tolkas som ett konsensusbeslut.
Att ha uttalat
kritik är ingen
belastning
Samtliga sju församlingstjänare hade grekiska
namn (6:5, det försvinner
i översättningen). Det
innebär att de kom från
den grupp som kritiserade
förhållandena. Det syntes
inte vara en belastning.
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Sju församlingstjänare väljs

DÄRFÖR UPPSTOD
PROBLEMET
Konflikten som uppstod var
inte de grekiskatalande änkornas fel. Det var inte änkorna
som klagade. Klagomålen kom
från andra angående hur änkorna behandlades. Det är inte
heller frågan om att de behandlades illa, utan att de behandlades orättvist jämfört
med de judiska änkorna.

Kapitlet är nog
det avsnitt i NT som
ger oss mest insikt i hur man
valde ledare i församlingen.
Är det ett mönster för oss?

FÖRSAMLINGEN
BESTOD AV GRUPPER
Åtminstone två grupper fanns
i församlingen både med
judiskt ursprung (6:1). Dels
de som levde i Israel, talade
arameiska men ofta också
grekiska och dels de som
levt utanför Israel och som
återvänt, oftast på sin ålders
höst. De talade grekiska.

FÖRSAMLINGEN TOG
ETT SOCIALT ANSVAR
Församlingen tog ett socialt
ansvar och hjälpte fattiga
änkor (jfr Apg 2:44–45,
4:32–5:11). Att ta hand om
änkor (2 Mos 22:22, 5 Mos
10:18, 1 Tim 3:4–16),
föräldralösa, fattiga och
främlingar har alltid varit ett
ansvar för Guds folk.

LÖSNINGEN PÅ PROBLEMET
Lösningen som församlingen kom fram till:
• Delegation till flera (sju). I en växande församling blir
arbetsbelastningen på enskilda ledare för stor.
• Tydlig ansvarsfördelning (6:2). Ingen hade kontroll på
allt. Några ”ordet och bönen”, andra ”tjänsten vid borden”.

Församlingstjänarna som utsågs
STEFANUS

TIMON

Bibeltext: Apg 6:5, 6:8–8:2, 11:19, 22:20
Om personen: Hade grekiskt-judiskt
ursprung (jfr Apg 6:5). Traditionen säger
att han var äldst av dem som utsågs till
församlingstjänare, troligen för att han står
först i uppräkningen. Kallas därför ibland
ärkediakon. Anklagas för hädelse, stenas
till döds och blir den första kristna martyren
(Apg 7:60).

Bibeltext: Apg 6:5
Om personen: Av grekiskt-judsikt ursprung.
Senare traditioner: Uppgifterna går isär.
Av några påstås han ha haft en gåva att
hela sjuka. Sägs ha blivit biskop i Bosra
i Syrien. Andra påstår att han ska ha rest
via Aleppo och Cypern till Korint. Där blev
han martyr genom att korsfästas eller
brännas på bål.

FILIPPUS

PARMENAS

PROKORUS

NIKOLAUS

Bibeltext: Apg 6:5, 8:4–40‚ 21:8
Om personen: Av grekiskt-judiskt ursprung. Efter Stefanus död lämnar han
Jerusalem (Apg 8:4) och predikar i Samarien. Hamnar till slut i Caesarea där han
bildar familj. Paulus kommer senare att
hälsa på honom (Apg 21:8).
Senare traditioner: Sägs att han bosatte
sig i Tralles i Anatolia och blev biskop där.

Bibeltext: Apg 6:5
Om personen: Av grekiskt-judsikt ursprung.
Senare traditioner: Sägs ha predikat
evangeliet i Mindre Asien. Påstås ha lidit
martyrdöden i Filippi i Makedonien 98 eKr
under kejsar Trajanus. Men en annan tradition säger att han blev biskop i Soli. Det
är till och med osäkert om det var på Soli
på Cypern eller Soli i Kilikien.
Bibeltext: Apg 6:5
Om personen: Av grekiskt ursprung. Kallas
en proselyt från Antiokia, det vill säga en
som konverterat till judisk tro och först
därefter blivit kristen.
Senare traditioner: Irenaeus vill koppla
samman honom med ”nikolaiterna” (Upp
2:6,15) men en sådan koppling är osäker.
Möjligen en av de sjuttio (Luk 10:1).

Bibeltext: Apg 6:5
Om personen: Av grekiskt-judiskt ursprung.
Senare traditioner: Sägs ha varit kusin
till Stefanus. Senare traditioner menar att
han möjligen var amanuens åt Johannes
(jfr ”vi” Joh 21:24) och blev biskop i Nicomedia i Bitynien eller biskop och martyr
i Antiokia.

NIKANOR

Bibeltext: Apg 6:5
Om personen: Av grekiskt-judiskt ursprung. Men vi vet inget mer om honom.
Senare traditioner: Sägs också möjligen
ha varit en av de sjuttio som Jesus sände
ut (Luk 10:1) på uppdrag att förkunna.
Påstods ha lidit martyrdöden 76 eKr samma datum (!) som Stefanus, då möjligen
på Cypern. Men mycket osäkert.

VAR DESSA SJU DE
FÖRSTA DIAKONERNA?
Frågan är om de sju som väljs ska kallas för de första
diakonerna. Termen diakon nämns aldrig i Apostlagärningarna. Andra former av ordet diakonéo, ”tjäna” förekommer däremot i avsnittet (Apg 6:1,2 och 4). En möjlighet
är att dessa sju församlingstjänare representerar en tidig
version av det som kom att utvecklas till det vi senare kallar
diakoner (jfr 1 Tim 3:8–13).

Medan äldstetjänsten övertogs från den judiska synagogan,
så instiftade den tidiga kyrkan något nytt, nämligen tjänsten
som diakon... Ordet syftade på en servitör vid en måltid, men
innebörden utvidgades senare till att omfatta all personlig hjälp eller
vård... Lukas... intresse i det här avsnittet tyder utan tvekan på att
han introducerade något som av Paulus sågs som en viktig tjänst.
GM Burge

Alla sju män hade grekiska namn, vilket innebär
att de hade grekiskt ursprung... Den tidiga kyrkan
menade tydligen att den oavsiktliga försummelsen av
de grekiska judiska änkorna bäst skulle lösas genom
grekiska judar, de skulle med säkerhet inte
försumma de arameisktalande änkorna.
Stanley Toussaint

Vidare till Judeen och Samarien

Förföljelsen som bryter ut (8:1) tvingar de troende att skingras. Men när de lämnar Jerusalem tar de samtidigt med sig budskapet om
Jesus Kristus. De troende skingras över Judeen och Samarien i enlighet med Jesu löfte (1:8). Vi får följa Filippus och Petrus.

Filippus resor
Plats: Jerusalem
Händelse: Filippus utses till
diakon i församlingen.
Text: 6:1–7
Plats: Samaria
Händelse: Filippus förkunnar
och många kommer till tro.
Text: 8:5–13
Plats: Jerusalem (underförstått)
Händelse: Tar emot budskap
från Herrens ängel.
Text: 8:26
Plats: Vägen till Gaza
Händelse: Möter och döper
den etiopiske hovmannen.
Text: 8:27–39
Plats: Förd till Ashdod, vandrar
till alla städer efter kusten
Händelse: Filippus fortsätter
att förkunna evangeliet.
Text: 7:40
Plats: Kommer till och stannar
i Caesarea
Händelse: Filippus förkunnar,
Paulus kommer på besök.
Text: 7:40, 21:8–10

FILIPPUS
Valdes till en av de första
sju diakonerna (6:5). När
förföljelsen bröt ut lämnade
han Jerusalem och predikade i Samarien (8:5). Han
mötte den etiopiske hovmannen och döpte honom
(8:26). Landade till slut
i Caesarea där han bosatte
sig. Paulus kom och bodde
hos honom (21:8). Han
hade fyra döttrar som alla
hade gåvan att profetera
(21:9).

Caesarea

Joppe

3

Samaria
Möjliga städer
där Petrus och
Johannes
predikade (8:25).

Samaria
Antipatris

2

10

Sykar
Neapolis

Joppe

4

1
Lydda

Jamnia

7

Reser runt
i området
(9:32)

6
Gaza

PETRUS
Ledaren i församlingen
i Jerusalem. När evangeliet sprids utanför Jerusalem skickas han ut
för att tillsammans med
Johannes (8:14) undersöka och bedöma läget.
Genom syner bekräftar
Gud att det som sker är
enligt hans vilja (10:11).
Petrus förklarar och försvarar det som händer
inför församlingen i Jerusalem (11:4).

Caesarea

Lydda
Ashdod

Plats: Samaria
Händelse: Förmedlar Anden
med handpåläggning.
Text: 8:14–24
Plats: Genom Samarien till
Jerusalem
Händelse: Förkunnar i byarna
Text: 8:25
Plats: Lydda och Saron och
hela området
Händelse: Petrus helar Eneas
Text: 9:32–35
Plats: Joppe
Händelse: Petrus uppväcker
Tabita/Dorkas, och får en syn.
Text: 9:36–10:23
Plats: Caesarea
Händelse: Petrus talar i Cornelius hus. Den helige Ande faller
över alla och de låter döpa sig.
Text: 10:23–48
Plats: Jerusalem
Händelse: Petrus förklarar
och försvarar det som hänt
i Caesarea.
Text: 11:1–18

11

8

Städer som
Filippus troligen
besökte utefter
kusten (7:40).

Apollonia

Petrus resor

5

Jerusalem

Archelais

9

Efraim
Gofna

Saronslätten

12

Jerusalem

Vägen till Gaza

kungen Sargon förde
istället dit människor
från andra delar av det
SAMARIERNA
assyriska riket (2 Kun
När assyrierna intog
det norra riket, Israel, 17:24).
De inflyttade gifte sig
722 fKr fördes en stor
med de judar som fått
del av befolkningen
stanna och ett blandbort (2 Kun 17:23).
folk uppstod. Tidigt
Den assyriske

NÅGOT OM

Filippus var en av de första som
praktiserade missionsbefallningen. Han var en pionjär som förde
budskapet om Jesu kärlek vidare över
etniska gränser... För första gången blev
icke-judar Jesu lärjungar.
Philip Yancey

blandades dyrkan av
Israels Gud med dyrkan av de inflyttade
folkens gudar (2 Kun
17:29).
Men trots att de
främmande inslagen
efter hand rensades
ut, acceperades aldrig

samarierna av judarna.
Brytningen blev uppenbar när samarierna
byggde ett tempel på
berget Gerissim och
hävdade att det var
Guds sanna boning
(jfr Joh 4:20).

Apg 8–11

Sju bibliska
personer som
kommer från
Nordafrika

Josefs hustru
Asenat
(1 Mos 41:50)
Josef, såld som slav till
Egypten, gifter sig med
en egyptisk kvinna,
Asenat, som är dotter till
Poti-Fera, prästen i On.
Med henne får han två
söner, Efraim och Manasse (1 Mos 41:51–52).

Mose nubiska
hustru
(4 Mos 12:1)
Mose gifte sig med en
nubisk kvinna (etiopisk,
1917). Nubien låg i den
södra delen av Nildalen.
För giftermålet får han
utstå kritik av sina syskon Aron och Mirjam,
men de straffas av Gud.
Salomos hustru,
Faraos dotter
(1 Kung 10:1)
En av Salomos alla fruar,
dotter till den egyptiske
farao. Några menar att det
är samma kvinna som
i nästa kapitel kallas drottningen av Saba (1 Kung
10:1) men det är mindre
troligt.
Nubiern
Ebed–Meken
(Jer 38:7–13)
Kan kallas den barmhärtige afrikanen. Jeremia
hade sänktes ner i en
brunn. Men när EbedMelek fick hör om Jeremias situation hämtade
han rep och drog upp
honom ur brunnen.
Simon
från Kyrene
(Luk 23:26)
På vägen mot korset
faller Jesus ihop. Då
griper man en man som
just anlänt och tvingar
honom att bära Jesu kors.
Kyrene ligger på den
nordafrikanska kusten
i det vi i dag kallar Libyen.
Drottningen
Kandake
(Apg 8:27)
Kandake är troligen mer
en titel än ett egennamn.
Men hon var drottning
i Etiopien och hade
en skattkammare. Och
den eunuck som möter
Filippus på vägen vaktade hennes skatter.

Den etiopiske
hovmannen
(Apg 8:27–39)
Filippus förs ut på vägen
mot Gaza och möter där
en etiopisk hovman som
För den geografiska expansionen av evangeliet utanför Jerusalem svarade för- läser ur Jesaja. Filippus
samlingsmedlemmarna, inte apostlarna (Apg 8:1). Den första martyren var Ste- får förklara texten för hofanus, en av de sju ”lekmän” som utvalts för administrativa uppgifter (Apg 6:1–16), nom och han låter döpa
Enligt traditionen tar
inte en apostel. Och den person som ledde evangelisationen i Samarien var Filip- sig.
han budskapet till Afrika.

pus – en annan av de sju, inte en apostel. Hur skulle Apostlagärningarna sett ut
om det första århundradets kristna hade sagt ”Låt pastorerna sköta jobbet”?

The Daily Walk
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Möten

[Paulus säger:]
Jag tror inte att
något av detta
är obekant för
[kung Agrippa].
Det är ju inte
i någon avkrok
det har hänt.
(Apg 26:26)

MÖTTE PAULUS
JESUS FÖRE
OMVÄNDELSEN?

Vi vet inte säkert,
men...
(1) ...Saulus bodde
troligen i Jerusalem
(Apg 8:1, 22:3, 23:16).
(2) ...som farise var
han säkert i Jerusalem under påsken
som lagen föreskriver.
(3) ...det är svårt att se
att Saulus inte skulle
har varit involverad i
fariseernas diskussioner kring Jesus. Han
förutsatte att det som
hänt Jesus var allmänt känt (Apg 26:26).
(4) ...Saulus lärare
var Gamaliel (Apg
22:3) och han tog till
orda (Apg 5:34) om
Jesus. Det vore
logiskt att om hans
lärare engagerade
sig i frågan om Jesus
gjorde också Saulus
det.
(5) Och man kan
uppfatta Paulus som
om han säger att han
på något sätt kände
Jesus före sin omvändelse (2 Kor 5:16).
(6) Så det är möjligt,
kanske troligt, att han
hade mött Jesus före
sin omvändelse.

F

Vilket är det
viktigaste möte
du haft
i ditt liv?
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Fjorton möten i Apostlagärningarna
MANNEN VID
SKÖNA PORTEN

FÖRLAMADE
MANNEN I LYSTRA

DEN ETIOPISKE
HOVMANNEN

LYDIA SOM HANDLADE
MED PURPURTYGER

ANANIAS SÄNDS
TILL JUDAS HUS

SLAVFLICKAN
I STADSPORTEN

ENEAS VAR
LAM I ÅTTA ÅR

FÅNGVAKTAREN
I FILIPPI

Text: 3:1–10
Plats: Templet, Jerusalem
Personer: Petrus, Johannes och
den lame mannen
Berättelse: Mannen som varit lam sedan
födseln tigger av Petrus och Johannes. Petrus svarar: ”Jag har inte silver och guld, men
i Jesu namn stå upp”. Och mannen blev frisk.

Text: 8:26–39
Plats: Vägen från Jerusalem till Gaza
Personer: Filippius, den etiopiske
hovmannen
Berättelse: En ängel leder Filippus ut på
vägen. Där möter han en etiopisk hovman
som läser Jesaja. Filippus förklarar texten
och hovmannen kommer till tro och döps.

Text: 9:10–19
Plats: Damaskus
Personer: Ananias, Saulus och
kanske Judas
Berättelse: Ananias i Damaskus får en syn
där Gud säger att han ska gå till en av de mest
fruktade fariseerna. Han går ändå och får
möta och be för den omvände Saulus.

Text: 9: 32–35
Plats: Lydda
Personer: Petrus, Eneas
Berättelse: Eneas hade varit sängliggande
i åtta år. Petrus säger till honom att resa sig
upp och bädda sängen. Och det gjorde han.
Undret fick hela staden och folk i närliggande Saron att omvända sig.

Text: 14:8–18
Plats: Lystra
Personer: Paulus, Barnabas
och en förlamad man
Berättelse: Paulus möter en man som
varit förlamad sedan födseln. Paulus
ser hans tro och befaller honom att resa
sig. Mannen lyder och börjar gå.

Text: 16:13–15
Plats: Filippi
Personer: Paulus, Lukas, Lydia
Berättelse: Paulus och Lukas (”vi”) går
längs floden. De möter en grupp kvinnor
och börjar tala till dem. Lydia lyssnar
och kommer till tro. Hela hennes familj
döps och Paulus får bo hos dem.

Text: 16:16–19
Plats: Filippi
Personer: Paulus, Silas, slavflickan,
och hennes ägare
Berättelse: De möter en slavflicka som
har en spådomsande. Paulus befaller
anden att lämna henne och hon blir fri.
Det leder till att Paulus och Silas grips.

Text: 16:25–39
Plats: Filippi
Personer: Paulus, Silas, fångvaktaren
Berättelse: Paulus och Silas sitter i
fängelse. Genom ett Guds under öppnas
dörrarna men ingen flyr. Fångvaktaren
frågar vad han ska göra för att bli frälst.
Han och hela hans familj kommer till tro.

DORKAS UPPVÄCKS
FRÅN DE DÖDA

JASON SLÄPAS
UT UR SITT HUS

CORNELIUS TAR EMOT
DEN HELIGE ANDE

FÖRESTÅNDAREN
CRISPUS FINNER TRON

Text: 9:36–42
Plats: Joppe
Personer: Petrus, Tabita/Dorkas
Berättelse: Dorkas i Joppe avlider. Man
hämtar Petrus som är i närliggande Lydda.
Han kommer till henne och ber för henne,
säger: ”Stå upp”. Då öppnar hon ögonen och
reser sig. Många i Joppe kommer till tro.

Text: 10:1–48
Plats: Caesarea
Personer: Petrus, Cornelius
Berättelse: Italienaren Cornelius får en syn
att han ska skicka efter Petrus i Joppe.
Petrus får också en syn och med den som
grund åker han och predikar för hedningarna,
som får ta emot den helige Ande.

RHODE GLÖMMER
ATT ÖPPNA DÖRREN

Text: 12:12–17
Plats: Jerusalem
Personer: Petrus, Rhode, Maria
Berättelse: En ängel befriar Petrus ur
fängelset. Han går till Marias hus men när
han knackar på och Rhode hör hans röst
blir hon så överraskad och glad att hon
glömmer att släppa in honom.

Tabita (som betyder gasell) var
en judisk kristen, och hon var en
”lärjunge”... Detta är det enda
stället i Nya testamentet där den
feminina formen av det grekiska
ordet lärjunge förekommer.
Thomas Constable

Text: 17:5–9
Plats: Tessalonike
Personer: Paulus, Silas, Jason
Berättelse: En mobb samlad av judarna
jagar Paulus och Silas. När de inte får
tag på dem drar de istället ut Jason.
Han grips och tvingas betala borgen för
att bli fri. Paulus och Silas flyr staden.

Text: 18:7–11
Plats: Korint
Personer: Paulus, Titus Justus,
Crispus
Berättelse: Paulus tar in hos Titus
Justus. Han bodde intill synagogan.
Crispus, som var synagogsföreståndare,
kommer till tro med hela sin familj.

EUTYCHUS FÖLL
UT GENOM FÖNSTRET

Text: 20:9–12
Plats: Troas
Personer: Paulus, Eutychus
Berättelse: Paulus talar till församlingen. Eutychus sitter i fönstret på
tredje våningen och somnar. Han
faller ut genom fönstret och dör. Men
Paulus uppväcker honom till liv.

De troendes böner [för Petrus] besvarades
under tiden de bad (Apg 12:13–15). Men när
bönesvaret knackade på dörren trodde de inte
på det. Vi ska vara människor av tro, som litar
på att Gud kan svara på bön... När du får
bönesvar var inte förvånad, utan tacksam.
Handbok för livet

De många lamporna
skapade en sövande
atmosfär eftersom de
förbrukade mycket syre.
Dessutom var det många
i rummet (Apg 20:8–10).
Stanely Toussaint

Den störste syndaren blir frälst
Plats: Jerusalem
Tid: Sommaren 35 eKr
Händelse: Saulus ser på när diakonen
Stefanus stenas till döds.
Text: Apg 7:58–8:1
Plats: Vägen till Damaskus
Tid: Sommaren 35 eKr
Händelse: Saulus reser till Damaskus.
Jesus uppenbarar sig för honom på
vägen. Han omvänder sig.
Text: Apg 9:1–8
Plats: Damaskus
Tid: Från sommaren 35 eKr
Händelse: Saulus kommer till Damaskus. Gud för honom i kontakt med de
troende. Han möter motstånd.
Text: Apg 9:8–25, 2 Kor 11:32 (?)
Plats: Arabien (trol. nabateernas rike)
Tid: En period, längd osäker, till
försommaren 37 eKr
Händelse: Saulus håller sig undan.
Text: Gal 1:17

Plats: Tarsus
Tid: hösten 37 till våren 43 eKr
Händelse: Saulus till sin hemstad.
Barnabas söker upp honom.
Text: Apg 9:27–30, 11:25
Plats: Syrien och Kilikien
Tid: Hösten 37 till våren 43 eKr
Händelse: Saulus förkunnar i Tarsus
med omgivningar. Under denna tid
kan flera av de händelser som beskrivs
i 2 Kor 11:23–27 ha utspelat sig.
Text: Gal 1:21–24, 2 Kor 11:23–27,
12:2
Plats: Antiokia
Tid: Våren 43 till hösten 47 eKr
Händelse: Barnabas tar med Saulus
till Antiokia. De undervisar församlingen. Troende börjar kallas ”kristna”.
Text: Apg 11:26–28
Plats: Jerusalem (andra besöket)
Tid: Hösten 47 eKr
Händelse: Barnabas, Saulus och
Titus åker till Jerusalem för att överlämna hjälpen från församlingarna.
Text: Apg 11:29–30, Gal 2:1–10
Plats: Antiokia
Tid: Hösten 47 till våren 48 eKr
Händelse: Barnabas, Saulus och
Johannes Markus återvänder.
Sänds ut på första missionsresan.
Text: Apg 12:25–13:3

Kawkaba

DAMASKUS
es-Sakhra
2 km

Daraya

Merjisafra-Kiswe

(2)
• Platsen för Paulus omvändelse är
osäker. Flera alternativ pekas ut:
• Daraya, en förort till Damaskus,
(sydväst om centrum) • En annan
plats är es-Sakhra i Tabbaleh distriktet, (nära centrum). Här byggdes ett
minneskapell 1925, en kyrka 1971,
en större kyrka 2008 • Andra föreslagna platser är Merjisafra-Kiswe
(söder om centrum) och Kawkaba
(norr om centrum)

Plats: Damaskus
Tid: Försommaren 37 eKr
Händelse: Saulus återvänder till
Damaskus och stannar en tid.
Text: Gal 1:17–18, Apg 9:23–25,
2 Kor 11:32

Plats: Caesarea
Tid: Sommaren 37 eKr
Händelse: Förs ut ur Jerusalem
och vidare via Caesarea.
Text: Apg 9:30

Plats: Jerusalem (Första besöket)
Tid: Sommaren 37 eKr
Händelse: Saulus till Jerusalem, möter
Petrus och Jakob under 14 dagar.
Text: Apg 9:26–29, Gal 1:18–20

Apg 7–12

Syrien (9)

Marknadsplatsen

Jupitertemplet

Ananias
hus
(9:11)

Kilikien (9)
Tarsus (8)

Antiokia
(10)(12)

KUS

(3) DAMAS

Medelhavet
Raka gatan

(9:11)

Damaskusvägen (2)
Damaskus
(3,5)
Caesarea (7)

Teatern

Judas
hus
(9:11)

Palatset

Platsen där Paulus
hissades över
muren (11:33)

Jerusalem (1,6,11)

Arabien (4)

Kronologisk översikt
(1,2) Paulus
omvändelse
35 ekr

(3,4,5) Till Arabien
och Damaskus

(8,9) Paulus i Tarsus
och trakterna runt omkring

(6) Till
Jerusalem

40 ekr

TRE OLIKA

VERSIONER

Saulus omvändelse
finns i tre versioner
i Apostlagärningarna.
Det finns olika infallsvinklar i var och en:

45 ekr

Lukas egen
berättelse om
omvändelsen
Text: Apg 9:3–8
En stram historisk
berättelse om det
som hände Paulus på
vägen till Damaskus.

(12) Åter till
Antiokia

(10) Paulus
i Antiokia

Paulus till
folkmassan
i Jerusalem
Text: Apg 22:6–11
En evangeliserande
version som betonar
den nya födelsen och
Paulus judiska arv.

(11) Till
Jerusalem

48 ekr

Paulus till
kung Agrippa
i Caesarea
Text: Apg 26:13–19
Ett apologetiskt tal som
också adresserar den
romerska statens juridiska överväganden.

I Damaskus
fanns en
lärjunge som
hette Ananias.
Till honom sade
Herren i en syn:
”Ananias!” Han
svarade: ”Här
är jag, Herre”.
(Apg 9:10)

ANANIAS

• Ananias, en av Jesu
lärjungar som bodde
i Damaskus (Apg
9:10). Han var en
from och lagtrogen
man och alla judar
talade väl om honom
(Apg 22:12).
• Ananias fick ett tilltal
av Gud att gå till den
nyomvände, blinde
Paulus (Apg 9:19–16)
• Han lade händerna
på Paulus och bad
för honom och Paulus
fick synen tillbaka
(Apg 9:17–18).
• Det är troligt att
Ananias var den som
döpte Paulus (Apg
9:18).
• Enligt traditionen
blev Paulus omvänd
den 25 januari och
därför är den dagen
också Ananias
minnesdag, speciellt
i katolska kyrkan.
• I Damaskus finns en
plats som enligt traditionen var Ananias
hus. 1921 fann arkeologer rester av en kyrka från 600 eKr där.

F

Om Gud kallade
dig, skulle du
våga söka
upp en av
de värsta
kritikerna till
kristen tro du
kan tänka dig?
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Resor

Sex vägar
som nämns
i Nya
testamentet

Vägen från
Jerusalem
till Jeriko
Text: Luk 10:30–33 (se
också Luk 18:35, 19:4)
Jesus berättar liknelsen
om en man som blev rånad på vägen från Jerusalem till Jeriko. Han
tas om hand av en samarier. Också i andra texter.
Vägen från
Jerusalem
till Emmaus
Text: Luk 24:13
Ett par lämnar Jerusalem efter Jesu uppståndelse. Men Jesus kommer
och går med dem och
förklarar Skriften för dem
under resans gång. De
går tillbaka samma väg.

Vägen från
Jerusalem
till Gaza
Text: Apg 8:26–36
En ängel leder Filippus
till vägen som går ner från
Jerusalem mot Gaza. Där
möter han en etiopisk
hovman som läser
profeten Jesaja och för
honom till tro.

Att resa i Romarriket
ATT VANDRA

ATT RIDA

• Att gå till fots var det vanligaste sättet att ta sig fram.
• En vandrare kunde vanligen
tillryggalägga en sträcka på
ungefär tre mil på en dag.
• Ibland fanns det värdshus
(Luk 10:35) där man kunde
stanna över natten, annars var
människor ofta gästvänliga
och bjöd in vandrare att sova
över natten (Matt 10:11–12).
• Vissa vägar kunde vara
farliga då rövare låg i bakhåll
(Luk 10:30) vilket gjorde att
man gärna, när det var möjligt,
vandrade många tillsammans
(Luk 2:44).
• Ibland hade man lastdjur
som bar packningen även
om man själv gick.

Att rida gick lite fortare
och var mer bekvämt. Och
djur kunde ta mer last.
• Hästar var dyra och
var de rikas färdmedel.
Kunde färdas 4 till 5 mil
på en dag (Jak 3:3).
• Åsnor var de fattigas
riddjur. Men användes
ofta som lastdjur. Kunde
färdas runt 3 mil på en dag
(Matt 21:7, Luk 10:34).
• Kameler användes som
last- och riddjur, främst
genom öknen då de kunde
klara sig länge utan vatten.
Kunde färdas 4 till 5 mil
på en dag (Luk 18:25).

42

Så lång tid tog
det att resa

35

Antal resdagar
från Rom,
i juli månad
med de snabbast möjliga
vägen (fartyg, flodbåtar
eller förflyttning till fots)

28
14

21

7

Vägen från
Jerusalem till
Kortast möjliga restid
Damaskus
från Jerusalem till Rom:
Text: Apg 9:3–8
28,4 dagar, 3 192 km
På väg från Jerusalem till
Damaskus får Saulus en
syn där Jesus talar till
honom. Han leds in i staden av sina medresenärer.
Händelsen på DamaskusFör fler beräkningar: http://orbis.stanford.edu/
vägen förändrar allt.

Paulus resa till
Rom tog
6–7 månader

Raka
gatan i
Damaskus
Text: Apg 9:11
Ananias får en syn av
Gud att gå till Raka gatan
mitt i Damaskus för att
där möta den nu omvände Saulus från Tarsus.
Ananias går och hälsar
honom ”min broder”.
Gator av
guld i Nya
Jerusalem
Text: Upp 21:21
På den nya jorden
finns det Nya
Jerusalem som
består av rent
guld och liknar
rent glas. Och
stadens gata
är också
av rent guld
som ser
ut som
genomskinligt glas.

ATT SEGLA

Många olika slags fartyg var
i bruk. De flesta var
handelsfartyg. Det fanns
inga passagerarfartyg.
• Man köpslog om
att få följa med på
handelsrutterna.
• Resenären fick
ta med egen mat
för hela
resan
(Apg
27:6).

ATT ÅKA KÄRRA

Det fanns många olika
kärror och vagnar, allt från
de enklare dragna av
åsnor eller oxar, till
finare dragna av hästar
som den romerska triumfvagnen.
• Vagnar användes både
för transporter av gods och
människor (Apg 8:28–29).

DE ROMERSKA

Romarna byggde
sammanlagt
400 000 km väg

Romarna byggde ut
ett omfattande vägnät för att hålla
samman riket. Paulus
reste på flera av dem.

80 000 km av dem var
stenbelagda. Bredd
1,5 m upp till 6 meter.
Stenbroar byggdes
över större vattendrag.

VÄGARNA
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Uttrycket ”Alla
vägar bär till Rom”
syftar på vägsystemet.

Vägarna hade
avgörande
betydelse
Vägarna hade stor betydelse för tillväxten
genom att tillåta effektivare förflyttning av
armén, varor och bud.

Med evangeliet till Mindre Asien
Brev:
• Galaterbrevet
– kan vara
skrivet i slutet
på resan eller
kort därefter
(se sidan 135)

Första
missionsresan
(4,7) Antiokia

Alla
får
komma
till tals

Synpunkter
vägs mot
Skriften

Analysen
blir
argument
och förslag
Beslutet
tolkas
till
vardagen

usalem
§1 PROBLEMET
Ska hedningar som
blivit omvända
omskäras till judar och
accepteras som kristn följa lagen innan de
a? (Apg 15:1–3)
§2 PROCESSEN
a) Första allmänna
De olika ståndpunkt mötet (15:4–5)
b) Apostlarna och deerna presenteras
De olika ståndpunkt äldste överlägger (15:6)
erna analyseras
c) Andra allmänna mö
Först en lång överlä tet (15:7–19)
Petrus ger sin stånd ggning (15:7)
erfarenhet och sin aupunkt byggd på sin
Paulus och Barnaba ktoritet (15:8–11),
erfarenheter (15:12 s berättar om sina
),
Jakob ser till Skriften
och formulerar
förslag (15:13–-21)
§3 BESLUT
ET
Beslutet fattas av he
la församlingen me
apostlarna och de äld
d
och vi har beslutat" ste."Den helige Ande
(15
:28
)
§4 KUNGÖREL
SEN
Beslutets praktiska
alla berörda (15:22 följder förklaras för
–31)

(2) Salamis
Andliga
ledare
utreder
innebörden

(2) Pafos

Diskussionen
sker öppet

Församlingen
tar ställning
Helige Ande är
närvarande
i processen,
visas i enhet

Plats: Ikonium
Tid: Oktober 48 till februari 49 eKr
(en längre tid)
Händelse: Paulus och Barnabas förkunnar, möter motstånd och flyr.
Text: Apg 13:51–14:6

Plats: Perge, i Pamfylien
Tid: Juli 48 eKr
Händelse: Johannes Markus lämnar
Paulus och reser tillbaka till Jerusalem
(jfr 15:37-39). Det leder senare till en
kontrovers.
Text: Apg 13:13

(2) Seleucia

(8) Attalia

Plats: Antiokia i Pisidien, omkring
sex dagsresor och 1100 meters stigning från kusten.
Tid: Juli till september 48 eKr
Händelse: Paulus och Barnabas förkunnar inför ”hela staden”, förföljs och
drivs ut ur staden.
Text: Apg 13:14–52

Plats: Via Seleucia till Salamis och
Pafos på Cypern
Tid: April till juni 48 eKr
Händelse: Tvärs över Cypern. Förkunnar i synagogor och för romerska
ståthållaren. Saulus blir Paulus (13:9).
Text: Apg 13:4–12

(6,7) Derbe
(1,8,10) Antiokia
(3,7) Perge

n apostlamötet i Jer

Plats: Antiokia (i Syrien)
Tid: Hösten 47 till april 48 eKr
Händelse: Saulus, Barnabas, Johannes Markus avskiljs för tjänst.
Text: Apg 12:25–13:3

(5,7) Ikonium

(6,7) Lystra

PROTOKOLL
frå

Resefakta:
Längd: 1 990 km
– på land 1 030
– över hav 960
Resesällskap:
Barnabas och
Johannes Markus
(till Perge)

Plats: Lystra och Derbe (i Lykaonien)
Tid: Mars till mitten på juni 49 eKr
Händelse: Paulus och Barnabas helar
lam i Lystra, förväxlas med grekiska
gudar. Judar från Ikonium och Antiokia

(9) Jerusalem

hetsar upp folket och Paulus stenas
men överlever. Träffar troligen Timoteus första gången.
Text: Apg 14:6–21, jfr 2 Tim 3:11
Plats: Åter till Lystra, Ikonium, Antiokia och Perge, genom Pisidien och
Pamfylien
Tid: Juni till augusti 49 eKr
Händelse: Paulus och Barnabas
återvänder för att styrka lärjungarna.
Text: Apg 14:21–25
Plats: Via Attalia åter till Antiokia
Tid: Augusti till september 49 eKr
Händelse: Paulus och Barnabas
seglar hem, avlägger rapport.
Petrus kommer på besök. Paulus
skriver troligen Galaterbrevet.
Text: Apg 14:25–28, Gal 2:11–14
Plats: Genom Fenicien och Samarien till Jerusalem (Tredje besöket)
Tid: Hösten 49 eKr
Händelse: Kontroversen om judiska
regler och hednakristna fördjupas.
Apostlamötet i Jerusalem hålls.
Text: Apg 15:1–21
Plats: Åter till Antiokia
Tid: Hösten 49 till mars 50 eKr
Händelse: Paulus och Barnabas
åter till Antiokia med Silas och
Judas Barsabbas. De har med
ett brev från apostlamötet.
Text: Apg 15:22–35

Kronologisk översikt
(1) Paulus
i Antiokia
47 ekr

ETT ELLER

TVÅ MÖTEN?

I brevet till galaterna
(2:1–8) talar Paulus
om ett möte med
apostlarna. Är det
samma som i Apg 15?

(2) På
Cypern
48 ekr

(4) Till Antiokia (7) Tillbaka hela
i Pisidien
vägen till Perge

(3) Till
Perge

(5) Till
Ikonium

49 ekr

Samma, för Paulus
talar om Apostlamötet
i Galaterbrevet
• Samma frågor avhandlas.
• Barnabas (tv) är med på
båda (Apg 15:2, Gal 2:1).
• Slutsatsen av mötena är
desamma (Gal 2:6–8).

(6) Till Lystra
och Derbe

(8) Till
Antiokia

(10) Åter till
Antiokia

Apg 12:25–15:35

Orsaken till
och utfallet av
apostlamötet
i Jerusalem
Problemet som
ledde fram till
apostlamötet
Måste en hedning (ickejude) bli jude och låta
omskära sig för att
kunna bli frälst? Några
menade det (jfr 15:1–2,
5, Gal 2:11–16). Andra
att frälsningen var för
alla, genom tro av nåd.
Personerna som
samlades för
att samtala
Paulus, Barnabas och
några till från Antiokia
(15:2), apostlarna och
de äldste bland dem
Petrus, Jakob och Judas
Barsabbas och Silas
och hela församlingen
(15:7,13 och 22).
Så gick apostlamötet till
– steg för steg
Först ett inledande möte
där man redovisade
sina olika ståndpunkter
(15:4–5), sedan ett mer
internt möte (15:6) som
ledde fram till ett öppet,
allmänt möte med hela
församlingen (15:7–22).
Argumenten
som lades fram
i diskussionen
Fariseerna åberopade sin
tradition (15:5), andra
talare åberopade Skriften
(15:7,15–18) och den
erfarenhet man gjort
(15:8–11,12,14–18).
Ingen kräver företräde
på grund av sin position.
Så fattade man
beslut på
apostlamötet
Slutsatsen var att hedningar inte behöver bli
judar. Och beslutet var
”enhälligt” (15:25) och
man erfor en gudomlig
sanktion, man skrev:
”den helige Ande och vi
har beslutat” (15:28).
Slutsatserna
fick praktiska
konsekvenser
Till att man inte behövde
bli jude lades att de skulle
hålla sig borta från avgudadyrkan, sexuell omoral, kött av kvävda djur
och från blod. Alla fyra
knutna till olika former av
hednisk avgudadyrkan.

Vad blev
konsekvenserna
av mötet?
50 ekr (9) Till apostlamötet 51 ekr
Brevet eller själva beslutet
i Jerusalem
nämns inte igen i Nya
Troligen
Olika, för Paulus talar testamentet.
var beslutet så klart att
om ett annat möte
frågan om hedningarnas
i Galaterbrevet
plats i Guds frälsningsplan inte längre behövdes
• Det ena är offentligt, det
diskuteras.

andra är enskilt (Gal 2:2).
• Titus (tv) (Gal 2:1,3) är
med, han nämns inte i Apg.
• Detta måste vara tidigare.
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Apg 17:15–18:18

Paulus skulle
just öppna
munnen när
Gallio sade till
judarna:
"...gäller det
tvistefrågor
om ord och
namn och er
egen lag, då
får ni ta hand
om det själva.
I sådana
tvister tänker
jag inte vara
domare”.
(Apg 18:14–15)

Aten på Paulus tid
Uppgifter om byggnader
varierar. Detta är en
möjlig version

Arsenal
Hefaesteion

AGORAN I ATEN
Ligger nordväst om
Akropolis och norr om
Areopagen, en kalkklippa. På den möttes
tidigt en domstol, rådet
på Areopagen. Senare
flyttades förhandlingarna
till ett hus vid Agoran.

Stoa Basileios (den kungliga hallen) där
Areopagen (Apg 17:22) tros ha sammanträtt. Här höll troligen Paulus sitt tal.
Altare till
de tolv
gudarna

Zeushallen

Romersk
basilika

Arestemplet

PAULUS I ATEN
Paulus besökte staden
bara en gång, under sin
andra missionsresa. Han
höll sitt tal inför domstolen Areopagen. I staden
bildades ingen församling
vad vi vet.

Monopterostemplet
AGORAN
Altare TritonAttalostill Zeus statyer
hallen

Apollotemplet
Metroon
Bouleuterion

Sydvästra
templet

Tholos

Odeon av
Agrippa

50 m

Aten
Heliala
(domstol)

Mellanhallen

Sydvästra
källan

GALLIO

• Junius Annaeus Gallio
var ståthållare i den
romerska provinsen
Achaia när Paulus
kom till Korint (Apg 18).
• Han var son till retorikern Seneca och bror
till filosofen Seneca dy.
• Han adopterades
av retorikern Lucias
Janius Gallio, därav
namnet.
• Gallio var ståthållare
i Korint 51–52 eKr (eller
52–53 eKr). Det ger en
datering för det som
beskrivs i Apg 18. Det
ger också en hållpunkt
för kronologin kring
Paulus liv.
• Nero tvingade Gallio
att begå självmord
66 eKr.

F

När Paulus
kom till Berea
mötte han
judar som ”tog
emot ordet med
stor villighet och
forskade varje
dag i Skrifterna
för att se om
det stämde”.
Är det sant
också om dig?
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Vägen till
Areopagen
och Akropolis

Södra hallen

Korint på Paulus tid
KORINT
Hade ett strategiskt
läge mellan Joniska
havet och Egeiska
havet. Dessutom
låg staden i mötet
mellan det grekiska
fastlandet och halvön Peloponnesos.

Sydöstra
templet

Här hittades 1929 inskriptionen:
”Erastos, för sitt edilämbete, stenlade för
egna pengar”. Det är troligen samma ”stadskassören Erastos” som nämns i Rom 16:23.

Eurykles bad

Norra
marknaden

Vaktstation i Apollo

PAULUS I KORINT
Paulus besökte
Korint vid fyra tillfällen.
En gång på andra och två
gånger på tredje missionsresan. Och så en gång
efter fångenskapen i Rom.
Han skrev minst fyra brev
till församlingen i Korint.

Basilica Julia
Startblock
för löparen

Teatern

Apollotemplet

AGORAN
Babbiusmonumentet

Plattform
Domartribun

Heratemplet
Altare

Korint

50 m

Norra basilikan

Oktaviatemplet

Dionysostemplet

Troligen stod
Paulus framför
denna tribun
när han talade
till Gallio
(Apg
18:12–17)

Södra basilikan
Södra
marknaden

Rådskammaren

Även om platsen för Paulus tal är okänt,
Liksom många romerska tjänstemän visade Gallio inte mycket
placerar traditionen Areopagen på en
intresse för religiösa frågeställningar. Men hans beslut att inte höra
klippa strax nedanför Akropolis och strax ovanför
anklagelser mot Paulus fick stora konsekvenser. Gallio var en betyAgoran... Å andra sidan, eftersom rådet prövade delsefull härskare, bror till filosofen Seneca och med siktet inställt på Rom.
mål i den Kungliga hallen... kan Paulus tal ha ägt Genom att behandla kristendomen som en del av judendomen beviljade
rum där inför domstolen, istället för på klippan. han dem en form av skydd då judendomen redan erkänts som en religion.
Archeological Study Bible

Philip Yancey

Budskapet till Aten och Korint
Plats: Antiokia
Tid: Mars till april 50 eKr
Händelse: Efter en kontrovers med
Barnabas över Johannes Markus ger
sig Paulus ut på en ny resa, nu tillsammans med Silas.
Text: Apg 15:36–40

Aquila, Silas och Timoteus ansluter
igen, synagogsföreståndaren Crispus blir frälst. En församling grundas.
Oro uppstår bland judarna, men den
romerska ståthållaren vill inte befatta sig med judarnas kritik av Paulus. Paulus skriver 1 och 2 Tessalonikerbrevet.
Text: Apg 18:1–18

Tid: November 50 eKr – januari 51 eKr
Händelse: Paulus förkunnar för judar
och greker, vilket leder till förföljelse.
Text: Apg 17:1–9
Plats: Sedan till Berea
Tid: Februari 51 eKr
Händelse: Många judar tar emot budskapet, men kritikerna kommer från
Tessalonike. Paulus tvingas fly
vidare. Silas och Timoteus stannar.
Text: Apg 17:10–15

Plats: Genom Syrien och Kilikien till
bla Derbe, Lystra och Ikonium
Tid: April till juli 50 eKr
Händelse: Paulus besöker de
församlingar som grundades under
första resan. Timoteus ansluter.
Text: Apg 15:41–16:8
Plats: Genom Frygien, Galatien
och Mysien till Troas
Tid: Juli 50 eKr
Händelse: Får Guds ledning att resa
till Troas. Paulus får en syn där en
makedonier ber om hjälp. Lukas ansluter (jfr ”de” 16:8 med ”vi” 16:11)
Text: Apg 16:8–10
Plats: Via Samotrake och Neapolis
till Filippi i Makedonien
Tid: Augusti till oktober 50 eKr
Händelse: Kommer till Filippi, Lydia
blir frälst, en demonbesatt flicka blir
befriad, Paulus och Silas fängslas.
Text: Apg 16:11–40

Plats: Via Kenkrea till Efesos
Tid: Under september 52 eKr
Händelse: Talar till judarna som
ber honom stanna, men han lovar
istället återkomma senare. Pricilla
och Aquila följer med från Korint
och stannar nu i Efesos.
Text: Apg 18:18–21

Plats: Vidare till Aten
Tid: Februari till mars 51 eKr
Händelse: Paulus talar i synagogan
och på Agoran (torget), därefter får
han hålla ett tal inför Areopagen, en
slags domstol som också kunde
granska undervisning. Ursprungligen
samlades domstolen på kullen
Areopagen (därav namnet) men
hade vid den här tiden troligen flyttat
till en byggnad vid Agoran. Paulus
utgår från Atens gudabilder och
visar att han behärskar talekonsten
såväl som grekisk filosofi.
Text: Apg 17:16–34

Plats: Åter till Antiokia
Tid: November 52 eKr
Händelse: Tillbaka till Antiokia
där Paulus stannar en tid.
Text: Apg 18:22–23

LUKAS
ANSLUTER
TILL
PAULUS

Notera: Gränserna för olika romerska provinser är osäkra
Markerade med * är inte provinser utan områden.

Andra
missionsresan

Resefakta:
Längd: 4 350 km
– på land 2 275 km
– över hav 2 075 km
Resesällskap:
Silas (16:40–18:19)
Lukas (16:11–18)
Timoteus (16:1–17:14,
18:5–18:19)
Priscilla och Aquila
(18:18–19)

Andra missionsresan
• Läkaren Lukas ansluter till Paulus resesällskap under andra
missionsresan i Troas.
Lukas talar om sig själv
”vi förstod” (Apg 16:10).
• Han följde med till
Filippi, där han tydligen
stannade. Frågan är om
han ingår i begreppet
”De är judar” (16:20).
Tredje missionsresan
• På den tredje resan
ansluter Lukas igen till
sällskapet, ”vi själva seglade ut från Filippi” (20:6).
Resan till Rom
• När Paulus börjar
resan mot Rom är
Lukas med ”vi skulle
avsegla mot Italien”
(27:1).
• Han är med hela
vägen till Rom (28:16).
Första fångenskapen
• Är med Paulus vid
fångenskapen i Rom
(Kol 4:14, File 24).
Andra fångenskapen
• Också vid den andra
fångenskapen får
Paulus stöd av Lukas
(2 Tim 4:11).

(4) Filippi
(4) Neapolis
(4) Samotrake

(5) Amfipolis
Bitynien
(4) Make(16:7)
donien
(3) Galatien
(med Pisidien)
(5) Apollonia
(6) Berea
(5) Tessalonike
(3) Mysien*
Stannade i Korint
Kappadokien
(3) Troas
(3)Frygien*
18 månader
Asien (16:6)
(2) Ikonium
Pamfylien
(7) Aten
(2) Syrien
(15:38)*
(8) Korint
(9) Efesos
(2) Lystra
(9) Kenkrea
Lykien
(2) Derbe (2) Kilikien
(8)Achaja
(1,11) Antiokia
Brev:
• Första Tessalonikerbrevet
– Från Korint
• Andra Tessalonikerbrevet
– Från Korint

(10) Caesarea
(10) Jerusalem

Kronologisk översikt
(1) Utgår från
Antiokia
50 ekr

(3) Till
Troas

(2) Genom
Mindre Asien
(5) Till
Tessalonike

(4) Vidare
till Filippi
51 ekr

(6) Till
Berea
(7) Till
Aten

Vi lade ut från
Troas och
seglade rakt över
till Samotrake,
och nästa dag
till Neapolis.
Därifrån tog vi
oss till Filippi...
(Apg 16:11–12)

Plats: Till Jerusalem (Fjärde
gången) via Caesarea
Tid: Slutet av september 52 eKr
Händelse: Båtresa til Caesarea,
därefter till Jerusalem för att hälsa
på församlingen.
Text: Apg 18:22

Plats: Sedan till Korint i Akaja
Tid: Mars 51 till augusti 52 eKr
(omkr ett och ett halvt år)
Händelse: Möter Priscilla och

Plats: Via Amfipolis och Apollonia
till Tessalonike

Apg 15:36–18:23

(8) Stannar 18 månader
i Korint
52 ekr

(9) Till
Efesos
(10) Till
Jerusalem

(11) Till
Antiokia

53 ekr

I Aten gav Paulus sin
odödliga predikan på Areopagen. Det är en av de största
predikningarna i historien. Men
vilket intryck gjorde den på dem
som lyssnade (Apg 17:32)?

Paulus resa från Troas till Europa föreföll nog för många läsare från det
första århundradet som betydelsefull. Enligt grekiskt och romerskt tankesätt
var Paulus och hans följeslagare asiater, och de predikade en asiatisk religion
[Romare och greker kallade allt österut för Asien och allt söderut för Afrika]... Nu
reste dessa asiatiska representanter för en universiell tro, som från början hade
afroasiatiska rötter, i motsatt riktning [mot riktningen för deras tänkta erövringar].

Henrietta Mears

Craig Keener

F

Paulus talar på
Areopagen
i Aten och
försöker argumentera för
evangeliet. Hur
skulle du argumentera för
evangeliet i dag?
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Alla
predikningar
i Apostlagärningarna

Predikningar

Sex olika sätt
att förkunna
budskapet
om Jesus
Att proklamera
det kristna
budskapet
Grekiskt ord: kerygma,
”ett utropat budskap”
Betyder: Att tydligt
proklamera det kristna
budskapet. Används
särskilt med hänsyftning
till evangeliets grundsanningar som Jesu död och
uppståndelse.
Exempel: 2:22–36
Att undervisa
vad budskapet
betyder
Grekiskt ord: didache,
”undervisning”
Betyder: Att undervisa
eller ge instruktion. Att
förklara och tolka fakta.
Betonar särskilt att ge
helhet, att sammanfatta.
Texter: 2:42, 5:28,
13:12, 17:19
Exempel: 2:42
Att uppmana
till att lyda
budskapet
Grekiskt ord: paraklesis,
”uppmaning, uppmuntran
till eller förmaning”
Betyder: Att uppfordra
och motivera till att följa
och lyda budskapet.
Oftast personligt.
Text: 4:36, 9:31, 13:15
och 15:31
Exempel: 2:37–41
Att samtala
om betydelsen
av budskapet
Grekiskt ord: homilia,
”samtal”
Betyder: Att föra dialog
med lyssnarna. Att
i ljuset av budskapet
samtala om det kristna
livet och frågor som den
väcker.
Text: 20:11, 24:26
Exempel: 20:11
Att uttala
budskapet som
Gud har gett
Grekiskt ord: profeteia
”tala ord från Gud”
Betyder: Att tala under
gudomlig ingivelse. Ord
som har sitt ursprung i
Guds uppenbarelse. Att
uttala vad Gud har sagt.
Text: Apg 2:18, 19:6, 21:9
Exempel: 13:1–3,
21:10–14, 27:21–26
Att försvara
budskapet som
är under attack
Grekiskt ord: apologia,
”försvar, som i en
domstol”
Betyder: Att på ett tydligt
och begripligt sätt ge ett
genomtänkt svar på invändningar och frågor som
reses mot den kristna tron.
Text: 22:1, 25:16
Exempel: 26:1–32
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• Apostlagärninagrna innehåller en rad predikningar och tal. Här är en sammanställning av
alla talen och en analys av några av de mest
kända, av tre stora talare.

Paulus
totalt 117
verser

Stefanus
totalt 52
verser

Petrus
totalt 75
verser

Tre ”stora” tal i Apostlagärningarna
12

pagen
Talet på Areo
us
Talare: Paul 2–34
Text: Apg 17:2

(17:22–23) Ni
1. Inledning: n okände
de
a
nn
kä
n
ka
ngs skapare
2. Gud är allti
(17:24)
ngs upprätt3. Gud är allti )
25
7:
(1
re
hålla
er alla
4. Gud styr öv –27)
länder (17:26
sklig5. Gud är män 7:28–29)
(1
hetens Fader
s domare
6. Gud är alla
1)
–3
30
7:
(1
s reaktion
7. Lyssnarna
(17:32–34)

2

Talet på
P

5

ingstda
Talare:
gen
Text: Ap Petrus
g 2:14–4
0

1. Inled
som hä ning: Vad är d
n
ni ser? der? Vad är d et
(2:14–2
et
1)
2. Jesu
korsfäst
i enligh
else var
(2:22–2 et med Guds p
lan
3)
3. Jesu
u
de död ppståndelse fr
a
å
med Gu var i enlighe n
t
ds plan
(2:24–3
2)
4. Jesu
h
bekräft immelsfärd
a
till Fad r att han upp
h
e
(2:33–3 rns högra sid öjts
a
5)
5. Avslu
tning: O
är Mess
m Han
ia
du göra s – vad ska
? (2:36–4
0)

Alla talen i Apostlagärningarna

l
Stefanus försvarsta
Talare: Stefanus
Text: Apg 7:2–53

Abraham
1. Gud talade till
(7:2–8)
Josef
2. Gud talade till
(7:9–19)
Mose
3. Gud talade till
(7:20–43)
nom
4. Gud talade ge
–47)
tabernaklet (7:44
e i något
5. Men Gud bor int rt
gjo
or
isk
nn
som mä
(7:48–50)
ni
6. Varför lyssnar
ar
inte när Gud tal
nu ? (7:51–53)

27% av texten i Apostlagärningarna
är predikande/undervisande text.

Predikant
Apg
Antal verser
Åhörare
Plats
1 Petrus
Talet inför valet av Judas ersättare
Jerusalem
7
Apostlarna
1:16–22
2 Petrus
Talet på pingstdagen
23
Jerusalem
Folkmassan
2:14–36
15
3 Petrus
Talet efter helandet av en lam man
Jerusalem
Folket
3:12–26
5
4 Petrus
Talet inför Stora rådet (I)
Jerusalem
Stora Rådet
4:8–12
52 Stora Rådet
5 Stefanus Talet inför Stora rådet (II)
Jerusalem
7:2–53
10
6 Petrus
Talet i Cornelius hus
Caesarea
I Cornelius hus
10:34–43
14
7 Petrus
Talet inför Jerusalemförsamlingen
Jerusalem
Församlingen
11:4–17
8 Paulus
Talet i synagogan Antiokia i Pisidien
Antiokia
Synagogan
13:16–41
26
5
9 Petrus
Talet vid apostlamötet (I)
Jerusalem
Församlingen
15:7–11
8
10 Jakob
Talet vid apostlamötet (II)
Jerusalem
Församlingen
15:13–21
3
11 Paulus
Talet i Lystra
Lystra
Folket
14:15–17
10
12 Paulus
Talet på Areopagen
Aten
Atenarna
17:22–31
18
13 Paulus
Talet i Miletos
Miletos
De äldste
20:18–35
21
14 Paulus
Talet till mobben i Jerusalem
Jerusalem
Folket
22:1–21
6
15 Paulus
Talet inför Stora rådet (III)
Jerusalem
Stora Rådet
23:1–6
11
16 Paulus
Talet inför Felix i Caesarea
Caesarea
Felix
24:10–21
3
17 Paulus
Talet inför Festus i Caesarea
Caesarea
Festus
25:8,10–11
23
18 Paulus
Talet inför Agrippa i Caesarea
Agrippa, Festus Caesarea
26:1–23
6
19 Paulus
Talet till folk på skeppet i storm
Medelhavet
Passagerarna
27:21–26
8
20 Paulus
Talet till de judiska ledarna
Rom
Ledande judar
28:17–20, 25–28
Apostlagärningarna innehåller också några tal av sådana som talade emot evangeliet: 1) Gamaliel inför Stora Rådet (5:35–39)
2) Demetrius störd av Paulus undervisning (19:25–27) och 3) Talet efter upproret i Efesos (19:35–40).

ATT TALA

...gånger säger Apostlagärningarna att Paulus (eller Apollos) talade i olika synagogor eller
till judiska ledare: (1) Flera synagogor i Damaskus (9:20), (2) Flera synagogor i Salamis (13:5),
(3) Antiokia i Pisidien ( 13:14–21), (4) Antiokia i Pisidien (13:42–44), (5) Ikonium (14:1), (6) Tre
Trots att han vill
sabbater i synagogan i Tessalonike (17:1–4), (7) Berea (17:10–12), (8) Samtalade i synagogan i Aten
föra budskapet till
dem som aldrig hört (17:17), (9) Varje sabbat förde han samtal i synagogan i Korint (18:4–11), (10) Samtalade i synagogan
i Efesos (18:19), (11) Apollos talar i synagogan i Efesos (18:26–28), (12) Apollos talar med judiska ledare
väljer Paulus att
i Achaia (18:27–28), (13) I tre månader i Efesos (19:8), (14) Samtal med judiska ledare i Rom (28:17–29).
först tala till judar.

TILL DE SINA

Med Efesos som bas
(5,7 ) Makedonien

(7) Filippi
(7) Troas
(8) Assos

Tredje
missionsresan

Stannade
mer än 2 år

(1) Frygien
(1) Galatien

(8) Mitylene
(8) Chios

(6) Grekland

(2, 4) Efesos
(8) Miletos
(9) Patara

(8) Samos

(3,6) Korint
Resefakta:
Längd: 4 050 km
– på land 2 135*
– över hav 1 915*
Resesällskap:
Lukas (”vi” Apg 20:6)
Sopater (Apg 20:4)
Aristarchus (Apg 20:4)
Secundus (Apg 20:4)
Gaius (Apg 20:4)
Timoteus (Apg 20:4)
Tychikus (Apg 20:4)
Trofimus (Apg 20:4)

Apg 18:23–21:17

Brev:
• Första
Korintierbrevet
– Från Efesos
• Andra
Korintierbrevet
– Från Makedonien
• Romarbrevet
– Troligen
från Korint

(9) Kos

(1) Antiokia
(9) Rhodos

Avstickaren inte med
i Apostlagärningarna

(9) Tyrus
(9) Ptolemais
(9) Caesarea

APOLLOS

*Avstickaren till Korint
inte medräknad.

(9) Jerusalem

Plats: Antiokia, Galatien och
Frygien
Tid: Våren och sommaren 53 eKr
Händelse: Besöker lärjungarna.
Text: Apg 18:23
Plats: Efesos
Tid: Från september 53 eKr
(sammanlagt [punkt 2+4] drygt två år)
Händelse: Paulus hjälper Apollos
lärjungar, förkunnar för judar och
sedan hedningar, gör under, upplopp
mot Paulus och hans lärjungar av
dem som tillverkade avgudabilder av
Artemis. Paulus skriver ett brev,
troligen från Efesos, som kallas det
försvunna brevet (jfr 1 Kor 5:9) och
sedan ett andra brev som vi kallar
1 Korintierbrevet.
Text: [Apg 18:24–28 om vad som
hänt innan Paulus anlänt] 19:1–20:1

Plats: Till Grekland, bla Korint (3)
Tid: Nov 56 till februari 57 eKr
Händelse: Med flera lärjungar
besöker han de troende, skriver
Romarbrevet, en sammansvärjning
mot honom avslöjas.
Text: Apg 20:2–4

Plats: Besök i Korint (2)
Tid: Troligen mot slutet av vistelsen
Händelse: Besöket finns inte nämnt
i Apostlagärningarna men måste ha
skett under denna period. Se den grå
faktarutan för mer detaljerad förklaring.
Text: Jfr 2 Kor 12:13,13:1
Plats: Åter till Efesos
Tid: Fram till maj 56 eKr
Händelse: Efter återkomsten skriver
Paulus troligen det sorgsna brevet
som inte heller finns bevarat.
Text: 2 Kor 1:4, 2 Kor 7:8–12

Plats: Genom Makedonien,
via Filippi till Troas
Tid: Februari till april 57 eKr
Händelse: Stanner en vecka
i Troas, uppväcker Eutychos från
de döda.
Text: Apg 20:3–12

Plats: Genom Makedonien
Tid: Juni till november 56 eKr
Händelse: Uppmuntrar bröderna,
skriver 2 Korintierbrevet,
Församlingarna beslutar om hjälp
till församlingen i Jerusalem (Rom
15:25–26).
Text: Apg 20:1-2

Plats: Landvägen till Assos, med
båt vidare till Mitylene, Samos och
Miletos
Tid: April 57 eKr
Händelse: De äldste från Efesos
kommer till Miletos, Paulus håller
avskedstal.
Text: Apg 20:13–38

När besökte Paulus Korint för andra gången?
• När Paulus skriver Andra Korintierbrevet talar han om att det nu är ”tredje
gången” jag kommer till er (2 Kor 12:13).
• Andra Korintierbrevet tror vi är skrivet
från Makedonien (3 ovan) hösten 56 eKr,
innan Paulus når fram till Korint, som vi
kan förstå av Apg 20:2–4 (Grekland).

• Det första besöket i Korint skedde
under den andra resan (Apg 18:1–18).
• Det andra måste ha varit någon gång
mellan hösten 52 och vintern 56 eKr.
• Det mest troliga är att Paulus gör en
avstickare någon gång under den tid
han stannade i Efesos (53–56 eKr).

Plats: Via Kos, Rhodos, Patara,
Tyrus, Ptolemais, Caesarea till
Jerusalem (5)
Tid: Maj 57 eKr
Händelse: Reser vidare med båt,
möter bröderna i Tyrus, hälsar på
Filippus i Caesarea och kommer
till Jerusalem.
Text: Apg 21:1–17

Kronologisk översikt
(1) Utgår från
Antiokia

(2) Till Efesos, sammanlagt minst 2 år

53 ekr

54 ekr (1) Genom Galatien 55 ekr
och Frygien

ATT HÖRA

Vad Anden sa till
profeten Agabus
(Apg 21:11)
Den som äger det
här bältet [Paulus]
ska judarna binda
och överlämna till
hedningarna.

OCH TOLKA
ANDENS RÖST

Mötet i Ceasarea ger
oss en bild av att
frågan om Andens
tilltal inte är helt lätt.

(3) Besök
i Korint (?)
(4) Åter till
Efesos

Vad Anden
sa till Paulus
(Apg 20:23)
Jag kommer att sättas i bojor och möta
lidande. Det har
Anden sagt till mig
i stad efter stad.

Jag vet bara
att den helige
Ande i stad
efter stad
vittnar att bojor
och lidande
väntar mig
(Apg 20:23)

(5) Genom
Makedonien

(7) Till Filippi
och Troas

56 ekr (6) Till Grekland
(och Korint)

Hur folket
tolkade det
(Apg 21:12)
Paulus lärjungar
och de som bodde
i Caesarea vädjade:
”Åke inte till upp till
Jerusalem”.

57 ekr

(9) Åter till
Jerusalem
(8) Till Miletos,
vidare med båt

Hur Paulus
tolkade det
(Apg 21:13)
Men Paulus tolkar det
tvärt om: ”Jag är beredd
att bindas och att dö”.
Slutsats: Samma profetiska ord, olika tolkning.

• En jude från Alexandria (Apg 18:24) som
var medarbetare till
Paulus och hade stor
betydelse för församlingarna i Efesos och
Korint.
• Vi möter honom först
som en predikant i Efesos (Apg 18:24). Han
predikade om Jesus
men kände bara till
Johannes dop (Apg
18:25). Han blev undervisad av Prisca och
Aquila (Apg 18:26).
• Han lämnade Efesos
och reste till Korint
(Apg 19:1). I Korint
uppstod en grupp som
höll sig till honom (1 Kor
1:12, 3:4).
• Paulus uppmanar
Apollos att åka tillbaka
till Korint, vilket tyder
på att han återvände
till Efesos under tiden
Paulus var där (kanske
tillsammans med honom
från Korint?) (1 Kor
16:12).
• Nämns också i Titusbrevet (Tit 3:13).
• Föreslås ibland som
möjlig författare till
Hebreerbrevet.

F

På vilket sätt
går du till
till väga för
att ta ställning
till om
Andens tilltal
är vad Gud
verkligen avser
eller om det
är budbärarens
egen tolkning?
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Efesos och Rom

Några avgudar
som nämns
i Nya
testamentet
Beelsebul
Text: Matt 12:24–27,
Mark 3:22, Luk 11:15–19
Betyder „upphöjd Baal”,
ett annat namn för satan.
Alternativ form för BaalZebúl, ”flugornas herre”
som tillbads bland filisteerna i Ekron (2 Kung 1:2f).
Zeus
(Jupiter)
Text: Apg 14:12
En romersk-grekisk gud.
Ansågs vara den förnämsta bland gudarna,
far till både gudar och
människor. Folket i Lystra
kallade Barnabas för
Zeus efter helandeunder.
Hermes
(Merkurius)
Text: Apg 14:12
En romersk-grekisk gud.
Son till Zeus och halvbror
till Apollon. Ansågs vara
gudarnas budbärare till
människan. Då Paulus i
Lystra var den som talade
kallades han för Hermes.
Artemis
(Diana)
Text: Apg 19:24–25
Zeus dotter, en naturoch fruktbarhetsgudinna.
Kallas också jaktens
gudinna. I Efesos fanns
ett Artemistempel. Paulus
undervisning hotade
kommersen runt templet.
Rättvisan
(Dike)
Text: Apg 28:4
När en orm biter Paulus
tror de som kommit i land
att Paulus straffas, dömd
av Rättvisan. Grekiska
Dike, i den grekiska
mytologin är namnet på
rättvisans gudinna.
Tvillingarna
(Castor
och Pollux)
Text: Apg 28:11
Två tvillingbröder i grekisk
och romersk mytologi,
söner till Zeus. Sägs
särskilt skydda sjöfarare.
En staty av dem satt
på båten som tog Paulus
från Malta.
Dyrkan
av kejsaren
Text: Upp 2:13
Tillbedjan av kejsaren
som gudomlig började
i de östliga provinserna,
men anammades av
Augustus och Tiberius.
Pergamon blev ett centrum för dyrkan av Caesar.
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Efesos på Paulus tid
Artemis (Diana)

Vediusgymnasiet

En natur- och fruktbarhetsgudinna i den grekiska gudavärlden. Sågs som dotter till
Zeus och Letos, syster till
Apollon. Beskyddade skogarna, de vilda djuren och
var jaktens gudinna. Blev
i mindre Asien ”Magna
Mater”, den stora modern.

Stadion

Hadrian
Olympios
tempel
Hamngymnasiet

När Paulus var
i Efesos blev det
upplopp. Folket
rusade till teatern
(Apg 19:29)
Odeum
Isistemplet

Hamnbadet
Sarapis
templet

EFESOS
Blev en del av Romarriket
omkring 130 fKr. Var en av
de största städerna i riket.
Hade ett strategiskt läge
som port till Mindre Asien.
I staden fanns Artemistemplet, byggt på 300talet fKr.
PAULUS I EFESOS
Paulus stannade i staden
över två år på sin tredje
missionsresa och återvände sedan han frigivits
från Rom. Staden fick en
central betydelse. Enligt
traditionen flyttade Johannes hit (jfr Upp 2:1–7).

Pionberget

Romerske
ståthållarens
residens

Hamnen

Artemistemplet

Efesos

Östra
gymnasiet

Agoran

Curetes gatan

100 m

Statens
agora

Rom på Paulus tid
ROM
På Paulus tid världens
största stad med mer än
en miljon invånare. Historieskrivaren Tacitus talar
om de kristna som
blev förföljda under
Nero (64 eKr) som ”en
överväldigande skara”. Neros cirkus

Neros
bad

Fredsaltaret
Pantheon
Saepta
Julia

(Här led

Hundra
många kristna
PAULUS I ROM
pelarmartyrdöden) Tib
Paulus besökte Rom
er
hallen
vid två tillfällen. Dels när
n
han fördes till Rom sedan
Mamertinska fängelset
han vädjat till kejsaren
där enligt traditionen
(Apg 27:1–28:31) och dels
Paulus (andra gången)
mot slutet av sitt liv då
och Petrus satt
han åter fängslades (2 Tim
fängslade (2 Tim 1:8)
1:8, 4:6) och avrättades.

San Paolo
Fuori le Mura
Paulus grav

Rom

ROM
I DAG
Atmosfären i [Efesos]
var spänd, fylld med
trolldom och besvärjelser, med exorcism och med alla typer
av magiska bedragare.
Campbell Morgan

Serviusmuren

Augustus
masoleum

1 km

Caesars
forum

Augustus
forum

Livias
port

Aemilias
basilika
Caesars
tempel

Julias
basilika
Augustus
palats

Tres Fontana
klostret
Här avrättades
Paulus

500 m
Cirkus
Maximus

Spannmålsmagasin

Frasen ”skrifter från Efesos”
(Ephesia grammata) var ett
vanlig uttryck i antiken för
dokument som innehåller
förbannelser och magiska
trollformler.
Richard Longenecker

Apollotemplet

Claudiustemplet
Via Appia,
den väg söderifrån
som Paulus kom
på (Apg 28:15–16)

Det är mycket möjligt att judarna som
bodde i Rom föredrog att inte engagera sig
i anklagelserna mot Paulus. De hade inte
glömt att tvister med romarna om Messias
hade lett till att de tidigare utvisats ur
staden (omkr. 50 eKr, se Apg 18:2).
Howard Marshall

Genom stormen till Rom
Plats: Jerusalem (5)
Tid: Maj–juni 57 eKr
Händelse: Paulus möter Jakob, renar
sig i templet, räddas undan döden av
den romerske kommendanten, talar
till folket och talar inför Stora rådet.
En sammansvärjning att döda Paulus
iscensätts men den avslöjas. Paulus
förs från Jerusalem för att komma
i säkerhet.
Text: Apg 21:15–23:30
Plats: Caesarea
Tid: Juni 57 till augusti 59 eKr
Händelse: Paulus förs till Caesarea,
där han hålls fången i två år, ställs
inför tre romerska företrädare inför
vilka han får förklara sig. Han döms
aldrig. Skulle kunna ha frisläppts
men hade vädjat till kejsaren.
Text: Apg 23:30–27:1
Plats: Via Sidon till Myra
Tid: Aug till sept 59 eKr
Händelse: Resan mot Rom inleds.
Fartyget går i lä av Cypern efter
Kilikiens och Pamfyliens kust.
Text: Apg 27:2–5

Paulus förhörs tre gånger i Caesarea
INFÖR
ANTONIUS
FELIX
romersk
landshövding
över Judeen
52–59 eKr.
Ansågs hård
och grym.

INFÖR
PORCIUS
FESTUS
landshöving
över Judeen
efter Felix
59–62 eKr.
Ansågs klok
och rättvis.

INFÖR
HERODES
AGRIPPA II,
sonsonson till
Herodes den
store,
lydkung över
områden norr
om Palestina.

Rättegång 1 (Juni 57 eKr)
Judarnas anklagelse:
Paulus skapar oro i hela
världen (24:1–9)
Paulus försvar: Jag har
inte hetsat upp någon, men
jag tillhör ”Vägen”
(24:10–21)
Dom: Skjuts upp (24:22–26)

Rättegång 2 (Juli 59 eKr)
Judarnas anklagelse:
(24:27–25:7)
Paulus försvar: (25:8)
Festus list: Hotar föra
Paulus till Jerusalem (25:9)
Paulus svar: Vädjar till
kejsaren (25:10–11)
Dom: Skjuts upp (25:12)

Rättegång 3 (Aug 59 eKr)
Agrippa informeras:
(25:13–22)
Festus inleder: (25:23–27)
Paulus försvar: (26:1–29)
Agrippas gensvar: Nära att
jag blir kristen. Paulus
kunde frigivits om han inte
vädjat till Rom (26:28,30–32)

Plats: Driver i land på Malta/Kefallenia
Tid: Nov 59 till febr 60 eKr
Händelse: De seglar ändå. Fast i våldsam storm, driver i 14 dagar, Paulus förmedlar tröst från Gud. Landar på ön.
Text: Apg 27:13–28:10

Plats: I lä av Kreta till Goda Hamnarna
Tid: Oktober 59 eKr
Händelse: Fortsätter i nytt skepp.
Via Knidos, runt Salmone till Goda
hamnarna nära Lasea. Paulus varnar
för vidare färd från Kreta före vintern.
Text: Apg 27:5–13

(6,7) Rom

(6) Regium

Resefakta:
Längd: 3 430 km
– på land 340 km
– över hav 3 090 km
Resesällskap:
Lukas (”vi” Apg 27:2)
Aristarchus (Apg 27:2)

(4) Knidos

(5) Fenix

(6) Syrakusa

Kauda
...men vanligen
tror man att
det handlar
om Malta
(Apg 28:1)

Drev i
14 dagar

Kreta

Lykien

(3) Myra
(4) Salmone

(4) Lasea
(4) Goda hamnarna
Syrtenbankarna (kvicksand)

Resan
till
Rom

Kilikien

Pamfylien

(3) Sidon
(2) Caesarea
(1) Jerusalem

Kronologisk översikt
(5) Landar på Malta/
Kefallenia

58 ekr (2) I Caesarea
över 2 år

59 ekr (3) Till
Myra

(6) Fortsätter
mot Rom
60 ekr
(4) Till Goda 61 ekr
hamnarna på Kreta

(7) Släpps
fri

(7) Husarrest
i Rom

Några
stormar vi
kan läsa
om i Bibeln

Gud talade
till Job
i en stormvind
Text: Job 38:1
Händelse: Efter alla
frågor om varför Job
drabbats av alla sina
plågor tar Gud till slut till
orda. Och han gör det i en
storm: ”Herren svarade
Job ur stormvinden”.

Folket fick
vaktlar
i en storm
Text: 4 Mos 11:31
Händelse: Folket
klagade på den ensidiga
kosten. Med en stormvind för Gud mängder
med vaktlar från havet
till folket så de får kött
att äta.
Elia och
de tre
stormarna
Text: 1 Kung 18:45,
19:11, 2 Kung 2:11
Händelse: En storm som
gav regn efter torkan,
en storm som drog förbi
på Guds berg (utan Guds
röst) och så stormen i
vilken Elia hämtades hem.
Guds dom
liknas vid
en storm
Text: Job 1:19, Jes 25:4,
28:2, 30:30, Hes 13:11
Händelse: Ofta beskriver
Bibeln Guds dom som
en storm som drar fram
och drabbar folken. Men
också att Gud ska skydda
de sina genom stormen.
Profeten Jona
drabbas av
stormen
Text: Jona 1:4,11–13
Händelse: När Jona
väljer att trotsa Guds
kallelse sänder Gud en
våldsam storm. Jona
kastas i havet för att
rädda båten men Gud
räddar Jona.

Cypern

Båt 1

(1) Utgår från
Jerusalem
57 ekr

Brev:
• Efesierbrevet
– Från Rom
• Kolosserbrevet
– Från Rom
• Brevet till Filemon
– Från Rom
• Filipperbrevet
– Från Rom

Båt 2

(5) Kefallenia (?)

Båt 3

(5) Malta

Plats: Anländer i Rom
Tid: Feb 60 till mars 62 eKr
Händelse: Paulus förkunnar två
år i väntan på rättegång. Skriver
Efesierbrevet, Kolosserbrevet,
Filemonbrevet och Filipperbrevet.
Här slutar Apostlagärningarna.
Paulus friges efter två år.
Text: Apg 28:15–31

Plats: Vägen fram till Rom
Tid: Februari 60 eKr
Händelse: Vidare färd mot Rom, möter
bröder utefter vägen.
Text: Apg 28:10–15

En teori säger
att ön Paulus
landade på
var Kefallenia/
Melite (Apg
28:1 SFB98)...

(6) Forum Appii
(6) Tres Tabarnea
(6) Puteoli

Apg 21:15–28:31

62 ekr

Det är intressant att i detta skede
(Apg 25:18–19) har frågan om Paulus
påstådda skändning av templet
helt försvunnit ur sikte, och istället
har frågan om uppståndelsen (Apg
23:6, 24:21) ersatt den.

Apg 27:24 och 31 ger en intressant illustration av biblisk syn på
gudomlig allmakt och mänskligt ansvar. Gud visste att alla på fartyget
skulle klara sig (och om Gud vet det, är det säkert och kan inte bli på
annat sätt). Men att Guds allmakt garanterade deras säkerhet innebar inte
att man kunde upphöra med alla mänskliga ansträngningar, för det var
det medel genom vilket Gud skulle uppnå det mål han hade i sikte.

Howard Marshall

Homer Kent Jr

Jesus
stillar
stormen
Text: Luk 8:22–25
Händelse: Jesus sover
i båten när stormen
drabbar lärjungarna på
Gennesarets sjö. Lärjungarna väcker Jesus
och han stillar stormen
genom sitt ord.
Paulus
räddas genom
stormen
Text: Apg 27:14–44
Händelse: En storm överraskar båten. De driver
på havet i 14 dagar men
Gud ger Paulus ett löfte
att alla ska klara sig.
Till slut når de land, alla
276 ombord överlever.
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Båda helar
blinda
• Jesus helade blinda,
till exempel den blinde
mannen på vägen in mot
Jeriko (Luk 18:35–43).
• Paulus blev blind
men Ananias bad för
honom och han fick sin
syn tillbaka (Apg 9:17–18).
Båda helar
genom
beröring
• Jesus helar genom att
människor rör vid honom,
som kvinnan som rörde
tofsen (Luk 8:43–48).
• Också Paulus helar
människor genom att
de berör honom (Apg
5:15, 19:11).
Båda räddar
människor
undar stormen
• Jesus visar sin makt
genom att rädda lärjungarna ur stormen
(Luk 8:22–25).
• Paulus får änglabud
att Gud ska rädda besättningen ur stormen
(Apg 27:13–26).
Båda helar
lama
• Jesus helar flera lama,
bland annat en man
som bärs till honom på
en bår (Matt 9:1–8).
• Petrus och Johannes
helar en lam man vid
Sköna porten i templet
(Apg 3:1–10).
Båda helar
på avstånd
• Jesus helar personer
som inte är närheten, till
exempel officerns tjänare
(Matt 8:5–13).
• Paulus helade också
människor på avstånd
bland annat genom
klädesplagg (Apg 19:12).
Båda driver
ut onda
andar
• Jesus driver ut demoner
bland annat ur en man
som också var stum
(Matt 9:32–34).
• Paulus driver i Jesu
namn ut en spådomsande ur en slavflicka
(Apg 16:16–18).
Båda
uppväcker
från de döda
• Jesus uppväcker
människor från de döda,
bland annat Lasarus
(Joh 11:38–44).
• Petrus och Paulus
uppväcker flera från de
döda, bland andra Dorkas
(Apg 9:36–42, 20:10–12).
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Petrus
(Apg 3:1)

Johannes
(Apg 3:1)

Fäste
blicken
(Apg 3:4)

Vid Sköna porten i templet satt en lam man. Petrus och Johannes utlovar helande i ”Jesu namn” och griper honom i höger
hand. Då kan han resa sig upp och gå (Apg 3:1–10).
Templet
Kvinnornas
förgård

Reste
sig upp
(Apg 3:7–8)
Lam man
(Apg 3:2)

Grep
i höger
hand
(Apg 3:5)

Hedningarnas
förgård

Sköna porten

Alla under i Apostlagärningarna
Här är en sammanställning av alla under i Apostlagärningarna. Från
pingstdagen och Andens ankomst till Paulus resa till Rom.

Andligt*
Tilltal
Helande
Från döden
Befrielse
Straffande

En jämförelse
av Jesu under
och undren
hos apostlarna

Helandet vid
Sköna porten

Utan
medlare
Petrus
Paulus
Annan

Under

Den helige Andes ankomst på pingstdagen
1
2:1–4
Jerusalem
De talar tungomål som alla förstår
2
Jerusalem
2:4
En lam man helas vid Sköna Porten
3
3:7
Jerusalem
Ananias och Safira faller plötsligt ner döda
4
Jerusalem
5:1–11
Apostlarnas befrielse ur fängelset
5
Jerusalem
5:19–20
Straffande
Stefanus vision av Jesus
6
Jerusalem
7:55–56
under bara
Den helige Ande ges till Samarierna
7
Samarien
8:14–17
i Apg
Ängeln talar till Filippus
8
8:26
Samaria (8:5)
Filippus rycks bort av den helige Ande
9
Gazavägen (8:26)
8:39
Paulus möter Jesus, han blir blind
10
Damaskusvägen
9:1–7
Ananias får en syn
11
Damaskus
9:10–16
Gud ger synen tillbaka till Saulus via Ananias
12
Damaskus
9:17–19
13
Eneas som är lam blir frisk
Lydda
9:33–35
14
Dorkas/Tabita får livet tillbaka
Joppe
9:36–41
15
Cornelius får en syn från Herren
Caesarea
10:1–8,30–32
16
Petrus får en syn med många djur
Joppe
10:9–16
17
Den helige Ande ges till hedningarna
Caesarea
10:44–46
18
Agabus profetia om den kommande svälten
Antiokia (11:20)
11:28
19
Ängel befriar Petrus ur fängelset
Jerusalem
12:5–11
20
Elymas slås med blindhet
13:11
Pafos (13:6)
21
En förlamad man blir helad
Lystra
14:8–10
22
Paulus överlever att ha blivit stenad (?)
Lystra
14:19–20
23
Paulus vision att resa till Makedonien
Troas
16:6–9
24
En spådomsande drivs ut ur en slavflicka
Filippi
16:16–18
26
Jordbävningen som skakade fängelset
Filippi
16:25–31
27
Eutychus uppväcks från de döda
Troas
20:10–12
28
Agabus profetia om Paulus
Caesarea
21:10–11
29
Ängeln ger Paulus budskap på båten
På Medelhavet
27:23–26
30
Paulus överlever ett ormbett
Malta
28:3–5
31
Publius far helad från feber och diarré
Malta
28:8–9
* Det finns också sammanfattande beskrivningar av under: 2:43, 4:20–30, 5:12–16, 6:8, 8:6,13, 14:3, 15:12, 19:11–12, 28:9

Tre synsätt hur undren i Apostlagärningarna kan förstås?
1) ETT MÖNSTER FÖR OSS
• Ser apostlarnas under i Apostlagärningarna som en bekräftelse på att de
under Jesus gjorde fortsätter genom de
troende i den tidiga kyrkan (Mark 16:18).
• Menar att kyrkan i dag ska manifestera
evangeliet på samma sätt genom tecken
och under, både i evangelisation och
förkunnelse (Joh 14:12).
• Ser det kristna livet som främst av
övernaturlig karaktär.

2) INTENSIVT I BÖRJAN, MINDRE SEN
• Menar att de under apostlarna utförde
var för en särskild tid i församlingens historia och ska inte ses som ett mönster.
• Men menar att vi genom den helige
Ande ändå kan och får räkna med möjligheten att Gud kan gripa in på ett övernaturligt sätt i vår vardag (Gal 3:5).
• Det kristna livet kan innehålla övernaturliga element men de är inte vanliga och inte heller nödvändiga.

Det verkar som om mannen hade ett visst mått av tro
(Apg 3:16). Kunde det vara så att mannen hade hoppats
att Jesus skulle hela honom, men att han aldrig kunde nå
fram till honom? Hur denna mans hopp om helande måste
ha krossats när Jesus leddes till korset! Och ändå, efter
Jesu död, var det Jesus som till slut helade honom.
Bob Deffinbaugh

3) UPPHÖR EFTER FÖRSTA TIDEN
• Menar att tecken och under inledningsvis
var ett sätt att bekräfta budskapet. Men att
när Skriften kom och kanoniserades knöts
auktoriteten till den och tecken behövs
inte längre på samma sätt (jfr 1 Kor 13:8).
• Pekar på att redan Apostlagärningarna
markerar att de övernaturliga uttrycken
tidigt minskade (Apg 11:15) och att tecken
och under har en undanskymd plats
i brevens undervisning.

[Apostlagärningarnas under skiljer sig från evangeliernas.] Det finns sju exorcismer i evangelierna men bara en
i Apostlagärningarna, Jesus utför tre naturunder men inget
sådant sker i Apostlagärningarna, i evangelierna straffas inga
människor genom under, men det finns tre i Apostlagärningarna; två personer dör och två förblindas (tillfälligt).
Mark Moore

Resorna efter Apostlagärningarna
Brev:
• Första Timoteusbrevet
– Från Makedonien/Filippi
• Titusbrevet
– Möjligen från Korint, i Makedonien eller Mindre Asien
• Andra Timoteusbrevet
– Från Rom

Resorna
efter första
fångenskapen

(4,11) Makedonien
(4) Filippi

(1,13) Rom
(9) Nikopolis
(6) Spanien ?

(11) Grekland

Paulus resor

När jag har
slutfört detta
och på ett
säkert sätt
överlämnat den
gåvan till dem
ska jag resa till
Spanien och
besöka er
på vägen.
(Rom 15:28)

(10) Troas

(5,8,10)
Mindre
Asien
(2,5,10) Efesos
(3) Kolosse

(11) Korint (8) Miletos

(12)
Resesällskap:
Två evangelister
Timoteus (1 Tim 1:3)
möts i Rom ?
Titus (Tit 1:15)
(Jfr Luk 1:1–4,
Artemas (Tit 3:12)
1 Pet 5:13)
Tychikus (Tit 3:12)
Trofimos (2 Tim 4:20)
Onesiforus (2 Tim 1:16–18)
Erastus (2 Tim 4:20)
Lukas (2 Tim 4:11)
Johannes Markus (2 Tim 4:11)
Crescens (2 Tim 4:10)
Demas (2 Tim 4:10 ?)

(7) Kreta

Plats: Till Mindre Asien
Tid: Våren 63 till våren 64 eKr
Händelse: Paulus hoppas återse
Timoteus som är i Efesos (1 Tim
1:3). Kanske återvände Paulus dit.
Text: 1 Tim 3:14
Plats: Spanien (?)
Tid: Våren 64 till våren 66 eKr
Händelse: Paulus vill till Spanien.
Men vi vet inte om han kom dit.
Text: Rom 15:23–28
Plats: Besök på Kreta
Tid: Tidig sommar 66 eKr
Händelse: Paulus besöker Kreta
tillsammans med Titus, som sedan
stannar när Paulus reser vidare.
Text: Tit 1:5
Plats: Åter till Mindre Asien
Tid: Sommar och hösten 66 eKr
Händelse: Paulus besökte Miletos
och lämnade Trofimos kvar när
han reste vidare. Skriver Titusbrevet
från Makedonien eller Mindre Asien.
Text: 2 Tim 4:20 (Hör punkt 10 hit?)
Plats: Nikopolis
Tid: Vintern 66–våren 67 eKr
Händelse: Paulus reser i nordvästra
Grekland. Med sig har han Artemas
och Tychikus.
Text: Tit 3:12

• Paulus släpps ur fängelset i Rom efter
två år. Om hans fortsatta resor känner vi
bara till fragment från pastoralbreven. Här
är de platser han besökte, men tidpunkter
och inbördes ordning är ytterst osäkra.
Plats: Rom
Tid: Våren 62 eKr
Händelse: Rättegången blir aldrig
av och efter två år släpps Paulus fri.
Text: Apg 28:30 ”I hela två år”
Plats: Efesos
Tid: Våren 62 eKr
Händelse: Paulus tillsammans med
Timoteus reser tillbaka till Efesos.
Timoteus stannar kvar när Paulus.
reser vidare.
Text: 1 Tim 1:3
Plats: Kolosse
Tid: Våren 62 eKr
Händelse: Paulus skrev från Rom
att han hade planer att åka till Kolosse
och hälsa på Filemon och Onesimus.
Text: File 22
Plats: Genom Makedonien
Tid: Sommar 62–vinter 63 eKr
Händelse: Paulus reser genom Makedonien. Skriver Första Timoteusbrevet
på hösten, kanske i Filippi.
Text: 1 Tim 1:3, Fil 2:24

Kronologisk översikt
(1) Paulus
(2–4) Paulus till Efesos,
släpps från Rom Kolosse,och Makedonien
62 ekr (4) Skriver
1 Timoteus

63 ekr (5) Paulus till
Mindre Asien

Frågan om Paulus
någonsin kom till
Spanien, om han försökte
nå Spanien, eller om han
helt övergav planerna,
förblir obesvarad.
Frank Hardy

(6) Paulus kanske
till Spanien
64 ekr

Heraklion
K R E TA
Gortys
Mitropoli

(7) Paulus
på Kreta

65 ekr

Plats: Åter till Mindre Asien (?)
Händelse: Onesiforus var till stor
hjälp för Paulus i Efesos. Kan
syfta på ett tidigare besök (2,5).
Text: 2 Tim 1:16–18
Hos Karpus i Troas lämnade
Paulus kvar några böcker och en
mantel. Han ber senare Timoteus
att hämta dem på vägen från
Efesos till Rom.
Text: 2 Tim 4:13
Plats: Till Makedonien/Grekland
Tid: Våren och sommaren 67 eKr
Paulus besökte Korint och Erastus stannade kvar när Paulus
reser vidare.
Text: 2 Tim 4:20
Plats: Vägen till Rom
Tid: Hösten 67 eKr
Händelse: Paulus arresteras
och förs till Rom.
Plats: Rom
Tid: Hösten 67 till våren 68 eKr
Händelse: Paulus fängslas en tid
(2 Tim 2:9). Skriver Andra Timoteusbrevet som ett testamente under
hösten 67 eKr. Timoteus befinner
sig troligen i Efesos. Paulus avrättas till slut våren 68 eKr.
Text: 2 Tim 1:16–17

(8) Paulus i
(10–11) Paulus till
Mindre Asien,
Mindre Asien/MakeSkriver Titusbrevet
donien/Grekland

(12–13)
Paulus till
och i Rom

66 ekr (9) Paulus till 67 ekr (13) Skriver
Nikopolis
2 Timoteus

68 ekr

Gortys ligger centralt på södra Kreta och var en stor romersk
stad som senare blev säte för den första kristna biskopen av
Kreta. Titus, en medarbetare till aposteln Paulus, tros ha predikat
evangeliet här (Titus 1: 5). S:t Titus basilika från 600-talet representerar
det bästa bevarade exemplet på en tidig kristen kyrka i Grekland.
Basilikan förstördes 824 eKr men delar av tvärskeppet finns bevarat.
www.biblicaltourguide.com

KOM PAULUS
NÅGONSIN
FRAM TILL
SPANIEN?

JA

• Vi vet att han satte en
ära i att nå de onådda
(Rom 15:20–24).
• Vi vet att han planerade för det (Rom
15:24,28).
• Kyrkofadern Clemens
skriver 95 eKr att Paulus "nådde västerns
gräns" (1 Clem 5:7).

NEJ

• Det fanns onådda folk
även på andra ställen,
så varför just Spanien?
• Planerna blev ändrade. Han kom till Rom
som fånge.
• Det är oklart vad
Clemens ord betyder.
Han skrev också att
Paulus blev "en budbärare i öster". Reste
han även till Persien?
• Källorna från andra
århundradet är spekulativa och osäkra.

F

Har du varit
med om att
planer du gjort
upp ändrats?
Är ett uttyck för
att du inte sett
Guds ledning
från början?
Eller har Gud
ändrat sig?
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Paulus liv – en översikt

Uppståndelsen
– den avgörande
bekräftelsen
Genom uppståndelsen
bekräftas att Jesus är
Guds Son och att Han därmed kan vara vår medlare
(1 Tim 2:5) och försonare.
Uppståndelsen blir den
slutliga bekräftelsen på
hans seger (1 Kor 15:14).
Nåden – en
frälsning utan
våra gärningar
Guds frälsningsverk
tillräknas människan inte
utifrån hennes prestationer
eller positioner (Ef 2:8–9),
utan enbart utifrån Guds
gränslösa nåd. Nåd är att
få något vi inte gjort oss
förtjänta av (Gal 2:21).
Hoppet – vår
längtan efter det
som ska komma
Till slut lyfter Paulus fram
hoppet, det saliga hoppet
(Tit 2:13) om livet efter
döden (Rom 6:5, 2 Kor
5:1–2) och om Jesu
återkomst (1 Tess 5:1–2)
och evigheten (1 Tess
4:17, 5:10).
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Fängslade troende
– blev själv fängslad
Saulus lät leta upp troende och
kasta dem i fängelse (Apg 8:3).
Paulus blev själv fängslad, mer
än de flesta (2 Kor 11:23).

Jagade till dödens gräns
– blev själv jagad dit
Saulus förföljde troende till det
yttersta, ”ända till döds” (Apg
22:4). Paulus blev själv förföljd
intill dödens gräns (Apg 14:19).

Blev vunnen av Kristus –
och försökte vinna andra
Saulus mötte Kristus på vägen till
Damaskus (Apg 9:4). Paulus försökte därefter vinna andra för sin
uppståndne mästare (1 Kor 9:22).

Åter i fängelse

Offer

Reser runt

Fånge i Rom

Resan till Rom

Fånge i Caesarea

Fångenskap
Resa mot Jerusalem

Tjänst

Avsked till Efesos

Apostlamötet

Grundade församlingar

Reste till Galatien

Bodde i Tarsus

Mottog uppenbarelser

Diskussion

Lärjunge
(Apg 9:27)

Pionjär
(Apg 13:2)

Apologet
(Apg 17:22–34)

Lärare
(Apg 19:9–10)

Fånge
(Ef 6:20)

Martyr
(2 Tim 4:6–7)

Judiska
lagen
(Gal 1:14)

Uppenbarelsen
från Gud
(Gal 1:11–12)

Nådens
evangelium
(Gal 2:21)

Jesu återkomst
i fokus
(1 Tess 4:18)

Frälsningshistorien
(Rom 6:23)

Kristi
storhet
(Kol 1:15–20)

Ledarskap och
lärjungaskap
(Tit 1, 1 Tim 3)

Steningen av
Stefanus
(Apg 7:1–8:1)

Mötet på
Damaskusvägen
(Apg 9:1-9)

Apostlamötet
i Jerusalem
(Apg 15:1–29)

Debatten på
Areopagen
(Apg 17:22–34)

Upploppet
i Efesos
(Apg 19:1–40)

Mötet med
Agrippa (Apg
25:13–26:32)

Hans andliga
testamente
(2 Tim 4)

Undervisad av
Gamaliel

Ananias,
Barnabas

Barnabas,
Johannes,
Markus,Titus

Silas, Lukas
Timoteus,
Aquila och
Priscilla

Titus, Apollos,
Timoteus,
Aristarchus,
Gaius

Lukas,
Artistarchus,
Tychikus

Lukas, Demas,
Timoteus,
Johannes,
Markus

Damaskus,
Arabien,
Tarsus

Mindre Asien
(Galatien)

Makedonien,
Aten, Korint

Efesos

Caesarea,
Rom

Rundresa,
Rom

AT

Geografif r sv - Tarsus,
en rik Jerusalem
fTexter
r

Band troende
– och blev själv bunden
Saulus lät binda troende och föra
dem till översteprästerna (Apg
9:21, 1917). Paulus blev bunden
i Jerusalem (Apg 21:11,13).

Farise
(Fil 3:5)

Ämnen

Medarbetare

Förföljde troende
– och blev själv förföljd
Saulus förföljde församlingen
och försökte utrota den (Gal
1:13). Paulus blev själv utsatt för
förföljelse (2 Kor 11:32–33).

Omvändelse Evangelisation
Mötte Jesus på vägen

Indelning

Ledare i Jerusalem

Motstånd

Centralt

Utbildad till farisé

Försoningen
– då Han betalade
priset för vår synd
I sin död och uppståndelse försonar Jesus
människan med Gud (Kol
1:22, 2 Kor 5:18). Han
har genom sin död och
uppståndelse vänt bort
Guds vrede över vår synd
(Rom 3:35 SB).

Det människan
sår ska hon
också skörda
(Gal 6:7)

Född i Tarsus

Korset – där Jesus
dog för oss och
vi med honom
Det som hände på korset
är kärnan i den kristna tron
och blir för den troende
en kraft (1 Kor 1:18) i livet.
Det var inte bara Kristus
som dog på korset, vi dog
också tillsammans med
honom (Rom 6:6–7).

Piskade troende
– och blev själv piskad
Saulus lät piska dem som trodde
på Jesus (Apg 22:19). Paulus
blev själv slagen med spö tre
gånger (2 Kor 11:23, 25).

Undervisade i Efesos

Lagen – dess
innehåll, mål
och mening
Lagen, säger Paulus, var
aldrig tänkt att beskriva
en väg till frälsning (Gal
3:11). Ingen blir rättfärdig
genom lagen. Den skulle
istället visa på vår egen
brist och leda oss till
Kristus (Gal 3:24).

Paulus gärningar före omvändelsen får sin motsvarighet efter.

Församling i Korint

William Larkin Jr

Synden – dess
ursprung och
konsekvenser
Paulus betonar människans syndfullhet.
Synden har drabbat alla
(Rom 3:23) och det finns
ingen som besitter förmågan att i egen kraft
vända sig till Gud (Rom
3:10).

Stenade troende
– och blev själv stenad
Saulus var delaktig när Stefanus
stenades (Apg 7:58– 8:1). Paulus
blev själv också stenad flera
gånger (Apg 14:19, 2 Kor 11:25).

Dör martyrdöden

Vad Saulus gjorde,
och vad Paulus
drabbades av

Debatterade i Aten

Sju centrala
teman
i Paulus
teologi

Den viktigaste händelsen
i mänsklighetens historia
bortsett från Jesu liv, död och
uppståndelse är omvändelsen
av Saulus från Tarsus.

Vidare till Grekland

Paulus liv

righe-

Apg 7:58–8:40

k
t r attOmkr. 25/30 år
Tidsperiod
p10 eKr*–35 eKr
t i Je-

Apg 9:1–12:25
Gal 1:1–20
2 Kor 11:32–35
12 år
35–47 eKr

Apg 13:1–15:35 Apg 15:36–18:22 Apg 18:23–21:16 Apg 21:17–28:31 1&2 Timoteus,
Romarbrevet
Efesier. Filipper.
Galater1,2 TessaTitus
1,2 Korintierb. Kolosser. Filemon
brevet
lonikerbrevet
2 år
48–49 eKr

3 år
50–52 eKr

4 år
53–57 eKr

5 år
58–62 eKr

6 år
62–68 eKr

* Vi vet inte när Saulus/Paulus föddes. Vad vi vet är att när Stefanus stenades (omkr. 35 eKr) kallades Saulus fortfarande för ”en ung man” (Apg 7:58). Uttrycket
uppfattas ofta som att man ännu inte fyllt 30 år. I så fall föddes Paulus någon gång under det första årtiondet.

Den första skissen över Paulus liv (då Saulus) är
både brutal och blodig... Han liknar mer en terrorist
än en from jude. Till vår förskräckelse står han och
nickar gillande när blodet av den första martyren
Stefanus stänker på hans mantel. Det gör honom
medskyldig till detta grymma brott.

Många talar i dag om försoning mellan raser. Paulus var en
av de första som slogs för att göra det möjligt. Han kämpade
ihärdigt mot att icke-judar skulle behöva underordna sig den
judiska lagen. Han var övertygad om att icke-judiska kristna
skulle betraktas som första klassens medborgare i Guds rike.
Tro på Jesus Kristus var det enda som krävdes.

Charles Swindoll

Philip Yancey

Fjorton lärjungar som följde Paulus
BARNABAS

GAIUS

En levit från Cypern. Namnet betyder
Tröstens son (4:36). Det var han som
introducerade Paulus för apostlarna (9:27).
Reste med Paulus på första missionsresan,
men lämnade honom efter ett bråk om hans
kusin Johannes Markus (15:39). Det verkar
som om han senare försonades med Paulus
(1 Kor 9:6).
Skrifter: Möjlig författare till Hebreerbrevet.

Från Derbe, följde Paulus under delar av
tredje missionsresa (20:4). Reste före
Paulus både till Troas (20:5) och Assos
(20:13). Lämnar troligen Paulus sällskap
i Jerusalem. Han är troligen inte samma
Gaius som i 19:29, 1 Kor 1:14, Rom 16:23.
Skrifter: Spekuleras i om han möjligen
är den Gaius till vilken 3 Joh är adresserad (3 Joh 1).

TITUS

ARISTARCHUS

JOHANNES MARKUS

TYCHIKUS

Hans mor hette Maria (12:12), Barnabas
kusin (Kol 4:10). Mötte Paulus i Jerusalem
(12:12,25 jfr Gal 2:1–3). Reste med på den
första missionsresan, men övergav Paulus
i Perge (13:13). Reste med Barnabas och
senare med Petrus, som kallar honom sin
”son” (1 Pet 5:13). Försonades med Paulus
(jfr Kol 4:11, File 24).
Skrifter: Författare till Markusevangeliet.

Från Mindre Asien, följde med på den
sista missionsresan (20:4) och sedan
till Rom. Paulus skickade honom till Efesos (2 Tim 4:12) och troligen till Kreta
(Tit 3:12).
Skrifter: Han är brevbärare för tre
brev: Efesierbrevet (Ef 6:21f), Kolosserbrevet (Kol 4:7f) och Filemonbrevet
(Jfr Kol 4:9, File 10 med Onesimus).

TIMOTEUS

ONESIMUS

Av grekiskt ursprung (Gal 2:3). Paulus
kallar honom sitt ”äkta barn” i tron (Tit 1:4).
Knyts till församlingen i Korint (2 Kor 7:6)
där han arbetade en tid (2 Kor 8:6,3,
12:18). Han besökte också församlingen
i Dalmatien (2 Tim 4:10) och på Kreta
(Tit 1:5). Blir enligt traditionen martyr där.
Skrifter: Ett av Paulus brev är adresserat
till honom (Tit 1:4).

Hade en kristen judisk mor, Eunike (2 Tim
1:5) och en grekisk far (16:1). Fostrad av
sin mormor Lois (2 Tim 1:5). Följde med
Paulus från Lystra under andra resan.
Arbetade periodvis ensam bland annat
i Korint och Troas.
Skrifter: Medförfattare till flera brev (2 Kor,
1 Tess, 2 Tess och File), två av Paulus brev
är adresserade till honom (1 Tim 1:2, 2 Tim 1:2).

SILAS (SILVANUS)

Kom från Jerusalem, följde Paulus till
Antiokia (15:22ff) och på den andra resan
(15:40), fängslades i Filippi (16:19ff), stannade kvar i Berea (17:14). Senare medarbetare till Petrus (1 Pet 5:12). Ansedd
ledare och profet (Apg 15:22,32).
Skrifter: Skrev ner 1 Petrusbrevet
(1 Pet 5:12), nämns av Paulus i 2 Kor 1:19,
1 Tess 1:1 och 2 Tess 1:1.

En jude (Kol 4:10–11) från Tessalonike
(20:4, 27:2 jfr 19:29) som följde med
Paulus under den sista missionsresan
till Jerusalem (20:4) och senare också
på resa till Rom (27:2). Kallas både
”medfånge” (Kol 4:10) och ”medarbetare” (File 24).
Skrifter: Nämns i Kol 4:10 och File 24,
då med Paulus i fångenskapen i Rom.

En förrymd slav (File 16) från Filemons
hus i Kolosse (File 1). Mötte Paulus
i Rom och blev omvänd. Sändes tillbaka
av Paulus till sin herre, en man i församlingen, tillsammans med Tychikus
(Kol 4:7) med ett brev från Paulus som
vädjar för hans liv (File 10).
Skrifter: Omnämns i Filemonbrevet
(10) och Kolosserbrevet (4:9).

EPAFRODITUS

En medarbetare som befann sig med
Paulus i fängelset i Rom (Fil 2:25). Kom
från Filippi (Fil 4:18). Blev sjuk i Rom,
till den grad att han var nära döden (Fil
2:26–27) men blev frisk igen (Fil 2:27–28).
Paulus sänder honom tillbaka till församlingen med brevet.
Skrifter: Omnämns i Filipperbrevet (Fil
2:25, 4:18).

Paulus lärjungar

[Paulus till
Timoteus:]
Det du har
hört av mig
inför många
vittnen ska
du anförtro
åt pålitliga
personer som
i sin tur ska
kunna
undervisa andra.
(2 Tim 2:2)

MEDARBETARE
SOM OCKSÅ
FICK VARA
BREVBÄRARE

• Flera av Paulus medarbetare fick också
leverera hans brev.
Också för andra författares brev fanns
brevbärare.
• Romarbrevet: Febe
(Rom 16:1–2).
• 1 Korintierbrevet:
Timoteus (1 Kor 4:17,
16:10–11)

• 2 Korintierbrevet:
Titus och ”en broder”
(2 Kor 8:16–24)
• Efesierbrevet:
Tychikus (Ef 6:21)
• Filipperbrevet:
LUKAS
EPAFRAS
Epafroditus (Fil 2:25)
En medarbetare som befann sig med
Läkare (Kol 4:14). Med på andra resan
• Kolosserbrevet och
Paulus i fängelset i Rom (File 23). Kom
från Troas (16:10 ”vi”) till Filippi (17:1).
från Kolosse där han tidigare hade under- Filemonbrevet: TychiTycks ha följt med från Filippi på tredje
visat (Kol 1:7,4:12). Berättar om försammissionsresan (20:1). 2 Kor 8:6,18 kan tala
kus och Onesimus
lingen för Paulus (Kol 1:8). Har också
om Lukas. Följde med till Jerusalem och
(Kol 4:7–9, File 10–13)
arbetat för de troende i Laodicea och
vidare till Rom (Kol 4:14).
• Titusbrevet: Zenas
Hierapolis (4:18).
Skrifter: Författare till Lukasevangeliet och
och Apollos (Tit 3:13)
Skrifter: Omnämns i Kolosserbrevet (Kol • 1 Petrusbrevet:
Apostlagärningarna. Omnämns av Paulus
1:7, 4;12) och Filemonbrevet (File 23).
i Kol 4:14, 2 Tim 4:11 och File 24.
Silvanus? (1 Pet
5:12–13)
PRISCILLA OCH AQUILA
...OCH NÅGRA ANDRA MEDARBETARE
• 3 Johannesbrevet:
Aquila var judisk sadelmakare (18:3) från
• Lucius (13:1), Judas Barsabbas (15:22), Stefanas
Demetrius (3 Joh 12)
Pontus (18:2), gift med Priscilla (även kallad (1 Kor 16:15), Sostenes (18:17), Apollos (1 Kor 16:12),
• För övriga brev vet
Prisca). Utvisades från Rom och kom till
Fortunatus (1 Kor 16:17), Achaikus (1 Kor 16:17), Erastus
vi inte vem som var
Korint (18:2), vidare till Efesos (18:19) för
(19:22, Rom 16:23), Trofimus (21:29), Jason (17:6,
brevbärare.
att sedan återvända till Rom (Rom 16:3).
Möjligen åter till Efesos (jfr 2 Tim 4:19).
Skrifter: Nämns i 1 Kor 16:19, Rom 16:3
och 2 Tim 4:19. Utpekas som möjliga författare till Hebreerbrevet.

Vid det här laget [när Paulus satt fängslad i Rom], var
Timoteus omkring 30 år och hade under minst 13 år
varit med Paulus för att lära sig att undervisa om Jesus
och tjäna Guds folk som han såg Paulus göra. Paulus
tänkte på Timoteus inte bara som en trogen vän, utan
också som sin andlige son.
Melanie Newton

Rom 16:21), Sopater (20:4), Secundus (20:4), Jesus Justus
(Kol 4:11), Demas (Kol 4:14, 2 Tim 4:10), Artemas
(Tit 3:12), Zenas (Tit 3:13), Onesiforus (2 Tim 1:16–18,
4:19), Crescens (2 Tim 4:10).

Efter en tid kom judarna överens om att röja
honom ur vägen, men Saulus fick reda på
deras plan. Dag och natt höll de vakt vid
portarna för att döda honom, men en natt tog
hans lärjungar [!!!] och firade ner honom
utefter muren i en korg.
Apg 9:23–25

F

Vem lär du
av? Vem
står du nära?
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Tolkning

Att tolka de undervisande breven

De undervisande breven introducerar en ny genre. Nu handlar det om mer direkt undervisning. Undervisningen är ofta svar på
specifika historiska frågeställningar och problem. Breven kan uppfattas som rakare, mer tydliga än de berättande texterna. Vår
utmaning blir att avkoda vad som är allmängiltiga instruktioner och vad som är bundet till den tidens situation.

[Paulus:]
Det vi skriver
till er är inget
annat än det
ni läser och
kan förstå.
(2 Kor 1:13)

BREVENS
GENRE
Börja med att notera genre. Breven innehåller
undervisning och
instruktion. Texten
är ofta rakare än
i de historiska
böckerna.

FÖRFATTARENS
AVSIKT
Vad är författarens
avsikt med det han
skriver? En text kan
inte betyda vad
som helst. Den betyder det som författaren avsåg att
den skulle betyda.

HUR TOLKAR
VI TEXTEN?

HADE PETRUS
SVÅRT ATT
FÖRSTÅ
PAULUS BREV?
• Man kan undra när
man läser Petrus
kommentar:
• ”Så har också vår
älskade broder
Paulus skrivit till er
efter den vishet som
han har fått, och så
gör han i alla sina
brev när han talar om
detta. I hans brev
finns en del som är
svårt att förstå och
som okunniga och
ostadiga människor
förvränger till sitt eget
fördärv, något som
också sker med de
övriga Skrifterna.”
(2 Pet 3:15–16).
• Vad säger de här
verserna om Petrus
syn på tolkningen
och tilltron till Paulus
texter?

Man kan tänka att det
finns några olika sätt
att närma sig texterna
i breven. Frågan blir hur
vi avgör vilka texter som
ska förstås på vilket sätt.
Kanske ett exempel
kan visa alternativen.
Exempel: ”Passar det
sig att en kvinna ber till
Gud utan att ha något på
huvudet? Lär inte själva
naturen er att det är en
skam för en man att ha
långt hår men en ära för
en kvinna, eftersom hon
har fått håret som slöja?”
(1 Kor 11:13–15)

STUDERA DE HISTORISKA OCH
KULTURELLA SAMMANHANGEN
• Historia: När utspelar sig händelserna? Vad hände samtidigt?
• Kultur: Finns det något i texten
som är ett samtida kulturellt uttryck?
• Teologi: Vad sägs om läran?
Vad sägs om den i andra texter?
• Geografi: Var skrevs brevet? Var
bor mottagarna? Spelar det roll?

Det texten säger
gäller nu på samma
sätt som det gällde
på Bibelns tid

STUDERA TEXTENS
SAMMANHANG
Ställ frågor som:
• Vad kommer före i texten? Efter?
• Varför skrevs det här brevet? Vad
är författarens syfte?
• Hur är brevets ton? Är det uppmuntran, förmaning, tillrättavisning?
• Till vem/vilka är brevet skrivet?
Till judar, hedningar eller båda?

Det texten säger
gäller nu men
inte med samma
uttryck som då

Det texten säger
gäller nu men på
ett annat sätt än
på Bibelns tid

NÅGRA TEXTER
DÄR OCH DÅ
Tänk på att det
finns texter som
bara handlar om
just då, just där,
tex ”Skynda dig
hit före vintern”
(2 Tim 4:21)
gäller inte oss.
Det texten
säger gällde då,
men gäller inte
för oss nu

PRINCIPEN – gäller
den fortfarande i dag?

Principen säger att
Principen säger att
Principen säger att
Principen är
en kvinna ska täcka
en kvinna ska täcka
en kvinna ska täcka
tidsbunden och
sitt hår när hon ber till Gud. sitt hår när hon ber till Gud. sitt hår när hon ber till Gud. gäller inte för oss i dag.

TILLÄMPNING – ska
vi även i dag göra
på samma sätt som
de gjorde?

Då principen är giltig
Även om prinMen textens tanke
Eftersom princiär tillämpningen
cipen gäller kan
handlar om vördpen är tidsbunden
något vi förväntas följa
vi söka ett uttryck som mer nad, den uttrycker vi med behöver vi inte tillämpa
i dag; kvinnor bör ha slöja. stämmer med vår egen tid. vår inställning, attityd.
den på något sätt i dag.

Tidlösa
HUR AVGÖR
argument
JAG VAD
Är
argumenten
SOM GÄLLER?
Frågan blir hur vi kan
avgöra vilken av de
möjliga tolkningarna
som är giltig i varje
enskilt fall. Det här
är några testfrågor:

som ges för handlingen tidsbundna? Eller kan de
uppfattas som
tidlösa (jfr 1 Tim
2:13–14)?

Allmän
tillämpning
Tillämpas undervisningen bara i ett
sammanhang eller
gäller samma sak
på alla (flera) bibelställen (jfr 1 Kor
4:17, 7:17, 14:33)?

Kolla sammanhanget
Stämmer tolkningen av texten
med det sammanhang i vilken den
står? Vad kommer
före, vad följer
efter i texten?

Jämför med
andra texter
Stämmer det med
andra texter i samma ämne i andra
sammanhang?
Summan av Guds
Ord är sant.

Acceptera
auktoritet
Innebär tolkningen
att vi anpassar vår
syn till tidsandan
i vår egen tid?
Eller låter vi texten
tala för sig själv?
(Rom 12:2).

F

Finns det en
risk att vi
avfärdar
texter för
att de verkar
stå i strid
med värderingar
i vår egen tid?
Kan du tänka
på exempel?
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Varje bibelläsares rätt att själv
tolka innebär aldrig att vi har
rätt att förvränga Skriften. För med rätten
att själv tolka texten följer ansvaret att tolka
texten rätt. Att själv tolka ger oss friheten
att tolka, inte rätten att förvanska.
RC Sproul

Vi fastnar i vissa favoritläror och en begränsad
förkunnelse och missar helheten av Guds ord.
Summan av ordet är sanning. Vi fastnar i begränsade
tolkningar av bibeltexter och gör strikta läror av vår
praxis och våra bibeltolkningar. I praktiken hamnar vi
i tillägg till Guds ord, utan att vi är medvetna om det.
Stefan Svärd

Brevens fyra stora teman

Antal
kapitel:
87

5

KolosserbT U
reve
Kristus och t:
kosmos

5

FilemonbrT U
ev
Kristus och et:
försoningen

5
T U
Filipperbre
ve
Kristus och t:
glädjen

5

5

U
Galaterbrev
et:
Frälsningens
frihet

8

5

5

RomarbrTevU
et:
Frälsningens
väg

• Efesierbrevet kan också
sägas tillhöra kategorin som
har församlingen som tema.

Antal
kapitel:
34

5

5

T U
1 Timoteusb
re
Ledarskap vet:
i församlinge
n

Titusbreve
Ett liv värdigt:
församlinge t
n
T

N

E

• Namngivna efter
vem som
skrev
brevet
(förutom
Hebreerbrevet)

5

2 KorintierbT U
revet:
Vardag
i församlinge
n

5

5

• Kristologi är läran om
Kristi person och verk.
Tar upp frågor som hans
eviga existens, hans människoblivande, betydelsen
av hans död och uppståndelse och hans nuvarande
och kommande tjänst.

5

5

5

• Soteriologi är läran
om frälsningen. Tar upp
frågor som behovet av
frälsning, hur man blir
frälst, helgelsen, den
slutliga frälsningen och
om man kan förlora sin
frälsning.

De
allmänna
breven
(Fem författare)

5

1 KorintierbT U
revet:
Problem
i församlinge
n

T U
Jakobs br
ev
Frälsningens:
gärningar

8

5

5

U

5

2 TimoteusbT U
revet:
Tjänande
i församlinge
n

1 Johannes
br
Gemenskapevet:
i församlinge
n

Andel av antal kapitel
Brev om
framtiden

Brev om
frälsningen

14% 12%
41%

Brev om
församlingen

5

5

T

U
Hebreerbrev
et
Frälsande :
tro

2 Johannes
brev
Villolärare et:
i församlinge
n

33%
3 Johannes
brev
Gästfrihet et:
i församlinge
n

Brev om
frälsaren

4 brev
Antal kapitel: 15
Paulus – om tro
Jakob – om gärningar
Petrus – om hopp
Johannes – om kärlek
Judas – om iver
Hebreerbrevet – om uthållighet
Graham Scroggie

4 brev
Antal kapitel: 40

8 brev
Antal kapitel: 49

Framtiden

N

8

1 Tessalonik T U
erbrevet
Trösten
i Jesu återko
mst

N

E

• Namngivna efter
vem/vilka
som
mottog
breven

5
T U
Efesierbre
ve
Kristus och t:
församlinge
n

Församlingen

E

Paulus
brev
(En författare)

Frälsningen

Jag [ger] en
befallning som
inte är min
utan Herrens...
Till de andra
säger jag,
inte Herren...
(1 Kor 7:10‚12)

8

2 Tessalonik T U
erbrevet
Väntan
på Jesu åter
komst

• Eskatologi är läran om
den yttersta tiden. Tar upp
frågor som Jesu återkomst,
och vad som händer vid
tidens slut och den yttersta
domen. Men också vad
som händer den enskilda
när livet på jorden tar slut.

HAR JESU ORD
STÖRRE
AUKTORITET
ÄN PAULUS?

• Paulus skriver ”De
gifta ger jag en befallning som inte är
min, utan Herrens”
(1 Kor 7:10).
• Senare säger han
”Till andra säger jag,
inte Herren...” (1 Kor
• Ecklesiologi är läran om
7:12).
församlingen. Tar upp frågor • Vad menar Paulus?
som vad församlingen är,
Menar han att Jesu
vilka som tillhör den, hur den Ord har större auktoriska organiseras och hur man tet än hans egna? Eller
ska se på dop och nattvard.
att det Paulus skriver
inte är Guds Ord?
• Tvärtom. Detta är
ett av de få ställen
Paulus direkt åbero5
5
par Jesu ord.
T U
1 Petrusbr
• Det första sammanev
Lidandet in et:
hanget är något
Jesu återko för
Jesus
talat om (Matt
mst
5:27–32, 19:3–12,
Mark 10:1–12).
• Det andra har Jesus
inte sagt något om,
5
5
Paulus ger själv råd.
T U
Så när Jesus talat
2 Petrusbr
ev
citerar Paulus, när
Avfallet oc et:
Jesu återko h
Jesus
inget sagt tamst
lar Paulus med samma auktoritet som om
det vore Jesusord.
70-talet eKr

Frälsaren

Breven

Judas br
Den ytters ev:
och Jesu åtta tiden
erkomst

5 brev
Antal kapitel: 17

Hur spännande är det inte att få brev! Det är något nära, personligt med ett brev.
Gud i sin visdom har tyckt att det är lämpligt att ge oss vad som mycket väl kan
vara den svåraste delen av Nya testamentet i form av brev... Av Nya testamentets
27 böcker är 21 brev. De handlar om undervisning eller lära för kristna
församlingen. Brev är mycket mer intressanta, personliga och kommer närmare
livet än om vi hade fått en samling essäer eller trosbekännelser om olika frågor.
LAT van Dooren

F

Hur avspeglar
sig de fyra
stora temana
i bibelundervisningen
i din
församling?
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Se vilka stora
bokstäver jag
[Paulus] nu
skriver till er
med egen
hand.
(Gal 6:11)

Alla brev i Nya testamentet (I)
30-talet eKr

Breven
–

1 KORINTIERBREVET

DAMASKUSBREVET
Kejsar
Claudius
25–54 eKr

8
U

Till
synagogorna
i Damaskus

Författare: Stora rådet och översteprästerna (Apg 9:2, 22:5)
Mottagare: Synagogorna i Damaskus
Skrivet från: Jerusalem
Tidpunkt: Omkr. 35 eKr
Noteringar: Saulus rekommendationsbrev

5

5

T

U

Till församlingen
i Korint

U

Till de tolv
stammarna
i förskingringen

Författare: Jakob, Jesu halvbror (1:1)
Mottagare: De tolv stammarna i förskingringen (1:1) troligen kristna med judisk bakgrund utanför Palestina (jfr Joh 7:35)
Skrivet från: Troligen Jerusalem
Tidpunkt: 44–49 eKr

Till församlingen
i Jerusalem

40-talet eKr

U

Till församlingarna
i Galatien

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Församlingarna i Galatien (1:2)
Skrivet från: Osäkert, Antiokia/Jerusalem?
Tidpunkt: 48–49 eller 53–56 eKr
Noteringar: Identifikationen av Galatien
avgör tidig eller sen datering (se sidan 135)

5

5

T

U

Till församlingen
i Korint

T

sam Til
li l f
i G ngar örala na
tien

U

8

Hur påverkas
vårt eget sätt att
kommunicera
när vi allt mer
använder e-mail
och sms istället
för traditionella
brev?

122

50-talet eKr

T

8
U

Till församlingen
i Tessalonike

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Församlingen i Tessalonike
(1:1)
Skrivet från: Korint (jfr 3:6, Apg 18:5)
Tidpunkt: 50–51 eKr
Noteringar: Datum enligt Paulus resor

5

5

T

U

Till församlingen
i Korint

N

T

8
U

Till församlingen
i Tessalonike

Författare: Okänd (2 Tess 2:2)
Mottagare: Församlingen i Tessalonike
(2:2)
Skrivet från: Okänt
Tidpunkt: Före 2 Tessalonikerbrevet
Noteringar: Falskt brev i Paulus namn

5

5

T

U

Till församlingen
i Rom

N

T

8
U

Till församlingen
i Tessalonike

5

5

T

U

Till församlingen
i Efesos

Författare: Aposteln Paulus (1 Kor 5:9)
Mottagare: Församlingen i Korint
Skrivet från: Troligen Efesos
Tidpunkt: Troligen 53–56 eKr
Noteringar: 1 Kor 5:9 förutsätter ett
tidigare brev som inte finns bevarat.

Kejsar
Nero
54–68 eKr

5

5

T

U

Till församlingen
i Laodicea

5
T

5
U

Till
Paulus
i Korint

SÅ SKREV

MAN BREV

Ofta skrev man på
papyrus eller pergament. Pergament var
behandlade hudar,
ofta av får, getter eller
kalvar (jfr 2 Tim 4:13).

Papyrus var ett pappersliknande material
som tillverkades av ett
halvgräs,Cyperus papyrus, som växte bland
annat vid Nilen men
också i Palestina och
Syrien.
Man skrev med en

Författare: Aposteln Paulus (Kol 4:16)
Mottagare: Församlingen i Laodicea
Skrivet från: Fängelset i Rom
Tidpunkt: 60–61 eKr
Noteringar: ”...brevet från Laodicea”
(Kol 4:16). Kan vara Efesierbrevet

KOLOSSERBREVET
5

5

T

U

Till församlingen
i Kolosse

BREVET TILL PAULUS

Författare: Församlingen i Korint (1 Kor 7:1)
Mottagare: Paulus (1 Kor 7:1)
Skrivet från: Korint
Tidpunkt: Före 1 Kor, 55–56 eKr?
Noteringar: Troligen var Chloes folk brevbärare till Paulus i Efesos (1 Kor 1:11)

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Församlingen i Efesos (1:1)
Skrivet från: Fängelset i Rom (Ef 6:20)
Tidpunkt: 60–61 eKr
Noteringar: Efesos saknas i tidiga
manuskript, kanske ett rundbrev

LAODICEABREVET

DET FÖRLORADE BREVET

T

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Församlingen i Rom (1:1)
Skrivet från: Korint (Rom 16:1,23)
Tidpunkt: 56–58 eKr
Noteringar: Febe (16:1–2) från
Kenkrea, troligt sändebud med brevet

EFESIERBREVET

2 TESSALONIKERBREVET

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Församlingen i Tessalonike
(1:1)
Skrivet från: Korint (jfr 1:1, Apg 18:5)
Tidpunkt: 50–51 eKr (kort efter 1 Tess)
Noteringar: Två brev inom loppet av ett år

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Församlingen i Korint (1:1)
Skrivet från: Makedonien, kanske
från Filippi, Tessalonike eller Berea
Tidpunkt: 56–57 eKr
Noteringar: Totalt fyra brev till Korint

ROMARBREVET

DET FALSKA PAULUSBREVET

E

F

N

E

• Nya testamentet
innehåller en rad
med brev.
• Några är adresserade till församlingar,
andra till privatpersoner.
• Och några brev
omnämns i andra
brev eller i de
historiska texterna,
men breven i sig
tycks inte finnas
bevarade.
• Totalt omnämns
minst 36 brev i Nya
testamentet (möjligen 37*). Här intill
finns en sammanställning av dessa
brev i en trolig kronologisk ordning.

1 TESSALONIKERBREVET
E

EN SAMMANSTÄLLNING
AV
BREVEN

Författare: Apostlarna
Mottagare: Församlingen i Antiokia (mfl)
(Apg 15:23–30)
Skrivet från: Jerusalem (Apg 15:4)
Tidpunkt: 49 eKr
Noteringar: Slutsatser från apostlamötet
60-talet eKr

U

Till
församlingen
i Antiokia

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Församlingen i Korint (1:1)
Skrivet från: Efesos eller Makedonien
Tidpunkt: Mellan breven, omkr. 56 eKr
Noteringar: Troligen ännu ett förlorat
brev (2 Kor 2:3)

2 KORINTIERBREVET

FRÅN APOSTLAMÖTET
8

Författare: Aposteln Paulus (1 Kor 16:3)
Mottagare: Församlingen i Jerusalem
Skrivet från: Korint (1 Kor 16:3)
Tidpunkt: Efter Första Korintierbrevet
Noteringar: Ett brev Paulus sa att han
skulle skriva för en delegation

DET SORGSNA BREVET

GALATERBREVET
8

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Församlingen i Korint (1:1)
Skrivet från: Efesos (16:8)
Tidpunkt: 55–56 eKr
Noteringar: Egentligen det andra brevet
till Korint men det första vi har bevarat

INSAMLINGSBREVET

JAKOBS BREV
8

• Vi har hela brev • Vi har
citat i andra brev • Vi vet
att det har skrivits, inte mer

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Församlingen i Kolosse (1:2)
Skrivet från: Fängelset i Rom (4:18)
Tidpunkt: 60–61 eKr
Noteringar: Kolosserbrevet och Efesierbrevet troligen skrivna nära i tid.

BREVET TILL FILEMON
5

5

T

U

Till
Filemon
i Kolosse

Författare: Aposteln Paulus (1)
Mottagare: Filemon i Kolosse (2)
Skrivet från: Fängelset i Rom (Kol 4:18)
Tidpunkt: 60–61 eKr
Noteringar: Om Onesimus. Nära
knutet till Kolosserbrevet (jfr Kol 4:7–9)

hård träpenna eller
en fjäderpenna som
doppades i bläck.
Tidigt sammanfogade man sidorna i rullar.
På Nya testamentets
tid hade man börjat sy
eller binda ihop papyrussidorna till något

som liknar vår tids
böcker, kallade kodex.
Brev skrevs på enskilda papyrusblad som
sedan rullades ihop.
Det fanns olika tjocklek
på papyrusen. Ju mer
officiellt brevet var
desto finare kvalitet.

Alla brev i Nya testamentet (II)

2 JOHANNESBREVET

FILIPPERBREVET
5
T

5
U

Till församlingen
i Filippi

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Församlingen i Filippi (1:1)
Skrivet från: Fängelset i Rom (1:7)
Tidpunkt: 61–62 eKr
Noteringar: Mot slutet av fångenskapen. Paulus hoppas att få bli fri (2:24)

Till
den utvalda
Till
den utvalda
frun
frun

T

5
U

Till de
utvalda
i Mindre Asien

Mottagare: Petrus (1:1)
Mottagare: De utvalda som lever kringspridda... i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien (1:1)
Skrivet från: Babylon (5:13), kod för Rom
Tidpunkt: 62–65 eKr

Till Gaius
och hans
församling

T

5
U

Till min
medarbetare
Timoteus

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Timoteus (1:2)
Skrivet från: Kanske Makedonien (1:3)
Tidpunkt: 62–66 eKr
Noteringar: Osäkert var brevet skrevs,
ingen sammanhängande reseberättelse

Till församlingen
i Efesos

TITUSBREVET

5
T

5
U

Till min
medarbetare
Titus

T

5
U

Till de
utvalda
i Mindre Asien

Till församlingen
i Smyrna

T

5
U

Till min
medarbetare
Timoteus

Till församlingen
i Pergamos

T

5
U

80–90-talet eKr

70-talet eKr

Till er som
lider under
förföljelsen

Till församlingen
i Tyatira

Författare: Okänd
Mottagare: Förföljda judiska kristna
Skrivet från: Okänt
Tidpunkt: 64–68 eKr
Noteringar: Det finns flera förslag på författare, tex Paulus, Barnabas, Apollos

Till församlingen
i Sardes

JUDAS BREV

Till
föringen

Kejsar
Vespasianus
69–79 eKr saml

Författare: Judas, Jesu halvbror (1:1)
Mottagare: En okänd församling (1:1)
Skrivet från: Troligen utanför Palestina
Tidpunkt: 60–80 eKr
Noteringar: 2 Petrusbrevet (2 Pet 2:2–3)
citerar Judas brev (18) eller omvänt

Till församlingen
i Filadelfia

Till församlingar
runt Efesos

Författare: Aposteln Johannes
Mottagare: Församlingar runt Efesos
Skrivet från: Efesos enligt traditionen
Tidpunkt: 85–95 eKr
Noteringar: Fakta runt brevet baserar
sig på tidig tradition hos kyrkofäderna

fraktades med lätta vagnar dragna av hästar.
För privatbrev fick
Romarna var de förs- brevskrivaren själv
ta med en dokumente- ordna distribution.
rad posttjänst utvecklad
Om du var rik kunde
under kejsar Augustus. du skicka en slav att
Men den vara bara för leverera breven.
officiell post. Posten
Men de flesta brev

SÅ SKICKADE
MAN BREV

Guds kärlek är
utgjuten i våra
hjärtan genom
den helige Ande
som han har
gett oss.
(Rom 5:5)

VAD DET

Författare: Aposteln Johannes (1:4)
INNEBÄR ATT
Mottagare: Församlingen i Pergamon (2:12)
VARA ETT
Skrivet från: Patmos (1:9)
KRISTUSBREV
Tidpunkt: 95–96 eKr
Noteringar: Ett av de så kallade sände- • På Bibelns tid
breven till sju församlingar i Mindre Asien skrevs ofta rekom-

mendationsbrev
(jfr Apg 9:2, 22:5).
De skulle verifiera
att den som brevet
handlade om var
värd förtroende.
• Men Paulus menar
att hans rekommendationsbrev inte var
BREVET TILL SARDES
skrivet med bläck på
Författare: Aposteln Johannes (1:4)
papper utan med den
Mottagare: Församlingen i Sardes (3:1) helige Ande i hjärtat
Skrivet från: Patmos (1:9)
hos dem som tror.
Tidpunkt: 95–96 eKr
• Människor kan och
Noteringar: Ett av de så kallade sände- ska kunna se Kristus
breven till sju församlingar i Mindre Asien genom vår karaktär,
genom det sätt på
BREVET TILL FILADELFIA vilket vi lever (jfr
Matt 5:16).
Författare: Aposteln Johannes (1:4)
Mottagare: Församlingen i Filadelfia (3:7) • Vi är Kristusbrev
(2 Kor 3:3a), skrivna
Skrivet från: Patmos (1:9)
i våra hjärtan (3:3c),
Tidpunkt: 95–96 eKr
Noteringar: Ett av de så kallade sände- genom den helige
breven till sju församlingar i Mindre Asien Ande (3:3b) så att
alla kan läsa (3:2).

levererades av vänner,
bekanta eller främlingar
som skulle resa i rätt
riktning. Det kunde till
exempel vara köpmän eller soldater.
Man gjorde en bedömning om man kunde lita på dem som

Författare: Aposteln Johannes (1:4)
Mottagare: Församlingen i Tyatira (2:18)
Skrivet från: Patmos (1:9)
Tidpunkt: 95–96 eKr
Noteringar: Ett av de så kallade sändebreven till sju församlingar i Mindre Asien

BREVET TILL LAODICEA

1 JOHANNESBREVET
Kejsar
Domitianus
81–96 eKr

Det är uppenbart
att ni är ett
Kristusbrev
skrivet genom
vår tjänst, inte
med bläck utan
med den levande
Gudens Ande,
inte på tavlor
av sten utan
på tavlor av
kött i era hjärtan.
(2 Kor 3:3)

BREVET TILL TYATIRA

Författare: Paulus (1:1)
Mottagare: Timoteus (1:2)
Skrivet från: Rom
Tidpunkt: 64–67 eKr
Noteringar: Ger känslan av att vara
ett testamente till Paulus andlige son

HEBREERBREVET
5

Författare: Aposteln Johannes (1:4)
Mottagare: Församlingen i Smyrna (2:8)
Skrivet från: Patmos (1:9)
Tidpunkt: 95–96 eKr
Noteringar: Ett av de så kallade sändebreven till sju församlingar i Mindre Asien

BREVET TILL PERGAMON

Författare: Sannolikt Petrus (1:1)
Mottagare: Samma som för 1 Petrusbrevet (3:1)
Skrivet från: Rom
Tidpunkt: 64–67 eKr (1:13–15)
Noteringar: Omtvistat författarskap

2 TIMOTEUSBREVET
5

Författare: Aposteln Johannes (1:4)
Mottagare: Församlingen i Efesos (2:1)
Skrivet från: Patmos (1:9)
Tidpunkt: 95–96 eKr
Noteringar: Ett av de så kallade sändebreven till sju församlingar i Mindre Asien

BREVET TILL SMYRNA

Författare: Aposteln Paulus (1:1)
Mottagare: Titus (1:4)
Skrivet från: Nikopolis (3:12)
Tidpunkt: 64–67 eKr
Noteringar: Kan vara skrivet före Första
Timoteusbrevet, vi vet inte säkert

2 PETRUSBREVET
5

Författare: Den gamle (1:1), Johannes
Mottagare: Gaius (1:1) i en församling inte långt från Efesos
Skrivet från: Efesos enligt traditionen
Tidpunkt: 85–95 eKr
Noteringar: Till en annan Gaius än i Korint

BREVET TILL EFESOS

1 TIMOTEUSBREVET

5

Författare: ”Den gamle” (1), Johannes
Mottagare: ”Den utvalda frun” (1).
Skrivet från: Efesos enligt traditionen
Tidpunkt: 85–95 eKr
Noteringar: Nämns kanske i 3 Joh 9, annars talar versen om ett 37:e* brev i NT

3 JOHANNESBREVET

1 PETRUSBREVET
5

Breven

Till församlingen
i Laodicea

Författare: Aposteln Johannes (1:4)
Mottagare: Församlingen i Laodicea (3:14)
Skrivet från: Patmos (1:9)
Tidpunkt: 95–96 eKr
Noteringar: Ett av de så kallade sändebreven till sju församlingar i Mindre Asien

brevbärare.
Paulus tycktes oftast använda troende
som budbärare.Troliga
brevbärare var bland
andra Tychikus (Ef
6:21–22), Onesimus
(Kol 4:7–9) och Febe
(Rom 16:1–2).

F

Om människor
försöker läsa
det brev som
finns skrivet
i ditt hjärta,
vad lär de sig
då om Kristus?

123

4. Pastoralbreven:
Därför att de är skrivna
till Timoteus och Titus
och handlar om andligt ledarskap. De ger
råd i olika pastorala frågor som
de möter.

onFilemevet
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45 kapitel
52 %

A
Kori ndra
n
brev tieret
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Antal kapitel
i Paulus brev
14 kapitel
16 %

Första
Korintierbrevet

Jesu eviga
existens
(Kol 1)
Paulus talar om hur Jesus
fanns före skapelsen. Han
skriver: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för
i honom skapades allt
i himlen och på jorden...”
(Kol 1: 15–16).

3. Fängelsebreven: Därför
att de skrevs under
den tid Paulus satt
i fängelse i Rom. Alla
fyra breven innehåller
referenser till bojorna
och fångenskapen.

n

Jesu människoblivande
(Fil 2)
Paulus talar om hur Jesus
lämnade jämlikheten med
Fadern, ”utgav sig själv”
(Fil 2:7) och tog en tjänares gestalt. Han skriver:
”[Han] ödmjukade sig och
blev lydig ända till döden,
döden på korset” (Fil 2:8).

PAULUS

De tunga
b
rev
e

Den kristna
vapenrustningen
(Ef 6)
Paulus talar om hur vi kan
stå emot djävulens listiga
angrepp. Han skriver:
”Ta... på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan
stå emot på den onda dagen och stå upprätta när
ni fullgjort allt” (Ef 6:13)

Brev till försa

Andens liv
(Rom 8)
Paulus talar om vad det
innebär att den helige
Ande bor i den som tror.
Och om hur Anden driver
den troende. Han skriver:
”Alla som drivs av Guds
Ande är Guds barn”
(Rom 8:16).

4)

br
e

ml
i
n
ga
r

Uppståndelsen
(1 Kor 15)
Paulus talar om nödvändigheten av Jesu uppståndelse. Han konstaterar att: ”...om Kristus inte
har uppstått, då är vår
predikan meningslös och
även er tro meningslös”
(1 Kor 15:14).

De tid
iga

en
v
e
r(

Fö
Tes rsta
lon sabre iker
vet

n
ve

Kärlekens lov
(1 Kor 13)
Paulus talar om kärleken som en väg som
”överträffar alla andra”.
Han slutar med orden:
”Då består nu tro, hopp
och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är
kärleken” (1 Kor 13:13).

Galaterbrevet

ra
And teuso
Tim revet
b

1. De tidiga breven:
Därför att de är skrivna
under första och andra
missionsresan. Galaterbrevet är troligen
det äldsta Paulusbrev som vi
har bevarat.

dra
An sa- r
Tes ike t
lon reve
b

Andens frukt
(Gal 5)
Paulus talar om friheten
i Kristus och vad det innebär att vandra i Anden.
Och så konstaterar han:
”Andens frukt... är kärlek,
glädje, frid...” (5:22). Det
är en frukt, inte många
frukter.

Översikt av Paulus tretton brev

(9)

Paulus brev

Sju klassiska
kapitel som
vi hittar
i Paulus brev

2. De tunga
breven: Därför
att de är de tre
längsta breven av
Paulus. Och de är tunga
i det avseendet att de
innehåller mycket material att
ta till sig och omsätta i livet.

Mer än hälften
av Paulus material
finns i tre brev

15 kapitel
17 %

13 kapitel
15 %

16

13

16

6

4

4

1 Kor

2 Kor

Rom

Ef

Fil

Kol File 1 Tim Tit 2 Tim

1

6

3

4

En av de mest slående kännetecknen i Paulus brev är den
anmärkningsvärda auktoritet som han
utgår ifrån när han skriver till de kristna
församlingarna, även när han i vissa fall är
personligen okänd för dess medlemmar.

[Paulus brev]
innehåller
många av de
lärdomar som är
väsentliga för den
kristna tron.

Ett av de utmärkande dragen i paulinsk
litteratur är skillnaden i genre. Paulus
skrev inte evangelier, inte heller skrev han en historia
om den tidiga församlingen... Han skrev brev till
specifika grupper och individer. Vi som tolkar måste ta
denna skillnad i beaktande när vi tolkar hans brev.

Douglas Guthrie

Jim George

Thomas Schreiner

Med Paulus på frälsningens väg
Så ska bilden förstås:
Paulus pekar på vägen till frälsning.
Han framhåller Kristi kors som det
centrala i evangeliet. Han
riktar sig främst till
församlingen i Rom.

Bibelbok: Romarbrevet
Antal kapitel: 16, Tid: 56–58 eKr
Författare: Paulus (Rom 1:1)
Litterär stil: Undervisande
Nyckelord: Frälsningens väg

Romarbrevet

Hans död var en
död från synden
en gång för alla,
men hans liv är
ett liv för Gud. Så
ska också ni se
på er själva: ni är
döda från synden
och lever för Gud
i Kristus Jesus.
(Rom 6:10–11)

Italien
Rom

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRSAMLINGEN
I ROM

ÖVERSIKT AV
ROMARBREVET
Romarbrevet är ett av de tunga teologiska breven i Nya testamentet. Paulus talar om
synden, rättfärdiggörelsen, helgelsen och Guds plans fullbordan. Han försöker också
visa på vilka praktiska konsekvenser det får för den som vill leva det kristna livet.

Ämnen
Syndens
förbannelse

Konsekvenser 16:27
av frälsningen

8:39 9:1

11:36 12:1

16:27

Hoppfull – i väntan
på Guds plans
fullbordan

5:21 6:1

Rättfärdiggjord – genom
Kristi död

Indelning

Syndare
– under
Guds dom

3:31 4:1

12:1

11:36

Grunden för frälsningen

Växande – genom
att omsätta tron
i handling

1:1

Levande – genom
uppståndelsens
kraft

Centralt

Den kristna läran
– evangeliets sanning

Det kristna livet
– evangeliets vardag

Hans storhet över oss
– Han har dött för oss

Vår lydnad till honom
– vi lever för honom

Frälsningens
offer

Helgelsen
i Anden

Utkorelsens
konsekvens

Vårt helhjärtade
tjänande

Geografi

Troligen i Korint (Apg 20:2–3)

Tidsperiod

Omkring 56–58 eKr, troligen* hösten 56 eKr eller våren 57 eKr

* För datering av samtliga Paulusbrev gäller: den troliga tidpunkten avser dateringen av brevet om vi jämför den troliga
kronologin kirng Paulus resor med de platser från vilka breven troligen är skrivna.

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Frälsningens väg
• Rättfärdig, rättfärdighet
• Tro, frälsning, allt/alla
• Synd, nåd, helgelse
• Relationen mellan Israel
och församlingen (9–11)
• Lag (olika betydelser)
• Den helige Ande

• Vad innebär det att vara
korsfäst med Kristus?
• Paulus retoriska frågor
• Alla praktiska uppmaningar (Rom 12–15)
• Kan du se stegen på
frälsningens väg?
• Uttrycket ”i Kristus”

ORD UR
ROMARBREVET

16
Jag skäms inte för
evangeliet. Det är en Guds
kraft till frälsning för var
och en som tror, juden först
men också greken.
17
I evangeliet uppenbaras
rättfärdighet från Gud, av
tro till tro, som det står
skrivet: Den rättfärdige ska
leva av tro.
Rom 1:16–17

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Paulus tar läsaren med på
en resa genom frälsningens
centrala teman: synd, rättfärdiggörelse, helgelse och
utmanar till att omsätta
tron i vardagens alla olika
situationer.

Kända texter
och sammanhang:
• Rom 3:23 Alla är syndare
• Rom 6 Identifikationen
med Kristus
• Rom 8 Livet i Anden
• Rom 12:1–2 Frambär dig
själv som ett offer

• Församlingen i Rom
tycks ha grundats
tidigt (jfr Apg 2:10).
Församlingen bestod
både av omvända
judar och hedningar.
• Claudius utvisade
judarna ur Rom
omkring 49 eKr (Apg
18:2), troligen på grund
av bråk mellan judar
och kristna. Judarna
fick återvända 54 eKr.
• Någon gång 56 till 58
eKr skriver Paulus ett
brev till församlingen.
• Paulus kom till Rom
första gången omkring
60 eKr (Apg 28:16).
Uppenbarligen fanns
då redan flera husförsamlingar (Rom16:1–16).
• Paulus släpptes
62 eKr (Apg 28:30)
och reste åter runt.
Men han greps igen
och efter ytterligare en
tid av fångenskap
(2 Tim 1:8) avrättades
han i Rom (2 Tim 4:7)
67–68 eKr.

F

Hur långt har
du kommit
på det som
Paulus i brevet
beskriver som
frälsningens
väg?
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Rom 1–5

Vägen till tro i Romarbrevet
BÖRJA HÄR

Genom en enda
människa kom
synden in
i världen,
och genom
synden döden.
På så sätt
nådde döden
alla människor,
eftersom alla
hade syndat.
(Rom 5:12)

Guds vrede
visar sig och
riktas mot
gudlösa...
(1:18a)

...som i orättfärdighet
undertrycker
sanningen
(1:18b)

Det leder till
Guds dom över
människan...
(2:5,16, 5:18a)

...[därför] finns
... det inget
försvar för oss
(1:20)

För syndens
lön är döden...
6:23 a

... och alla
människor är
syndare och
har syndat
(3:10,23, 5:12)

Romarbrevet beskriver vägen till frälsning
mer detaljerat än något annat brev i Nya
testamentet. Steg för steg presenterar
Paulus grundstenarna i det kristna evangeliet.
Följ presentationen steg-för-steg.

”Var och en
som åkallar
Herrens
namn ska
bli frälst.”
(10:13)

KRISTUS
Egna
prestationer
duger inte
(jfr ”...inte av
gärningar”
Ef 2:8–9)

VAD BIBELN
SÄGER OM
OM SYND
I VÅRT LIV

• Synd betyder bokstavligen att ”missa
målet” (Jes 53:6).
• Synden kom in i
världen genom syndafallet (Rom 5:12).
• Synden ses som en
skuld människan har
inför Gud (Kol 2:14).
• Mänskligheten är
syndig och varje människa är en syndare
(Rom 3:10, 23).
• Vi syndar därför att
vi är syndare, det är
inte så att vi blir syndare
för att vi syndar (Mark
7:21–23).
• Paulus talar om
synden som en makt
som binder människan
(Rom 3:9).
• Att vara syndare betyder inte att man inte
kan göra något gott.
Men vi kan i oss själva
aldrig göra tillräckligt
(Rom 8:7, Gal 3:22).
• Lagen hjälper oss att
förstå synden (Rom
3:20, 2:12).
• Evangeliet beskrivs
därför också som
grunden för syndaförlåtelse (Ef 1:7).

F

Ser du dig
själv som en
syndare?
Varför eller
varför inte?
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Men utan att
ha förtjänat
det erbjuds
vi nåd... (3:24,
4:25a, 6:23b)

...för Gud
älskar oss och
visar sin kärlek
till oss
(5:8–9)

Det enda
som krävs är
att vi i tro tar
emot Kristus...
(3:28)

...då blir vi
gjorda
rättfärdiga
i Guds ögon
(5:18b, 10:13)

...och får
som en gåva
evigt liv
(6:23b)

Då finns inte
längre någon
fördömelse
(8:1)

Från
död...

... till
liv

FRÄLSNINGENS
TRE FASER

Begynnelsefrälsning
– att komma till Kristus
(Rom 10:19, Ef 1:13)

Fortsatt frälsning – att
vandra med Kristus
(2 Kor 2:15, Fil 2:12–13)

Slutfrälsning – att
förhärligas med Kristus
(Hebr 9:28)

En jämförelse mellan Adam och Jesus Kristus

ADAM

Den första människan. Står som
representant för
mänskligheten
när han syndar
i Edens lustgård.

”Den förste Adam” (1 Kor 15:45) – står
som representant för hela mänskligheten

Titel 1

”Den siste Adam” (1 Kor 15:45) – blir en
representant för hela mänskligheten

”Den första människan” (1 Kor 15:45)
– står som urfader för den mänsklighet
som Gud skapade (1 Mos 1:27)

Titel 2

”Den andra människan” (1 Kor 15:47)
– står som urfader för den nya mänsklighet som Gud har för avsikt att skapa

Syndade genom att äta av den
förbjudna frukten (1 Mos 3:1–6)

Handling

Gav sitt liv på korset som betalning
för människans synd (1 Joh 2:2)

Synden ledde till att alla människor
gjordes till syndare (Rom 5:12)
Adams synd tillräknas oss. Vi
syndade i honom och tillsammans
med honom (Rom 5:12)
Genom Adam, som kom från jorden, fick vi
det gamla, fysiska livet. (1 Kor 15:45–47)

Konsekvensen

Försoningen ledde till ett erbjudande om
rättfärdiggörelse för alla (Rom 1:16)
Vår synd tillräknas Kristus. Vi är
närvarande med honom på korset
(1 Pet 2:24, jfr Rom 6:5,11)
Genom Kristus får vi det nya, andliga
livet (1 Kor 15:45–47)

[Romarbrevet] är den främsta
boken i Nya testamentet och det
renaste evangeliet. Det kan aldrig
läsas eller studeras för mycket. Ju
mer det studeras, ju mer värdefullt
blir det och desto bättre smakar det.
Martin Luther

Metod

Livets
natur

KRISTUS

Den andra människan. Dör som
representant för
en ny mänsklighet när han offrar
sig själv på korset.

Säg inte ”Gud är kärlek. Han kommer inte att döma mig”.
Lyssna på Gud Ord: ”Guds vrede uppenbaras från himlen
över all ogudaktighet” (Rom 1:18). Han har redan dömt alla
”Alla... är skyldiga”. Och det går inte att överklaga. Det är ett
beslut av universums Högsta domstol. Synden är universell
”Alla har syndat”. Så världen behöver en frälsare.
Henrietta Mears

Det är inte
svårt att
leva det
kristna
livet, det är
omöjligt.
Griffith Thomas

Det kristna livets grundpelare

Rom 6–8

Fram till kapitel 6 har Paulus talat om rättfärdiggörelsen. Hur en kristen kommer i ett rätt förhållande till Gud. I kapitel 6, 7 och 8
talar Paulus sedan om helgelsen. Hur en kristen ska leva när han eller hon har kommit i en rätt position inför Gud. Kapitel 6, 7 och
8 är Bibelns mest centrala text om det kristna livets vardag.

Texten som
är nyckeln
in till
Romarbrevet

Frihet från
synden
• VAD SOM HAR HÄNT
Vi är förenade med Kristus
1. Vi har dött på korset tillsammans med honom (6:3,5,6–8)
2. Vi har blivit begravda tillsammans med honom (6:4)
3. Vi har uppstått från de döda tillsammans med honom (6:4,5,8–10)
• KONSEKVENSEN
Jesu dog inte bara som vår ställföreträdare
(han tog vår synd på sig) utan också som vår
representant (vi dog tillsammans med honom,
jfr 2 Kor 5:14). Det kristna livets nyckel är därför
att se på oss själva i ljuset av korset (6:11).

Frihet från
lagen
• VAD SOM HAR HÄNT
Vi har dött bort från lagen
1. Vi har dött med Kristus på korset
(7:1–4, jfr Rom 6:10–11)
2. Vi dog bort från lagen när vi
dog med Kristus (7:5–6a)
3. Vi har ställts i Andens tjänst (7:6b)
Vi står under en helt ny regim
• KONSEKVENSEN
Genom identifikationen med Kristus på
korset (6:1–11) befriar Gud oss från lagen
och dess krav (7:3,6, 24–25). Vi befrias inte
bara från skulden från det som varit utan ges
nya förutsättningar för det liv som nu kommer.

Jag är
korsfäst
med
Kristus

Jesus dör
för mig
och jag
dör med
honom

VAD BLIR MITT ANSVAR
1. Att veta (6:3,6 och 9)
Att känna till vad som skett
2. Att se på mig själv (6:11)
Att förtrösta på att det är sant
3. Att ställa mig i tjänst
(6:13,16 och 19) Att ta de
praktiska konsekvenserna
4. Att lyda (6:16–17)
Tre ord summerar motiven
varför vi ska lyda:
• Nåden (6:14–15)
• Friheten (6:16–20)
• Frukten (6:21–23)

I
II
III

Jag har
dött bort
från
lagen

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Lagen
gäller
men den
gäller
inte mig

VAD BLIR MITT ANSVAR
1. Att förstå synd och lag
(7:7–13) Lagen kunde
inte frälsa från synd
2. Att förstå synden
och jaget (7:14–20) Trots
friheten rasar en inre kamp
3. Att förstå den inre
kampen (7:21–23)
Kampen mellan min inre
längtan och syndens åtrå
4. Att förstå hur jag kan
tjäna Guds lag (7:24–25)
Hur jag kastar mig på Jesus

Driven av
Anden
• VAD SOM HAR HÄNT
Vi har fått Anden som leder oss till frihet
1. Vi är fria från domen (8:1–4)
När vi dog med Kristus, blev vi fria från
alla krav. Nu råder istället Andens lag
2. Vi får styrka i kampen (8:5–8)
Vi lever i spänning, men får hjälp att välja
3. Vi får hjälp av Anden (8:9–11)
Vi lever i Anden, eftersom Anden bor i oss
• KONSEKVENSEN
För den som tillhör Kristus finns inte längre
någon fördömelse (8:1). Livet handlar nu inte
om att prestera för att duga inför Gud, utan att
driven av Anden gensvara på det Gud har gjort.

Jag har
fått den
helige
Ande

Andens
sinne
ger
mig liv
och frid

VAD BLIR MITT ANSVAR
1. Att drivas av Anden
(8:9–11,14–18,26–27)
Anden vittnar med min ande
2. Att döda kroppens
gärningar (8:12–13)
Anden hjälper mig att döda
mina egna syndiga begär
3. Att uthålligt vänta på
förlossningen (8:19–25)
En dag ska det slutligen ske
4. Att be med Andens hjälp
(8:26–39). Anden vädjar för
mig med suckar utan ord

Evangeliets
centralgestalt
– Jesus Kristus

Text: ”Jesus Kristus, vår
Herre” (1:4)
Redan i inledningen av
brevet slår Paulus fast att
det är Jesu verk som är
grunden för det budskap
han förkunnar.

Evangeliets
anslag
– mod och glädje

Text: ”Jag skäms inte för
evangeliet...” (1:16)
Ordet ”evangelium” betyder ”glatt budskap”.
Det är det glada budskapet från Gud, inget
vi behöver skämmas för.

Evangeliets
initiativ
– Guds kraft

Text: ”...Det är en Guds
kraft...” (1:16)
Evangeliet är inte budskapet om vad vi ska göra.
Det är budskapet om vad
Gud har gjort och gör
för oss och i oss.

Evangeliets
avsedda syfte
– till frälsning

Text: ”... till frälsning...”
(1:16)
Evangeliets syfte är människors frälsning. Ordet
betyder räddning och
handlar om hur Gud
räddar oss till sig själv.

Evangeliets
erbjudande
– till var och en

Text: ”...för var och en...”
(1:16)
Det finns ingen sortering.
Den som vill acceptera
evangeliets erbjudande
välkomnas. Det sträcker
sig till var och en.

Evangeliets
mottagande
– genom tron

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är
i Kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus
Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
(Rom 8:1-2)
Den grundläggande tanken är att den troende är förenad med Kristus. Denna nya princip gör oss döda
från synden (Rom 6), men den ger också ny kraft som gör
det möjligt för oss att leva fria från lagen (Rom 7) och ännu
mer, den innebär en ny möjlighet, för i mottagandet av den
Helige Ande finns en ny utgångspunkt för helighet (Rom 8).

När vi vet, att vår gamla människa har blivit
korsfäst med Kristus ska vi ”hålla före” (”se på er
själva” Rom 6:11 SFB) att det är så. Ordningsföljden är
viktig. Att ”hålla före” kommer som en följd av vår
kunskap om denna gudomligt uppenbarade verklighet,
vilken ligger som en grund för vår tro.

Griffith Thomas

Watchman Nee

Text: ”...som tror” (1:16)
Evangeliet kräver inte
prestation. Men det förutsätter tro, förtröstan,
på det verk som
Kristus har gjort för vår
frälsning.

Evangeliets
resultat
– rättfärdighet

Text: ”...Den rättfärdige
ska leva av tro” (1:17)
Den som förtröstar på
Jesu fullbordade verk
förklaras rättfärdig. Det
blir evangeliet resultat:
att välkomnas hos Gud.
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Rom 9–16

Fem kapitel
med Paulus
praktiska
tillämpningar
Att ge sig
själv som ett
levande offer
Text: Rom 12:1
Versen är som en överskrift till hela sektionen
(12–16). Att som ett gensvar till Guds frälsningsverk (1–11) ge sig själv till
Gud som ett offer i tacksamhet för hans offer.

• Menar att Gud har två folk, Israel
och församlingen, och att dessa
båda har varsitt förbund. Båda är
vägar att komma till Gud.
• Inte en vanlig syn. Menar att
evangelisation till judar är fel.

Frälsningen
är densamma
genom hela
historien

En jude
blir
frälst på
samma
sätt som
en ickejude och
blir då en
del av
församlingen

• Menar att församlingen och
Israel är två skilda grupper.
Löften till Israel är inte löften till
församlingen och vice versa.
• Ofta en syn hos dispensationalister, ibland kallad kristen sionism.

• Församlingen
ses som Abrahams andliga
säd och den har
ersatt nationen
Israel.
• Den har gjort
det genom att
den uppfyllt
villkoren, tro på
Kristus, för förbundet som
ingicks med
Israel.
• Judarna gick
miste om förbundet på grund
av olydnad.
• Församlingen
ses som det nya
Israel. Någon
fortsatt plan för
Israel som ett
Guds folk är inte
längre aktuell.
Församlingen
ersätter
Israel

Judarna
på väg till
himlen på
sitt sätt

Enskilda
judar
kan bli
frälsta,
och blir
del av församlingen

En majoritet
av judarna
vänder sig till
Kristus

• Gud har två
folk: Israel och
församlingen.
• Gud har ett
särskilt syfte
med Israel.
• Under den
nuvarande tidsåldern har Gud
pausat sin plan
för Israel.
• Men när Kristus
kommer tillbaka
så kommer
tusenårsriket att
bli den period
under vilken Gud
återupptar sitt
program för
Israel.
• Guds löften till
Israel kommer
då bokstavligen
att uppfyllas.
• Synen håller
fast vid en tydlig
och permanent
uppdelning
mellan Israel och
församlingen.

Församlingen
befinner sig
i himlen

Några frågor som vi behöver fundera över
Hur bokstavligt
ska texten
tolkas?
Det gäller särskilt
profetior i Gamla
testamentet. Till
exempel, Jeremia
31:31 säger att Gud
ska sluta ett nytt
förbund med ”Israel
och Juda”. Är det då
med Israel och Juda,
eller kan det avse
församlingen?

Hur förhåller
sig Israel till
församlingen?
Relationen mellan
Israel och församlingen
är en nyckelfråga.
Är det två uttryck för
samma sak? Är de två
distinkta grupper som
inte ska blandas
samman? Eller är det
så att den ena gruppen
kan överta den andra
gruppens roll?

Vad menas
med löftet
om ett land?
Flera gånger upprepar
GT löftet om ett land
till Abraham och Isak
Vad betyder löftet?
Om församlingen
övertar Israels löften,
vad innebär löftet ”Det
land där du bor...ska
jag ge åt dig...som
egendom för evigt”
(1 Mos 17:8)?

Att visa omsorg
om församlingen
och vännerna
Text: Rom 15:15–16:27
Paulus visar genom exempel den omsorg som han
Dessa tre kapitel (9–11) är bland de svåraste
har för andra. Han nämoch mest omstridda i Paulus brev till romarna.
ner dem vid namn. Han
tackar, han varnar och
Svårigheten ligger i förhållandet mellan Israel och förhan hälsar till dem. Och
samlingen, särskilt när det gäller arten och omfatthan ber till Gud för dem.
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• Menar att Israel är Guds folk
i Gamla testamentet, men att
församlingen i Nya testamentet
har tagit över rollen och löftena.
• Kallas ofta ersättningsteologi
eller uppfyllelseteologi.

FÖRSAMLINGEN

Eskatologisk
framtid

• Gud har ingått
två separata
förbund, ett med
Israel och ett
med församlingen.
• (1) Guds ursprungliga förbund med sitt
folk, Israel, är
frälsande för
dem (1 Mos
12:1–3).
• (2) Det nya
förbundet
med icke-judar
genom Jesus
Kristus är
frälsande
för dem
(Luk 22:20).
• Det är fel av
icke-judar att
försöka vinna
judar in under
reglerna i det
nya förbudet.
• Synen betonar
starkt åtskillnaden mellan
Israel och
församlingen.
Ickejudar
på väg till
himlen på
sitt sätt.

Jesus
Israel har alltid
en särskild roll

ISRAEL

Nya
testamentet
och vår
tid

• Guds frälsningsplan
genom historien är en och
densamma.
• Gud tog
initiativet till ett
förbund av nåd
efter syndafallet
i syfte att återupprätta
mänskligheten
till gemenskap
med sig själv.
• Förbund av
nåd är detsamma från
Abraham till
Jesu återkomst vid
tidens slut.
• Därför finns
det inte någon
åtskillnad
mellan Israel
och församlingen.
• Församlingen
är det sanna
Guds Israel
(1 Pet 2:9,
jfr Gal 6:16).

Abraham
Församlingen
ersätter Israel

FÖRSAMLINGEN

Att sträva
efter
enhet
Text: Rom 15:1–14
Var eniga med varandra
och tjäna varandra. Tänk
på andras uppbyggelse
och på andras bästa.
Se Jesus som ett föredöme för han tjänade
inte sig själv.

Gamla
testamentet

Mose

ISRAEL

Att respektera
dem som är
svaga i tron
Text: Rom 14:1–23
Ta hand om dem som är
svaga i tron. Och respektera dem som gör
saker i Herren även om
vi inte delar deras ståndpunkt. Var försiktig med
att döma din broder.

• Menar att det bara finns ett Guds
folk, de människor som av tro
tillhör Gud genom Jesus Kristus.
Det gäller hela frälsningshistorien.
• En ståndpunkt som ofta kallas
förbundsteologi.

...förhåller det
sig till det
NYA FÖRBUNDET som
Jesus instiftade med sitt
blod (Luk
22:20)?

• DET GAMLA
FÖRBUNDET som
Gud slöt med med
sitt folk genom
Abraham (1 Mos
12) och Mose
(2 Mos 34),
hur...

Gud har två folk och
två frälsningsvägar

FÖRSAMLINGEN

Att underordna sig
överheten
Text: Rom 13:1–14
Det tillhör den kristnes
ansvar att underordna
sig överheten som Gud
har tillsatt (13:1–2). I det
ingår också att betala
skatt till staten (13:6–7).
Att göra det goda.

Gud har bara ett enda
folk – församlingen

ISRAEL

Att utveckla
sin inre
karaktär
Text: Rom 12:3–21
Paulus ger oss ett batteri
av områden att arbeta
med: avsky det onda, var
brinnande i Anden, hjälp
de heliga, håll fred och
var gästfria är bara några
exempel från listan.

• Romarbrevet 9–11 utvecklar tanken på
hur Guds frälsningsplan ska fullbordas.
Det finns flera olika sätt att se på hur texten
ska förstås, liksom hur vi ska förstå
relationen mellan Israel i Gamla testamentet och församlingen i Nya. Här är en enkel
sammanställning av några av de vanligaste
uppfattningarna hur frågan kan tacklas.

FÖRSAMLINGEN (DET SANNA ISRAEL)

Att inte
anpassa sig
efter världen
Text: Rom 12:2
En sak vi inte ska göra
och en sak vi ska göra.
Vi ska inte anpassa oss
efter världen utan istället
låta oss förvandlas genom
förnyelsen av vårt sinne
för att förstå Guds vilja.

Synen på Israel och församlingen

ningen av Israels utkorelse. Många olika modeller
har konstruerats för att beskriva denna relation.

NET Bible

Vad är grunden
för att kallas
för sann jude?
Är judar de som har
Abraham som sin
stamfar? Eller är en
sann jude den som
har Abraham som sin
stamfar och tror på
Guds försoning? Eller
är det till slut vem som
helst som i tro tar
emot Kristus i sitt liv
(Gal 3:7)?

Finns det mer
än en väg till
frälsning?
Är tron på Jesus
Kristus den enda
vägen till Gud? Eller
finns det andra vägar?
Dels för dem som
levde före Jesu
korsdöd? Dels för
dem som lever
under ett annat
förbund än det
Jesus instiftade?

När föddes
den kristna
församlingen?
Är församlingen något
som funnits från början? Eller föddes församlingen på pingstdagen? Om församlingen tillkom på
pingstdagen måste
vi förklara hur man
tillhörde Guds folk tidigare och vad som hände med den gruppen.

När jag studerade
Romarbrevet 9–11 är lika full av prokapitel 9 började jag
blem som en igelkott är full av taggar.
se en Gud så majestäMånga har gett upp och behandlar Romartisk, så fri och så allsbrevet som en bok med åtta kapitel evangelium i början, fyra kapitel tillämpningar i slutet mäktig att allt jag kunde
och tre kapitel fyllda av pusselbitar i mitten. göra var att tillbe honom.
Tom Wright

John Piper

Den bråkande församlingen
Bibelbok: Första Korintierbrevet
Antal kapitel: 16, Tid: Omkr 55–56 eKr
Författare: Paulus (1 Kor 1:1)
Litterär stil: Undervisande/förmanande
Nyckelord: Problem i församlingen
Så ska bilden förstås:
Det är bråk i församlingen. Om nattvarden,
kött offrat till avgudar, partisplittring och
annat. Paulus skriver ett brev för att
förmana och tillrättavisa.

1 Kor

Men om Kristus
inte har uppstått,
då är vår
predikan
meningslös
och även er
tro meningslös.
(1 Kor 15:14)

Grekland

Korint

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRSAMLINGEN
I KORINT

ÖVERSIKT AV
FÖRSTA KORINTIERBREVET
Församlingen i Korint är en församling fylld med problem, med motsättningar, partifraktioner, omoral. Paulus gör allt han kan för att genom brevet hjälpa dem att reda ut
allt som gått snett. Brevet ger oss en ögonblicksbild av en nytestamentlig församling.

7:1

7:40 8:1

11:1 11:2

14:40 15:1

Paulus kommenterar rapporter från Korint
”Jag [har] fått veta” (1:11)

Paulus svarar på frågor från Korint
”När det gäller” (7:1)

Paulus ser bakåt – tar
upp hur de har levt

Paulus ser framåt –
förklarar hur de borde leva

Ämnen

Olika grupperingar
i församlingen

Olika orosmoment
i församlingen

Olika levnadsråd
till församlingen

Geografi

Skrivet från Efesos (1 Kor 16:8)

Tidsperiod

Omkring 55–56 eKr, troligen våren 56 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Problem
i församlingen
• Paulus svar på frågor
(7:1,25, 8:1,11:2,15;1)
• Instruktioner om hur
man lever ett heligt liv
• Herren Jesus Kristus
• Alla olika konflikter

16:24

Frågn om
uppståndelsen

6:20

Frågan om
tillbedjan och
Andens gåvor

6:11 6:12

16:24

Fyra svåra frågor
Frågan om kött
offrat till avgudar

5:13 6:1

Problemet
med sexuell
omoral

5:1

Problemet med
inbördes
rättstvister

4:21

Problemet med
splittring i
olika läger

1:1

Indelning

6:20 7:1

Fyra stora problem

Frågan om
äktenskapet

1:1

Problemet med
incest

Centralt

• Jesu död på korset
(minst 14 gånger)
• Ord som blod, kors
korsfästelse, offer, död
• Om förkunnelse (1:23,
2:1–5,14:9,19,40)
• Vad lär vi oss om
församlingen?

ORD UR
FÖRSTA
KORINTIERBREVET

12
Nu ser vi en gåtfull
spegelbild, men då ska vi
se ansikte mot ansikte. Nu
förstår jag bara till en del,
men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv
blivit fullkomligt känd.
13
Så består nu tro, hopp
och kärlek, dessa tre, och
störst av dem är kärleken.
1 Kor 13:12–13

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Genom undervisning, förmaningar och tillrättavisningar försöker Paulus
leda församlingen till att
underordna sig Jesus som
Herre, både teologiskt
och praktiskt. Kärlekens
lov ett klassiskt kapitel.

• Paulus kom till Korint
under sin andra missionsresa (Apg 18:1).
• Han grundade en
församling. Senare
under den andra missionsresan gjorde han
ytterligare ett snabbt
besök (jfr 2 Kor 12:14,
13:1).
• Han skrev också ett
brev som har gått förlorat för oss (1 Kor 5:9).
• Medan han befann
sig i Efesos fick han
besök (1 Kor 1:11)
som hade med sig
ett brev (1 Kor 7:1).
• Paulus svar blir första
Korintierbrevet.
• Paulus skriver sedan
ytterligare ett brev som
gått förlorat, det sorgsna brevet (2 Kor 7:8)
• Därefter ett fjärde
brev som vi kallar det
Andra Korintierbrevet
(2 Kor 1:13), troligen
från Makedonien på
väg mot Korint.
• Han besöker församlingen en tredje gång
innan han återvänder
till Jerusalem (Apg
20:2–4). Senare kommer han att besöka
församlingen en fjärde
gång (2 Tim 4:20).

F

Om du kunde
Kända texter
skriva till Paulus,
och sammanhang:
vilka frågor
• 1 Kor 1:18 Korsets dårskap
• 1 Kor 11 Om nattvarden
skulle du då
• 1 Kor 12 Andens gåvor
ställa till honom?
• 1 Kor 13 Kärlekens lov
• 1 Kor 15 Om Jesu
uppståndelse
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1 Kor

Problemen i Korintförsamlingen

Många talar om att de vill bygga en nytestamentlig församling. Korint var en nytestamentlig församling med allt vad det innebar.
Paulus möter genom rapporter alla tokigheter som pågår och adresserar minst nio problemhärdar i sitt brev till församlingen.

Ordet om
korset är en
dårskap för
dem som går
förlorade, men
för oss som blir
frälsta är det en
Guds kraft.
(1 Kor 1:18)

PAULUS,
KRANSEN OCH
DE ISTHMISKA
SPELEN

• Vid sidan av de
olympiska spelen
tävlade man även
i de isthmiska spelen.
• De avgjordes 10 km
från Korint och korintierna var ansvariga
för arrangemanget.
• Spelen hölls vartannat år. När Paulus
befann sig i Korint
under den andra
missionsresan 51 eKr
avgjordes en upplaga
av spelen.
• Tävlingarna bestod
bland annat av kapplöpning, brottning,
boxning, ridning och
körning.
• Paulus skrev med
en tydlig referens:
”Vet ni inte att av
alla löparna som
springer på arenan är
det bara en som får
priset? Spring så att
ni vinner det” (1 Kor
9:24).
• Vinnarna i tävlingarna fick en krans
av tall eller selleri (!)
(jfr 1 Kor 9:25).

Finns det
problem i din
kyrka eller
församling? Vad
skulle Paulus
ha skrivit till din
församling?
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Motsättningar
och
splittring
Text: 1:10–17
Problemet: Församlingen delade upp
sig i olika fraktioner,
och höll sig till
Paulus, Apollos,
Kefas eller Kristus.
Paulus svar: Stå
eniga i stället.

Sexuell
omoral utan
åtgärd
Text: 5:1–13, 6:16–18
Problemet: I församlingen fanns det
sexuell omoral, däribland en man och
hans fars hustru.
Paulus svar: Grip
in och tillämpa
församlingstukt.

Trossyskon
dras inför
domstolar
Text: 6:1–11
Problemet: Trossyskon som inte
kommer överens
drar varandra inför
samhällets domstolar.
Paulus svar: Skäms!
Lös det själva eller
låt det vara.

Offerkött
till
avgudar
Text: 8:1–13, 10:18–11:1
Problemet: Köttet
såldes på marknaden.
Kan en kristen köpa
och äta det, trots
dess ursprung?
Paulus svar: Ja, om
det inte sårar andra
trossyskon.

De första sex kapitlen
är ett försök att rätta till de
problem i församlingen som
[Paulus] fått kännedom om av
Chloes folk (1:11) och att försöka
skapa enhet i synsätt och livsstil.
David K. Lowery
Frestelse
till avgudadyrkan
Text: 10:1–22
Problemet: I Korint
frestades många att
hänge sig åt avgudadyrkan med tillhörande ritualer.
Paulus svar: Håll
er borta från det, se
till att inte falla.

• Ett av skälen
till brevet till
korintierna är att
Paulus vill svara
på deras frågor.
• Paulus inleder
sektionen med
orden ”När det
gäller det ni
skrev”
(1 Kor
7:1)
följt
av
sex
svar.

Kvinnornas
plats i församlingen
Text: 11:1–16, 14:33–36
Problemet: Diskussion om kvinnans
plats och uppförande
vid församlingens
sammankomster.
Paulus svar: Ni
kvinnor, bete er
hedersamt.

Osäkerhet
kring
äktenskapet
Text: 7:1–40
Problemet: I deras
strävan efter
andlighet hade de
börjat ifrågasätta
sina äktenskap.
Paulus svar: Om
möjligt, förbli
som du är.

Beteendet
vid
nattvarden
Text: 11:17–34
Problemet: Rika
frossade före nattvarden, fattiga hade
inte mat. Nattvarden
blev inte en enhetens
måltid.
Paulus svar: Visa omsorg om varandra.

Missbedömning
av Andens
gåvor
Text: 12:1–14:40
Problemet: Vissa tror
att deras gåvor är
viktigare och mer
betydelsefulla än
andras.
Paulus svar: Istället,
var kärleksfulla. Sträva
efter ordning.

Korintiernas sex frågor till Paulus

Om att
vara
gift?
”När det gäller
det ni skrev” (7:1)
Text: 7:1–24
Svar: Det är bra
att vara ogift, det
är inget fel att vara gift. Var kvar
i den ställning
som du hade när
Gud kallade dig
(7:17, 20, 24).

Om att
vara
ogift?
”När det gäller”
(7:25)
Text: 7:25–40
Svar: Det är att
föredra att om
möjligt att förbli
ogift. Men den
som gifter sig gör
inget fel (7:38).
Lev som om ni
var ogifta (7:29).

Om
kristen
frihet?
”När det gäller”
(8:1)
Text: 8:1–11:34
Svar: Du är fri
(8:9, 9:1) men
du behöver inte
utnyttja din frihet
(9:15, 10:23).
Lev till Guds ära,
i tillbedjan och
nattvard (10:31).

Om
Hur gör
När
andliga
vi med inkommer
gåvor?
samlingen?
Apollos?
”När det gäller”
”När det gäller”
”När det gäller”
(16:1)
(12:1)
(16:12)
Text: 12:1–15:58 Text: 16:1–11
Text: 16:12
Svar: Sträva efter Svar: Samla in
Svar: Jag uppkärlek (12:3) men pengar regelbun- manade honom
också andliga gå- det, skicka allt
att resa till er
vor (14:1). Se till med en delega- med bröderna.
att allt sker i ord- tion till JerusaMen han ville
ning (14:40). Upp- lem (16:2–3).
inte åka nu, utan
ståndelsen är det Jag kommer
reser när han får
centrala (15:14). snart (16:5).
tillfälle (16:12).

Det är viktigt när du läser [brevet] att vara medveten om att
[Första Korintierbrevet], som näst efter Romarmotståndet mot Paulus (t ex 4: 3–5, 18–21, 9: 1–2) inte kommer
brevet, är det längsta och viktigaste av de nyutifrån, utan inifrån församlingen. En noggrann läsning antyder att
testamentliga breven, är i högre grad än många andra
han och korintierna ser olika på alla problem. De har antingen
ett församlingsbrev och kan... betraktas som en
missförstått eller medvetet misstolkat ett tidigare brev som förbjöd
mönsterbild av mångsidig apostolisk vishet och
vissa laster och har skrivit för att berätta för honom vad de anser.
herdetrohet, där Paulus utvecklar sitt församlingsideal.
Gordon Fee och Douglas Stuart

Edwin Wirén

Om Andens gåvor...
I två olika listor
räknar Första
Korintierbrevet
(12:8–10,28–29)
upp gåvor och
tjänster som Anden ger till församlingen. De
två listorna ger
oss exempel, de
är inte kompletta.

1 Kor 12–13

Sju lärdomar
om andliga
gåvor
i praktiken

Gåvor

Ord av vishet
(1 Kor 12:8)
Förmågan att
fatta beslut och
ge råd byggda på
sanningen och
i enlighet med
Guds vilja.

Ord av kunskap
(1 Kor 12:8)
Förmågan att
ha en förståelse
för andliga verkligheter. Att
kunna förstå
andliga ting.

Tro genom
Anden (1 Kor 12:9)
Tro handlar om
en särskild förtröstan på
Guds kraft. Och
att hjälpa andra
att lita på Gud.

Gåvan att
bota sjuka
(1 Kor 12:9,29)
En förmåga
att förmedla
helande; fysiskt,
psykiskt och/eller
andligt helande.

Gåvan att göra
kraftgärningar
(1 Kor 12:10,29)
En förmåga att
förmedla tecken
och under som
bekräftar evangeliets sanning.

Gåvorna ges av
nåd och inte
efter prestation
Andliga gåvor är inte en
belöning för att du lever
ett andligt liv eller har en
Gåvan att
stark tro. Nådegåvor
är en utrustning av nåd
profetera
(1 Kor 12:10,28) för att du ska kunna tjäna
Gud på ett sätt som
Att tala ord från
Gud. Inte att lägga ärar honom.
till uppenbarelsen
Alla får någon
men att utlägga
gåva, ingen har
och proklamera.
får alla gåvor
Det är Gud som ger
andliga gåvor. Alla får
minst en andlig gåva
och ingen får alla gåvor.
Frågan är inte vilken
gåva du fått, utan hur
du kan bruka den eller
de gåvor Gud gett dig.

Tjänster

Gåvan att skilja
mellan andar
(1 Kor 12:10)
Förmågan att avgöra om ett budskap, en person
eller en händelse
är från Gud.

Gåvan att tala
olika tungomål
(1 Kor 12:10,29)
Förmågan att
tala ett annat
språk som du
inte lärt dig på
vanligt sätt.

Gåvan att
uttyda tungotal
(1 Kor 12:10)
Förmågan att
översätta det
andra talar tillbaka till ett språk
som förstås.

Andra gåvor som nämns:
Andra gåvor nämns. Ingen lista är
komplett och det kan finnas fler.
• Tjänande (Rom 12:6) • Uppmuntran
(12:8) • Givande (12:8) • Ledarskap
(12:8) • Barmhärtighet (12:8) • Evangelist (Ef 4:11) • Herde/Pastor
(4:11) • Gästfrihet (1 Pet 4:9)
• Tala (1 Pet 4:11) • Leva
i celibat (1 Kor 7:7–8) • Martyr (1 Kor 13:3) • Missionär (Ef 3:6–8) • Leva
fattigt (1 Kor 3:3).

Satt till apostlar
(1 Kor 12:29)
En missionär,
en som planterar
nya församlingar,
tar evangeliet till
grupper som inte
hört det tidigare.

Satt till att
undervisa
(1 Kor 12:29)
De som utlägger
Skriften. Har ett
ansvar att bevara
och förklara
läran.

Satt till att hjälpa
(1 Kor 12:29)
En förmåga att
se andras behov
och en villighet att
möta dessa behov
på ett praktiskt
sätt.

Så består nu tro, hopp och
kärlek, dessa tre, och störst
av dem är kärleken
(1 Kor 13:13)

Satt till att styra
(1 Kor 12:29)
En förmåga att
organisera och
administrera
i enlighet med
Guds moral och
Guds principer.

Det är så lätt att
bli mer intagen av
Guds gåvor än av
Givaren själv, likaså
kan man vara mer
intresserad av
Guds verk än
av Gud själv.

Andliga gåvor
ger oss inga
rättigheter
Andliga gåvor ger inga
rättigheter. Grunden för
ansvar är andlig mognad
och karaktär, inte gåvor.
På det sättet har varje troende ansvar att växa som
kristen för att kunna bruka
Watchman Nee sin gåva på ett rätt sätt.

... och om en väg som vida överträffar alla andra

Pröva
att byta
”kärleke ut
n
mot ”jag ”
”

Paulus visar sedan på en bättre väg, kärleken (1 Kor 13:8–13). Andliga gåvor gäller bara i tiden (1 Kor 13:8–10) men kärleken
består i evighet (1 Kor 13:13). Paulus vill på det sättet ge ett perspektiv till de andliga gåvornas betydelse och begränsning.
Positivt

Kärleken är
tålig (13:4)
Ett passivt sätt
att gensvara.

Negativt

Den är mild
(13:4) Ett
aktivt sätt att
uttrycka sig.

Den gläds
med sanningen (13:6)
Inte åt ondskan.

Den bär allt
(13:7) Den
står ut med
mycket.

Den avundas
inte (13:4) Är
inte avundsjuk
(Jfr 3:3, 4:18).
1–5 fanns i
församlingen
i Korint.

Den tror allt
(13:7) Den vill
tro det bästa
om andra.

Den hoppas
allt (13:7)
Den tror på
en ny chans.

FYRA OLIKA

Den uthärdar
allt (13:7)
Tålamod och
uthållighet.

Andens

gåvor
SIDOR AV
ANDENS TJÄNST Nådegåvor är något

De fyra sidorna liknar
varandra men ska inte
blandas ihop. Andens
tjänst har många sidor.

varje troende får
genom Anden. De
är gåvor givna av
nåd (1 Kor 12:8–10).

Den upphör
aldrig (13:8,
13) Den ser
mot evigheten.

Tjänster är uppgifter
som ges till olika
personer. Alla utses
inte till tjänster (1 Kor
10:28–29, Ef 4:11).

De andliga
gåvorna kan
missbrukas
Andliga gåvor kan missbrukas. Gåvorna lever
inte sitt eget liv utan
den som fått gåvan har
möjligheten och ansvaret
att förvalta den väl. Görs
inte det kan bruket av
gåvan gå över styr.

Därför ska
bruket av gåvor
alltid prövas
Bruket av andliga gåvor
måste
prövas.
Paulus
Den beter sig
Den skryter Den är inte
inte illa (13:5) skriver ”Behåll det som är
inte (13:4) Är uppblåst
gott” (1 Tess 5:20–21). Allt
inte högfärdig (13:4) (Jfr 4:6, Sårar inte (Jfr som sägs i Guds namn är
(Jfr 3:18, 8:2). 18–19, 5:2, 8:1). 7:36, 11:2–16). inte gott. Det innebär att
allt bruk av gåvorna inte
nödvändigtvis är av godo.

Den söker
Den brusar
inte sitt (13:5) inte upp
Måste inte be- (13:5) Är inte
stämma (jfr 10:24). lättprovocerad.

Andens
tjänster

Andliga gåvor
är inte ett tecken
på andlig mognad
Det innebär att troende
som är andligt omogna
kan ha fått gåvor som de
använder på ett omoget
sätt. Andliga gåvor ska
inte ses som en verifikation från Gud eller som
en belöning.

Andens
frukt

Den tänker
inte på det
onda (13:5)
Förlåter fort.

Den gläder
sig inte över
orätten
(13:5–6).

Olika andliga
gåvor står aldrig
i konflikt
Om nådegåvorna kommer
från Gud kan man förvänta sig att gåvorna ska
Andlig
verka i harmoni med
varandra. Om bruket av
mognad
gåvor leder till motsättAndlig insikt, gott omdöme. ningar eller sårar andra
Nådens fostran som får
är något galet.

Frukt är ett resultat
av Andens verk i oss.
Det är inte gåvor utan den troende att sträva
uttryck som mognar
efter Kristuslikhet (Fil 1:9,
över tid (Gal 5:22–23). 3:12–14, Tit 2:11–12).
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2 Kor

En jämförelse
mellan Första
och Andra
Korintierbrevet

Att vara Kristusbrev
Bibelbok: Andra Korintierbrevet
Antal kapitel: 13
Tid: 56–57 eKr
Författare: Paulus (2 Kor 1:1)
Litterär stil: Undervisande/förmanande
Nyckelord: Vardag i församlingen

Kontrasten mellan
att vara praktisk
och personlig
Första Korintierbrevet
innehåller praktiska råd
om hur en kristen ska leva
och bete sig mot andra.
Andra Korintierbrevet
innehåller personliga
berättelser om hur
Paulus har levt sitt liv.

Så ska bilden förstås:
Paulus varnar för villolärare (tv) och talar om korintierna som
Kristusbrev (th). Själv har Paulus en tagg i köttet och
talar om insamlingen till
Jerusalem.

Kontrasten
mellan att älska
och att såra
Första Korintierbrevet
handlar om hur kristna
beter sig orättfärdigt
och sårar andra.
Andra Korintierbrevet
handlar om hur Paulus
öppnar sitt hjärta och
visar sin kärlek mot andra.
Kontrasten mellan
anklagelser
och frågor
Första Korintierbrevet
innehåller svar på frågor
som korintierna ställt till
Paulus i ett brev.
Andra Korintierbrevet
innehåller Paulus svar
till dem som anklagar
honom för hans arbete.

Kontrasten
mellan korintierna
och Paulus
Första Korintierbrevet
handlar om problemen
i församlingen i Korint
och hur de ska lösas.
Andra Korintierbrevet
handlar om Paulus problem och hans kamp att
lösa dem med Guds hjälp.
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1:1

Indelning

1:24

2:1

Biografiskt – om
kampen för evangeliet

Ämnen

Paulus omsorg

5:21 6:1

7:16

8:1

9:15 10:1

13:14

Paulus ämbete

9:15 10:1

12:13

Praktiskt – om
insamlingen till Jerusalem

Kristusdoften – sättet
att vittna om tron

Givmildheten – sättet
att visa omsorg

Uppdraget – försvarar
och förklarar

Insamlingen – planlägga
och offra

Taggen i köttet – sättet
att lära sig lita på nåden
Auktoriteten – proklamera
och tillrättavisa

Från Makedonien (2 Kor 2:13)

Tidsperiod

Omkr 56–57 eKr, troligen september/oktober 56 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

13:14

Apologetiskt – om
rätten att vara apostel

Geografi

Tema: Vardag
i församlingen
• Tröst (9 gånger)
• Tjänande (18 gånger)
• Paulus känslor, humör
och inre motiv
• Sju skäl till att Paulus
skrev brevet

12:14

Paulus planer
för framtiden

5:21 6:1

Paulus vedermödor

Paulus uthållighet
under svårigheter

1:1

Paulus utmanar till
generöst givande

Centralt

Paulus uppmanar
till ett helgat liv

Kontrasten
mellan nattvarden
och givandet
Första Korintierbrevet
talar om nattvarden och
hur den missbrukas när
man inte delar med sig.
Andra Korintierbrevet
talar om insamlingen
och hur det är självklart
att ge till människor i nöd.

ORD UR
ANDRA
KORINTIERBREVET

Paulus skriver sitt mest personliga brev. Han berättar om sina vedermödor och sin
inre kamp. Allt för att övertyga korintierna om att han är en sann apostel och att de
ska lyssna på honom och inte på de falska apostlarna som försöker ta kontroll.

Paulus försvarar
sitt apostlaämbete

Kontrasten
mellan livet sen
och livet nu
Första Korintierbrevet
talar om uppståndelsen
och det nya livet som
det ger den troende.
Andra Korintierbrevet
talar om lidande och vad
den troende får utstå
redan här och nu.

ÖVERSIKT AV
ANDRA KORINTIERBREVET

Paulus förklarar
sitt apostlaämbete

Kontrasten mellan
världslighet
och falska lärare
Första Korintierbrevet
innehåller Paulus råd
hur man vänder sig bort
från världslighet.
Andra Korintierbrevet
innehåller Paulus förmaningar hur man
avslöjar falska lärare.

• Varför möter vi svårigheter i livet? Meningen?
• Personliga anslag som
”er” och ”vi”. Kontrast
till uttrycket ”vissa andra”
• Unik biografisk information om Paulus liv
• Välsignelsen (13:13)

17
Om någon är i Kristus
är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi,
något nytt har kommit.
18
Och allt kommer från
Gud, som har försonat oss
med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.
2 Kor 5:17–18

HELA BOKEN
MED 25 ORD

I självbiografisk ton försvarar Paulus sitt apostlaämbete. Med ironier och
sarkasmer som vapen gör
han upp med de falska
apostlarna. Uppmanar till
givande med glädje.

Kända texter
och sammanhang:
• 2 Kor 2:15 Kristi väldoft
• 2 Kor 3:2–3 Kristusbrev
• 2 Kor 3:6 Anden ger liv
• 2 Kor 5:17 Ny skapelse
• 2 Kor 9:7 Glad givare
• 2 Kor 12:7–9 Taggen

Paulus och alla korintierbrev

Paulus relation till korintierna innehåller inte bara de besök Apostlagärningarna berättar om och de brev vi har i Nya testamentet. Det måste finnas ytterligare ett besök och dessutom minst tre andra brev att ta hänsyn till. Så hänger de ihop:

Paulus besöker Korint för första gången
Text: Apg 18:1,18 Tid: 51–52 eKr Sammanhang: Under den andra missionsresan, stannar i arton
månader. Timoteus och Silas (Apg 18:5, 1 Tim 3:6) är med honom. Prisca och Aquila var i Korint
och följde med när han lämnade staden (Apg 18:18).

Paulus skriver det förlorade brevet
Text: 1 Kor 5:9 Tid: 53–56 eKr? Sammanhang: Paulus är i Efesos (Apg
19:1) under den tredje missionsresan och skriver ett brev. Apollos (bilden)
är på plats i Korint (Apg 19:1) men reser till Paulus (1 Kor 16:12).

Korintierna skriver ett brev till Paulus
Text: 1 Kor 1:11, 5:1, 7:1,25,12:1,16:12,17 Tid: 55–56 eKr? Sammanhang: En delegation från Korint
kommer till Paulus med ett brev, bland andra Chloes folk (1 Kor 1:11) och Stefanas, Fortunatus och
Achaikus (1 Kor 16:17). De ger rapport och framför frågor.
5
T

5
U

Till församlingen
i Korint

Paulus skriver Första Korintierbrevet
Text: 1 Kor 1:1 Tid: 55–56 eKr Sammanhang: Från Efesos skriver Paulus ett brev. Sostenes trolig amanuens (1 Kor 1:1). Apollos i Efesos liksom
Prisca och Aquila (1 Kor 16:12,19). Timoteus (bilden) brevbärare (1 Kor 4:17,16:10–11).

Paulus besöker Korint för andra gången
Text: 2 Kor 12:14,13:1 Tid: 55–56 eKr Sammanhang: Paulus gör nu en blixtvisit i Korint. Den finns inte med
i beskrivningen i Apostlagärningarna. Troligen över havet från Efesos och sedan tillbaka. Den passar in någon
gång under perioden Apostlagärningarna 19:1–40. Paulus var i Efesos minst två år.
5
T

5
U

Till församlingen
i Korint

5
T

5
U

Till församlingen
i Korint

Paulus skriver det sorgsna brevet
Text: 2 Kor 2:1–4 Tid: 56 eKr Sammanhang: Paulus skriver ytterligare ett brev, kallat
det sorgsna brevet. Inte heller detta finns bevarat. Vissa menar att brevet egentligen
är 2 Kor 10–13 som senare sammanförts med Andra Korintierbrevet. Mindre troligt.

Paulus skriver Andra Korintierbrevet
Text: 2 Kor 1:1 Tid: 56–57 eKr Sammanhang: Paulus är i Makedonien
och skriver det som är det fjärde Korintierbrevet. Timoteus troligen amanuens (2 Kor 1:2). Titus (bilden) och en till (2 Kor 7:6, 8:6,18, 12:8) kommer med brevet till Korint.

Paulus besöker Korint för tredje och fjärde gången
Text: 2 Kor 1:16 Tid: 56–57 eKr Sammanhang: Paulus lämnar Efesos och reser landvägen till Korint (Apg
20:2). Stannar i tre månader (Apg 20:3). Sedan vände han tillbaka samma väg för att fortsätta till Jerusalem.
Paulus besöker möjligen Korint en fjärde gång efter sin frigivning från Rom Text: 2 Tim 4:20 Tid: möjligen 67 eKr.

Paulus tagg i köttet

Gud tillät lidande
med ett syfte
För att Paulus inte skulle förhäva sig
utan förbli ödmjuk (12:7)

”[Jag] har... fått
en tagg i köttet”
(2 Kor 12:7)

Lidandet hade
ett ont ursprung
Det fanns likheter med Job som förlorade
rikedom, hälsa och status (12:7, Job 1–2)

Tre vanliga tolkningar av taggen
Det är en
sjukdom
Menar att Paulus syftar på
en sjukdom som plågar
honom. Förslag är en ögonsjukdom (jfr Gal 4:13–15),
epilepsi eller febersjukdom

TRE ATTACKER

Det är en
frestelse
Menar att Paulus syftar på
den syndiga naturen och
att han ständigt plågas
av frestelser att synda
(jfr Rom 7:15–16)

Det handlar
om förföljelse
Menar att Paulus använder
uttrycket bildlikt och syftar
på att han hela tiden möter
förföljelse och motstånd
(jfr 2 Kor 11:23–27)

Attacken mot
hans person
Judaisterna i Korint går till Anklagelserna mot Paulus:
storms mot Paulus på
Han är svag och föraktad
flera fronter. Men Paulus Text: 10:1–10, 11:6
svarar och försvarar sig
Paulus försvar: Sådan jag är
mot deras anklagelser
på håll är jag också hos er
på punkt efter punkt.
Text: 10:7–13:4

MOT PAULUS

Bön förmådde inte
att avlägsna lidandet
Oavsett hur mycket eller intensivt han bad.
Detta är bönen Gud inte svarade på (12:8)
Lidandet var avsett att
visa att Guds räcker
Det är först i Paulus svaghet som Guds
nåd visar sig vara fullt tillräcklig (12:9–10)

Attacken mot
hans undervisning
Anklagelserna mot Paulus
Text: 10:12–18, 11:7–12,
12:13
Paulus försvar
Text: 2:17, 4:2,5, 10:12–18,
11:1–4,20–30, 12:1–12

Attacken mot
hans karaktär
Anklagelserna mot Paulus
Text: 1:15–17, 10:9–11,
11:16–19, 12:16–19
Paulus försvar
Text: 3:1–6, 5:13, 7:2–4,
10:18, 11:16–19, 12:14–18

2 Kor

Sju orsaker
till att Paulus
skrev Andra
Korintierbrevet

Förklara varför
han hade dröjt med
att besöka dem
Text: 1:15–24, 2:1–3
Han ville förklara varför
det besök som var
planerat (1:15,23) inte
blev av och varför han
ännu inte hade kommit,
utan stannat kvar i Makedonien.

Berömma dem
för hur de tagit
emot hans ord
Text: 7:4,15
Paulus har tidigare
skickat brev men också
förmaningar med Titus.
Nu vill han ge dem beröm för att de har varit
lydiga och tala om hur
stolt han är över dem.
Uppmana dem
att upprätta den
som fallit
Text: 2:5–8
En i församlingen hade
begått synder som ledde
till församlingstukt (jfr
1 Kor 5:9–13). Men nu var
det nog. Förlåt och trösta,
och bemöt honom med
kärlek.
Att ytterligare
varna dem som
inte gör bättring
Text: 12:21, 13:2
Paulus har på olika sätt
förmanat dem att vända
sig bort från sina synder.
Nu vill han förmana dem
igen att vända sig bort
från orenhet, omoral
och otukt.
Att varna
dem för
falska lärare
Text: 11:3–4,13–14
Till församlingen har
kommit falska apostlar,
oärliga människor som
försöker förleda dem.
Och Paulus varnar dem
för att de ska dras med
i deras villfarelse.
Att försvara
sitt ämbete
som apostel
Text: 11:1–12:21
De falska lärarna har
ifrågasatt Paulus rätt att
kalla sig apostel. Nu
försvarar han sig, bland
annat i det tal som har
kallats ”en dåres
försvarstal” (11:21).
Att påminna
dem om ansvaret
för Jerusalem
Text: 8:10–11
Församlingen i Jerusalem
hade ekonomiska problem
och Paulus organiserade
en insamling. Nu förmanar
han korintierna att de ska
uppfylla sina löften om att
ge gåvor.
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Gal

Nåden – Guds kallelse till frihet

Till denna frihet
har Kristus gjort
oss fria. Stå
därför fasta
och låt er inte
tvingas in under
slavoket igen.
(Gal 5:1)
Området
Galatien

Mindre Asien

Provinsen
Galatien

F

Upplever och
erfar du att
Guds nåd har
gett dig frihet
från kravet att
prestera inför
Gud?
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Så ska bilden förstås:
Slavoket (Gal 5:1)
knäcks och vi behöver
genom Guds nåd
inte längre bära
vår synd och skuld.
Vi lever i frihet.

ÖVERSIKT AV
GALATERBREVET

ORD UR
GALATERBREVET

Paulus skriver till galaterna för att göra upp med den villolära som kommit att ta utrymme i församlingen. Han försvarar sin rätt att tala om vad som är korrekt lära, han
förmanar dem att överge villoläran och istället leva ut den frihet Kristus ger.

Indelning

Ämnen

1:24

2:1

2:21 3:1

4:1

Teologiskt – om
Paulus budskap

Uppenbarelsen,
inte traditionen

Nåden, inte
prestationen

Geografi
Tidsperiod

ATT TITTA EFTER

6:18

Nåden förverkligad

4:31 5:1

Biografiskt – om
Paulus bakgrund

Rätten att tala om
den kristnes frihet

NÄR DU LÄSER

3:29

4:31 5:1

5:26

6:1

6:18

Om att uppfylla
Kristi lag

1:1

Nåden förklarad

Om Andens
frukt i våra liv

2:21 3:1

Nåden försvarad

Om friheten
vi får genom tron

1:1

Om lagens
krav och löftet

Centralt

Om Paulus
auktoritet

• Galaterna var en liten
gren av gallerna (därav
namnet). Från deras
tidigaste bosättningar
i västra Asien, norr om
Svarta havet, kom
galaterna att bosätta
sig i bibliska Galatien
(omkring 300 fKr).
• Det debatteras om
Galatien ska uppfattas
som området Galatien
eller den romerska
provinsen Galatien.
• Större grupper flyttade senare västerut
och kom bland annat
att hamna i det område
vi i dag kallar Frankrike
(omkr. 100 fKr). Frankrike var under antiken
känt som Gallien eller
Gaul.
• Paulus grundade församlingarna i Galatien
(Gal 4:13). De startade
bra men kom snart att
infiltreras av villolärare,
judaister (Gal 1:6–7,
3:1).
• Paulus kom att besöka dem minst två
gånger (Apg 14:6, 16:6
och 18:23).

Bibelbok: Galaterbrevet
Antral kapitel: 6
Tid: 48–49 eKr (möjligen
senare 53–56 eKr)
Författare: Paulus (Gal 1:1)
Litterär stil: Undervisande/
förmanande
Nyckelord: Frälsningens frihet

Om Paulus
apostlaämbete

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRSAMLINGEN
I GALATIEN

Praktiskt – om
livets vardag
Anden,
inte köttet

Argumenten för att tro
på den kristnes frihet

Konsekvensen när vi lever
ut den kristnes frihet

Antiokia/Jerusalem?
Omkring 48–49 eKr, troligen hösten 49 eKr (Ev senare 53–56 eKr)

Tema: Frälsningens frihet
• Nåd (7 ggr), lag (27 ggr),
förhållandet lag och nåd
• Tro (26 ggr)
• Köttet (6 ggr)
• Slav (16 ggr)
• Korset (6 ggr)
• Fri, frihet (14 ggr)

• Frågor. Hur många?
• Titlar och namn på
Jesus (8 olika)
• Citat ur och anspelningar
på Gamla testamentet
• Likheter med Romarbrevet
• Kontrasten mellan Andens
frukt och köttets gärningar

20
Nu lever inte längre
jag, utan Kristus lever
i mig. Och det liv jag nu
lever i min kropp, det
lever jag i tron på Guds
Son som har älskat mig
och utgett sig för mig.
21
Jag förkastar inte Guds
nåd. För om rättfärdighet
kunde nås genom lagen,
då hade Kristus dött
förgäves.
Gal 2:20–21

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Paulus går till storms mot
judaisternas villolära. Han
försvarar sitt apostlaämbete,
läxar upp galaterna som
övergivit nådens evangelium och kallar dem till
friheten i Kristus.

Kända texter
och sammanhang:
• Gal 2:20 Kristus
lever i mig
• Gal 5:1 Stå fasta
• Gal 5:22 Andens frukt
• Gal 6:2 Bär varandras
bördor

Vilka var egentligen galaterna?
Vad syftade Paulus på när han talade om galaterna? Var det invånare i den romerska provinsen Galatien eller menade han
folkgruppen galaterna? Hur man svarar på frågan kommer att påverka dateringen av boken – man knappast tolkningen.
De största städerna
i Galatien – vars
namn inte
Paulus tredje
nämns
missionsresa
i Bibeln
Apg 18:23
Tavium
Ancyra
Romerska

provinsen
Galatien

Galatien
Troas

Ikonium

Antiokia

Derbe

Lystra

Mysien

Efesos

Pessinus

Asien

Frygien

Tarsus
Paulus andra
missionsresa
Apg 16:6

Paulus första
missionsresa

Tre olika
hypoteser om
dateringen
Paulus besökte dem
minst två gånger
(”första gången”
Gal 4:13), När
skedde dessa besök?

Resornas sträckning
om Galatien syftar
på området Galatien, jfr
kartor sidorna 111 och 113.

Nordgalatiska hypotesen, tidigt datum

Sydgalatiska hypotesen, tidigt datum

Nordgalatiska hypotesen, sent datum

Med Galatien syftar Paulus på den
romerska provinsen Galatien.

Med Galatien syftar Paulus på det
området där folkgruppen galater bodde.

Första besöket i Galatien,
sker på ”utresan” på första
missionsresan (Apg 13:4–14:21), och
det andra besöket i Galatien på
”hemresan” på första missionsresan
(Apg 14:21–28). Tidigaste
tidpunkt för brevet blir på vägen hem
på den första missionsresan.

De andra positionerna bygger på ett
Första besöket hos galaterna sker
antagande: att vi vet allt om Paulus
på den andra missionsresan
resor i regionen. Men tänk om Paulus
(Apg 16:6), och det andra
under sin tid i Tarsus (Apg 9:30)
besöket hos galaterna på den tredje
gjorde resor upp till galaterna (minst
missionsresan (Apg 18:23).
16 dagars restid). Och att det är skälet
Tidigaste tidpunkt för brevet blir
till han inte besökte området senare.
efter att Paulus har passerat
Hans två besök kan alltså ha skett
galaterna på den tredje missionsföre första missionsresan.
resan.
Frygien som nämns i sammanhanget (Apg 16:6, 18:23) var inte en
romersk provins, varför skulle då referensen Galatien vara det? Geografiska
referenser hos Lukas avser geografiska områden. Och kommer inte
Paulus till Galatien (Apg 16:6) efter han varit i Derbe och Lystra (Apg 16:1)?

Talar Paulus om
romerska provinser
eller om områden?

Paulus talar i sina brev om
geografiska platser snarare
än etniska folkgrupper.

Men Barnabas då?

Barnabas, som Paulus nämner
i brevet (2:1) var inte med på den
andra och tredje missionsresan och
är i så fall inte känd av galaterna.

Beslutet från Apostlamötet i Jerusalem

Menar att berättelsen i Gal 2 syftar på ett annat besök i Jerusalem än Apostlamötet. Titus nämns här men han finns inte med i Apg 15. Det är en indikation
på att det är olika möten. Likaså att mötet tycks ha skett i avskildhet (2:2) och
inte i det offentliga (Apg 15:6). Och det vore konstigt om Paulus inte
direkt skulle hänvisa till mötets beslut då brevets problem togs upp där.

Menar att berättelsen i Gal 2 syftar
på Apostlamötet i Jerusalem (Apg 15).
Och att därmed texten positionerar
brevet kronologiskt efter
Apostlagärningarna 15.

Att det finns likheter med Romarbrevet ses inte som ett
problem. Paulus stod för samma teologi hela tiden och skälet
till att den slår igenom i de två breven är att det fanns behov
av att ta upp frågorna i båda sammanhangen.

Det finns stora likheter mellan Galaterbrevet och Romarbrevet, borde tala
för att de var skrivna ungefär samtidigt. Romarbrevet skrevs 57 eKr.

Likheterna
med Romarbrevet.

Barnabas kan ha följt med på ett sista
besök hos galaterna innan de reste till
Antiokia (Apg 11:25). Eller så skrevs
brevet efter första missionsresan.

Barnabas kan ha varit känd hos
galaterna av andra skäl. Antingen på
grund av ett eget besök eller
genom korrespondens (jfr 1 Kor 9:6).

Insamlingen
till församlingen
i Jerusalem

Vid insamlingen (1 Kor 16:1) nämns
Galatien, men i delegationen finns ingen
representant för norra Galatien (Apg 20).

Det finns inget som säger att alla församlingar som deltog i insamlingen till
församlingen i Jerusalem skulle skicka representanter med delegationen som
skulle överlämna pengarna. Det är ett argument från tystnaden.

Slutsats

Galatien syftar på den romerska
provinsen. Brevet skrevs före apostlamötet (Apg 15:1), men efter besöket
i Galaten troligen 48–49 eKr, möjligen
i Antiokia eller Jerusalem.

Galatien är det område där
folkgruppen galater bodde. Brevet
skrevs före Apostlamötet (Apg 15:1),
det kan ha skrivits före, under eller
direkt efter första missionsresan.

Galaterbrevet kallas ”Reformationens
stridsrop”. Martin Luther själv sade om
Galaterbrevet, att ”det är mitt brev, jag har
trolovat mig med Galaterbrevet” och kan
kallade det ”meine liebe Käthe” efter
sin hustru Katharina.
Roland Hellsten

Galaterbrevet är Romarbrevets motsats.
Romarbrevet berättar
vad evangeliet är,
Galaterbrevet berättar
vad det inte är.
S Lewis Johnson Jr

Galatien är det område där
folkgruppen galater bodde. Brevet
skrevs under tredje missionsresan,
i Efesos eller i Makedonien
troligen mellan 53–56 eKr.

På grund av Sir William Ramseys
arbete stöder majoriteten av forskare
i dag den sydgalatiska hypotesen. Om
Paulus någonsin var i norra Galatien
var det bara under en kort tid och han
grundade inte några församlingar där.
Andrew Hill

Gal

En jämförelse
mellan Romarbrevet och
Galaterbrevet
Förhållande
till evangeliet
Romarbrevet lägger
ut och beskriver evangeliet. Det är undervisande
i sitt anslag.
Galaterbrevet försvarar
evangeliet mot villolärare
som försöker förvränga
frälsningsbudskapet.
Citat ur
Habackuk
Romarbrevet citerar ”den
rättfärdige ska leva av tro”
(Rom 1:17) från profeten
Habackuk (2:4).
Galaterbrevet citerar
samma vers och återger ”den rättfärdige ska
leva av tro” (Gal 3:11).
Inte genom
laggärningar
Romarbrevet framhåller
att ingen blir rättfärdig
inför Gud genom laggärningar (Rom 3:20,28).
Galaterbrevet innehåller
samma tanke att ingen
förklaras rättfärdig genom
laggärningar (Gal 2:16).
Har dött
bort från lagen
Romarbrevet förkunnar
att vi genom Kristus har
dött bort från lagen
(Rom 7:4).
Galaterbrevet innehåller
samma tanke att den som
tror på Kristus har ”dött
bort från lagen” (Gal 2:19).
Vi får den
helige Ande
Romarbrevet slår fast
att vi som är lösta från
lagen ”står... i Andens
nya tjänst” (Rom 7:6).
Galaterbrevet talar om
att vi ”genom tron [ska]
få den utlovade Anden”
(Gal 3:14).
De troende
blir Guds barn
Romarbrevet säger att
”Alla som drivs av Guds
Ande är Guds barn”
(Rom 8:14).
Galaterbrevet talar också
om att alla som tar emot
Kristus ”skulle få söners
rätt” (Gal 4:5).
Friheten vi
äger i Kristus
Romarbrevet talar om
”Guds barns härliga
frihet” (Rom 7:14) den
frihet vi äger i Kristus.
Galaterbrevet talar också
om friheten: ”Till denna
frihet har Kristus gjort oss
fria” (Gal 5:1,13).

135

Gal

Fem olika betydelser av lagen

Begreppet ”lag” används i Bibeln i flera olika betydelser. För att förstå texterna behöver vi avgöra vad varje sammanhang
avser med bruket av ordet. Här är fem olika sätt på vilka Bibeln använder begreppet lag:

Jag förkastar
inte Guds nåd.
För om
rättfärdighet
kunde nås
genom lagen,
då hade Kristus
dött förgäves.
(Gal 2:21)

Tio Guds bud

1–3
syftar
på olika
delar av
Gamla
testamentet

Lagen syftar på de två stentavlor som Mose
fick ta mot på Sinai berg: Herren sade till
Mose: ”Jag [ska] ge dig stentavlorna med
lagen och budorden” (2 Mos 24:12).

Lagarna som Mose mottog
Lagen syftar på alla de bud och förordningar Gud gav till folket: ”Därefter läste
han upp alla lagens ord... allt så som det
var skrivet i lagboken" (Jos 8:34).

4 syftar
på lagens
funktion
och
faror

Del av Gamla testamentet

Lagen syftar på en av de tre delarna i
Gamla testamentet: ”Allt måste uppfyllas
som är skrivet om mig i Mose lag, hos
profeterna och i psalmerna" (Luk 24:44).

Meritera oss inför Gud

Lagen syftar på gärningar vi gör i tron
att de ska meritera oss inför Gud:
”Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig” (Gal 2:16).

VAD BREVET
LÄR OSS OM
GUDS NÅD
Galaterbrevet talar om
nåden. Nåd kan förstås som ”att få något
som vi inte förtjänar”.
Brevet lär att nåden...
• ... bygger på tro (2:16)
• ... rättfärdiggör syndare
(2:16-17)
• ... börjar och slutar
med Kristus (2:20)
• ... är Andens väg
(3:2–3,14)
• ... är en välsignelse
(3:14)
• ... är det som Gud
önskar för sitt folk
(3:25–26)
• ... för oss närmare
Kristus (3:27)
• ... gör oss till söner
åt Gud och arvingar
till Kristus (4:6-7)
• ... ger oss frihet (5:1)
• ... bygger på den
helige Andes kraft
(5:16–18,22–23)
• ... motiveras av kärlek
(5:13–14)
• ... får oss att fokusera
på Kristi kors (6:12–14)

F

Präglas ditt
kristna liv av
krav och
prestation,
eller av nåd?
Vad innebär det
att inte bara
bli frälst av
nåd, utan
att också
växa i nåd?
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En rådande princip

5 syftar på
lagen som
en kraft – till
andligt liv eller
andlig död

Lagen syftar på en rådande princip (jfr
tyngdlagen), en kraft: ”Livets Andes lag
har i Kristus Jesus gjort mig fri från
syndens och dödens lag” (Rom 8:2).

Att vara vår pedagog – lagens verkliga syfte
Om nu evangeliet är givet till oss av nåd varför har Gud gett lagen? Paulus försöker förklara det genom att berätta om
den roll som en slav – övervakaren (gr. paidagogas, Gal 3:24) – spelade i samhället. Samma roll spelar lagen i våra liv.
Lagen kan inte
ge oss liv
Paulus säger först att lagen
aldrig var avsedd som en väg
till Gud: ”Är då lagen emot Guds
löften? Verkligen inte. Hade vi
fått en lag som kunde ge liv,
då hade rättfärdigheten verkligen kommit av lagen.”
(Gal 3:21).

Lagen var vår
övervakare

Lagen leder
oss till Kristus
Istället ska den peka
Hos Kristus blir vi förklarade
på vårt behov av Guds rättfärdiga av tro, inte på
nåd. ”Så blev lagen vår grund av våra prestaövervakare fram till
tioner. "…för att vi skulle
Kristus” (Gal 3:24).
förklaras
rättfärdiga
av tro”
(Gal
3:24).

Övervakaren
Leder...

Från lagens krav...

Vad är en
övervakare?

... till nåden i Kristus
Lagen har spelat

• Ordet betyder bokstavligen barnledare
• Syftar på en slav som gick
med barnen till skolan. En
som förde barnen till kunskapen
• Grekiska paidagogos, från
vilket vi får ordet pedagog
• Slaven är inte kunskapen
men den som leder andra
till kunskapen. Lagen
är inte kunskapen om
frälsningen, men
den leder oss dit
genom att
visa att vi
inte klarar
det själva utan
behöver en
frälsare

PAULUS FÖRSVAR

ut sin roll
Du och jag
Därefter har lagen spelat ut
...oss

sin roll i den kristens liv. ”Men
när tron väl kom, står vi inte
längre under någon övervakare” (Gal 3:25).

Kristus
...till kunskapen

Nåden, inte lagen
[Paulus säger]: ”Jag förkastar inte Guds
nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas
genom lagen, då hade Kristus dött
förgäves” (Gal 2:21 jfr 5:4).

Jag har fått budskapet från Gud

AV SITT APOSTLA(Gal 1:10–24)
Det budskap jag förÄMBETE

Judaisterna i Galatien har
ifrågasatt Paulus auktoritet och apostlaämbete.
Han försvarar sig med
tre argument:

kunnat bygger på en
uppenbarelse direkt
från Gud själv. Jag
har mött Kristus
personligen.

Jag är godkänd
av apostlarna
(Gal 2:1–10)
Om ni underkänner mig
underkänner ni apostlarna, för de har mött
mig och godkänt mig
som en som förkunnar
evangeliet.

Jag har tillrättavisat Petrus
(Gal 2:11–17)
I frågor som rör evangeliets sanning är det jag
som tillrättavisat Petrus,
och inte tvärt om. Jag
är den som står för det
sanna evangeliet.

Nio aspekter av Andens frukt

Andens frukt beskrivs i kontrast
till köttets gärningar (5:19–21).
Andens frukt står i singularis,
det är en frukt, inte en meny att
välja från utan en helhet som
inte kan delas upp.
Andra gruppen:
Om relationen
till andra

Första
gruppen:
Om
relationen
till Gud

Glädje
Frid
Kärlek
(5:22)
(5:22)
(5:22)
En självutgivande kärlek
En inre frid, en visshet
En djupt rotad glädje
som ser till andras bästa. oavsett omständigheter.
om alltings rätta ordning.
Text: 1 Kor 13, 1 Joh 2:10 Text: Rom 15:13, 1 Pet 1:8 Text: Ef 2:14, Rom 8:6

Det falska
evangeliet mot
det sanna
Tredje gruppen:
Text: Gal 1:6–9
Om relationen
I försvaret av sitt apostlatill mig själv
ämbete kontrasterar Paulus Kristi evangelium mot
Trofasthet
ett annat evangelium. De
(5:22)
två står i direkt motsats till
varandra, och bara ett är
En ambition att vara
trovärdig och tillförlitlig. ett sant evangelium.
En person att lita på.
Söka människors
Text: Hebr 3:2,
gillande mot att
Luk 16:10–12
vara Guds tjänare
Text: Gal 1:10
Ödmjukhet
Paulus talar om att för(5:23)
söka få människor på
sin sida och ställer det
En vilja och önskan
att ta hänsyn till andra i motsats till att försöka
vara på Guds sida och
Sådant är människor i din närhet. sträva efter att vara en
Text: Jak 1:21,
lagen Tit 3:2
sann Guds tjänare.
inte emot
SjälvLaggärningar
behärskning
mot tron på
(5:23)
Jesus Kristus

En frukt …

Tålamod
(5:22)
En storsinthet
även om du provoceras av andra.
Text: Kol 1:11,
Rom 2:4
Vänlighet
(5:22)
En förmåga att uppträda milt och omtänksamt mot andra.
Text: Kol 3:12,
Tit 3:4–5
Godhet
(5:22)
En förmåga att handla
konstruktivt på ett
sätt som öppnar
vägen att nå andra.
Text: Rom 15:14, Ef 5:8–9

Gal 5:19–6:5

En förmåga till självkontroll, att inte falla
för frestelser.
Text: 2 Pet 1:5–6,
Apg 24:25

… med nio
”klyftor”

... och hur den kan förstås

Man kan inte
Handlar om
Frukt är något
Det handlar om
Kommer
Frukt är
välja några
karaktär, inte
som mognar
en frukt
naturligt
tänkt att
kategorier
aktivitet
över tid
– inte flera
av Anden
ge nytt liv
Frukt står i singulaMan kan inte välja och Frukt är något som
Frukt är något med
Därmed ska det sägas Frukt är något som
ris. Det är en frukt,
välja bort från listan.
naturligt kommer på
avsikt att reproducera
att det handlar om vår mognar över tid. Det
ett resultat av Andens Andens frukt är alla
trädet. Det är ett
sig. Frukt ska leda till
karaktär, inte om akti- är inget som kommer
arbete i den troendes delar. Det är inte en
uttryck för trädets inre vitet. Andens frukt
ett liv som också får
plötsligt utan efter en
liv.
buffé där du kan välja. natur och växtkraft.
andra att växa.
beskriver vilka vi är.
process över tid.
• SOM KONTRAST TILL ANDENS FRUKT: Köttets gärningar är uppenbara: (1) Sexuella synder: sexuell omoral, orenhet, orgier (2)
Religiösa synder: avgudadyrkan, ockultism (3) Sociala synder: fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror,
illvilja, (4) Brist på självkontroll: fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska
inte ärva Guds rike (Gal 5:19–21).

Bär
varandras
bördor
(6:2)

Några tydliga
kontraster
Paulus talar om
i Galaterbrevet

Att bära eller inte bära bördor

Galaterbrevet kan uppfattas som om det motsäger sig själv.
Först ska vi bära varandras bördor (6:2), men några verser
senare ska vi bära vår egen börda (6:5). Vad gäller?

Bär
din
egen
ryggsäck
(6:5)

Att bära varandras
stora bördor
”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag” (6:2).
Börda betyder här ordagrant ”tyngd”. Det syftar på
stora bördor som vi inte orkar att bära själva. I de
stora, tunga frågorna ska vi se till att hjälpa varandra.

Richard Longenecker

Det är den som vet
att han har en egen
börda att bära som
också är villig att
bära sina medmänniskors bördor.
Ernest DeWitt Burton

Förbannelsen
mot Guds
rättfärdighet
Text: Gal 3:10–16
Paulus talar om att
de som litar till laggärningar är under förbannelsen i motsats till dem som
håller sig till Kristus, honom som har friköpt oss
från lagens förbannelse.
Att vara slav
eller vara
arvinge
Text: Gal 4:1–7
Paulus talar om att de
som lever under lagen är
som slavar i motsats
till dem som litar på Kristus, de som inte längre är
slavar utan söner till Gud
och arvingar till löftet.
Leva i synd
eller vandra
i Anden
Text: Gal 5:17–18
Paulus talar om den
syndiga naturens
begär och ställer det
i motsats till att vandra
i Anden, att låta Andens frukt ta sig uttryck
i våra liv.

Att själv bära
de mindre bördorna
”Var och en ska bära sin egen ryggsäck” (6:5)
(”...sin egen börda” 6:5, B2000). Ordet översätts ofta ”börda”. Bokstavligen betyder det
packning, en militär term som syftar på den
stridspackning varje soldat normalt skulle
bära. Jesus säger att hans börda är lätt
(Matt 11:30). Vi förväntas alltså ta ansvar för mindre vardagliga bördor vi har.

Det verkar som Paulus inte bryr sig så
mycket om exakt hur var och en av dessa
aspekter [av Andens frukt] tar sig uttryck
i praktiken, utan istället bryr sig mer om att det
finns en underliggande inställning av
osjälviskhet och utåtriktad omsorg om andra.

Text: Gal 2:15–20
Paulus ställer laggärningar, prestationer som
vi tror vi ska meritera
oss inför Gud med, mot
tron på Jesus Kristus.
Bara genom tron kan vi
bli rättfärdiga.

Att skryta om
världen eller
om korset
Text: Gal 6:14
Paulus talar om världen
ställer den i kontrast
Vänskap, där vi bär varandras bördor, och
till Kristi kors. Han menar
är en del av Guds syfte med sitt folk. att genom korset har han
Så vi ska inte hålla våra bördor för och världen skiljts åt:
Världen är korsfäst för
oss själva, utan snarare söka en
mig och jag för världen.

troende vän som kan hjälpa oss att
bära dem tillsammans med oss.

John Stott
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Ef

Därför uppmanar
jag er, jag
som är en
fånge i Herren,
att leva värdigt
den kallelse
ni har fått.
(Ef 4:1)

Efesos

Jesus bygger sin församling
Bibelbok: Efesierbrevet
Antal kapitel: 6
Tid: 60–61 eKr
Författare: Paulus (Ef 1)
Litterär stil:
Undervisande/förmanande
Nyckelord: Kristus och församlingen
Så ska bilden förstås:
Kristus är församlingens huvud
och det är han som bygger sin
församling.

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRSAMLINGEN
I EFESOS

F

Vad innebär det
att leva värdigt
sin kallelse (4:1)?
Gör du det?
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ÖVERSIKT AV
EFESIERBREVET
Ett av Paulus fängelsebrev. Vi kallar brevet Efesierbrevet men det är lite osäkert. ”Till
Efesos” finns inte med i alla tidiga manuskript. Kanske var det ett rundbrev som blev
bevarat i Efesos (jfr Kol 4:16). Brevet är både teologiskt tydligt och praktiskt utmanande .

Ämnen

2:1

2:22 3:1

3:21

4:1

Vår vandring med Kristus
4:32 5:1

5:33

6:24

Teologiskt – om vår
relation till Gud

Praktiskt – om vår
relation till varandra

Kallelsen – vi är utvalda
att ta emot från honom (1:4)

Karaktären – vi är kallade
att leva värdigt för honom (4:1)

Vi vilar
i Kristus (2:6)

Vi vandrar med
Kristus (4:1)

Geografi

Från Rom (Ef 3:1, 4:1, 6:20)

Tidsperiod

Omkring 60–61 eKr, troligen hösten 60 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

6:1

Tema: Kristus och
församlingen
• Uttrycket i Kristus
(89 gånger). Vad du fått
i Kristus
• I himlen (5 gånger)
• Vad sägs om Anden?
• Varandra (6 gånger)

6:24

Livet i den
kristnes vardag

Indelning

1:23

4:1

Livet i den
kristna familjen

1:1

3:21

Livet i den kristna
församlingen

Vår ställning i Kristus

Förmånen
i Kristus

1:1

Enheten
med Kristus

Centralt

Rikedomen
i Kristus

• Paulus första besök
i storstaden Efesos var
under den andra missionsresan. (Apg
18:18–28). Han stannade tre månader. Han
hade med sig Prisca
och Aquila som stannade, och senare kom
också Apollos.
• Han kom tillbaka på
den tredje missionsresan, stannade
i minst två år (Apg
19:1–20:2). Hans tid
i staden slutar i upplopp (jfr 1 Kor 15:32)
och han reser vidare.
• På resan till Jerusalem stannade
Paulus i Miletos (Apg
20:15–16) och församlingsledarna från
Efesos kom ut och
mötte honom där (Apg
20:17).
• Brevet är skrivet från
fångenskapen i Rom
(Ef 4:1). Senare kom
Timoteus på besök (1
Tim 1:3) liksom Tychikus (2 Tim 4:12).
• Det kan vara ett rundbrev då namnet Efesos
inte finns med i de
äldsta hanskrifterna.
Församlingen nämns
också i Uppenbarelseboken (Upp 2:1–7).

Vi står med
Kristus (6:11)

• Bilder på församlingen
(9 stycken)
• Avsaknaden (!) av förmaningar mot villolära
• Därför (minst 8 gånger)
• Vandra (7 gånger)
• Skillnader och likheter
med Kolosserbrevet

ORD UR
EFESIERBREVET

8
Av nåden är ni frälsta
genom tron, inte av er
själva. Guds gåva är det,
9
inte på grund av gärningar för att ingen ska
berömma sig.
10
Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda
gärningar som Gud har
förberett för att vi ska
vandra i dem.
Ef 2:8–10

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Paulus skriver om församlingen, om vilan i Kristus,
om vår vandring tillsammans med honom och om
kampen mot den Onde
med hjälp av Guds vapenrustning.

Kända texter
och sammanhang:
• Ef 2:9–10 Frälsning
av nåd utan gärningar
• Ef 4:1 Lev värdigt
• Ef 5:21–6:9 Om familjen
• Ef 6:10–18 Den kristnes
vapenrustning

Nio bilder på församlingen
I Efesierbrevet använder Paulus en serie bilder för att förklara vad församlingen är. Varje bild berättar en aspekt av Guds
avsikt med församlingen. Tillsammans ger bilderna en mångfacetterad bild av vad Gud har tänkt med sin församling.

En köpt ägodel
(1:14)

Text: ”Anden är ett förskott som garanterar
vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till
hans ära och pris” (1:14).
Betydelse: Den helige Ande är en pant, en
handpenning, något som ges i förväg som
en garanti att full betalning ska ges senare.
Kommentar: Anden som vi fått är ett
förskott, en garanti på det arv vi har att
vänta i himlen. Här handlar det om förhärligandet i himlen en gång.
Parallell: Rom 3:24,8:23, Kol 1:14

Ett skaparverk
(2:10)

Text: ”Hans verk är vi, skapade i Kristus
Jesus till goda gärningar som Gud har
förberett för att vi ska vandra i dem” (2:10).
Betydelse: ”Verk” betyder något tillverkat,
ett hantverk. Framställer församlingen som
ett konstföremål, ett mästerverk som Gud
genom Kristus fulländat.
Kommentar: Vi är det ämne, det arbetsstycke med vilket Kristus arbetar. Som en
snickare arbetar med ett stycke trä.
Parallell: Rom 1:20, Fil 2:12–13

Ett Guds tempel
(2:20–22)

Text: ”I honom... växer [hela byggnaden]
upp till ett heligt tempel i Herren” (2:21).
Betydelse: Apostlarna (NT) och profeterna
(GT) är församlingens grund, hörnstenen är
Kristus själv. Lärjungarna fogas samman
till ett tempel, en boning åt Anden.
Kommentar: En tempel är den plats där
Gud uppenbarar sin närvaro. Gemensamt
blir de troende en boplats åt Gud, en plats
där Gud manifesterar sig (jfr Matt 5:16).
Parallell: 1 Kor 3:16,6:19, 2 Kor 6:16

En utvald skara
(1:22)

Text: ”Allting gav han till församlingen”
(1:22).
Betydelse: Ordet församling betyder en
utkallad, utvald grupp, människor kallade
av Gud för ett bestämt syfte (jfr Apg 19:39).
Kommentar: Betonar att församlingen inte
är en organisation, eller enskilda individer,
utan en grupp människor som kallats av
Gud och slutit sig samman för att tillsammans försöka utföra Guds vilja.
Parallell: Matt 16:18, Ef 5:23

En ny människa
(2:15)

Text: ” [Jesus Kristus har] satt lagen ur kraft
med dess bud och stadgar, för att i sig själv
göra de båda till en enda ny människa och
så skapa frid” (2:15).
Betydelse: Den nya människan handlar om
en ny, förändrad natur, en bättre karaktär.
Kommentar: Betonar att frälsningen inte
bara betyder att vi får syndernas förlåtelse
utan också att den innebär en inre förändring som är förutsättningen för det nya livet.
Parallell: 2 Kor 5:17

En brud
(5:23–30)

Text: ”Ni män, älska era hustrur, så som
Kristus har älskat församlingen och offrat
sig för den” (5:25).
Betydelse: Äktenskapet som symbol tilllämpas på Kristus och församlingen. Han
är förbunden med sin brud som mannen
med sin hustru.
Kommentar: Bilden betonar församlingens
slutliga destination. Församlingen hör samman med Kristus i evighet.
Parallell: 2 Kor 11:2, Upp 19:7,21:9

Den lokala församlingen är och förblir
Guds främsta ”metod” att utföra sitt verk
på jorden... Om vi inte lärt oss att uppskatta
den lokala församlingens betydelse så har vi
missat en av Bibelns mest underbara och
viktigaste sanningar (Ef 5:32).
Roland Hellsten

VAD PAULUS
SKRIVER OM
”VARANDRA”
Paulus talar om
hur vi ska förhålla
oss i församlingen.

En fulländad kropp
(1:22–23)

Text: ”Allting gav han till församlingen som
är hans kropp, fullheten av honom som
uppfyller allt i alla” (1:22–23).
Betydelse: Kroppen som bild betonar
enheten och samhörigheten. Vi är inte
enskilda troende utan hör alla samman.
Kommentar: Bilden av kroppen talar om
att varje troende är ett bidrag till helheten
(1 Kor 12:14) och att Kristus är församlingens ledare, dess huvud (Ef 5:23).
Parallell: Ef 4:4, 1 Kor 12:12–27, Kol 1:18

En familj
(2:19)

Text: ”Därför är ni inte längre gäster och
främlingar, utan medborgare med de heliga
och medlemmar i Guds familj” (2:19).
Betydelse: Familjen beskriver den nära
relation till Gud som frälsningen innebär,
som ett barn till sin far.
Kommentar: Nya testamentet talar om att
vi både är födda på nytt (1 Pet 1:23) och
adopterade (Gal 4:1–3) in i Guds familj
(även kallad trons familj).
Parallell: Joh 3:3, Gal 3:26,6:10

En soldat
(6:10–18)

Text: ”Ta på er hela Guds vapenrustning
så att ni kan stå emot djävulens listiga
angrepp” (6:11).
Betydelse: Församlingen beskrivs som en
soldat som står emot det onda och står upp
för sanning och rättfärdighet.
Kommentar: Betonar de resurser som
finns i Kristus. Det är Kristus som genom
tron (6:16) och Anden (6:17) ger församlingen kraften att kämpa mot ondskan.
Parallell: 1 Tess 5:8

”Var tålmodiga och ha överseende med varandra i kärlek.”
(4:2), ”Tala sanning med varandra” (4:25), ”Var goda
och barmhärtiga mot varandra” (4:32), ”Förlåt varandra” (4:32), ”Tala till varandra med psalmer, hymner
och andliga sånger” (5:19), ”Underordna er varandra”
(5:21). Se också: Rom 12:9–16, Gal 5:13, 6:2, Kol 3:13,
1 Tess 4:18, Hebr 10:24–25

Ef

Kan du se
vad du äger
i Jesus
Kristus?
”I Kristus” används ofta
i brevet. Här är några
exempel:
1 Vi har fått välsignelse
” ...i Kristus har [Gud] välsignat oss med all andlig
välsignelse i himlen” (1:3).
2 Vi har blivit utvalda
”[Gud] har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga” (1:4).
3 Vi har fått barnaskap
”[Gud] har... förutbestämt
•
oss till barnaskap hos
honom genom (i) Jesus
Kristus” (1:5).
4 Vi har fått nåd
”Till ära och pris för den
nåd som han har skänkt
oss i den Älskade” (1:6).
5 Vi är friköpta
”I [Jesus] är vi friköpta
genom hans blod och har
förlåtelse för våra synder”
(1:7).
6 Vi vet hans vilja
”Han har låtit oss få veta
sin viljas hemlighet enligt
det beslut han har fattat
i Kristus” (1:9).
7 Vi har fått ett arv
”I [Jesus] har vi också fått
vårt arv, förutbestämda till
det av honom som utför
allt efter sin viljas beslut”
(1:11).
8 Vi har ett hopp
”...för att vi som först har
satt vårt hopp till (i)
Kristus” (1:12).
9 Vi har fått Anden
” I [Jesus] har också ni,
när ni kom till tro, fått den
utlovade helige Ande som
ett sigill” (1:13).
10 Vi är uppväckta
”Han har uppväckt oss
med (i) honom” (2:6a).
11 Vi är uppväckta
”[Han har] satt oss med
honom i den himmelska
världen, i Kristus Jesus”
(2:6b).
12 Vi har fått nåd
”För att [Gud] i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd... mot
oss i Kristus Jesus” (2:7).
13 Vi är skapade
”Hans verk är vi, skapade
i Kristus” (2:10).
14 Vi har kommit nära
”Genom (i) Kristus Jesus,
har ni som tidigare var
långt borta kommit nära
genom Kristi blod” (2:13).
15 Vi växer med andra
”I [Kristus] fogas hela
byggnaden samman och
växer upp till ett heligt
tempel i Herren” (2:21).
16 Vi har del i löftet:
”[Vi] har del i samma löfte
[som judarna] i Kristus
Jesus genom evangeliet”
(3:6).
17 Vi har fått tillträde
”I honom och genom tron
på honom kan vi frimodigt
och tryggt komma till
Gud” (3:12).
18 Vi har fått förlåtelse
”Förlåt varandra, så som
Gud i Kristus har förlåtit
er.” (4:32).
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Ef 6:10–20

Tre olika
arméer under
Nya testamentets tid
Den romerska
armén
Den romerska armén
bestod av ett trettiotal
legioner. I regionen fanns
fyra legioner; III Gallica,
VI Ferrata, X Fretensis och
XII Fulminata. Kring stora
högtider kunde en kohort
från III Gallica placeras
i Jerusalem.
• De soldater vi möter kan
också komma från X Fretensis som under långa
tider var stationerad i närheten av Jerusalem. Men
under nytestamentlig tid
var hade sin bas i Syrien.
De kom att flytta tillbaka
till Jerusalem kring 70 eKr.
• Orden om svinen på gerasenernas område (Mark
5:1–14) kan vara en drift
med X Fretensis, då legionen i närheten hade ett
svin som symbol. Legion
(5:9) är en militärterm.
Soldater hos
Pilatus och andra
ståthållare
• Under Jesu tid fanns ett
begränsat antal soldater i
Jerusalem. Pilatus var prefekt och hade inte befogenheter att kommendera
de romerksa styrkorna.
• Däremot hade han kontroll över mindre kohorter
av så kallade hjälptrupper. De var styrkor under romerskt
befäl, ofta rekryterade
lokalt, bland till exempel
syrier eller samarier.
• En kohort var placerad
i Antoniaborgen för att
skydda fortet.
• En annan möjlighet var
att ståthållaren tog med
sig en extra kohort från
Caesarea.
• Med stor sannolikhet var
det soldater ur hjälptruppen som var akriva i samband med korsfästelsen.
För romarna var Jesus
inte en stor fråga utan
bara en skärmytsling som
behövde hanteras.
• Luk 3:14, Matt 8:5–13,
Matt 27:27–30, Matt
27:62–66, Apg 22:24,
23:10,23, Apg 28:16
Översteprästens
vaktstyrka
• Den romerska makten
tillät översteprästen att
organisera en egen vaktstyrka.
• Den kunde bestå av
leviter utan bekräftade
släktregister. Prästerna
hade inte rätten att utdöma eller verkställa
dödsstraff.
• Istället hade de främst
polisiära uppgifter men
ingick också i försvaret
av Jerusalem.
• Joh 18:1–14, Matt 26:58,
Mark 14:65
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Den kristnes vapenrustning
Paulus sitter i fångenskap (6:20). Under perioder har
han vakter som bevakar honom. Paulus tar bilden
av dessa soldaters utrustning och uppmanar: ”Ta
på er Guds rustning” (6:11). Paulus beskriver sex
olika delar av rustningen och pekar på vilken
funktion varje del har i kampen mot ondskan.
Paulus beskriver rustningen i den ordning i vilken
soldaten skulle ha tagit på sig på den.
SANNINGENS BÄLTE (6:14)
• Bältet håller både tunikan
och skidan för svärdet på
plats
• Sanningen syftar på den
uppenbarade sanningen från
Gud. Men också att leva efter
sanningen, leva ett liv präglat
av sanning och ärlighet.

TRONS SKÖLD (6:16)
• Skölden ofta gjord av trä, överdragen med
skinn som blöttes med vatten för att släcka
brinnande pilar. Kunde skydda hela kroppen.
• Representerar tro och förtröstan på och
tillämpning av Guds uppenbarelse.

5

6
2

RÄTTFÄRDIGHETENS
PANSAR (6:14)
• Soldaten hade pansar både
fram och bak på ryggen.
• För skydd mot angriparens
attacker. (Jfr Jes 59:17).
Syftar på personlig rättfärdighet liksom Kristi rättfärdighet (jfr 1 Tess 5:8).
SKOR SOM
Den romerska
REPRESENTERAR
soldaten
BEREDSKAP (6:15)
bar både
• Soldaterna hade
och
sandaler, ibland försedda svärd
lans
med dubbar eller spikar.
• Kan representera både
att vi står stadigt i vår tro Storlek
men även vår villighet att Höjd:Omkr.
120 cm
gå ut med budskapet.
Bredd:

Tunika
oftast
av ull

FRÄLSNINGENS HJÄLM (6:17)
• Hjälmen skyddar soldatens
huvud. Det fanns två typer av
hjälmar, en av läder, en av metall.
Hjälmen hade skydd för kinderna
och för nacken. Hjälmens främsta
syfte var att skydda huvudet vid
närstrid. (jfr Jes 59:17).
• Det handlar om ett val att ta emot
och följa Kristus (jfr 1 Tess 5:8).
ANDENS SVÄRD (6:17)
• Svärdet, var halvmeterlångt
och tvåeggat (Jfr Hebr 4:12).
• I Paulus beskrivning är svärdet
det enda offensiva vapnet. Svärdet
representerar Guds Ord och ska
uppfattas som tilllämpningen av
Guds principer i våra liv.

1

Lägg märke till...
... tempus på de verb som Paulus
använder.
• Den första gruppen (Ef 6:14–15)
talar om tre saker soldater tagit på
sig redan före striden: bältet,
bröstpansaret och skorna.
• Den andra gruppen (Ef 6:16–17)
talar om tre saker vi uppmanas att
ta på oss eller ta upp inför/under
striden: skölden, hjälmen och svärdet.

Omkr.80 cm

Militär
formation

4

• Romarna
använde
sköldarna för
att i formation
kunna motstå
en stark fiende.

Några romerska
militärtermer

• En legion (garnison) – 3 000 till
6 000 soldater (Apg 21:31, jfr Matt
26:53, Mark 5:9 ses som ”stort antal”)
• En kohort (vaktavdelning) – 1/10
av en legion, omkring 600 soldater
(Apg 10:1)
• En centuria – omkring 50 till 100
soldater (Mark 15:39)
• Pretoriet – ståthållarens högkvarter
och platsen för hans soldater (Matt
27:27, Mark 15:16, Joh 18:28,33,
19:9, Fil 1:13)

3

Nio officerare i NT

Nya testamentet talar om flera officerare i den romerska armén. Några mötte Jesus, andra träffade Petrus eller Paulus.

Officeren vars
tjänare botas
Text: Matt 8:5–13
Kommer till Jesus
och vädjar för sin
tjänare. Kopplar
sin tro till sin roll
som militär. Jesus
botar tjänaren.

Officeren
vid korset
Text: Matt 27:54
Ser vad som
händer vid Jesu
död och konstaterar att Jesus
verkligen var
Guds Son.

Officeren
Cornelius
Text: Apg 10:1–48
Vid den italienska
vaktavdelningen.
Får en syn, kallar på Petrus
och fylls av den
helige Ande.

Officeren som
grep Paulus
Text: Apg 22:22–30
När han skulle
piska Paulus fick
han veta att denne
var romersk medborgare. Officeraren slutade.

Officeren
Tre officerare
hos Felix
och bakhållet
Text: Apg 23:16–18, Text: Apg 24:22–27
23–24. Paulus tip- Fick uppdrag att
sar en officerare sätta Paulus i förom ett bakhåll.
var men med
Två officerare
lättnader så han
med manskap för kunde få hjälp
Paulus i säkerhet. från sina vänner.

Pilatus beordrade sina soldater att de skulle slå och spotta på Jesus
(Matt 27:27–30). De var troligen från vaktavdelningen av soldater som hade
rest ner från Caesarea vid havet med Pilatus. De flesta av dessa rekryterades
från de med syrisk-grekisk bakgrund och var kända för sin fientlighet mot judar.
Josefus skriver att omkring 50 fKr visade en soldat rumpan för folkmassor som
kommit för att fira påsk, från muren ovanför templet och orsakade ett upplopp.
Gary Manning Jr

Officeren Julius
på Paulus resa
Text: Apg 27:1–44
Julius får ansvar
för Paulus på
resan mot Rom.
Behandlar
honom väl under
hela resan.

Lukas framställer officeren som en
man med plikt- och medkänsla. Han
utför sitt värv (Apg 27). Lukas tycks
inte dela den negativa syn som
många kristna hade vad gäller
romarna och deras militära styrkor.
John Hopkins

Att finna glädjen i Herren

Fil

Se inte till
ert eget bästa
utan också
till andras. Var
så till sinnes
som Kristus
Jesus var.
(Fil 2:4–5)

Bibelbok:
Filipperbrevet
Antal kapitel: 4
Tid: 61–62 eKr
Författare:
Paulus (Fil 1:1)
Litterär stil:
Undervisande/
uppmuntrande
Nyckelord:
Kristus och glädjen
Så ska bilden förstås:
Brevet kallas glädjens
brev och Paulus
uppmanar församlingen i Filippi:
”Gläd er alltid
i Herren”.

Filippi

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRSAMLINGEN
I FILIPPI

ÖVERSIKT AV
FILIPPERBREVET
Trots att Paulus sitter i fängelse finns det ingen självömkan. Istället talar Paulus om
glädjen i Kristus. Det är ett av de få breven i Nya testamentet som inte främst är skrivet
för att adressera problem. Istället vill Paulus uppmuntra och uttrycka sin tacksamhet.
1:1

Jag är glad

1:1

2:30

3:1

Var glada ni också
3:21

4:23

Att glädja sig
i tjänsten

Att glädja sig
i Jesus

Att glädja sig
över välsigelsen

Förkunnelsen
om Kristus

Sinnelaget
hos Kristus

Kunskapen
om Kristus

Friden vi
finner hos Kristus

Jesus vårt liv
och vårt föredöme

Jesus vår kraft
och vår segrare

Geografi

Från Rom (Fil 1:7)

Tidsperiod

Omkring 61–62 eKr, troligen våren 62 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

4:1

4:23

Paulus uppmanar
oss att låta friden
bevara våra hjärtan

3:1

Paulus uppmanar
oss att lära
känna Kristus

Ämnen

2:1

2:30

Att glädja sig
i motgången

Paulus berättar
om sina
erfarenheter

Indelning

1:30

Paulus uppmanar
oss att ha
Kristi sinnelag

Centralt

Tema: Kristus
och glädjen
• Glädje, glädja sig
(minst 15 gånger)
• Tanke, sinnelag, anda
(10 gånger)
• Militära anspelningar pga
alla romerska soldater

• I Kristus, i honom,
i Herren (18 gånger)
• Evangelium (9 gånger)
• Paulus personliga ton
• Timoteus, Epafroditus
och Kristus som exempel
• Vad ska vi tänka på?
• Vad vi lär oss om Kristus

ORD UR
FILIPPERBREVET

4
Gläd er alltid i Herren.
Än en gång säger jag: gläd
er!
5
Låt alla människor se
hur vänliga ni är...
7
Då ska Guds frid, som
övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era
tankar i Kristus Jesus.
Fil 4:4–5, 7

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Paulus stora utmaning om
det kristna livet: Var så till
sinnes som Jesus var och
gläd er alltid i Herren. Central text om Jesu människoblivande.

Kända texter
och sammanhang:
• Fil 1:21 Livet är Kristus
• Fil 2:5–8 Var så till
sinnes om Kristus
• Fil 4:4 Gläd er i Herren
• Fil 4:13 Allt förmår
jag i honom

• Filippi var en liten
stad i Makedonien omkring 5 km från kusten
till Egeiska havet. Staden var en romersk
koloni och hade en
militär fästning.
• Paulus kom till Filippi
på sin andra missionsresa (Apg 16:11–40)
och grundade en
församling där. Lydia
kom till tro (Apg 16:14)
liksom fångvaktaren
(Apg 16:30–31). Vid
besöket mötte han
motstånd och kom
att misshandlas
(1 Tess 2:2).
• Han kom att besöka
staden en andra gång
på sin tredje resa
(Apg 20:1–6).
• Senare i fängelset
i Rom skriver Paulus
brevet till församlingen
(Fil 1:1). Vi ser att församlingen utsatts för
förföljelse (Fil 1:29),
inre splittring (Fil 4:2)
och kanske också
villolärare (Fil 3:2,
18–19).

F

Paulus
uppmanar
oss att alltid
vara glada
(4:4). Hur är
det möjligt
att alltid
vara glad?
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Fil

Några militära
termer och
referenser
i Filipperbrevet
Att bryta upp
(1:23)
Filippi var en militärstad.
Brevet innehåller många
militära referenser. Termen kan användas för att
beskriva ett militärt tillfälligt läger i väntan på att
bryta upp för strid. Paulus
var redo likt en soldat.
Att stå fast
(1:27)
Att stå fasta betyder att
”stå tillsammans”. Den
romerska armén kämpade axel mot axel med
sköldarna i formation.
Det var viktigt att hålla
sin plats i gruppen. Se
även Fil 4:1.
Att inte låta
er skrämmas
(1:28)
Ett uttryck som används
för att beskriva ett
överraskande anfall, en
oväntad attack. Vi ska
stå emot den ondes överraskande attacker som
kan komma likt ett militärt
anfall.
Att vara en
medkämpe
(2:25)
Medkämpe, bokstavligen
medsoldat. Beskriver två
personer i samma armé.
Epafroditus var inte bara
en kämpe, utan en medkämpe, som kämpade en
andlig strid. Används
också i File 2.
Att jaga
mot målet
(3:14)
En konstruktion som
användes för att beskriva
triumfvagnarnas kamp
inne på arenorna. Jakten
att komma först till mållinjen, att vinna loppet.
Alla i staden visste vad
det innebar.
Att ha makt att
lägga allt under
sig (3:21)
Den romerska arméns
målsättning var att med
militär makt lägga allt
under sitt välde. Paulus
säger att Jesus har
makten att lägga allt
under sig och sedan
regera i all evighet.
Att bevara era
hjärtan och era
tankar (4:7)
Bevara betyder vakta. Det
är en militärterm, som
beskriver hur en romersk
soldat med sitt vapen går
fram och tillbaka framför
en port, för att hindra att
någon skulle komma in.
Så skyddar Gud oss.
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Vad Bibeln säger om humör?
Filipperbrevet kallas glädjens brev. Gång
på gång talar Paulus om att vara glada.
Det innebär också att Paulus kopplar
samman vårt humör, vår sinnesstämning med vår tro och med vår
vilja. Några bibliska exempel:

GLÄDJE
(Fil 4:4)

• Vi ska ha vår glädje i Gud. Glädje är
en gåva från Gud (Ps 4:8, 16:11, 68:4).
• Vi kan glädja oss åt Guds skapelse
(Ps 65:14, 96:11).
• Vi kan glädja oss när vi ser Guds
handlande. Glädje är ett gensvar till vad
Gud har gjort (Ps 92:5–7, Jes 44:23).
• Vi kan se glädje i vardagliga ting
(Ps 100:2, Pred 3:22, 9:7).
• Vi kan känna glädje över Guds Ord
(Ps 1:2, 19:9, Jer 15:16).
• Glädje är en del av Andens frukt,
en del av en kristen karaktär (Gal 5:22,
Rom 16:19).
• Glädje innebär inte att trycka undan
och förneka svårigheter (Pred 7:5).
• Evangeliet är ett glädjens budskap
(Ps 40:10). Vi får glädja oss åt människors frälsning. (Luk 15:10, 24:52)
och känna glädje över att få vara Guds
barn (Kol 1:11–12).
• Glädje i hoppet om himlen (Luk 10:20),
och glädje i himlen (Luk 15:7, Upp 19:7).

Gläd
er alltid
i Herren.
Än en
gång
säger jag:
gläd er!
(Fil 4:4)

SORG (Joh 11:35)
• Jesus och lärjungarna
greps av sorg (Matt
26:37, Luk 22:45).
• Det finns en sorg efter
Guds vilja (2 Kor 7:9–11).
• Sorgen kommer att
vändas i glädje (Joh
16:6,20, Upp 21:4), kan
leda till andlig mognad
(Pred 7:3–44, Jak 4:9).
• Det är legitimt att
sörja (Joh 11:19, Apg
8:2), men det finns
tröst (1 Tess 4:18).
• Människor kan orsaka
andra sorg (2 Kor 2:5).

FYRA

SAKER ATT
TÄNKA PÅ
I en kärnfull
vers lyfter
Paulus fram
betydelsen av
vårt tankeliv.
Han säger att
du avgör vad
du tänker på.

RÄDSLA (Jes 43:1)
• Även om han verkar
skrämmande behöver vi
inte vara rädda för Gud
(Luk 1:13, 30, 2:10,
5:10, 8:50, 12:7,32, Apg
18:9, 27:24, Upp 1:17).
• Motsatsen till rädsla är
kärlek (Rut 3:11, 1 Joh
4:18), olydnad kan leda
till rädsla (Rom 13:3–4).
• Herren är med oss mitt
i rädslan (Ps 27:1, Ords
3:25–26, Jes 12:2, Hebr
13:6 jfr Matt 10:28).
• Rädsla kan övervinnas
med viljan (Jos 1:9).

Allt som är
sant och
värdigt...
• Sant betyder
öppet, faktiskt
sant, verkligt (jfr
Joh 3:33, 21:24,
Apg 12:9, 1 Joh
2:8) 26 gånger.
• Värdigt betyder
hedervärt, allvarlig,
ädelt (jfr 1 Tim 3:8,
3:11, Tit 2:2)
4 gånger.

KÄRLEK
• Anden ger oss kärlek
(Rom 5:5, Gal 5:22)
(Luk 7:47, 2 Tim 1:7).
• Kärlek är en drivkraft
för det kristna livet
(2 Kor 5:14, Ef 5:2,
Kol 3:14, Joh 15:13).
• Kärleken är grunden
för vårt vittnesbörd (Joh
13:35).
• Kärleken vill alltid gott
(Rom 13:10), den bygger alltid upp (1 Kor 8:1).
• Kärlek kan vara felriktad (1 Tim 6:10, 2 Tim
4:10, 1 Joh 2:15).

... rätt
och
rent...
• Rätt betyder rättfärdigt (i Guds
ögon), rättvist (jfr
Matt 13:43, Ef 6:1,
Fil 1:7) 80 gånger.
• Rent betyder ren,
cermoniellt ren, en
förutsättning för
tillbedjan (jfr 1 Tim
5:22, Jak 3:17)
8 gånger.

... är värt att
älska och
uppskatta...
• Värt att älska
betyder ger glädje,
fyller med tacksamhet (bara här)
1 gång.
• Uppskatta betyder tala väl/vänligt
om, lovvärt, av
gott anseende
(bara här) 1 gång.
Antal gånger i NT

VREDE (1 Tim 2:8)
• Vredesutbrott ses som
ett uttryck för andlig
omognad (Gal 5:20).
• Vrede är något du kan
behärska med viljan (Jak
1:19, Ef 4:31, Kol 3:8).
• Vreden får konsekvenser i din relation till Gud
(Jak 1:20, 1 Tim 2:8).
• Vrede är inte synd.
Det finns rättmätig vrede
(Ef 4:26)
• Gud är vred över synden – varje dag (Ps 7:12),
domen väntar (Rom 1:18,
2:5).

... kallas dygd
och förtjänar
beröm...
• Dygd betyder moralisk godhet, uppriktighet, goda egenskaper (jfr 1 Pet 2:9, 2
Pet 1:3,5) 5 gånger.
• Förtjänar beröm
betyder godkännande, pris (jfr
Rom 2:29, 1 Kor
4:5, Fil 1:11)
11 gånger

När Paulus skrev brevet till filippierna
var stadens identitet fortfarande tydligt
förknippad med dess militära historia.
Aposteln Paulus väljer att arrangera sitt
brev så att det liknar en befälhavares tal
till sina trupper före ett stort slag.

Kristus är vårt
liv (1:21), vår
förebild i ödmjukhet
(2:5–6), vårt hopp
(3:21) och vår
styrka (4:13).

Dierk Muelller

Jim George

• MEDKÄNSLA
Kristus är förebild
för oss i att visa
medkänsla (Hebr 5:2,
1 Pet 3:8).
• FRID
Frid är alltings rätta
ordning som kommer
av att göra rätt (Fil
4:7,9, 1 Kor 14:33).
• ORO/BEKYMMER
Bön hjälper oss lyfta av
oro, förtröstan driver
bort oro (Joh 14:1, Fil
4:6–7, Matt 6:34).
• AVUND
Var inte avundsjuk, det
leder till oordning och
ondska. Välj att låta bli
(Fil 1:15, 1 Pet 2:1).
• HAT
Hat ses som ett uttryck
för den gamla, syndiga
människan (Tit 3.3).
• STOLTHET
Stolthet går före undergång, som högmod
före fall (Ord 16:18).
• MOD
• Vaka, stå fasta i tron,
var modiga och starka (1 Kor 16:13).
...tänk på
allt sådant.
(Fil 4:8)

Även om många uppmaningar och
utmaningar ges i brevet, genomsyrar ett
stort ämne, en stor fråga, hela brevet.
All undervisning är uttryck för eller
konsekvenser av denna centrala sanning.
Det temat är ”att leva det kristna livet”.
Robert Lightner

Jesus, Herre över kosmos

Kol

Bibelbok: Kolosserbrevet
Antal kapitel: 4
Tid: 60–61 eKr
Författare: Paulus (Kol 1:1)
Litterär stil:
Undervisande/förmanande
Nyckelord:
Kristus och kosmos
Så ska bilden förstås:
Allting, hela universum, är
skapat genom Kristus.

Lev i [Kristus],
rotade och
uppbyggda
i honom och
grundade
i tron i enlighet
med den
undervisning
ni fått.
(Kol 2:6–7)
Kolosse

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRSAMLINGEN
I KOLOSSE

ÖVERSIKT AV
KOLOSSERBREVET

ORD UR
KOLOSSERBREVET

Utmärkande i Kolosserbrevet är ett tydligt fokus på läran om Kristus. Han är Guds
avbild (1:15), skaparen (1:15–17), uppehållaren (1:17), församlingens huvud (1:18),
bäraren av Guds fullhet (1:19), försonaren (1:20) och vårt härlighets hopp (1:27).

1:1

Kristu– Herre
över församlingen

Indelning

1:29

2:1

2:23

3:1

2:23

3:1

Kristus – livets Herre
4:1

Den sunda läran
– vad Jesus har gjort för oss

Ämnen

Hans storhet över oss
– om Jesu person och verk
Paulus bön och undervisning
– att stå på en stabil grund

Vår lydnad mot honom
– om vår tro och våra handlingar
Paulus tillämpningar och förmaningar
– att leva ut en sund tro

Från Rom (Kol 4:18)

Tidsperiod

Omkring 60–61 eKr, troligen hösten 61 eKr

NÄR DU LÄSER

4:18

Det sunda livet
– vad Jesus gör genom oss

Geografi

ATT TITTA EFTER

4:2

4:18

Kristus – Herre
över de troende

Kristus – universums Herre

Kristus – Herre
i vardagen

1:1

Kristus – Herre
i universum

Centralt

Tema: Kristus
och kosmos
• Vad lär du dig om
Kristus och hans storhet?
• Notera alla uppmaningar (speciellt kap 3)
• Hemlighet (4 gånger)
• Kunskap/Vishet

• Notera de många likheterna med Efesierbrevet
• Kopplingen till Filemon
• Alla/överallt/varje
• Fylla/uppfylla/fullhet
• Likhet med andra brev
Paulus skrev (tex Rom
10:12, Gal 3:28, Ef 6:8)

15
Han är den osynlige
Gudens avbild, förstfödd
före allt skapat,
16
för i honom skapades
allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt...
allt är skapat genom
honom och till honom.
17
Han är till före allt, och
allt hålls samman genom
honom.
Kol 1:15–17

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Villoläror har tagit ett
grepp om församlingen.
Paulus går emot villolärorna, ger ett sunt alternativ,
förmanar dem att istället
genom undervisningen bli
rotade i tron.

Kända texter
och sammanhang:
• Kol 1:15–16 Allt
skapades i Kristus
• Kol 2:14–15 Det överkorsade skuldebrevet
• Kol 3:16–17 Gör allt
till Guds ära

• Vad vi vet hade
Paulus aldrig besökt
Kolosse (2:1).
• Församlingen tycks
på något sätt förbunden med två andra församlingar: Laodicea
(2:1) och Hierapolis
(4:13). De ligger i provinsen Asien och under Paulus tid i Efesos
nådde budskapet hela
provinsen (Apg 19:10).
• Vi vet att församlingen haft besök av
Epafras (1:7, 4:12–13,
File 23). De kan också
senare fått besök av
Tychikus (4:7) och
Markus (4:10).
• Paulus kände en
man i Kolosse, Filemon (File 1). Hans
förrymde slav Onesimus skickades av Paulus tillbaka till honom
(4:9, File 12).
• Paulus hade för avsikt att besöka församlingen (File 22).

F

Vad innebär det
att göra något
av hjärtat (3:23)?
Vad i ditt liv
gör du av
hjärtat för att
tjäna Herren?
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Villoläror

Sju typer av
falska lärare
i den kristna
församlingen
Villolärararna
Text: 2 Pet 2:1
De är ledare som
smyger in falska läror.
Utan tvekan motsäger
de centrala läror i den
kristna tron. De leder
sina efterföljare bort
från den sanna läran.

Bedragarna
Text: 1 Tim 6:3–5
De använder och utnyttjar sin position enbart
för personlig vinning.
Deras verksamhet är
bara ett medel mot ett
mål. ”De menar att gudsfruktan ska ger vinst”.
De falska
profeterna
Text: 1 Joh 4:1
De kallar sig profeter
och hävdar att de har
gudomliga tilltal utöver
vad Skriften säger. Till
orden knyts ofta ett krav
på att andra ska underkasta sig deras auktoritet.

Missbrukarna
Text: 2 Pet 2:2, Jud 4
De använder sin position
för att utnyttja enskilda
människor. De strävar
efter makt och kontroll,
söker sex eller pengar
och lämnar sårade människor efter sig.

Splittrarna
Text: Jud 18–21
Går in för att genom falska
läror och genom att spela
ut människor mot varandra skapa läger och fraktioner som leder till motsättning och splittring. Vill
gärna ha egna följare.

Kittlarna
Text: 2 Tim 4:3–4
Väljer att säga det människor vill höra, det som
kliar dem i öronen. Talar
sällan om synd, lovar framgång, helande och välsignelse. Drivs av att vara
populära och få beröm.

Spekulanter
Text: Hebr 13:9, 1 Kor 4:6
Är besatta av nyheter och
de senaste trenderna.
Gillar metoder och tekniker. De lyfter fram detaljer men bryr sig inte om
helhet, de går ofta utöver
vad bibeltexten säger.
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Villoläror i den tidiga kyrkan

Redan under Nya testamentets tid utvecklades villoläror i församlingarna. Vi ser några tydligt och andra kan vi se tidiga spår
av som sedan under de första århundradena utvecklades till uppenbara villoläror. Här är en sammanställning av några:

Finns
under yt
i Koloss an
er
brevet -

Gnosticism – att söka
den hemliga kunskapen

• Betydelse: Av grekiskans ”gnosis” som
betyder kunskap. Menar att det finns en
dold kunskap, tillgänglig bara för vissa.
• Beskrivning: Ett tankesystem där det
kroppsliga föraktas och det andliga
upphöjs. Allt jordiskt anses som ont. Målet
är att uppnå frälsning genom högre
kunskap om de kosmiska krafterna. Nådde
sin höjdpunkt omkring 80–160 eKr.
• Paulus svar: I [Kristus] är vishetens och
kunskapens alla skatter gömda (Kol 2:2–4).
• Avståndstagande: Irenaeus 185 eKr

Finns
under yt
i Koloss an
er
brevet -

Mysteriekult – ge sig
hän i mystiska ritualer

• Betydelse: En religionsform där delar
av det kultiska inslagen är hemliga,
tillgängliga bara för de invigda.
• Beskrivning: Gudar och andliga väsen
tillbes genom riter, offer, danser och extatiska
inslag. Inte ovanligt att man lånade inslag från
andra religioner. Målet var att på något sätt
förenas med de himmelska krafterna.
• Paulus svar: Han [Jesus] är den osynlige
Gu- dens avbild, förstfödd före allt skapat
(Kol 1:15–16).
• Avståndstagande: Kol 2:18–19

Pelagianism – vi föds
goda, utan synd

• Betydelse: Menar att människan föds
utan arvsynd och har i sig själv, utan Guds
hjälp, förmågan att välja mellan gott och ont.
• Beskrivning: Betonar den fria viljan. Människans frälsning beror slutligen på hennes
egen vilja. Förkastar tanken på nåden. Semipelagianism: Nåden hjälper den fria viljan.
• Paulus svar: Av nåden är ni frälsta
genom tron, inte av er själva. Guds gåva är
det, inte på grund av gärningar (Ef 2:8–9)
• Avståndstagande: Kyrkomötet i Kartago
418 eKr

Finns
under yt
i Koloss an
er
brevet -

Antinomism – att
strunta i Guds lag

• Betydelse: Menar att det inte finns några
absoluta moraliska värden som den troende
behöver sträva efter att följa.
• Beskrivning: Alla får själva bestämma
vad de anser vara rätt. Kommer ur gnostiskt
tänkande. När det andliga ses som skilt
från det jordiska spelar det jordiska mindre
roll. Målet är att få leva som man själv vill.
• Paulus svar: Ni har klätt av er den gamla
människan med hennes gärningar och klätt
er i den nya människan (Kol 3:9–10).
• Avståndstagande: 1 Tess 1:8

Finns
under yt
i Koloss an
er
brevet -

Judaism – bli jude
först, kristen sen

• Betydelse: Menar att alla kristna också
måste bli judar för att bli sanna troende.
• Beskrivning: Anser att man är tvungen att
vara jude och leva efter alla judiska bud för
att kunna räddas av Jesus. Kräver omskärelse och efterlevnad av de judiska
matbuden (Jfr Gal 2:11–14). Målet är att
alla kristna ska leva på judiskt vis.
• Paulus svar: Låt därför ingen döma er för
vad ni äter och dricker... själva verkligheten
är Kristus (Kol 2:16–17, jfr Gal 3:11–14).
• Avståndstagande: Apg 15:22–29

Finns
under yt
i Koloss an
er
brevet -

Arianism – Jesus
är skapad av Fadern

• Betydelse: Menar att Sonen, är född/
skapad av Fadern. Förnekar treenigheten.
• Beskrivning: Fadern är den enda sanne
Guden. Sonen är inte evig. Fadern födde/
skapade Sonen före tidens början. Sonen
är inte Gud på samma sätt som Fadern
men den högste av alla skapade varelser.
• Paulus svar: Han [Jesus] är den osynlige
Gudens avbild, förstfödd före allt skapat
(Kol 1:15–16).
• Avståndstagande: Biskopen av Alexandria 319 eKr, kyrkomötet i Nicaea 325 eKr

Doketism – Jesu död
är en illusion

Adoptionism – Jesus
inte fullt ut gudomlig

• Betydelse: Menar att Jesus föddes som
människa och senare adopterades av
Gud till ”Son”, när Kristus/Anden kom
över honom som en duva vid dopet.
• Beskrivning: Förnekar Jesu preexistens,
Jesus ses som en del av gudomen men
inte gudomlig på samma sätt som Fadern.
• Paulus svar: Han var till i Guds gestalt
men räknade inte jämlikheten med Gud
som segerbyte... (Fil 2:6–7).
• Avståndstagande: Antiokia 264–269 eKr,
kyrkomötet i Nicaea 325 eKr

Modalism – Gud är
en, och bara en

• Betydelse: Menar att Jesu fysiska kropp
och korsfästelsen var en illusion. Jesus var
en ande och kunde därför inte dö fysiskt.
• Beskrivning: Ur gnosticismen. Kristus,
hans kroppsliga mänskliga form, anses skenbar. Målet är att förenas med Gud på ett
andligt plan där försoning inte är nödvändig.
• Johannes svar: Varje ande som bekänner
att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den
är från Gud (1 Joh 4:2, 2:22–23, 2 Joh 7)
• Avståndstagande: Kyrkomötet i Nicaea
325 eKr

• Betydelse: Senare lära som förnekar
treenigheten. Även kallad sabellianism.
• Beskrivning: Menar att Gud är en person
som uppenbarar sig på tre olika sätt (modi)
Fader, Son och Ande. Tex att treenigheten
liknas vid is,vatten och ånga är modalism.
• Johannes svar: [Jesus:] Världen måste
förstå att jag älskar Fadern och gör som
Fadern har befallt mig (Joh 14:31, se även
Luk 22:42, Tit 2:13).
• Avståndstagande: Påve Dionysius 261
eKr, Nicaenska trosbekännelsen 381 eKr

genom sina budskap förledde troende att
vara otrogna (Upp 2:20)
SOM HAMNADE SNETT
• Filetus, Hymeneus och Alexander:
• Barjesus: En falsk profet som utövade Led skeppsbrott i tron. Ledde upplopp mot
Paulus (1 Tim 1:19–20, 2 Tim 2:17, 4:14)
magi (Apg 13:6)
• Demas: Fattade kärlek till den här
• Elymas: En trollkarl som försökte
världen och övergav Paulus (2 Tim 4:10)
hindra evangeliet (Apg 13:8)
• Isebel: En falsk profetissa i Tyatira som • Diotrefes: Skapade oreda för Gaius

Motarbetade gästfrihet, försökte hindra
andra att visa omsorg (3 Joh 9–11).
• Evodia och Syntyche: Orsakade
Paulus problem genom konflikt (Fil 4:2–3)
• Fygelus och Hermogenes: Vände
sig bort från Paulus (2 Tim 1:15)
• Nikolaiterna: Troligen en sekt med
tillåtande sexualmoral (Upp 2:6,15)

NÅGRA PERSONER

Vad Bibeln lär om Jesus Kristus
I Filipperbrevet och Kolosserbrevet finns några av de centrala texterna för vår förståelse av Jesu person och verk. Paulus skriver
om Jesu preexistens, hans skaparverk och hans inkarnation. Här är några huvuddrag i en biblisk kristologi.

Kristus är upphovsmannen till allt
– hans skaparverk
Texter: Kol 1:15–17, Joh 1:10, Hebr 1:2
Jesus är inte skapad. Genom ”honom skapades allt
i himlen och på jorden, synligt och osynligt” (Kol 1:16).
Han är upphovsmannen, skaparen till universum.

Central
text i
Kolosser
brevet

Gamla testamentet

Kristus är en evig del av gudomen
– hans preexistens
Texter: Kol 1:15–17, Fil 2:6, Joh 1:1–18, 17:5,24
Jesus är för evigt en del av Gudomen. Han existerar
före skapelsen. ”Han är till före allt” (Kol 1:17). Det fanns
aldrig en tid då Han inte fanns.

Central
text i
Kolosser
brevet

Kristus uppenbarar sig i en fallen värld
– hans teofanier
Texter: 1 Mos 18:1–3, 32:24–30, Jos 5:13–15, Apg 7:30–31
Under Gamla testamentets tid uppenbarade sig Jesus
synligt, kroppsligt för enskilda personer. Teofani betyder
”Gud synlig/uppenbarad”. Kallas ofta ”Herrens ängel”.
Kristus blir människa
– hans inkarnation
Texter: Fil 2:6–8, Joh 1:14 (inkarnation betyder ”i köttet”)
Vid ett tillfälle i historien (Gal 4:4) tar Jesus mänsklig
gestalt. Han upphör inte att vara Gud. Han är sann Gud
och sann människa. De två naturerna kan aldrig delas.

Central
text i
Filipperbrevet

Inkaarnation

Kristus uppstår från de döda
– hans uppståndelse
Texter: 1 Kor 15:1–11,14, Matt 28:1–10, Joh 20:1–10
Jesus uppstår från de döda på tredje dagen. Jesus uppstår kroppsligen, graven är tom. Uppståndelsen bekräftar
att Jesus triumferat över döden, att han är Messias.

Nya testamentet

Kristus ger sitt liv i vårt ställe
– hans ställföreträdande försoningsdöd
Texter: 1 Pet 2:24, 3:18, 2 Kor 5:21, Jes 53:3–7
Jesus dör på korset i vårt ställe. Han tar på sig vår synd
och genom sin död betalar han vår skuld inför Gud. Alla
hinder som står mellan oss och Gud har undanröjts.

Kristus sätter sig på Faderns högra sida
– hans himmelsfärd
Texter: Luk 24:50–53, Apg 1:6–11, 1 Joh 2:1, 1 Pet 3:22
Jesus lyfts upp inför apostlarnas ögon och tas upp till
himlen. Han sätter sig på Faderns högra sida, för nu vår
talan i himlen och makter har blivit underställda honom.
Kristus kommer tillbaka
– hans roll som domare
Texter: Joh 5:22, 2 Tim 4:1, Matt 25:31–32, 2 Tess 1:7–9
Jesus ska återvända till jorden på samma sätt som han
lämnade den. Han ska komma tillbaka för att döma. Han
kommer att döma alla och hans dom blir rättvis.
Kristus blir till slut allt i alla
– hans slutliga triumf
Texter: Upp 22:4–5, Rom 8:22–23
Till slut kommer evigheten att bryta in. Hela skapelsen
ska befrias. Och de som tagit emot Guds frälsning
kommer att leva i Jesu närhet i all evighet.

De två naturernas enhet innebär att
de inte verkar oberoende av varandra. Jesus verkade inte i sin gudomlighet
ibland och i sin mänsklighet vid andra
tillfällen. Hans handlingar var alltid
gudomligt mänskliga vid varje tillfälle.

Millard Erickson

Inkarnationen var inte ett tillfälligt arrangemang som slutade med hans död och uppståndelse, utan som Skriften tydligt visar, så består
hans mänskliga natur för evigt. Hans jordiska kropp
som dog på korset omvandlades till en uppståndelsekropp väl lämpad för hans tjänst i himlen.
John Walvoord

Kristologi

Vad betyder
det att
Jesus blev
människa?
Jesus är evig Gud
och ger aldrig upp
sin gudomlighet
Jesus är Gud i evighet.
Han är Gud, har alltid
varit Gud och kommer
alltid att förbli Gud. Hans
människoblivande (inkarnationen) förändrar inte
hans gudomlighet (Hebr
13:8).
Jesus blir
i inkarnationen
sann människa
I människoblivandet blir
Jesus även sann människa, men utan synd.
Han blir människa som
människan var före syndafallet (Joh 1:14, Hebr
4:15, Fil 2:6–7, Hebr 2:14,
1 Joh 4:2–3).
Jesus utgav
sig själv
– kenosis
Att Jesus ”utgav sig själv”
(gr. kenosis, Fil 2:7) innebar inte att han gav upp
några av sina gudomliga
attribut utan att han frivilligt begränsade sitt oberoende bruk av dem i enlighet med sitt syfte på jorden.
Jesus är ändå
bara en
enda person
Jesus är därefter sann
Gud och sann människa.
Han är hundra procent
Gud och hundra procent
människa. Han är inte
hälften Gud och hälften
människa, utan fullt ut
Gud och människa.
Det mänskliga
och gudomliga
kan inte skiljas åt
Den hypostatiska enheten
innebär att Jesu gudomlighet och mänsklighet aldrig
kan brukas oberoende av
varandra. Jesus gör aldrig,
och kan inte göra, något
enbart som Gud eller
enbart som människa.
Jesus var medveten om sin
gudomlighet
Jesus var hela tiden medveten om sin gudomlighet.
Det är inte så att han vid
ett tillfälle insåg att han
var gudomlig eller att
gudomligheten vid något
tillfälle kom över människan Jesus.
Jesu inkarnation
är evig, han är
människa i dag
Jesus är fortfarande sann
människa. Hans gudomliga och mänskliga naturer
har inte delats. Graven är
tom för att Jesus har uppstått kroppsligen och nu
lever i en uppståndelsekropp (1 Kor 15: 42–44).
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1 Tess

Att finna tröst i hoppet

Från er har
Herrens ord gett
eko, inte bara
i Makedonien
och Achaia, utan
överallt har er
tro på Gud blivit
känd så att vi
inte behöver
säga något mer.
(1 Tess 1:8)

Tessalonike

Bibelbok: Första Tessalonikerbrevet
Antal kapitel: 5
Tid: 50–51 eKr
Författare: Paulus (1 Tess 1:1)
Litterär stil: Undervisande/förmanande
Nyckelord: Trösten i Jesu återkomst
Så ska bilden förstås: Tessalonikerna
var oroliga för att de som dog inte skulle
få vara med vid Jesu återkomst. Men vid
Jesu återkomst finns inget att oroa sig för.
Därför finns det tröst att hämta i tanken
på att Jesus kommer tillbaka.

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRSAMLINGEN
I TESSALONIKE

F

ÖVERSIKT AV
FÖRSTA TESSALONIKERBREVET
Ett av Paulus tidiga brev. Troligen skrivet från Korint under den andra missionsresan.
Timoteus har kommit från Tessalonike med nyheter om situationen och Paulus
skriver för att reda ut missförstånd, inte minst kring frågan om Jesu återkomst.

1:1

Indelning

1:10

3:13

Vad som ska komma

4:1

4:18 5:1

Paulus börda för tessalonikerna
– instruktioner till församlingen

Personligt och historiskt
– om tron och kärleken

Praktiskt och förmanande
– om det kristna hoppet

Att se tillbaka
– ord av förmaning

Att se framåt
– ord av tröst

Ämnen

Geografi

Från Korint (Apg 18:1,5)

Tidsperiod

Omkring 50–51 eKr, troligen försommaren 51 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Trösten i Jesu
återkomst
• Jesu återkomst (nämns
i varje kapitel)
• Kärleken mellan bröder
• Vad sägs om Paulus
karaktär och arbetssätt?
• Tro, hopp och kärlek

5:28

5:28

Paulus hjärta för tessalonikerna
– reflektioner om församlingen

Är du orolig
inför Jesu
återkomst?
Eller finner du
tröst i tanken?
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2:1

3:13 4:1

Påminnelse – hur
Paulus vill de
ska leva

Vad som har skett

Vägledning – vad
Paulus
undervisar

1:1

Metoder – hur
Paulus
arbetar

Centralt

Minnen – vad
Paulus
berättar

• En viktig hamnstad
och huvudstad i den
romerska provinsen
Makedonien. Låg efter
den romerska vägen
Via Egnatia.
• Paulus kom hit på sin
andra missionsresa
tillsammans med Silas
och Timoteus (Apg
17:2–4). Han stannade
minst en månad (Apg
17:2), en församling
grundades bestående
mest av hedningar
(Apg 17:4). Men Paulus mötte motstånd
och tvingades fly (Apg
17:5–10).
• Från Aten sände
Paulus Timoteus till
församlingen för att
uppmuntra dem och
för att få information
(1 Tess 3:1–2).
• Både Första (omkring 50–51 eKr) och
Andra Tessalonikerbrevet (kort därefter)
skrevs från Korint.
• Paulus kommer tillbaka till staden under
den tredje missionsresan, troligen två
gånger (Apg 20:2–3).

• Jämför ”som en mor” och
”som en far” (2:7,11)
• Goda saker Paulus berömmer dem för (13 olika)
• Anklagelser mot Paulus?
• Vad sägs om Anden?
• Alla uppmaningar till
praktisk handling (kap 5)

ORD UR
FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

2
Ni vet själva mycket väl
att Herrens dag kommer
som en tjuv om natten.
3
När folk säger: ”Fred
och trygghet”, då drabbar
undergången dem lika
plötsligt som värkarna hos
en kvinna som ska föda,
och de slipper inte undan.
1 Tess 5:2–3

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Till en ung församling
under förföljelse. Paulus
vill reda ut missförstånd
och visa att Jesu återkomst
är grunden för hopp och
tröst mitt i lidandet.

Kända texter
och sammanhang:
• 1 Tess 4:13 Hopp
i sorgen
• 1 Tess 4:18 Trösta
varandra med dessa ord
• 1 Tess 5:20–21
Pröva profetian

Vad händer vid Jesu återkomst?

• Jesu återkomst är ett
centralt tema
i brevet. Varje
kapitel innehåller en referens till den
yttersta tiden
och vad Jesu
återkomst
betyder för
den troende.

Föredömen
i väntan
De blev ett
föredöme för
alla troende i
området, och
väntade Guds
Son från himlen (1:7,10).

Fläckfria
i helighet
Han ska styrka era hjärtan,
göra er fläckfria inför Gud
när Herren
Jesus kommer (3:13).

Ärekrans
inför Herren
När Paulus
talar om dem
som sin ära
och sitt hopp
inför Jesus
när han kommer (2:19).

Tröst för
de oroliga
Trösta varandra med
vissheten om
att vi ska möta och vara
hos honom
alltid (4:17).

Bevarade när
han kommer
Bön om att
Gud ska
bevara ande,
själ och kropp
tills Herren
Jesus kommer (5:23).

Sju steg när Jesus kommer tillbaka

Inledande
signaler
Vad som är
startsignaler
vid Herrens återkomst: ”När en
befallning ljuder,
en ärkeängels
röst och en Guds
basun...” (4:16).

Herren kommer
ner från himlen
Det är starten på
det vi kallar Jesu
återkomst. Han
lämnar himlen för
att återvända”...då
ska Herren själv
komma ner från
himlen...” (4:16).

De som dött
ska uppstå
Det första som
sker vid Jesu
återkomst är att
de döda uppstår.
”... och de som
har dött i Kristus
ska uppstå
först...” (4:16).

Därefter rycks
vi upp i luften
Efter det ska de
som fortfarande
lever ryckas upp
”...Därefter ska
vi som lever och
är kvar ryckas
upp bland
skyar...” (4:17).

Där möter
vi Herren
De som uppstått
och de som
lever ska möta
Herren i luften
”...tillsammans
med dem för att
möta Herren i
rymden...” (4:17).

Så ska vi vara
tillsammans
Det är ett möte
som innebär att vi
därefter alltid ska
vara med Herren.
”...och så ska
vi alltid vara
hos Herren...”
(4:17).

Allt detta är
ord till tröst
Tanken att vi alla
ska möta Herren
tillsammans är
ord av tröst.
”...Trösta därför
varandra med
dessa ord.”
(4:18).

Tre teman som Paulus lyfter fram

Så består
nu tro...

Uthållighet
i hoppet

Gärningar
i tro
• DEFINITION: Grundordet betyder tro,
förtroende, förtröstan eller trohet.
• EXEMPEL:
1. Herrens ord har gett eko, överallt har
deras tro på Gud blivit känd (1:8)
2. De tog emot Guds Ord och Ordet var
verksamt i dem som tror (2:13).
3. De uppmanas ta på sig tron som
en rustning (5:8, jfr Ef 6:16)
• ANDRA TEXTER: 1:3, 1:8, 2:13, 3:2,
3:5, 3:6, 3:7, 3:10 och 5:8

ATT PRÖVA

PROFETIOR

Paulus talar om
profetior, om människor som säger
att de tar emot ord
från Gud (5:20–21).

• DEFINITION: Grundordet betyder
hopp, förväntan, även förtröstan.
• EXEMPEL:
1. De troende i församlingen ger Paulus
hopp inför Jesu återkomst (2:19)
2. Den troende har ett hopp i ljuset av
att Jesus ska komma tillbaka (4:13)
3. De uppmanas ta på sig hoppet om
frälsningen som en hjälm (5:8, jfr Ef 6:17)
• ANDRA TEXTER: 1:3, 2:19, 4:13,
5:8

Förakta inte,
pröva allt
Pröva allt betyder undersök.
Vi har rätten och skyldigheten
att pröva och jämföra det som
sägs med vad Gud säger i sitt
Ord (jfr Apg 17:11).

Arbete
i kärlek (1 Tess 1:3)
• DEFINITION: Grundordet betyder
kärlek, välvilja, god vilja eller aktning.
• EXEMPEL:
1. Uppträd kärleksfullt, som en mor
som sköter om sina barn (2:7)
2. Visa syskonkärlek, och vi kan
göra det ännu mer (4:9–10)
3. De uppmanas ta på sig kärleken
som en rustning (5:8, nämns inte i Ef 6)
• ANDRA TEXTER: 1:3, 2:7, 3:6, 3:12,
4:9 (syskonkärlek), 4:10, 5:8, 5:13

Behåll bara
det goda
Allt som sägs i en profetia behöver inte vara gott, dvs äkta. Vi
ska behålla det som tål granskning. Det som är gott är det som
står i samklang med Guds Ord.

Vi lär oss
hur den helige
Ande leder
Text: Apg 16:6–10
Anden ledde Paulus till
Tessalonike genom att
”hindra” (16:6) och att
”kalla” (16:10). Att få ”nej”
är lika mycket en Andens
ledning som att få ett
tydligt ”ja”.
Vi lär oss att leva
så att vi vinner
förtroende
Text: 1:7–10
Det var inte bara att de
blev efterföljare till Paulus
(1:6), utan att de själva
blev föredömen för andra.
Genom deras föredömen
fick andra se vad kristen
tro innebär (jfr 2 Tim 2:2).
Vi lär oss att
målet med tron är
att behaga Gud
Text: 2:4,12, 4:1
Det kristna livets yttersta
mål är att ära och behaga Gud. Det sker inte
först och främst genom
yttre handlingar utan
genom hjärtats längtan
och inriktning.
Vi lär oss att
ledarskap handlar
om omsorg
Text: 2:7,11
Paulus beskriver sin omsorg om tessalonikerna
både som ”en mor” och
som ”en far”. Det handlar
om att vara kärleksfull, att
förmana, uppmuntra, visa
omsorg och leda.

...och kärlek, dessa tre,
och störst av dem
är kärleken
(1 Kor 13:13)

...hopp...

1 Tess

Sju lärdomar
från Paulus
möte med
tessalonikerna

Vad är mänsklig
tolkning?
Alla budskap måste tolkas.
Agabus och Paulus får samma
ord från Gud en budskapet
tolkades på motsatta sätt (Jfr
Apg 20:23 och 21:10–14).

Vi lär oss sträva
efter ett lugnt
liv av arbete
Text: 4:11–12
Kristet liv levs i vardagen
mer än genom de exceptionella undantagen.
Vi ska leva lugnt, arbeta,
sköta oss så att vi genom
våra liv väcker respekt
hos utomstående.
Vi lär oss att
det finns tröst
i Jesu återkomst
Text: 4:17–18, 5:10–11
Tanken på Jesu återkomst kan väcka rädsla,
men Paulus lär att för
den troende är tanken
– om den förstås rätt –
både till tröst och uppbyggnad.
Vi lär oss att
profetior alltid
måste prövas
Text: 5:20–21
Paulus pekar på att vi inte
ska falla pladask för varje
budskap som sägs komma från Anden. Allt ska
prövas, bara det som är
gott, det som stämmer
med Ordet ska accepteras.
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Yttersta tiden

Fem kronor
och kransar
i Nya testamentet

Ordet som används i de
fem texterna kan översättas krona eller kans.

En segerkrans
som aldrig vissnar
(1 Kor 9:25)
Segerkransen representerar det oförgängliga,
det som består efter livet.
Orsak: En belöning för
ett disciplinerat liv, för att
ha kämpat utan att ge upp.

Vår ärekrans
inför vår Herre
(1 Tess 2:19)
Lärjungarnas liv är en ärekrona för Paulus att stolt
visa upp vid Jesu ankomst.
Orsak: Att de med sina
liv ärar Gud, det högsta
mål man kan tänka sig.

Tre synsätt på den yttersta tiden
Det finns olika synsätt på hur texten i Första Tessalonikerbrevet om Jesu återkomst ska förstås. Jesus kommer ner från
himlen och de troende ska möta honom i rymden. Men när händer det? Och hur passar det in i Guds övergripande plan?

ORDNINGEN
PÅ KOMMANDE
HÄNDELSER
Jesu
uppståndelse
Luk 24
Församlingens
tid
Apg 2 och framåt

Här er
n
e
b fin ss
o
vi
nu

Premillennialism

Postmillennialism

Amillennialism*

Pre betyder före,
millennium betyder
tusen och syftar på
tusenårsriket. Jesus
kommer tillbaka
före tusenårsriket.

Post betyder efter,
millennium betyder
tusen och syftar på
tusenårsriket. Jesus
kommer tillbaka efter
tusenårsriket.

A betyder inte,
millennium betyder
tusen och syftar på
tusenårsriket. Ser
tusen år som en
symbol för kyrkans tid.

Församlingen

Församlingen

Synen på uppryckandet**
(1 Tess 4:15–17)
Ses som en separat händelse under en sjuårsperiod före tusenårsriket.
Jesus hämtar de troende.
Han återkommer sedan
till jorden efter tusen år.
Fyra olika versioner:
1) I början av... 2) I mitten
av... 3) I slutet av... 4) I
flera steg under... de sju åren.

Församlingen –
tusenårsriket är nu

Tusenårsriket

Jesu återkomst
Rättfärdighetens
segerkrans
(2 Tim 4:8)
En segerkrans som ligger
och väntar på den troende till domens dag.
Orsak: En belöning för
trofast tjänst och ett fullbordat livsverk.

Jesu återkomst
(före tusenårsriket)

Jesu återkomst
(efter tusenårsriket)

Jesu återkomst
(efter tusenårsriket)

Synen på uppryckandet (1 Tess 4:15–17)
Ses som inledningen på Jesu återkomst till jorden
vid tidens slut. De heliga ska möta Herren i rymden
och omedelbart därefter återvända till jorden tillsammans med Jesus för att döma nationerna och
för att sedan vara med honom i evighet.
Tusenårsriket

Livets krona
(Jak 1:12,
Upp 2:10, 4:4)
Livets krona är en symbol
för det eviga livet. Det är
kronan som är själva livet.
Orsak: En belöning till
den som hållit ut genom
prövningar och motgångar.

Den yttersta
domen
Upp 20:11–15
Domen

Domen

Domen

Ny himmel och
ny jord

Ny himmel och
ny jord

Ny himmel och
ny jord

Evigheten
Upp 21–22
Härlighetens
segerkrans
(1 Pet 5:4)
En segerkrans som aldrig
vissnar att få ta emot när
den högste herden kommer.
Orsak: En belöning för
väl utfört arbete som
herde för Guds flock.
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** Historisk premillennialism talar inte om en
period av sju år i samband med Jesu återkomst. De rättfärdiga uppstår före tusenårsriket, de orättfärdiga uppstår och döms efter.

Det finns en tolkningsgrund både för den premillennialistiska
och den amilennialistiska tolkningsmodellen. Det är korrekt som
premillennialisten hävdar att man ska förstå de bibliska texterna
bokstavligt om inte sammanhanget föreslår något annat. Men en amillennialist är också korrekt när han hävdar att det mesta av profetiorna
och apokalyptiken är symboliska, vilket motiverar en symbolisk tolkning.
Henry Virkler

Förespråkare påpekar att termen inte är bra.
För en amillenialist anser sig tro på tusenårsriket. Han tror däremot inte att det rör sig
om tusen bokstavliga år. Andra termer som föreslås är nuncmillennialism (där ”nunc” betyder
”nu”) eller inaugurated millennialism (där
”inaugurated” betyder ”igångsatt”).

När väntan på Jesus går snett
Bibelbok: Andra Tessalonikerbrevet
Antal kapitel: 3
Tid: Omkring 50–51 eKr
Författare: Paulus (1 Tess 1:1)
Litterär stil: Undervisande/förmanande
Nyckelord: Väntan på Jesu återkomst

Så ska bilden förstås:
Tessalonikerna har hört om Jesu
återkomst. Men något har gått snett.
De är så upptagna med att vänta på
hans snara återkomst att de slutar
jobba och ta sitt ansvar för vardagen.

2 Tess

Jämförelse
Första och
Andra Tessalonikerbrevet
Varför Paulus
skrev brevet
Första: Timoteus har
varit hos dem (3:2) och
lämnar besked till Paulus
hur läget är (3:5).
Andra: Vem uppgiftslämnaren är till Paulus
för det andra brevet vet
vi inte (”vi hör”, 3:11).
Vem de
lyssnar till
Första: Lyssnade på
Paulus. Blev hans efterföljare och tog emot
ordet (1:6, 2:13).
Andra: Lyssnade på
ord från skribenter
av falska brev (2:2)
med falsk lära.
Paulus
tonläge
Första: Familjärt, varmt
och nära. Paulus som
en mor och en far för
dem (1:2, 2:7,11,13).
Andra: Mer formellt.
Paulus som en lärare till
sina elever, ett brev på
avstånd (1:3, 3:6,12).

ÖVERSIKT AV
ANDRA TESSALONIKERBREVET
Det har gått några månader sedan Paulus skrev det första brevet. Han är kvar i Korint
och får höra vad som händer 60 mil längre norrut. Tessalonikerna möter fortfarande
förföljelse och villoläror om Jesu återkomst cirkulerar. Paulus vill leda dem rätt.

Indelning

Ämnen

1:12

2:1

Förklaring av
vad som händer
när Jesus
kommer tillbaka

1:1

2:1

Förklaring av
Herrens dag

2:17

3:1

2:17

3:1

Vänta
på Herren
Förmaning om hur
vi ska leva i ljuset
av att Jesus
kommer tillbaka

Uppmuntran
i förföljelsen

1:12

Varning för
falsk undervisning
om hur Jesus
kommer tillbaka

Centralt

1:1

3:18

Tacksägelse – för
deras andliga mognad

Undervisning – om
den sunda läran

Tillrättavisning – av
osunt beteende

En grupp troende
som lider förföljelse

En grupp troende
som skräms av falska brev

En grupp troende
som flyr från ansvaret

Att hoppas på den
som ska komma

Att skydda sig mot dem
som vill förvränga

Att ta konsekvenserna
av tron i dag

Geografi

Från Korint (Apg 18:5)

Tidsperiod

Omkring 50–51 eKr, troligen sommaren 51 ekr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

3:18

Tema: Väntan på
Jesu återkomst
• Herrens dag och
den laglöse
• Vad lär du dig om Jesu
återkomst? Vad måste
ske innan återkomsten?
• Vad lär vi du om Jesus?

• Fyra böner (1:1–2, 2:16,
3:5, 3:16)
• Lärans betydelse (2:15)
Vilka läror nämns?
• Vad gör tessalonikerna
bra? Vad kan du lära?
Uppmaningar som Paulus
riktar till tessalonikerna

ORD UR
ANDRA TESSALONIKERBREVET

1
När det gäller vår Herre
Jesu Kristi ankomst och
hur vi ska samlas hos
honom ber vi er, bröder,
2
att inte plötsligt tappa
fattningen. Låt er inte
skrämmas av någon ande
eller av något ord eller
brev som påstås komma
från oss och som säger att
Herrens dag är här.
3
Låt ingen bedra er på
något sätt.
2 Tess 2:1–3

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Paulus har fått höra att
läran om Jesu återkomst
nu gått överstyr hos tessalonikerna. Han varnar för
falsk lära och oansvarigt
sätt att leva.

Kända texter
och sammanhang:
• 2 Tess 2:1–3 Tappa inte
fattningen
• 2 Tess 3:10 Den som inte
arbetar ska inte äta
• 2 Tess 3:13 Tröttna inte
på att göra gott

Paulus
anslag
Första: Paulus uppmuntrar tessalonikerna
för att de lever som
föredömen (1:7).
Andra: Paulus förmanar
Tessalonikerna för att
de väljer att leva oansvarigt (3:6,11).
Reaktion på
tanken om
Jesu återkomst
Första: Oroliga för vad
som ska hända dem som
dör. Tröstas av läran om
Jesu återkomst (4:15–18).
Andra: Tappar fattningen
och slutar arbeta. Förmanas att i stället leva
ansvarigt (2:1–3, 3:11).
Perspektiv på
Jesu återkomst
Första: Fokuserar på
vad som händer när Jesus
kommer tillbaka och vi får
möta honom (4:16).
Andra: Fokuserar på hur
vi kan vänta på Jesus och
leva innan han kommer
tillbaka (2:3–12).
Tidsperspektiv
på Jesu
återkomst
Första: Tycks betona
att vi ska vänta Jesu återkomst när som helst. Att
vara redo (4:15).
Andra: Tycks betona att
vi ska leva som om Jesus
dröjer och att andra saker
måste ske först (2:1–12).
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2 Tess

Sju tillämpningar från
Andra Tessalonikerbrevet
Var tacksam
för allt som
Gud ger
Text: 2 Tess 1:1–4
Tessalonikerna är exempel. Paulus tackar Gud
för att deras tro växer
sig stark, för kärleken
de har till varandra och
för att de är uthålliga
under svårigheter.

Var uthålliga
under förföljelse
och lidande
Text: 2 Tess 1:4–7
Mitt i förföljelsen och
lidandet visar de tro och
uthållighet. Rättvisa
kommer att skipas och
Gud kommer att äras
genom att vi står ut när
det är som svårast.

En biblisk syn på arbete
Medlemmar i församlingen tycks ha missförstått frågan om Jesu återkomst. De slutade arbeta därför att de trodde Jesus skulle
komma vilken dag som helst (2:1–2, 3:6). Paulus förmanar dem att inte vara någon till last. Vid sitt besök arbetade han dag och
natt för att förtjäna sitt levebröd. Därigenom gav han dem ett exempel och en förebild för en biblisk syn på arbete.
Att arbeta är ett
sätt att leva ett
ansvarigt kristet liv
Text: 2 Tess 3:6–7,11
Tessalonikerna hade fått för
sig att det var andligt att
inte jobba i väntan på Jesu
återkomst. Men Paulus
kallar det oansvarigt. Att
arbeta och försöka försörja
sig är ett kristet ansvar.
Det finns ett sunt
samband mellan
arbete och lön
Text: 2 Tess 3:7,10,12
jfr 1 Tess 2:9–10
Paulus argumenterar
att han inte vill vara
någon till last. Det
tycks finnas ett sunt
samband mellan
arbete och inkomst.

Det yttersta
målet med livet
är att ära Gud
Text: 2 Tess 1:11–12
Lev så att Gud blir förhärligad och ärad genom
ditt liv. Det gör du genom
att hans vilja får ske i ditt
liv och att din tro får ta sig
uttryck i goda gärningar.
Be att det ska bli möjligt.

Den som gör
karriär är inte
mer andlig
Text: 2 Tess 3:12
Att göra karriär och få
en position på arbetet
är däremot inte nödvändigtvis någon merit i församlingen. Framgång och
ledarskap i arbetslivet ger
inget företräde i församlingen.

Se upp för
osunda läror
som cirkulerar
Text: 2 Tess 2:1–4,15
Det cirkulerar falsk undervisning och det är vårt
ansvar att försäkra oss
om att vi tolkar Skriften på
ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Hur du tolkar
påverkar hur du lever.

Den som arbetar
med kristet arbete
är värd sin lön
Text: 2 Tess 3:9
Samtidigt framhåller Paulus
att den som arbetar med
kristen verksamhet har rätt
till sin lön. Det är upp till
personen själv att välja att
avstå om det kan tänkas
gagna evangeliet.

Var uppmärksam
på att det finns
falska under
Text: 2 Tess 2:9
Övernaturliga händelser,
som tecken och under,
är ingen garanti för att
förkunnaren och förkunnelsen är sund. Satan
kan fabricera falska
tecken och under.
Lev ditt liv
på ett ansvarsfullt sätt
Text: 2 Tess 3:11–12
Väntan på Jesu återkomst får inte hindra dig
från att leva det kristna
livet på ett ansvarsfullt
sätt. Att Jesus snart
kommer tillbaka är ingen
ursäkt för att vara lat.
Förmana och
tillrättavisa
din broder
Text: 2 Tess 3:13–15
Om någon inte lyssnar
på budskapet så får det
konsekvenser. Men bryt
inte kontakten utan försök förmana och tillrättavisa. För han är fortfarande en broder i tron.
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Vi arbetade med
möda och slit natt
och dag (2 Tess 3:8)

Att arbeta är ett
sätt att tjäna Gud
Text: Kol 3:23
Det sätt vi utför vårt arbete
på ses som en viktig del av
vårt vittnesbörd. Ytterst är
arbetet ett sätt att tjäna
Gud: ”Vad ni än gör, gör det
av hjärtat, som för Herren
och inte för människor”.
Arbete kan gå över
styr om det bara
handlar om pengar
Text: Pred 5:9–10, jfr 1 Tim
6:6–11, Matt 6:11,19–34
Arbetet har en mening och
är inte bara till för lönen.
”Den som älskar pengar blir
inte mätt på pengar... den
rikes överflöd ger honom
ingen ro att sova”.
Inkomst är
en möjlighet
att hjälpa
Text: Ef 4:28
Arbetet är ett sätt att
skapa möjlighet för oss
att vara generösa. Den
som arbetar förtjänar
något som han eller hon
kan ”dela med sig av åt
den som behöver”.
Ett ”vanligt jobb”
är lika andligt som
arbete i kyrkan
Text: Apg 18:2–3
En pastor, präst eller missionär är inte mer andlig
än den som arbetar i ett
annat yrke. Paulus var också tältmakare och Jesus
arbetade som timmerman
med Josef. (Mark 6:3).

Guds tre
kallelser

• Vi talar ibland om pastorskallelse eller missionskallelse.
Men det är knappast bibliska
begrepp. Bibeln tycks bara beskriva tre olika kallelser. Till
tessalonikerna betonar Paulus en av dem (1:11, 2:14)
• Den mer detaljerade
formen av kallelse kanske
mer ska hänföras till
begreppet Guds ledning.

En kallelse ger
dig inga
rättigheter
En kallelse från Gud ger ingen
några rättigheter. Kallelsen är
Gud som pekar ut den riktning
han vill du ska gå. Det är en
vägvisare, inte ett mål.

Kallelse till
frälsning
Text: 2 Tim 1:9
2 Tess 2:14
Kallelsen till en
syndig människa
att komma till
Jesus för frälsning.
En kallelse uppfordrar
dig att leva så du
förtjänar förtroende
Istället är en kallelse något som
innebär att Gud förväntar sig att
du ska sträva efter att leva ett
sådant liv att du vinner förtroende att kunna fullfölja kallelsen.

I Bibeln möter vi ett tre olika kallelser: kallelsen
till frälsning, kallelsen till lärjungenskap och
kallelsen till Ordets tjänst... Valet av var tjänsten geografiskt ska utövas är en fråga om Guds ledning, inte en fråga
om kallelse. Bibeln skiljer aldrig mellan en kallelse till
hemlandet och kallelse till utlandet.
George Peters

Kallelse till
lärjungaskap
Text: 1 Tess 4:7,
2 Tess 1:11
Kallelsen till varje
troende att leva
sitt kristna liv
som lärjunge.

Kallelse och Guds
ledning går
hand i hand
Kallelsen är en övergripande
vägvisare. Guds ledning är det
sätt på vilket Gud vägleder oss
i specifika frågor. De två står
aldrig i motsats till varandra.

Du, Herre
över kastruller och bunkar ...
Gör mig helig när
jag serverar mat och
diskar dessa tallrikar.
Broder Lawrence

Kallelse till
Ordets tjänst
Text: Ef 4:11–12,
Kol 1:25–26
Kallelsen att tjäna Gud som lekman eller anställd
oavsett plats.

Kallelsen är för livet
men ledningen
kan vara för stunden
Kallelsen är för livet, till frälsning,
lärjungaskap och tjänst. Ledning
däremot gäller för en tid och Gud
kan välja att leda vidare till andra
platser eller uppgifter.

Den allra bästa plattformen, på
vilken vi kan skapa trovärdighet
för vår tro på jobbet, vilar på sex
massiva pelare: ärlighet, trohet,
punktlighet, kvalitativt utförande, en
positiv inställning och entusiasm.
Charles Swindoll

En handbok i ledarskap
Bibelbok: Första Timoteusbrevet
Antal kapitel: 6
Tid: Omkring 62–66 eKr
Författare: Paulus (1 Tim 1:1)
Litterär stil: Undervisande/
förmanande
Nyckelord: Ledarskap i församlingen

1 Tim

Så ska bilden förstås:
Timoteus får instruktioner i brevet
(han håller det i handen)
om hur han ska uppträda
som ledare i församlingen.
Han ska peka ut vägen
församlingen ska gå.

Men gudsfruktan
förenad med
förnöjsamhet är
verkligen en
stor vinst.
(1 Tim 6:6)

LITE OM VAD
VI VET OM
MOTTAGAREN
AV BREVET

ÖVERSIKT AV
FÖRSTA TIMOTEUSBREVET

ORD UR
FÖRSTA
TIMOTEUSBREVET

Paulus har lämnat Timoteus i Efesos och rest vidare. Han skriver ett brev för att ge
instruktioner till sin andlige son om hur han ska utse ledare i församlingen, hur han
ska kämpa mot villoläror och hur han ska instruera olika grupper av medlemmar.
4:1

5:21 6:1

Indelning

Ämnen

Diskussion om
livet
i församlingen

1:1

3:16

4:1

Församlingens verksamhet
5:25

6:1

Problem som måste
åtgärdas i församlingen

Om undervisning, gudstjänst
och ledarskap

Om den goda läran, omsorg
och gudsfruktan

Villoläror – något församlingen
måste skydda sig mot

Änkor – några församlingen
måste visa omsorg om

Skrivet troligen i Makedonien, kanske Filippi (1 Tim 1:3)

Tidsperiod

Omkring 62–66 eKr, troligen hösten 62 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

6:21

Planer för hur saker
ska ordnas i församlingen

Geografi

Tema: Ledarskap
i församlingen
• Gudsfruktan (8 ggr)
• Läran (8 ggr), sund
lära, lärans betydelse
• Kriterier för äldste
och diakoner
• Vad som är gott (20 ggr)

6:21

Diskussion om
konflikter
i församlingen

3:16

Församlingens organisation

Diskussion om
omsorgen
i församlingen

1:1

Diskussion om
ledarskapet
i församlingen

Centralt

• Fem uppmaningar
till Timoteus (1:18f,
3:14f, 4:11f, 5:21f, 6:20f)
• Ett ord att lita på (3 ggr)
• Vad lär oss brevet om
Fadern och om Kristus?
• Vilka villfarelser ska
Timoteus undvika?

12
Ingen får förakta dig
för att du är ung, utan var
ett föredöme för de
troende i ord och gärning,
i kärlek, tro och renhet...
15
Tänk på detta, lev i
detta så att alla kan se
dina framsteg.

1 Tim 4:12,15

HELA BOKEN
MED 25 ORD

En manual som ger
instruktioner om lära och
liv i församlingen, inte
minst kravet på ledare. Texter om förnöjsamhet och
ett stilla liv är utmanande.

Kända texter
och sammanhang:
• 1 Tim 3 Kännetecken på
ledare
• 1 Tim 4:12 Låt ingen förakta dig för att du är ung
• 1 Tim 6:6–10 Faran med
kärleken till pengar

• Timoteus hade en
kristen mor med judisk
bakgrund, Eunike
(2 Tim 1:5) och en grekisk far (16:1). Han
var fostrad av sin mormor Lois (2 Tim 1:5).
• Paulus mötte Timoteus under den första
missionsresan (jfr Apg
14:6).
• Timoteus följde med
Paulus från Lystra
under andra resan
(Apg 16:1). Blev
Paulus närmaste medarbetare. Reste ibland
med honom, ibland
på egen hand.
• Efter frigivningen från
den första fångenskapen reste Paulus och
Timoteus tillsammans
bland annat till Efesos
(1 Tim 1:3). Timoteus
stannade men Paulus
reste vidare. Kort
därefter skriver Paulus
det första brevet till
Timoteus, troligen
från Makedonien.
• Det följs senare av
ett andra brev, ett
andligt testamente.
• Paulus omdöme om
honom är helhjärtat:
”Jag har ingen som
han” (Fil 2:19–20).

F

Är du en
person som
präglas av
förnöjsamhet?
På vilket
sätt tar det
sig uttryck?
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1 Tim 3:1–7

Sju uppmaningar om tro
från Paulus till
Timoteus
Ha en
uppriktig tro
Text: 1 Tim 1:5
Betyder en tro som inte
är hycklande. Timoteus
såg denna uppriktiga tro
redan hos sin mormor och
sin mor (2 Tim 1:5). Hör
samman med rent hjärta
och gott samvete.
Kämpa
i tron
Text: 1 Tim 1:18–19
Åter kopplar Paulus
samman tron med rent
samvete (1 Tim 1:5, 3:9).
De hör alltid samman.
Uppmaningen står i
kontrast till dem som lidit
skeppsbrott i tron.

20 kriterier för andligt ledarskap
I 1 Timoteusbrevet och Titusbrevet räknar Paulus upp 20 kännetecken, kriterier, för andligt ledarskap. Man kan tänka sig att en
andlig ledare måste vara andligt mogen (jfr 1 Tim 3:6) och att detta därför samtidigt är en beskrivning av andlig mognad.

Vad innebär ”en
enda kvinnas man”?

• Texten ”vara en enda kvinnas
man” (1 Tim 3:2) är omdebatterad.
Några föreslagna tolkningar:
1) Man måste vara gift för att
kunna vara ledare i församlingen (men jfr 1 Kor 7:37–38).
2) Man får inte vara frånskild
(jfr Matt 19:8, 1 Kor 9:24–25).
3) Man får bara ha varit gift
en gång (inte omgift efter skilsmässa, efter att ha blivit änka/änkling, jfr ”bara gift en gång” B2000).
4) Får inte vara gift med flera
fruar samtidigt (monogam).
5) Attityd, inte ha osunda relation till det motsatta könet.
6) Man måste vara man för att
kunna vara äldste (jfr 1 Tim 2:12).
Notera:
Bara en (!) av
tjugo kriterier
handlar om
teologi.

Håll fast vid
trons hemlighet
Text: 1 Tim 3:9
För att vara församlingstjänare ska man hålla fast
vid innehållet i tron. Inte
bara som en läpparnas
bekännelse utan med ett
rent samvete, ärligt och
uppriktigt.

Fridsam
(1 Tim 3:3)
Inte benägen
att gräla och
bråka (1 Tim
6:4). Kan
skapa ordning
(1 Kor 14:33)

Var ett
föredöme i tro
Text: 1 Tim 4:12
Oavsett andlig mognad
ska vi vara föredömen
i att tro, exempel som
andra kan se och ta efter.
Tron förknippas med ord
och gärning, kärlek och
renhet.
Sträva
efter tro
Text: 1 Tim 6:11
Här uppmanas Timoteus,
som en kontrast till andra,
att sträva efter tro på
samma sätt som han ska
sträva efter rättfärdighet,
gudsfruktan och kärlek
(jfr Gal 5:22–23).
Kämpa trons
goda kamp
Text: 1 Tim 6:12
Tre uppmaningar: kämpa,
grip och avge. De tre hör
samman: trons kamp,
evigt liv och bekännelsen.
Att kämpa trons kamp är
att sträva efter att att försöka dela tron med andra.
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Om teologi
5%

Om karaktär
95 %

GRUNDEN FÖR
LEDARSKAP

Vad är grunden för
ledarskap? Paulus gör
tydligt i dessa två
texter, vad det är och
vad det inte är.

Förståndig
(1 Tim 3:2,
Tit 1:8)
Mer frågan om
vishet än om
kunskap. Självbehärskad (Tit
2:5, Gal 5:23).

Aktad
(1 Tim 3:2)
Respekterad,
värdig, ordningsam, anständig.
Att vinna respekt
genom sitt liv
(1 Tim 2:9).

En god lärare
(1 Tim 3:2,
Tit 1:9)
Tro på och förstå
Skriften, kunna
undervisa och
motbevisa dem
som säger emot.

Inte missbruka
vin (1 Tim 3:3,
Tit 1:7)
Vara ett föredöme i sättet att
förhålla sig till
alkohol. Inte vara
någon till fall.

[Inte] vara våldsam (1 Tim 3:3,
Tit 1:7)
Inte utdela slag.
Inte använda
fysiskt eller verbalt våld eller hot
för sin sak.

Vänlig
(1 Tim 3:3)
Handlar om att
vara tålmodig
och mild i tonen
(Fil 4:5, Tit 3:2,
Jak 3:7, 1 Pet
2:18)

Fri från pengabegär (1 Tim 3:3,
Tit 1:7)
Förnöjsam. Inte
drivas av viljan att
tjäna pengar. En
attityd till rikedom
(1 Tim 6:5,Fil 4:11)

Ta väl hand om
sin familj (1 Tim
3:4, Tit 1:6)
Respekterad
i sin egen familj,
har barn som
visar respekt och
lyder.

Inte vara
nyomvänd
(1 Tim 3:6)
Ledarskap förutsätter andlig
mognad. En ung
kristen riskerar
lättare att falla.

Gott anseende
bland utomstående (1 Tim 3:7)
Inte bara vara
accepterad bland
troende. Leva så
att han vinner aktning även utanför.

Inte [vara] häftig
(Tit 1:7)
Handlar om att
kunna tygla sitt
humör. Inte vara
snabb till vrede
och ilska.

Godhjärtad
(Tit 1:8)
Att sträva efter
vad som är gott.
Att längtan efter
det goda kommer
från hjärtat.

Hederlig
(Tit 1:8)
Att vara en ärlig
person. Inte ljuga,
att stå vid sitt ord,
att respektera
fattade beslut.

Gudfruktig
(Tit 1:8)
En strävan efter
helighet. Att Gud
står i centrum
för livet. Att
vara överlåten.

Kom in

Gästfri
(1 Tim 3:2,
Tit 1:8)
Ha ett öppet hem,
en inkluderande
attityd. Generös
och inbjudande
(Rom 12:13).

Hämta näring
ur trons ord
Text: 1 Tim 4:6
Det handlar inte bara om
att bekänna tron på Guds
Ord, utan att leva andligt
av Ordet, att hämta näring
ur Guds Ord (1 Tim 4:9).
Ordet ska inte bara studeras utan också följas.

Nykter
(1 Tim 3:2)
Har inte att göra
med alkohol.
Betyder förnuftig,
eftertänksam, välbalanserad (1 Tim
3:11, Tit 2:2).

En enda kvinnas
Oklanderlig
(1 Tim 3:2, Tit 1:6) man (1 Tim 3:2,
Det ska inte finnas Tit 1:6)
Handlar om tronågon grund för
het i äktenskapet
berättigad kritik
och ett respektfullt
mot personens
sätt att uppträda
sätt att bete sig
(1 Tim 5:7, 6:14). mot andra.

Inte vara självgod (Tit 1:7)
Inte vara arrogant eller självupptagen. Kräver
inte att alltid få
bestämma.

Inte
utbildning
Utbildning är bra. Men
du blir inte en andlig
ledare för att du har
akademiska meriter
(jfr Apg 4:13).

Inte
gåvor
Andliga gåvor har alla
fått. Men Bibeln åberopar inte dem som
grund för ledarskap.
De ger inga rättigheter.

Inte titel
eller position
Du blir inte en andlig
ledare för att du får en
titel, som bäst får du
en position för att du
är en andlig ledare.

Ytterst alltid
förtroende
Andligt ledarskap bygger
på förtroende, förtroende
kommer från hur du lever,
i ord och handling. Hur du
lever visar din karaktär.

Paulus sista ord från dödscellen
Bibelbok: Andra Timoteusbrevet
Antal kapitel: 4 Tid: Omkring 64–67 eKr
Författare: Paulus (2 Tim 1:1)
Litterär stil: Undervisande
Nyckelord: Tjänande i församlingen
Så ska bilden förstås:
Paulus sitter i fängelse i Rom
och skriver sitt andliga testamente
till Timoteus. Han skriver om att
fullborda loppet och få
rättfärdighetens
segerkrans.

2 Tim

En jämförelse
mellan Första
och Andra
Timoteusbrevet
Fokus
i breven
1 Timoteus: Paulus
skriver med ett huvudsakligt fokus på teologi
och andligt ledarskap.
2 Timoteus: Paulus
skriver med ett huvudsakligt fokus på personligt ansvar och mognad.
Upplägget
av breven
1 Timoteus: Skrivet som
en instruktionsbok om
hur man organiserar och
leder en församling.
2 Timoteus: Skrivet som
ett testamente med
råd att ge vidare till sin
andlige son.
Förhållandet
till evangeliet
1 Timoteus: Paulus
betonar behovet av att
bevara och försvara
evangeliet (6:20)
2 Timoteus: Paulus
betonar ansvaret att
förkunna och sprida
evangeliet (4:2).

ÖVERSIKT AV
ANDRA TIMOTEUSBREVET
Paulus sitter i fängelse i Rom för andra gången. Han ser att denna gång kommer han
inte att friges (2 Tim 4:6). Under de sista dagarna skriver han sitt andliga testamente
till sin andlige son Timoteus för att uppmuntra och förmana honom inför framtiden.

Ämnen

2:1

2:26 3:1

Stå fast vid din lära

2:26 3:1

3:17

4:22

Håll fast vid
evangeliet

Dela
evangeliet

Försvara
evangeliet

Predika
evangeliet

Påminnelse om
nådegåvan
Fokus på det
som varit

Ansvar i
tjänsten
Fokus på det
som är

Motstånd mot
avfallet
Fokus på det
som kommer

Vädjan om
uthållighet
Fokus på
evigheten

Geografi

Från fångenskapen i Rom (2 Tim 1:8, 2:9, 4:21)

Tidsperiod

Omkring 64–67 eKr, troligen hösten 67 ekr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

4:1

Tema: Tjänande
i församlingen
• Olika bilder på en
sann Jesu tjänare (7 st)
• Alla personnamn som
nämns (30 st)
• Guds ords tillförlitlighet
och ordets predikan

4:22

Paulus slutliga
utmaning
till Timoteus

Indelning

1:18

Paulus beskrivning
av plikter
för Timoteus

1:1

Stå fast i din tjänst

Paulus varningsord
om avfallet
till Timoteus

1:1

Paulus uppmuntrande hälsning
till Timoteus

Centralt

• Alla uppmaningar Paulus
ger till Timoteus (över 35)
• Tro (minst 7 gånger)
• Skäms inte (4 ggr)
• Vad lär du om Kristi
person och verk?
• Den personliga tonen
från Paulus till Timoteus

ORD UR
ANDRA
TIMOTEUSBREVET

14
Påminn om detta och
uppmana dem allvarligt
inför Gud att inte strida
om ord. Det gör ingen
nytta utan bryter bara ner
dem som lyssnar.
15
Gör allt du kan för att
bestå provet inför Gud,
som en arbetare som inte
behöver skämmas utan
rätt delar sanningens ord.
2 Tim 2:14–15

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Paulus skriver sitt sista
brev till sin andlige son
Timoteus och säger: skäms
inte för evangeliet, arbeta
med att anförtro budskapet
till andra pålitliga personer.

Kända texter
och sammanhang:
• 2 Tim 2:2 Anförtro åt
pålitliga personer
• 2 Tim 2:9 Guds ord bär
inte bojor
• 2 Tim 3:16–17 Guds Ord
är utandat av Gud

Tonen
i breven
1 Timoteus: Paulus
varnar för faror som
hotar församlingen
(1:6, 6:3–5).
2 Timoteus: Paulus
varnar för faran att ge
upp och överge tron
(3:14–15, 4:10).
Tidsperspektiv
i breven
1 Timoteus: Paulus
förmanar Timoteus att
se framåt och ger honom
ett uppdrag (1:18–19).
2 Timoteus: Paulus utmanar Timoteus att
också se bakåt, att tänka
på sina rötter (1:5–6).
Instruktioner
till Timoteus
1 Timoteus: Paulus
uppmanar Timoteus att
stanna i Efesos och slutföra sitt verk (1:3).
2 Timoteus: Paulus
uppmanar Timoteus att
åka till honom i Rom före
vintern (4:21).
Skrivna från
olika platser
1 Timoteus: Brevet är
skrivet när Paulus var
en fri man, troligen i
Makedonien (1:3)
2 Timoteus: Brevet är
skrivet när Paulus var
fånge i Rom (1:8, 1:17)
kort före hans död (4:6)
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2 Tim

Alla personer
som Paulus
nämner
i brevet
Brevets
huvudpersoner (5)
Brevet börjar med ord från
Paulus (1:1). Han kallar
sig själv för Kristi Jesu
apostel (1:1) som sänder
brevet till Timoteus (1:2).
Timoteus släkt nämns,
hans mormor Lois (1:5)
och mor Eunike (1:5).
Personer
ur Gamla
testamentet (4)
Paulus gör flera referenser till GT. Han talar
om David (2:8), Mose
(3:8), Jannes (3:8) och
Jambres (3:8). De två
sista var enligt traditionen egyptiska trollkarlar
(2 Mos 7:11f).
De som är
hos honom (5)
Den enda av hans lärjungar som är på plats
är Lukas (4:11). Från
den lokala församlingen
hälsar Eubulus (4:21),
Pudens (4:21), Linus
(4:21) och till slut Claudia
(4:21).
De som varit
hos honom och
rest i väg (4)
Flera har lämnat Paulus.
Demas (4:10) har övergett honom och rest hem
till Tessalonike, Crescens
(4:10) har rest till Galatien,
Titus (4:10) till Dalmatien
medan Tychikus (4:12)
har skickats till Efesos.
De som han
vill ska komma
till honom (1)
(Johannes) Markus
(4:11). Det tycks som det
bråk som uppstod efter
den första missionsresan
nu är överspelat. När han
nu sitter inspärrad i Rom
vädjar han att Markus
ska komma till honom.
De som
skapat stora
problem (5)
Fygelus (1:15), Hermogenes (1:15), Hymeneus
(2:17), Filetus (2:17) och
kopparsmeden Alexander
(4:14) är personer som
vänt sig bort från tron och
sådana som på olika sätt
motsatt sig Paulus.
De andra som
han hälsar till (6)
Paulus talar gott om och
hälsar till Onesiforus (†?)
familj (1:16, 4:19), Karpus
(4:13), Prisca och Aquila
(4:19), Erastus (4:20)
och Trofimus (4:20).
Sammanlagt: Paulus
nämner 30 personer .
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Paulus ord i dödens väntrum
• Paulus sitter fängslad i Rom
(2:9). Han vet att slutet
närmar sig (2 Tim 4:6–8).
Han skriver ett brev, sitt andliga testamente, för att påminna
och uppmuntra Timoteus.

Tre förebilder
att tänka
på om det
kristna livet
Lid
som en
soldat

Betoning:
Prioriteter
Text: 2:3–4
En soldat låter
inte ”trassla
in sig” i andra
angelägenheter
än det som
rör hans verkliga uppdrag.
Tävla
som en
idrottsman

Betoning:
Följ reglerna
Text: 2:5
En idrottsman
måste följa
reglerna för att
vinna. Rätt
regler handlar
om våra motiv
inför Gud.
Arbeta hårt
som en
jordbrukare

Betoning:
Långsiktighet
Text: 2:6
En jordbrukare
måste planera
sitt arbete. Så på
våren för att få
skörda på hösten. Arbetet
kräver tålamod.

Ett brev fyllt av
uppmaningar
Sammanlagt finns det
minst 39 uppmaningar
i brevet: 1:6, 1:8a, 1:8b, 1:13,
1:14, 2:1, 2:2, 2:3, 2:7, 2:8,
2:14a, 2:14b, 2:15, 2:16,
2:22a, 2:22b, 2:22c, 2:22d,
2:22e, 2:23, 3:5, 2:14a,
3:14b, 4:2a, 4:2b, 4:2c, 4:2d,
4:2e, 4:2f, 4:5a, 4:5b, 4:5c,
4:9, 4:12, 4:13, 4:14, 4:19
och 4:21.

Måttet på dig
som ledare är
inte vad du gör, utan
vad andra gör som
ett resultat av vad
du gör (2 Tim 2:2).
Howard Hendricks

Mitt testamente till
min andlige son Timoteus

Min älskade son Timoteus,
jag har ingen annan som du.
Inför min
stundande avrättning skriver
jag till dig för att påminna om
talat om under alla dessa år.
det vi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HÅLL FAST VID DIN UPPRI
Du har en uppriktig tro som KTIGA TRO (1:5, 3:10, 4:7)
Kämpa för att bevara den du lärt av din familj.
livet igenom.
VÅRDA DIN NÅDEGÅVA
(1:6
Du har en nådegåva. Du har )
påläggning så låt den flamma fått den genom handupp igen.
SKÄMS ALDRIG FÖR EVA
NGE
LIET (1:8)
Du ska aldrig skämmas för
vittnesbördet om vår
Herre, för evangeliet (jfr Rom
1:16).
VAR BEREDD ATT LIDA
FÖ
R
EVANGELIET (1:8, 2:3)
Du ska vara redo att bära
skull. Gud ska ge dig kraft ditt lidande för evangeliets
att klara det.
HÄMTA KRAFT I NÅDEN
(1:9
, 2:1)
Du har fått nåd av Herren
som finns i Kristus Jesus. . Hämta då kraft i den nåd

PREDIKA ORDET (1:13, 2:24
Du ska predika Ordet i tid , 4:2)
och otid. Varna,
tillrättavisa och förmana i din
undervisning.
TRÄNA ANDRA SOM JAG
TRÄ
NAT DIG (2:2)
Du ska ge vidare det du fått
som kan ge det vidare till andav mig, till andra
ra.
HÅLL KRISTUS I CENTR
UM (2:8)
Du ska hålla Kristus i centrum
som har uppstått från de död . Tänk på honom
a.
HÅLL INTE PÅ OCH TJA
FSA
(2:14,23)
Du ska inte strida om ord.
och meningslösa dispyter. Avvisa dumma

HÅLL DIG BORTA FRÅN
Du ska hålla dig borta frånONDSKAN (3:2–6)
samma, gudlösa, olydiga ochdet onda, från stolta, skrytpengakära människor.
LITA PÅ GUDS ORD OC
H
DE
Du ska lita på Guds Ord och N SUNDA LÄRAN (2:11, 15)
och det sätt på vilket du dela inte skämmas för sanningen
r med dig av den.
VAR SUND OCH FÖRNU
FTI
Du ska vara sund och förn G (4:5)
uftig i kontrast till dem som
lyssnar på spekulationer och
myter.
Min son, gör som jag gjort.
Kämpa den goda kampen,
fullborda loppet och
bevara tron. Då vinner
du segerkransen.

Din vän och
broder, Paulus

Eftersom (2 Timoteus) skrivs till en av Paulus bästa vänner
som kände hans teologi väl, och inte till en församling som
inte kände till hans teologi (Titus) eller till en församling som
kände hans teologi men valde att ignorera den (1 Timoteus),
är det inte överraskande om 2 Timoteus inte låter som andra
brev. Brevet är inte tänkt att vara en teologisk avhandling.
William Mounce

Paulus var nästan ensam
[i Rom]. Bara Lukas hade
tillträde till honom, de
andra hade övergivit
honom eller sänts ut på
uppdrag (4:10–12).
Ultimate Bible Guide

Skriftens ursprung och syfte

2 Tim 3:16–17

Sju bilder
av Skriften
som vi finner
i Skriften

Paulus gör ett
tydligt ställningstagande när han
skriver om Bibelns
ursprung och
syfte.

Guds Ord är
som en slägga
(Jer 23:29)

En släggan kan krossa
det som är hårt.
Kraften
i Guds
Ord, att
bryat
igenom
det hårda.
Guds Ord är
som en eld
(Jer 23:29)
Elden kan
vara både
destruktiv
(5 Mos
4:24) och
renande
(1 Kor
3:15).

Hela
Skriften
är utandad
av
Gud...
1
2
3
4
Beskriver omfattningen
av det versen talar om

Kan översättas: Allt, hela eller
möjligen varje del.
Kommentar: Sammanhanget
talar för ”hela Skriften”. I versen innan talas om hela Gamla
testamentet.

Beskriver arten
och ställningen av text

Kan översättas: Det nedskrivna, men särskilt Skriften.
Kommentar: Används i NT
bara om Guds Ord. Sammanhanget bekräftar att det är vad
texten syftar på här.

Beskriver metoden
som gett oss texten

Beskriver källan
och ursprunget

Kan översättas: Bokstavligen
gudsandad. Alternativt inspirerad.
Kommentar: Bibeln är Guds Ord
då den kommer från Gud själv.
Gud har andats den, människan
skrivit ner texten.

Kommentar: Från samma
grundord (gudandad). Gud
är källan till Skriften. Talar om
att Skriften är ett uttryck för
Guds person, hans hjärta,
vilja och avsikter.

...och nyttig till undervisning, tillrättavisning,
5
6
7
upprättelse och fostran i rättfärdighet...
8

9

Den är
nyttig till...

... att få oss att se
vad som är sant

Kan översättas: Nyttig,
hjälpsam, användbar.
Kommentar: Ordet talar
om vad Skriften praktiskt
betyder för den som
studerar och tillämpar
dess budskap.

Kan översättas: Undervisning, vad som lärs ut.
Kommentar: Skriften
ger oss substans, vad
vi ska tro på. Syftar på
läran, doktriner som
utgör trons innehåll.

... att påtala fel
och korrigera oss

Kan översättas: Bevis
genom vilka en sak
prövas. En övertygelse.
Kommentar: Beskriver
att det finns saker vi gör
som är fel som vi behöver korrigera.

... att rätta till
och bygga upp

Kan översättas: Att
resa någon upp, att
rätta till det som är fel.
Kommentar: Beskriver
att det finns saker som
vi borde börja göra. Ger
riktning och motivation.

... ge ledning
hur vi ska leva

Kan översättas: Instruktion så att vi kan
bli sådana vi borde vara,
utveckla inre moral.
Kommentar: Beskriver
att det finns saker vi gör
som kan utvecklas.

...så att gudsmänniskan blir fullt färdig,
10
11
12
väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:16–17)
13

14

Skriftens
syfte är att...

Kan översättas: För att,
så att.
Kommentar: Talar om
syfte. Skriften är given
som ett instrument till
förändring och utveckling i tron och livet.

... att utveckla oss
som tillhör Gud ...

Kan översättas: Gudsmänniska, tillhör Gud.
Kommentar: Skriftens
syfte är att människan
alltmer ska avspegla
Guds karaktär och
egenskaper (jfr Fil 2:5).

Lika lite som
Isaac Newton var
den som gav oss tyngdlagen, lika lite är det
kyrkan som har gett
oss Nya testamentet.
JI Packer

... till att vara
skickliga och...

Kan översättas: Komplett, skicklig, duglig.
Kommentar: En ordlek,
12 och 13 kommer från
samma rot. Talar om att
vi genom Skriften kan bli
dugliga att tjäna.

... i allt utrustade ...

Kan översättas: Till
slut, avslutad, färdig.
Kommentar: Talar om
att i Skriften finns redan
allt vi behöver för att
kunna utföra det verk
Gud avsett för oss.

Andra Timoteusbrevet är Paulus svanesång
precis som Andra Petrusbrevet är Petrus
svanesång. Det finns slående likheter mellan de två
breven. Båda reser varningssignaler utefter den väg
kyrkan vandrar... Petrus varnar för villolära bland
lärare, Paulus varnar för villolära bland lekmän.
Vernon McGee

... till det verk
vi ska utföra.

Kan översättas: Det
goda, i sig självt goda,
rätta handlingar, uppgifter, arbete.
Kommentar: Pekar på
att andligt liv alltid
tar sig uttryck i handling.

[Skriften] är nyttig till undervisning (vad som är rätt), till
tillrättavisning (vad som inte är
rätt), för upprättelse (hur man gör
rätt) och till fostran i rättfärdighet
(hur man fortsätter att göra rätt).
Warren Wiersbe

Guds Ord är
som en lampa
(Ps 119:105)
Guds Ord är som en
lampa som lyser
upp vår
väg. Den
ger ledning och
insikt om
Guds vilja.
Guds Ord är
som ett svärd
(Hebr 4:12)
Svärd är vasst
och tränger
igenom så
det kan
avslöja
och döma
våra inre
motiv.
Guds Ord är
som en spegel
(Jak 1:22–25)
I en spegel ser vi oss
själva. Guds Ord
avslöjar
vår karaktär och
förväntar
vårt
gensvar.
Guds Ord är
andlig mjölk
(1 Pet 2:2)
Grunderna i Guds Ord
kallas för mjölk. Föda
som vi
behöver
för att
växa och
mogna
i tron.
Guds Ord är
som ett frö
(1 Pet 1:23)
En oförgänglig säd, ett
frö som består och
som ger liv.
Genom
det kan
vi bli
födda
på nytt.
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Tit

[Guds nåd]
fostrar oss att
säga nej till
ogudaktighet
och världsliga
begär och
i stället leva
anständigt,
rättfärdigt och
gudfruktigt i den
tid som nu är.
(Tit 2:12)

Handbok för församlingsledare
Så ska bilden förstås:
Paulus skriver att en andlig ledare
ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord
(Tit 1:9). Det är grunden för att
leva ett liv värdigt församlingen.

Bibelbok: Brevet till Titus
Antal kapitel: 3
Tid: 62–66 eKr
Författare: Paulus (Tit 1:1)
Litterär stil: Undervisande/
förmanande
Nyckelord: Ett liv värdigt församlingen

LITE OM VAD
VI VET OM
MOTTAGAREN
TITUS

F

ÖVERSIKT AV
BREVET TILL TITUS
Det är lite förunderligt att Titus aldrig nämns i Apostlagärningarna. Men 13 referenser
i olika Paulusbrev gör att det inte finns någon tvekan om att han var en nära medarbetare till Paulus. Brevet ger praktiska råd hur Titus ska organisera församlingen på Kreta.

1:1

Indelning

1:9

1:16

Ordning i församlingen

2:1

En inre karaktär som
grund för ledarskap

Ämnen

Håll fast vid den sunda läran – så
du kan tillrättavisa motståndarna (1:9)

2:15 3:1

3:15

3:15

Ett yttre vittnesbörd
som grund för trovärdighet

Organisera församlingen
– att utse trovärdiga ledare

Instruera församlingen
– att leva trovärdiga liv
Predika den sunda läran – så du kan
vara ett föredöme i församlingen (2:1,7)

Geografi

Möjligen från Makedonien

Tidsperiod

Omkring 62–66 eKr, troligen sommar 66 eKr

Vad är sambandet mellan
lära och liv?
Kan man skilja
ett sunt andligt
liv från en
sund lära?
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1:10

1:16 2:1

Genom att vara
redo att göra
goda gärningar

Ordning i ledningen

Genom att undervisa
och förmana med
eftertryck

1:1

Genom att tillrättavisa upproriska
bedragare

Centralt

Genom att
utse fläckfria
äldste

• Titus kom från ickejudisk bakgrund (Tit
2:3).
• Av något skäl vi inte
känner till omnämns
aldrig Titus i Apostlagärningarna.
• Han reser med Paulus och Barnabas till
Jerusalem före Paulus
första missionsresa
(Gal 2:1).
• Paulus har goda ord
om honom: ”Titus,
mitt äkta barn i vår
gemensamma tro”
skriver han (Tit 1:4).
• Paulus reser med
Titus till Kreta (Tit 1:5).
Där lämnade Paulus
honom och reser
vidare.
• Paulus skriver brevet
till Titus och ger instruktioner för vad han
ska göra i församlingen på ön.
• Senare reser Titus
vidare till Nikopolis
(Tit 3:12) och Dalmatien (2 Tim 4:10).

ORD UR
BREVET
TILL TITUS

6
En äldste ska vara
fläckfri...
9
Han ska hålla sig till
lärans tillförlitliga ord, så
att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa
motståndarna.
Tit 1:6,9

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Titus får råd om hur han
ska organisera och leda
församlingarna på Kreta.
Det är instruktioner om
andligt ledarskap och
uppmaningar att göra
goda gärningar.

Se också sidan 152

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Ett liv värdigt
församlingen
• Goda gärningar (6 ggr)
• Kriterier på andligt
ledarskap
• Tre stycken om frälsning (1:1–4, 2:11–14,
3:4–7)

• Lärans tillförlitliga ord,
referenser till Guds Ord
• Vad möter församlingen
för motstånd? Falska lärare?
• Fakta om Paulus resor
och resplaner
• Tro (minst 6 gånger)
• Nåd (4 gånger)

Kända texter
och sammanhang:
• Tit 1:6–9 Kriterier för
andligt ledarskap
• Tit 2:11–12 Nåden
fostrar oss
• Tit 2:13 Vårt saliga hopp
• Tit 3:5 Han frälste oss

Att göra goda gärningar...

Tit 1–3

Några
observationer
om Guds Ord
i Titusbrevet

• Trons
uttryck,
goda gärningar,
är ett tema genom brevet

Goda gärningar
som bekännelse
Text: 1:16
Man kan förneka
(och följaktligen
också bekänna)
sin tro genom
sina gärningar.

Goda gärningar
som ett mönster
Text: 2:7
Goda gärningar
är ett sätt att vara
ett föredöme för
andra om hur det
kristna livet levs.

Iver att göra
goda gärningar
Text: 2:14
Kristi försoning
inte bara utgör
grunden för våra goda
gärningar, utan är
motivet att göra gott.

Vara redo till
goda gärningar
Text: 3:1
Varje kristen
förväntas ha en
beredskap att
göra goda
gärningar.

Nåden, inte
goda gärningar
Text: 3:5
Grunden till att vi
tillhör Kristus är
inte våra gärningar utan Guds
nåd (jfr Ef 2:8–9).

Uthållighet i
goda gärningar
Text: 3:8
Goda gärningar
är goda och nyttiga och kristna
förväntas uttrycka
tron genom dem.

Vägen till
goda gärningar
Text: 3:14
Goda gärningar
är en frukt av
den kristna tron.
Det är något man
måste lära sig.

Guds ord
är uppenbarat
Text: Tit 1:3
Guds Ord (gr. logos) är
uppenbarat. Det betyder
att Gud gör känt sådant
som inte skulle kunna
vara känt på annat sätt.
Se hur Titus är medveten
om vad han mottagit.

...i några andra texter
• Matt 5:16, 1 Pet 2:12: Gärningar pekar på Fadern
• Matt 6:1: Goda gärningar ska göras i tysthet
• Joh 10:32: Jesus gjorde många goda gärningar
• Apg 9:36, 1 Tim 6:18: Var rik på goda gärningar
• Ef 2:10: Gud har förberett goda gärningar för oss
• Kol 1:10: Goda gärningar behagar Herren
• 1 Tim 2:10, 5:10: Goda gärningar speglar vårt inre
• 1 Tim 5:25: Goda gärningar kommer att uppenbaras
• Hebr 10:24: Vi ska sporra varandra till goda gärningar
• 1 Pet 3:17: Vi kan få lida för våra goda gärningar

...och hålla fast vid den sunda läran
Pastoralbreven, och särskilt Titusbrevet, lyfter fram ”den sunda läran” som ett centralt tema.

VAR ANVÄNDS

• Bara i pastoralbreven används de två
orden ”sunda” och ”läran” tillsammans:
1 Tim 1:10, 2 Tim 4:3, Tit 1:9 ”En äldste
... ska hålla sig till lärans tillförlitliga
ord... med sund undervisning**” och
Tit 2:1 ”Du ska predika det som
stämmer med den sunda läran”.

ORDET SUND

Här är alla referenser:
Luk 5:31
Luk 7:10
Luk 15:27
1 Tim 1:10

1 Tim 6:3
2 Tim 1:13
2 Tim 4:3
Tit 1:9

Tit 1:13
Tit 2:1
Tit 2:2
3 Joh 2

• Det grekiska ordet som används är hygiainó
samma ord från vilket vi får hygien
• Det betyder: på rätt sätt, i gott skick, därmed ”frisk” (i balans), att vara sund, vara väl,
att vara vid god hälsa, korrekt, används om
någon vars ståndpunkter är fria från fel, den
sanna och oförfalskade läran
• Används totalt: 12 gånger, därav 8 gånger
i pastoralbreven, 4 gånger i Titusbrevet

Här återfinns
de 12
referenserna
Luk
3
1 Tim 2
2 Tim 2
Tit
4
3 Joh 1

3 Joh
1

...OCH VAR ANVÄNDS
ORDET LÄRA?

Här är alla referenser:
Matt 15:9*
Mark 7:7*
Rom 12:7
Rom
15:4**
Ef 4:14*

2 Tim
2
2/3 av alla referenser
66,7% eller
återfinns i pastoralbreven

Tit 1:9**
Tit 2:1
Tit 2:7
Tit 2:10

* Används i negativ bemärkelse ** Översatt ”undervisning”

Tit
4

1 Tim
2

1 Tim 5:17
1 Tim 6:1
1 Tim 6:3*
2 Tim 3:10
2 Tim 3:16
2 Tim 4:3

• Det grekiska ordet som används är didaskalia
• Det betyder: undervisning, instruktion, det
som lärs ut, doktrin, läran/läror, föreskrifter.
• Används totalt: 21 gånger, därav 15 gånger
i pastoralbreven, 4 gånger i Titusbrevet

Luk
3

Tit
4

Kol 2:22*
1 Tim 1:10
1 Tim 4:1*
1 Tim 4:6
1 Tim 4:13
1 Tim 4:16

Matt
1 Mark
1

2 Tim
3
1 Tim
8

Här återfinns
de 21
referenserna
Matt
1
1
Ef 1 Mark
Rom
2
Kol 1 Ef
1
Kol
1
1 Tim
8
2 Tim
3
Tit
4

Rom
2

än 2/3 av alla referenser
71,4% Mer
återfinns i pastoralbreven

Termen ”vår Gud och Frälsare” (Tit 2:13) syftar på samma person, Jesus Kristus. Detta är en av de tydligaste texterna
i Nya testamentet om Kristi gudom. Konstruktionen på grekiska kallas Granville Sharp-regeln, uppkallad efter den
engelska lingvist som först tydligt formulerade regeln 1798. Sharp konstaterade att i konstruktionen substantiv-kaisubstantiv (kai översätts ”och”), där de två substantiven är singular, personliga och inte egennamn, refererar substantiven
alltid till samma sak. Uttryck som ”vän och bror” och ”Gud och Fader” i Nya testamentet är illustrationer på Sharps slutsats...
Även fastän det gått 200 år av försök att motbevisa Sharps regel har alla försök varit fåfänga. Regeln står ohotad fast.
NET Bible

Guds ord
är tillförlitligt
Text: Tit 1:9
Tillförlitligt betyder
bokstavligen trovärdigt,
troget eller pålitligt. Det
är ett troget uttryck för
vad Gud vill säga. Det
som Skriften säger går
att lita på (jfr 3:8).
Vi förväntas
hålla fast
vid Guds ord
Text: Tit 1:9
Paulus talar om att hålla
sig till Ordet. Det innebär
att vi har ett ansvar att
inte späda ut, inte ta bort
från, inte lägga till och inte
snedvrida vad Guds Ord
säger (jfr 1 Tim 3:2).
Från Ordet
kommer den
sunda läran
Text: Tit 2:1
För att vår lära ska kunna
kallas sund (hälsosam)
ska den vara förankrad
i Guds uppenbarade Ord.
Vårt liv ska stå i samklang med det som
Bibeln undervisar.
Guds Ord
präglas av
sanningen
Text: Tit 2:6–8
Då Guds Ord är både
värdigt och representerar
oförfalskad sanning förutsätter Paulus att undervisningen reflekterar Ordets natur. Då kan förkunnaren inte klandras.
Ordet leder
till ett
förändrat liv
Text: Tit 3:8
Det Ord vi kan lita på
är grunden till och motivet för ett förändrat liv.
”Så att” talar om konsekvensen av vår tro på
Gud, ett liv som tar sig
uttryck i goda gärningar.
Guds Ord hjälper
oss att stå emot
falska lärare
Text: Tit 3:10
De som inte står fast vid
Guds Ord ska möta konsekvenserna av sina avsteg (jfr 1:16) efter en
tydlig ordning. För om de
lämnar läran får det också
konsekvenser för livet.

157

File

Slaven som blev en broder
Bibelbok: Brevet till Filemon
Antal kapitel: 1, Tid: 60–61 eKr
Författare: Paulus (File 1)
Litterär stil:
Undervisande/vädjande
Nyckelord: Kristus och förlåtelsen

Då inte
längre som en
slav, utan som
något mer: en
älskad broder.
Det är han
i högsta grad
för mig. Hur
mycket mer då
inte för dig,
både som
människa och
som broder
i Herren?
(File 16)

Så ska bilden förstås:
Paulus befinner sig i fångenskap i Rom.
Han skickar Onesimus (mittten), en förrymd
slav som blivit kristen, tillbaka till sin herre
Filemon. Med sig får Onesimus ett brev som
kan betyda skillnaden mellan liv och död.

LITE OM VAD
VI VET OM
FILEMON FRÅN
KOLOSSE

F

Har någon gjort
dig något orätt?
Kan du tänka
dig att förlåta
och ta emot den
som en bror?
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ORD UR
BREVET TILL
FILEMON

ÖVERSIKT AV
BREVET TILL FILEMON
Så kort att det egentligen bara är ett vykort. De 25 verserna målar upp en historia
om den förrymde slaven som kommit till tro och nu ska göra upp sin tidigare synd
med livet som insats. Uppfordrande och tänkvärt. Hur långt sträcker sig förlåtelsen?

1

Indelning

7

8

Ämnen

16

17

16

17

Vädjan till Filemon
21

22

Vad som har hänt – hur
Onesimus blev en kristen

Vad som ska hända – hur
Onesimus ska tas emot som kristen

Om Onesimus
möte med Paulus

Om Onesimus
möte med Filemon

Flykten från Filemon
i Kolosse

Återkomsten till Filemon
i Kolosse

Geografi

Från Rom (File 1,9,10)

Tidsperiod

Omkring 60–61 eKr, troligen hösten 61 eKr (samtidigt som Kolosserbrevet Kol 4:14)

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Kristus och
förlåtelsen
• Vad kan du lära om
Onesimus situation?
• Vad kan du lära om
Filemon?
• Vad får du veta om
Paulus i brevet?

25

25

Paulus planer
och välsignelse

Vädjan för Onesimus

Paulus löfte och
uppfordran

1

Paulus presentation
och vädjan

Centralt

Paulus hälsning
och bön

• Paulus tycks aldrig
ha besökt Kolosse.
Så han har mött
Filemon någon annanstans och fått föra
honom till tro (19).
• Han var slavägare
(16). Vi vet inte om
han ägde slavar före
sin omvändelse eller
om han fortfarande
hade dem när brevet
skrevs.
• Han bodde nu
i Kolosse och en
husförsamling
samlades i hans hus
(2). Appia och Archippus kan vara hans fru
och son.
• Paulus vädjar nu
till honom att förlåta,
att ta emot Onesimus
när han återvänder
(17). Och förbereda ett
rum till Paulus kommande besök (22).

• Namnet Onesimus
betyder ”nyttig”, hur
märks det i brevet?
• Kan du se hur brevet
illustrerar evangeliet?
• Notera ”skickar till”,
”få tillbaka” och ”ta
emot”

9
Jag, Paulus, en gammal
man och nu en Kristi Jesu
fånge,
10
vädjar till dig för mitt
barn som jag har fött i min
fångenskap, Onesimus.
11
Förr var han inte till
nytta för dig, men nu är
han till god nytta för både
dig och mig.
File 9–11

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Evangeliet illustrerat i en
historisk händelse. Paulus
är beredd att betala priset
för den omvände slaven
Onesimus synd och
därigenom rädda honom
undan ett dödsstraff.

Kända texter
och sammanhang:
• File 2 Församlingen
i ditt hus
• File 8 Gör din plikt
• File 9 Är till god nytta
• File 12 Sända mitt hjärta
• File 16 En älskad broder

Berättelsen om slaven Onesimus
Genom att läsa Paulus brev till Filemon kan vi mellan raderna räkna ut
bakgrunden till vad som hänt mellan Onesimus
och Filemon.

(4–6,9) Rom

Filemon

Paulus
(1,10) Efesos
(7) Onesimus
återvänder

(2,8) Kolosse
(Låg nära vägen
till Efesos)
Onesimus
Mot slutet av första
århundradet
finns en biskop
Onesimus i Efesos

(3) Möjlig flyktväg
för Onesimus

Plats: Från Rom till Kolosse
Händelse: Paulus skickar
båda breven med Tychikus och
Onesimus till församlingen i Kolosse
och till Filemon
Text: File 12, Kol 4:7–9

Plats: Inte i Kolosse (jfr Kol 1:4),
kanske i Efesos (Apg 18:19ff)
Händelse: Paulus möter Filemon
och för honom till tro
Text: File 19
Plats: Kolosse
Händelse: Onesimus är slav
Slaven
hos Filemon i Kolosse
Onesimus
Text: File 11,16

Plats: Kolosse
Händelse: Breven läses upp –
men vi vet inte med säkerhet vad
som händer, fast Paulus
tror sig veta vad som skulle
hända
Text: File 21

Plats: Från Kolosse till Rom
Händelse: Onesimus rymmer
från sin herre, Filemon, tar
sig till Rom (Onesimus
flykt kan ha skett före
Filemons omvändelse)
Text: File 15
Plats: Rom
Händelse: Onesimus möter Paulus
i ett hus i Rom
(Apg 28:30),
kommer till tro
på Kristus
Text: File 9,
13,10,16
Plats: Rom
Händelse: Onesimus berättar för Paulus om sin
bakgrund som förrymd slav
Text: File 10,12
Plats: Rom
Händelse: Paulus skriver
brevet till Kolosse och
brevet till Filemon,
i Kolosse
Text: Kol 1:1–2, File 1
(jfr Kol 4:7–9)
Romarriket var ett
rike byggt på slaveri
Romarriket byggde på slaveri.
I Italien var 30–40% av befolkningen slavar, i hela Romarriket
kanske 10–15%. Andelen slavar
var större i de stora städerna och
de flesta ägdes av en liten elit.

Plats: Från Rom
Händelse: Paulus
utlovar också att han
ska komma till
Kolosse så snart han
släpps, kanske som
en påtryckning
Text: File 22
Plats: Efesos
Händelse: Senare återfinner vi, under kejsar
Domitianus (81–96 eKr) en
biskop Onesimus i Efesos.
I Ignatius brev till Efesos
kap 1 kallas han ”er biskop
i köttet”. Det kan vara den
förrymde slaven som fått förlåtelse och sedan tjänar sin
frälsare. Han blev i så fall till
slut martyr i Rom för sin tro,
stenad till döds eller halshuggen (olika traditioner).
Slavägaren
Filemon
Slavar hade många
olika uppgifter

Bibeln försvarar inte
slaveri, men...

Alla slavar var inte grovjobbare.
Många var välutbildade och fick
uppgifter som administratörer
eller lärare. Slavar kunde ibland
på olika sätt förtjäna pengar och
köpa sig fria (1 Kor 7: 21).

Mellan stora brev som innehåller djup
teologi så finns det en liten personlig
notering från en gammal man till en nära vän.
Brevet till Filemon är placerat mellan Paulus
apostoliska brev och den teologiska
avhandlingen i Hebreerbrevet.
Harry Foster

Filemon som
slavägare

Bibelns texter om slaveri kan
kanske uppfattas som ett sätt att
handskas med den rådande
verkligheten. Men Paulus listar
samtidigt ”slavhandlare” (1 Tim
1:10) bland mördare och lögnare.

Paulus kräver inte
att slaveriet ska
avskaffas, men han visar
att slaveri aldrig kan
vara en frukt av
kristendomen.
Henrietta Mears

File

Sju förslag på
tillämpningar
från brevet till
Filemon

Våra gamla
synder behöver
göras upp
När Paulus fick veta
Onesimus bakgrund fanns
det ingen tvekan – flykten
från Filemon måste göras
upp (12). Bibeln talar om
förlåtelse för synd men det
finns också en aspekt av
att stå för det man gjort.
Evangeliet
innebär alltid en
andra chans
Evangeliet erbjuder oss
som gjort fel en andra
chans. Jesus säger till
den som fått sin synd
förlåten: ”Gå och synda
inte mer” (Joh 8:11). Ett
löfte om en ny start, en ny
möjlighet för Onesimus.
I avgörande
ögonblick är det
bra med en vän
När Paulus skickar
Onesimus tillbaka till
Filemon, med fara för
hans liv, så skickar han
honom inte ensam. Med
sig på resan får han
Tychikus (Kol 4:7–9) som
en tröst och hjälp.
Har vi fått
förlåtelse ska
vi förlåta andra
Paulus vädjan till Filemon
att förlåta Onesimus
baserar sig på att Paulus
påminner Filemon om vad
han har fått förlåtelse för
(19). Vi gör gott i att påminna oss om att vi bara
är förlåtna syndare.
Goda gärningar
ska göras av
kärlek, inte tvång
Paulus är noga med att
inte kräva av Filemon att
han ska förlåta Onesimus.
Han vill att Filemons förlåtelse ska ske av ”fri vilja”
(14), av kärlek (8). Förlåtelse under tvång är
knappast förlåtelse.
Det som kan
tyckas fel,
kan leda rätt
Paulus menar att det
fanns ett högre syfte med
Onesimus flykt. Han skriver ”Kanske var det just
därför han blev skild från
dig...” (15 jfr 1 Mos 50:20).
Kan du tänka dig ett högre
syfte även i det svåra?

Vi vet inte om Filemon behöll sina
slavar när han kom till tro. Det kan
vara så att Onesimus rymde innan
Förlåtelse kan
Filemon blivit en kristen. Vi vet alltså
öppna dörren till
inte vilken situation Onesimus mötte
tjänst för Gud
när han återvände till Kolosse.
Att förlåta någon kan
frigöra den personen till
för Gud. Om det är
Onesimus brott var inte en mindre förseelse. tjänst
Onesimus som blir biskop
Under den romerska lagen, om Filemon ville i Efesos så innebär det
driva det till sin spets, kunde Onesimus... kastas till att Filemons förlåtelse befriade Onesimus till att
vilddjur på en amfiteater. Paulus vädjan ”Har han
verkligen bli till ”nytta” (11).

gjort dig något orätt” (18) var inte bara en artighet,
utan en vädjan för slavens liv.
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Lidandets
svåra frågor
(1 Pet 4)
Petrus skriver att vi inte
ska leva efter mänskliga
önskningar utan för Guds
vilja. Bli inte förvånad när
lidanden kommer. ”Gläd
er ju mer ni delar Kristi
lidanden” (1 Pet 4:13).
Slutet är nära.
Guds kärlek
och vår
(1 Joh 4)
Johannes skriver om
Guds kärlek till oss och
vår kärlek till honom (Jfr
Kärleksns lov, 1 Kor 13)
”Om Gud har älskat oss
så högt, är också vi
skyldiga att älska
varandra.” (1 Joh 1:7).
Vissheten
om frälsning
(1 Joh 5)
Johannes skriver om
frälsningsvisshet. ”Gud
har gett oss evigt liv, och
det livet är i hans Son.
Den som har Sonen har
livet. Den som inte har
Guds Son har inte livet”
(1 Joh 5:11–12).
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T
Joh redje
a
bre nnesvet

ra
And nesan
Joh revet
b

Faran med
tungans makt
(Jak 3)
Jakob talar om svårigheten med att tygla
sin tunga. Ingen människa kan tämja den.
Men om någon är felfri i sitt tal är han fullkomlig och kan tygla
hela sin kropp.

Heb
r
bre eervet

De allmänna breven placerades tidigt före Paulus brev.
Men kom i de senare katalogerna av Nya testamentet att sättas upp
i den nuvarande
ordningen

Fö
Pet rsta
bre rusvet

Tro och
gärningar
(Jak 2)
Jakob lyfter fram tanken
att en tro utan gärningar
inte fungerar. Det är temat
för boken. Han frågar:
”Mina bröder, vad hjälper
det om någon säger sig
ha tro men saknar
gärningar?” (Jak 2:14).

as
Jud v
bre

Några menar
att Paulus skrivit
brevet och att
det därför
ska ses
som
paulinskt

obs
Jak ev
br

Maning att fästa
blicken på Kristus
(Hebr 12)
Författaren lyfter fram
Jesus som vårt föredöme och skriver: ”Och
låt oss ha blicken fäst på
Jesus... Tänk på honom
...så att ni inte tröttnar
och tappar modet” (Hebr
12:2–3).

Breven kallas:
1. De allmänna breven
– de flesta till grupper
2. De katolska
breven – äldre
ord för allmän
3. De ickepaulinska
breven
– av andra
författare

s

F
Joh örsta
a
b nne
r
e
vet s-

Ett galleri av
trons hjältar
(Hebr 11)
Författaren sveper över
den gammaltestamentliga
historien och lyfter upp
personer som står som
exempel för en sund tro.
Kapitlet kallas trons
kapitel och inleds med en
definition av vad tro är.

Översikt av de allmänna breven

ra
And usPetr vet
bre

Allmänna breven

Sju klassiska
kapitel som vi
hittar i de allmänna breven

Kronologi
Från
40-talet
(Jakob) till
90-talet (Johannesbreven)

Antal kapitel
i de allmänna breven
13 kapitel
38 %
5 kapitel
8 kapitel
15 %
23 %
13

Hebr

5

Jakob

5

1 Pet

3

2 Pet

Breven
kallas
allmänna
också därför
att tonen anses
mer allmängiltig
än i Paulus brev

Allmänna
34 kapitel
28 %
7 kapitel 1 kapitel
21 %
3%
5

1

1

1

1 Joh 2 Joh 3 Joh Jud

Paulus
87 kapitel
72 %

Dessa åtta brev har ett inflytande som inte står i proportion till deras längd. De kompletterar de tretton Paulusbreven
genom att presentera olika perspektiv på det kristna livet. Var och en av de fem författarna – Jakob, Petrus, Johannes,
Judas och författaren till Hebreerbrevet – har ett bidrag presenterat ur deras egen synvinkel. Liksom de fyra kompletterande
synsätten på Jesu liv vi finner i evangelierna, ger dessa författare en bild av det kristna livet där summan är större än delarna.
Även om Paulus brev är betydelsefulla för Nya testamentets uppenbarelse efter Apostlagärningarna så skulle det vara en
begränsning av det apostoliska perspektivet om skrifterna från dessa fem författare inte fanns med.
Hampton Keathley III

Ett galleri av troshjältar

Hebr

Så ska bilden förstås:
Boken ger oss ett galleri av troshjältar. Och
förklarar att Jesus är större än Josua, översteprästen, Mose, Aron, änglarna, och många
fler. Uppmaningen vi möter är: Se på honom.

Bibelbok: Hebreerbrevet, Antal kapitel: 13
Tid: Omkring 64–68 eKr, Författare: Okänd för
oss, inte för mottagarna (Hebr 13:19–24)
Litterär stil: Undervisande
Nyckelord: Frälsningens grund (tro)

Och låt oss
ha blicken fäst
på Jesus, trons
upphovsman
och fullkomnare.
För att nå den
glädje som låg
framför honom
uthärdade han
korset, utan att
bry sig om
skammen, och
sitter nu på
högra sidan
om Guds tron.
(Hebr 12:2)

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRFATTAREN
AV BREVET

ÖVERSIKT AV

ORD UR

HEBREERBREVET
Hebreerbrevet kallas ibland för det femte evangeliet. Det är ett brev som upphöjer
Kristus och utlägger Gamla testamentet. Brevet är skrivet till troende under förföljelse,
frestade att återgå till den judiska tron. Men författaren visar varför Jesus är bättre.
1:1

Läran – en
bättre frälsning

1:1

4:13 4:14

Ämnen

Livet – en
bättre tro

10:18 10:19

Kristus – en bättre
överstepräst

Kristna – drivna
av en starkare kraft

Jesus en
trofast präst

Jesus en
nådefull präst

Jesus ett
lidande föredöme

Om uppenbarelsen
och ledarna

Om prästerskapet
och offren

Om tron och
det kristna livet

Okänt

Tidsperiod

Omkring 64–68 eKr

ATT TITTA EFTER

Tema: Frälsningens
grund (tro)
• "Bättre än..." (11 ggr)
• Vad lär du dig om
Kristus och hans tjänst?
• Himlen (15 ggr)
• Evig (11 ggr)
• Brevets alla varningar

13:25

13:25

Kristus – en
bättre tjänare

Geografi

NÄR DU LÄSER

10:19

En bättre tro
och en väg till
ett bättre liv

Indelning

10:18

En bättre överstepräst och ett
bättre förbund

Bättre än
profeterna,
änglarna
och Mose

Centralt

• Fullkomlig (15 ggr)
• Alla anspelningar och
citat ur GT (minst 90)
• ”Låt oss...” (9 ggr)
• Tro, exempel på
tro (24 ggr)
• Uttrycket ”en gång
för alla” (5 ggr)

HEBREERBREVET

1
Tron är en övertygelse
om det man hoppas, en
visshet om ting som man
inte ser...
3
Genom tron förstår vi
att universum har skapats
genom ett ord från Gud...
6
Utan tro är det omöjligt
att behaga Gud, för den
som kommer till Gud
måste tro att han finns och
att han lönar dem som
söker honom.
Hebr 11:1,3,6

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Jesus är större än änglarna,
Mose, Josua och översteprästerna. Han bar fram ett
bättre offer för ett bättre
förbund som erbjuder oss
en bättre frälsningsväg.

Kända texter
och sammanhang:
• Hebr 4 Trons vila
• Hebr 4:12 Guds ord är
skarpare än ett svärd
• Hebr 11 Trons hjältar
• Hebr 12:1–3 Kristus,
trons upphovsman

• Vi vet inte vem som
har skrivit brevet. Det
finns en rad teorier.
Bland namn som
nämns finns Paulus,
Lukas, Barnabas, Clemens av Rom, Silas,
Filippus och Prisca och
Aquilla liksom Apollos.
• Men det innebär inte
att brevet är anonymt.
De som mottog brevet
visste vem som skrev
det (Hebr 13:19–24).
• Vad vi vet om författaren är att han inte
var en apostel men att
han varit i kontakt med
dem som själva hört
Jesus (Hebr 2:3).
Dessutom kände han
Timoteus (Hebr 13:23).
• Origines skriver
”Vem som skrev
brevet vet bara Gud”.

F

Mottagarna
var frestade att
överge tron för
att undkomma
förföljelse.
Har du varit nära
att ge upp?
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Hebr

En jämförelse
mellan offer
i Gamla och
Nya förbundet

Jesus är större, bättre, högre...
Författaren riktar sig till judekristna som under förföljelsen frestas att återvända till sin judiska tro och därigenom undslippa
svårigheterna. Men författaren framhåller att Jesus är större, högre och bättre än vad de överväger att vända tillbaka till.

Vad var
offrens syfte?
Gamla: Offren var tänkta
att påminna om synden
(Hebr 10:3). Offren talar
om behovet av försoning.
Nya: Offret betalade priset
för synden en gång för alla
(Hebr 9:26). Nu inbjuds vi
till Guds familj (Joh 3:16).

... än profeterna
(1:1–3)
• Tidigare: Gud talade upprepade
gånger till fäderna genom profeterna (1:1).
• Men nu: Gud har talat till oss
genom sin Son (1:2). Jesus inte
bara frambär budskapet, han är
budskapet (1:3, jfr Joh 1:1–4,14).
• Gensvar: Lyssna på det han
säger till oss (1:2).

Hur ofta måste
offren ske?
Gamla: Offren skulle ske
kontinuerligt, vissa dagligen (Hebr 7:27) andra en
gång per år (Hebr 10:25).
Nya: Offret behövde bara
ske en gång (Hebr 7:27)
för dess konsekvens var
evig (Hebr 9:12).

... än Mose
(3:1–19)
• Tidigare: Mose var bara en
tjänare (3:5) för att vittna om
det som skulle komma.
• Men nu: Jesus är värd ära
(3:3), för han är Herre (3:6).
• Gensvar: Se på Jesus
(3:1), var frimodiga (3:6,14),
förhärda inte ditt hjärta
(3:8), utan tro (3:19).

Vad var det
som offrades?
Gamla: Offren var blodet
från felfria djur, som
bockar, kalvar, tjurar och
lamm (Hebr 9:12).
Nya: Offret var Jesus
Kristus, Guds Sons, eget
blod (Hebr 9:12). Han är
Guds lamm (Joh 1:29).

... än översteprästen Aron
(4:14–6:20)
• Tidigare: Aron (7:11) var överstepräst (5:2), men en människa
bland andra människor (5:3).
• Men nu: Jesus är större (4:14),
för han kommer från Gud och är
överstepräst för evigt (6:20).
• Gensvar: Håll fast (4:14), öva
dina sinnen att skilja mellan gott
och ont (5:14).

Vad hade offret
för effekt?
Gamla: Offren täckte bara
tillfälligt över synden
i väntan på en slutgiltig
lösning (Hebr 10:11).
Nya: Offret betalade priset
för synden och därigenom
utplånades synden för alltid (Hebr 9:27, 10:12).
Vad var
drivkraften?
Gamla: De var obligatoriska offer enligt lagen,
ett uttryck för människans
lydnad mot Guds bud.
Nya: Det var ett frivilligt
offer, ett uttryck för Guds
kärlek till människan
(Joh 15:13).
Vem frambar
offret?
Gamla: Översteprästen
som först måste offra för
sig själv för att kunna
offra för folket (Hebr 5:1-3).
Nya: Den bättre översteprästen som var syndfri.
Han var därför både präst
och offer (Hebr 7:26–27).
Var frambars
offren?
Gamla: Offren bars fram
i templet, och blodet bars
in i det allra heligaste
(Hebr 13:11).
Nya: Jesus dog på Golgata (Heb 13:11–12) vilket
gjorde templet överflödigt
(Matt 26:61, 27:51).
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... än änglarna
(1:4–2:18)
• Tidigare: Änglarna var Guds tjänare. De är sända att tillbe Sonen (1:6).
• Men nu: Jesus har ett högre namn
än änglarna, han är Guds Son
(1:4–5) och Gud har lagt hela världen under hans herravälde (2:5,8).
• Gensvar: Ta vara på det vi hört
(2:1), ta emot Guds helgelse (2:11),
ta emot hjälp i frestelsen (2:18).

541

... än Josua
(4:1–13)
• Tidigare: Josua förde dem in
i landet men det var inte den
sabbatsvila Gud hade utlovat (4:2).
• Men nu: Jesus är större för han för
oss in i den utlovade vilan (4:9–10).
• Gensvar: Gå inte miste om Guds
löfte (4:1), utan låt budskapet smälta samman med dig i tro (4:2). Sträva
efter att komma in i Guds vila (4:11).
...än översteprästen
Melkisedek
(7:1–28)
• Tidigare: Melkisedek var en större
överstepräst än Aron (7:9) för han
var av evighet, liksom Guds Son (7:3).
• Men nu: Jesus är en ännu bättre
överstepräst (7:15–16, 7:22). Han
lever för evigt (7·24), ger ett bättre
hopp (7:19), ett bättre förbund (7:22).
• Gensvar: Närma er Gud (7:19),
Kom till honom för frälsning (7:25).

... än tabernaklet
(8:1–5, 9:1–11)
• Tidigare: Tabernaklet (8:5) var
så konstruerat att det visade att
vägen in till Gud var stängd (9:8).
• Men nu: Det finns ett fullkomligt tabernakel (8:5, 9:11) där vägen in till
Gud är öppnad genom Jesus Kristus.
[Notera rökelsealtarets placering,
jfr 2 Mos 26–27]
• Gensvar: Gå in och möt Gud.

... än det gamla förbundet
(8:6–13)
• Tidigare: De tidigare förbundet Gud
slutit med människan hade brister
(8:7). Det gamla förbundet ska därför
uppfattas som föråldrat (8:13).
• Men nu: Jesus är medlare till ett
nytt och bättre förbund (9:15), som är
grundat på bättre löften (8:6).
• Gensvar: Ta emot syndernas
förlåtelse (8:12), förnya sinnet (8:10).

... än försoningsoffren
(9:11–28)
• Tidigare: Offren av bockar och tjurar
kunde skänka yttre rening (9:13).
• Men nu: En gång för alla har Jesus
offrat sig själv (9:12), ett bättre offerlamm (9:23) för att vinna en evig återlösning. Han erbjuder en bättre, inre,
rening från synden (9:14).
• Gensvar: Ta emot syndernas förlåtelse (9:15), tjäna honom (9:14).

... än alla offren
i Gamla testamentet
(10:1–18)
• Tidigare: Dag för dag bar prästerna
fram otillräckliga offer. De fick göra
det gång på gång (10:11).
• Men nu: Jesus har offrat sig en
gång för alla med en konsekvens
för all framtid (10:14).
• Gensvar: Ta emot förlåtelse för
synden (10:19), se fram emot tidens
slut och Jesu slutliga triumf (10:13).

Därför är vi kallade att leva ...

... i en bättre gemenskap (10:19–31).
Uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar (10:24).
... med en större frimodighet (10:32–39).
Håll frimodigt fast vid bekännelsen trots motstånd (10:36)
... med en större tro (11:1–40).
Utveckla en inre visshet om det vi inte ser (11:1)
... med en större uthållighet (12:1–29).
Fäst blicken på Jesus så vi inte tappar modet (12:2,4)
... med en större inbördes kärlek (13:1–21).
Visa omsorg om de svaga och var gästvänlig (13:1‚3)

Lägg märke till upprepningen av frasen
”låt oss...”. Författaren tillämpar... de
sanningar han undervisar... Du kan hitta
dem i 6:1,10:22,25,12:1–3,28,13:1,5,13
och 15. Fråga dig själv när du läser de här
verser: tillämpar jag uppmaningarna i mitt liv?
LAT Van Dooren

Det senaste allvarliga försöket att försvara att Paulus
skrev Hebreerbrevet skrevs för
över 50 år sedan. I dag finns det
knappast någon som skulle
försöka upprepa de argumenten.
DA Carson och Douglas Moo

Melkisedek var en förebild till Jesus
Kristus i två avseenden: (1) Han var
både ”kung” och ”präst” och (2) han
kännetecknas av ”rättfärdighet” och
”fred” (jfr Hebr 12:10–11, Ps 85:10, Jes
32:17, Rom. 5:1, Jakob 3:17–18).
Thomas Constable

Olika lägen i det kristna livet

Hebr 5:11–6:12

Sju tankar om
en biblisk syn
på andlig
mognad

Nya testamentet
talar om olika
stadier eller
tillstånd i det
kristna livet.
Man kan urskilja
fem olika profiler.
De representerar
olika epoker i en
människas liv.
Nya testamentet
tycks ge varje
människa
ansvar för
frågan både
var vi befinner
oss och vart vi
är på väg. Var
hör du hemma?

Andlig mognad
tar tid
Det handlar inte om
veckor eller månader,
utan år och decennier,
hela livet. ”De [andligt
mogna] har genom långvarig övning fått sina
sinnen tränade” (Hebr
5:14b, Hedegård).
Andlig mognad
handlar om min
inre människa
Andlig mognad handlar
om att skärpa sina sinnen
(Hebr 5:14c). Sinnen syftar på vår inre människa.
Det handlar om karaktär
mer än aktiviteter, vårt
inre mer än yttre handlingar (jfr Mark 7:14–22).
Andlig mognad
handlar om
rättfärdighet
Den andliga förändringen
innebär en inre förändring.
Det handlar om förmågan
att skilja mellan gott och
ont (Hebr 5:14d). Att stå
upp för det som är rätt är
inte det enda (Gal 5:22–23)
men måste vara en del.

Läge

Nyckelord

En som ännu
inte kommit
till tro

Ny eller
ung
i tron

En som
växer
i tron

En som
är mogen
i tron

En som kommit på avvägar i tron

EN SOM ännu inte
kommit till tro. Kan
vara på väg, nära
eller långt borta

EN SOM just kommit till tro på Jesus
Kristus och blivit
född på nytt
Har bara börjat

EN SOM börjat sin
vandring och är på
väg mot andlig
mognad

EN SOM över tid
växt och mognat
i sin relation till
Kristus
Har kommit långt

EN SOM i sitt kristna
liv gjort ett medvetet
felval som leder bort
från Kristus
Har svängt av
på fel ställe

”Nyfödda barn”
(1 Pet 2:2, Ef 4:13)
• Uppfattas fortfarande som världslig
(1 Kor 3:3)

”Unga” (1 Joh 2:14,
1 Tim 4:12)

”Vuxna” (Hebr 5:14)

”De har avfallit”
(Hebr 6:6)

• Lyssnar och förblir
i Guds Ord (Hebr
5:11, 1 Joh 2:14)

• Dras lätt med
i vindkast i läran
(Ef 4:14)

• Allt mer rotade
i Kristus och tron
(Kol 2:6–7)

• Har växt genom
övning över tid
(Hebr 5:14)
• Har förmågan att
skilja mellan gott
och ont (Hebr 5:14)

• Behöver ta per• Behöver undersonlig ställning till
visas i grunderna
evangeliet (Joh 3:3) i tron (1 Kor 3:2)

• Strävar framåt
i sitt liv med Kristus (Fil 3:12–14)

• Står fast väl
grundad i tron
(Kol 1:22–23)

• Steget till tro är att • Ska inte ges
förtrösta på Jesu
ledande positioner
försoning (Joh 3:16) (1 Tim 3:6)

• Växer i sin karaktär, kan bära frukt
(2 Pet 1:5–8)

• Redo vara lärare
åt andra (2 Tim
2:2, Hebr 5:12)

• Syndar med vett
och vilja (Hebr
10:26)
• En teologisk
debatt råder om
en som blivit frälst
kan förlora sin
frälsning:
a) Ja, om du medvetet väljer att gå
bort från Kristus.
b) Nej, vilken synd
är så stor att Jesus
inte dött för den?

Att komma till en
frälsande tro

Att fortsätta resan
mot andlig mognad

Att hjälpa andra
att växa

Att vända om innan
det är för sent

Är fortfarande
sökare

”Syndare” (Rom
3:23)
Beskrivning • Har ett personligt
ansvar för sin synd
(Joh 3:23, Jak 2:10)
Kallas

• Står under Guds
aktiva påverkan
(Joh 6:44)

Förväntan

Att växa så tron
blir mer stabil

Att vara ”som ett barn” är vanligtvis
något gott i den undervisning vi finner
i NT, men här har det en negativ betydelse...
Något är fel när ett barn slutar växa (5:13), och
istället fortsätter amma. På samma sätt är
något fel när en kristen slutar att växa.
Daniel Norburg

Är på väg

Andlig mognad kommer
inte vare sig från enstaka
isolerade händelser eller
från stora andliga upplevelser.
Den kommer från en uthållig
tillämpning av andlig disciplin.
Donald Guthrie

Hebreerbrevet är ett mönsterbrev,
en fin epistel som mästerligt och
grundligt talar om Kristi prästadöme
enligt Skriften och därtill bra och riktigt
utlägger Gamla testamentet... Det är en
stark, mäktig och hög epsitel.
Martin Luther

Andlig mognad
centrerar kring
Jesu person
Den som växer i sitt
kristna liv ser på sig
själv i ljuset av Jesu
person och verk. ”Så ska
också ni se på er själva:
ni är döda från synden
och lever för Gud i Kristus Jesus” (Rom 6:11).
Nåden är alltid
drivkraften för
andlig mognad
Andlig mognad är inte
din egen prestation (Ef
2:8–10 jfr Gal 2:20–21).
”[Nåden] fostrar oss
att... leva rättfärdigt och
gudfruktigt” (Tit 2:12).
Din tacksamhet över
nåden blir din drivkraft.
Andlig mognad
avslöjar våra
egna brister
Jakob jämför Ordet med
en spegel (Jak 1:23). I en
spegel ser man sig själv.
Andlig mognad handlar
alltid om att se sig själv
som man verkligen är
(Jfr 1 Kor 15:9, Ef 3:8,
1 Tim 1:15).
Andlig mognad
handlar om hur
vi reser oss igen
Andlig mognad handlar
inte om att aldrig misslyckas utan om att resa
sig igen när man har fallit.
Petrus förnekade Jesus
(Matt 26:74) ändå ger
Jesus honom en ny
chans (Joh 21:15–16).
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Hebreerbrevet

Sju varningar
till den troende
som vi hittar
i brevet

Första varningen:
Faran att flyta
med strömmen
Text: Hebr 2:1–4
• Faran: Att bara följa med
utan att reflektera. Att
inte fatta egna beslut utan
göra som alla andra (2:1).
• Gensvar: Att ta vara på
det vi hört och fått bekräftat för oss (2:1,3–4).

Andra varningen:
Faran att förhärda sitt hjärta
Text: Hebr 3:7–19
• Faran: Att ha ett trolöst
och ont hjärta så att vi
avfaller från den levande
Guden (3:12).
• Gensvar: Att uppmuntra
varandra (3:13) att välja
rätt väg varje dag.
Tredje varningen:
Faran att inte
komma in i vilan
Text: Hebr 4:9–13
• Faran: Att komma på fall
genom olydnad och därigenom gå miste om den
vila som finns i tron (4:11).
• Gensvar: Att sträva efter
att komma in i trons vila genom Guds Ord (4:11–13).
Fjärde varningen:
Faran att inte
växa andligt
Text: Hebr 5:11–6:3
• Faran: Att inte ta emot
undervisning och därför
stanna av i vår andliga
tillväxt (5:11, 6:1).
• Gensvar: Att ivrigt lyssna (5:11) och öva våra
sinnen (5:14).
Femte varningen:
Faran att avfalla från tron
Text: Hebr 6:4–12
• Faran: Att ha fått erfara
Guds godhet men ändå
avvisa den och därmed
håna Jesus (6:4–6).
• Gensvar: Att ivrigt
bevara det vi fått trots
motgångar (6:11–12).
Sjätte varningen:
Faran att synda
med vett och vilja
Text: Hebr 10:26–31
• Faran: Att genom avsiktliga, medvetna synder
trampa på Guds Son och
kränka Anden (10:26,29).
• Gensvar: Att sluta synda med vilja för att undvika domen (10:26).
Sjunde varningen:
Faran att inte
lyssna på Gud
Text: Hebr 12:25–29
• Faran: Att avvisa Jesus
genom att vara likgiltig
till det han sagt och
gjort (12:25).
• Gensvar: Att istället
gensvara till hans Ord
och tjäna honom (12:28).
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Ett galleri av stora troshjältar
Trons kapitel,
Hebreerbrevet 11,
inleds med en
definition av tro.
Tron är inte bara
ett försanthållande,
mer en förtröstan.

Tron är en övertygelse om det
man hoppas, en
visshet om ting
som man inte ser.
Genom tron fick
Trons två
fäderna sitt vittaspekter
nesbörd. Genom
Tron definieras som tron förstår vi att
1) en övertygelse
universum har
om det vi hoppas – skapats genom ett
tron på det som
ord från Gud, så
ska ske en gång.
att det vi ser inte
2) en visshet om
har blivit till av
ting vi inte ser –
något synligt.
tron på en andlig
(11:1–3)
verklighet.

Abel
(11:4, 1 Mos 4:4)
Till skillnad från sin
bror Kain bar Abel
fram sitt offer i tro
till Gud som tog
emot det. Han fick
bekräftelse på att
han var rättfärdig.

Henok
(11:5, 1 Mos 5:24)
Henok vandrade
med Gud i 365 år.
En dag hämtades
han av Gud. Han
hade fått veta att
han genom sin tro
behagat Gud.

I tron dog alla
dessa utan att ha
fått det som var utlovat. Men de hade
sett det i fjärran,
hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar
på jorden... Men nu
Sara
längtade de till ett
(11:11–12, 1 Mos bättre land, det
17:9, 21:1–2) Sara himmelska. Därför
litade på Guds
skäms inte Gud för
löften och på hans att kallas deras
trofasthet och fick Gud.
en son, Isak, trots (Hebr 11:13–15)
att hon var till åren
kommen.

Abraham (II)
(11:17–19, 1 Mos
22:1–18) I tron
bar Abraham fram
Isak när Gud
prövade honom.
Han trodde Gud
kunde uppväcka
honom från döden.

Isak
(11:20, 1 Mos
27:1–40) Isak välsignade sina båda
söner Jakob och
Esau med en
uttalad tanke om
vad som skulle
ske i framtiden.

Mose (I)
(11:24–26, 2 Mos
2:10–12) Mose
vägrade att kalla
sig Faraos dotterson
utan associerade
sig istället i tro med
sitt förtryckta folk
och deras framtid.

Mose (III)
(11:28, 2 Mos
12:10–13) I tro
firade Mose påsk
i tron att blodet av
lammet som ströks
på dörrposterna
skulle skydda dem
från straffdomen.

Mose och folket
(11:29, 2 Mos
14:21–23) I tron
gick folket genom
Röda havet. De
litade på att Gud
skulle skydda dem
mot den förföljande armén.

Barak
(11:32, Dom 4)
I tro lydde Barak
Gud och drog upp
mot den kananeiske kungen Jabin
och hans överbefälhavare.

Mose (II)
(11:27, 2 Mos
2:15) I tro lämnade Mose Egypten och flydde till
Midjan. I 40 år höll
han ut i det att han
liksom såg den
osynlige Guden.

Simson
(11:32, Dom
13–16) I tro gav
Gud Simson kraft
så han kunde
rasera ett hus som
rasade över
filisteernas furstar.

Jefta
(11:32, Dom 11)
I tro drog Jefta upp
mot ammoniternas
kung. Förtrycket av
folket bröts sedan
Herren gett dem
i hans hand.

Ja, genom
otro eller
obekänd synd
FÖRLORA
Det är möjligt att förFRÄLSNINGEN? lora sin frälsning som
Hebreerbrevet berör ett resultat av otro
frågan. Det finns fyra eller genom att inte
huvudsakliga synsätt. bekänna sina synder.

KAN VI

David
(11:32, 1 Sam 16–
1 Kung 1). David
lärde sig tro i det
tysta när han vaktade fåren. I tro
utmanade och besegade han Goliat.

Ja, men bara
genom att avsäga sig tron
Det är möjligt för den
troende att förlora sin
frälsning. Det sker
genom att personen
avsäger sig sin tro.

Utan tro är det
omöjligt att behaga
Gud, för den som
kommer till Gud
måste tro att han
finns och att han
lönar dem som
söker honom.
(11:6)

Noa
(11:7, 1 Mos
6:8–22) Noa
trodde Gud och
byggde arken trots
att han inte såg det
som skulle komma. Han blev själv
rättfärdig av tro.

Abraham (I)
(11:8–10, 1 Mos
12:1–4) Abraham
trodde Gud och
lämnade Ur för ett
land han inte sett. I
tro väntade han på
att få det från Gud
(jfr Rom 4:20–22).

Jakob
(11:21, 1 Mos
47:31, 48:14–16)
Jakob välsignade
Josefs båda söner
Efraim och Manasse också det
med blicken mot
framtiden.

Josef
(11:22, 1 Mos 50:
24–25) Josef tog
ett löfte av sina
bröder genom
vilket han uttrycker
tron att de ska få
återvända till
löfteslandet.

Amram och
Jokebed (11:23,
2 Mos 2:2) Mose
föräldrar höll honom gömd i tre
månader i tron att
han skulle räddas
undan Farao och
brukas av Gud.

Josua och folket
(11:30, Jos 6:20)
Genom tron föll
Jerikos murar.
Folket lydde Guds
befallningar i tron
att Gud skulle ge
dem segern trots
övermakten.

Rahab
(11:31, Jos
2:1–21) Genom
tron räddade sig
Rahab. Hon trodde
att Jeriko skulle
falla och vågade ta
konsekvenserna
av övertygelsen.

Gideon
(11:32, Dom 6–8)
Genom tron kunde
Gideon besegra
midjaniterna. Han
skickade hem
soldater så de inte
skulle vara för
många som stred.

Samuel
(11:32, 1 Sam
1–25). I tro lyssnade Samuel som
ung pojke till Guds
kallelse och blev
den siste domaren
före kungatiden.

Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt,
fick löften uppfyllda... Och fast alla
dessa hade fått
vittnesbörd för sin
tro, fick de inte det
som var utlovat.
Profeterna
Gud har nämligen
(11:32) Muntliga
förberett något
och skriftliga pro- bättre för oss: först
feter bar i tro fram tillsammans med
Guds budskap till oss ska de nå
folket. Ofta utsattes fram till målet.
de för kritik och
(Hebr 11:33–40)
svårigheter.

Nja, man kan
säga nej till
evangeliet
Den som är frälst kan
inte förlora sin frälsning, men den som
erbjuds evangeliet
kan motstå nåden.

Nej, är man en
gång frälst förblir
man alltid frälst
Det är Gud som i sin
allmakt frälser och
bevarar. Och en allsmäktig Gud förlorar
inte någon han räddat.

Att omsätta tron i handling
Bibelbok: Jakobs brev, Antal kapitel: 5
Tid: Omkring 44–49 eKr
Författare: Jakob (Jak 1:1)
Litterär stil: Undervisande/förmanande
Nyckelord: Frälsningens gärningar

Så ska bilden förstås:
Jakob talar om trons gärningar. Han betonar
att den kristne ska vara Ordets görare (th)
och inte bara dess hörare (tv). Om man bara
hör och inte gör bedrar man sig själv (Jak 1:22).

Jak

Liksom kroppen
utan ande är
död, så är
tron utan
gärningar död.
(Jak 2:26)

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRFATTAREN
JAKOB

ÖVERSIKT AV
JAKOBS BREV
Finns det någon bok i Nya testamentet som talar om vad det innebär att leva det kristna
livet så är det Jakobs brev. Brevet handlar om hur tron tar sig uttryck i de troendes vardag. Brevet har likheter med Ordspråksboken och radar upp praktiska råd att lyssna till.

Att utveckla1:18
sin tro

1:18 1:19

Hur den levande
tron växer till

1:1

Indelning

Ämnen

Att demonstrera
sin tro

1:19

Ståndaktighet
när tron prövas
En tro som
håller ut

Goda gärningar
när tron visas
En tro som
handlar

Vardagsliv
där tron bevisas
En tro som
talar

Hur jag
tänker rätt

Hur jag
gör rätt

Hur jag
talar rätt

Tidsperiod

Omkring 44–49 eKr

NÄR DU LÄSER

5:6

5:7

Hur jag
lever rätt

Troligen i Jerusalem (jfr Apg 15:13)

ATT TITTA EFTER

5:7

5:20

Kristen karaktär Rikare böneliv
när tron kämpar där tron belönas
En tro som
En tro som
går framåt
tålmodigt väntar

Geografi

Tema: Frälsningens
gärningar
• Tro (minst 12 ggr)
• Göra/görare (5 ggr)
• Alla uppmaningar (50+)
• Alla illustrationer
och bilder (minst 15)
• Talet och tungans makt

Att se 5:20
kraften i sin tro

5:6

Hur den levande
tron triumferar

1:1

Hur den levande
tron tar sig uttryck

Centralt

Hur jag
ber rätt

• Paralleller med Bergspredikan (jfr Matt 7)
• Kännetecken på en
mogen kristen (minst 10)
• Vad lär vi om Gud
(minst 10 saker)?
• Olika referenser till
naturen (30 st)

ORD UR
JAKOBS
BREV

22
Var ordets görare, inte
bara dess hörare, annars
bedrar ni er själva...
25
Den som däremot
blickar in i frihetens
fullkomliga lag och blir
kvar i den, inte som en
glömsk hörare utan som
en verklig görare, han blir
salig i det han gör.
Jakob 1:22,25

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Sann tro tar sig uttryck
i gärningar. Därför behöver
den troende tillämpa Guds
Ord i praktisk handling.
Särskilt gäller det hur vi
talar om varandra.

Kända texter
och sammanhang:
• Att få vishet Jak 1:5–8
• Tron utan gärningar
är död Jak 2:17
• Om tungans makt
Jak 3:1–12
• Smörja med olja Jak 5:14

• Brevet är skrivet av
Jakob (Jak 1:1). Men
vilken, det finns flera
Jakob i NT? En är
Jakob, Judas far (Luk
6:16, Apg 1:13). Vi vet
inget om honom och
han är knappast trolig.
• En annan är Jakob,
Alfeus son (Matt 10:3).
Kallad Jakob den
yngre. Samma här, vi
vet lite om honom.
• Jakob, Johannes
bror, (Matt 4:21, Apg
12:2). Han led martyrdöden 44 eKr och
hans tidiga död talar
emot honom som
författare.
• Till slut, Jakob, Jesu
halvbror (Matt 13:55,
1 Kor 15:7). Blir en
ledare efter Jesu uppståndelse. Det skulle
stämma med den nytestamentliga historien
och traditionen pekar
ur honom som brevets
författare.
• Brevet är skrivet till
”de tolv stammarna i
förskingringen” (Jak
1:1) vilket troligen
syftar på judar som
lever bland hedningar,
spridda i Romarriket.

F

På vilket sätt
omsätter du
Bibelns Ord
i ditt vardagsliv?
Är du en görare
eller bara en
hörare?

165

Jak

Sju kännetecken
på andlig
mognad

Tungans och ansiktets teologi
I Bibeln används människokroppen som en bild, en metafor, för andliga sanningar.
Ansiktet ses ofta som en spegel av den inre människan.

Ögat (Matt 6:22–23)

Den troende
gör vad
Ordet säger
Text: Jak 1:22–27
En andligt mogen kristen
omsätter Guds Ord i
handling (1:22). Tron tar
sig uttryck i den troendes
liv genom praktisk tilllämpning av Skriften
i vardagen (1:25).

Vad ögat ser handlar om övertygelse. Det speglar den inre människan (Ps 31:10). Att ha
öppna ögon är att ta emot insikt (Ps 119:18). Att se mot Herren är att vända sig till Gud
med sin inre människa (Ps 34:6). Att inte se är att inte ta emot, att inte förstå (Matt 13:13).

Håret (Dom 16:17)

Håret ses som en symbol för styrka och kraft (Dom 16:17) och andlig hängivenhet (4 Mos
6:5). Att raka av sig håret blir då att underkasta sig Gud (4 Mos 6:18, 1 Kor 11:14). Samma
sak gäller för skägg (Jes 7:20, Esra 9:3). Även ett tecken på att bli besegrad (Jer 48:37).

Näsan (1 Mos 2:7)

Vi andas med näsan, därför representerar näsan själva livet (1 Mos 2:7). Att förlora
näsan är att förlora själva livet (Hes 23:25). En vacker näsa representerar ett vackert
inre (Höga visan 7:4). Rök som stiger ur näsborrarna syftar på vrede (Ps 18:9).

Den troende
fäster inte anseende till person
Text: Jak 2:1–9
En andligt mogen kristen
är inte partisk (2:1) och
fäster inte anseende vid
person. Det handlar om
att fråga ”Vem är min
nästa?” (2:8) och inte
göra skillnad på person.
Den troende
gör goda
gärningar
Text: Jak 2:14–26
En andligt mogen kristens
tro tar sig uttryck i goda
gärningar (2:24). Gärningarna är ett uttryck för
en sund tro (2:18). Gärningar är praktiska handlingar för andras bästa
(2:15–16).
Den troende
vårdar
sitt tal
Text: Jak 3:1–18
En andligt mogen kristen
lär sig att behärska sitt
tal (1:26, 3:8). Att kunna
tygla sin tunga är ett uttryck för disciplin i sitt liv,
inte bara i sitt tal utan även
i andra delar av livet (3:2).
Den troende
avskiljer sig
från världen
Text: Jak 4:1–5:6
En andligt mogen kristen
låter sig inte formas av
världen (Rom 12:2), utan
vänder sig istället till
Gud (4:7). För vänskap
med världen är fiendskap
mot Gud (4:4).
Den troende
visar
tålamod
Text: Jak 5:7–12
En andligt mogen kristen
visar tålamod, är villig att
vänta, såväl på Herrens
ankomst (5:7) som i andra
avseenden som en frukt
av Andens verk i livet
(Gal 5:22).
Den troende
är uthållig
i bönen
Text: Jak 5:13–20
En andligt mogen kristen
är uthållig. Job i sitt lidande är en förebild (5:11).
Att vara uthållig när tron
prövas leder vidare till
andlig mognad och tillväxt (1:3–4).
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Örat (Matt 13:15–16)

Örat och hörseln är förknippade med att omsätta det som sägs i handling. Att höra Guds
Ord är att tillämpa (Jak 1:22, Matt 7:24). Att ”vända sitt öra” till något betyder att lyda det
som sägs (Ords 4:20, 5:1). Det som ”kliar i örat” är det någon önskar höra (2 Tim 4:3).

Kinden (Matt 5:39)

Att slå någon på kinden (ansiktet) är ett sätt att förnedra och besegra personen (Ps 3:8,
Matt 5:39, Joh 19:3, Job 16:10, Mika 5:1). Vackra kinder representerar en vacker inre
karaktär (Höga visan 1:10, 5:13). Att vända andra kinden till är att underordna sig (Luk 6:29).

Tungan (Jak 3:2)

Mun, läppar och tunga syftar inte bara på vad man säger utan mer på sinnelaget bakom
det som sägs (Ps 5:10, 64:4, Matt 15:18). Munnen (talet) ses som en spegel av den inre
människan (Ps 51:17, Luk 6:45). Tungan tillskrivs stor makt (Ords 18:21, Jak 3:3–5).

Jakob
liknar
tungan
vid...

...ett
betsel
som
styr
hästen
(3:3)

...ett
roder
som
styr
fartyget
(3:4)

...en
gnista
som
tänder
en eld
(3:5)

Halsen (Ords 6:21)

Att bära något runt halsen speglar en persons karaktär (Ords 3:3, 6:20–21). En rak hals
visar på högmod (Job 15:26, Jes 3:16, Jer 27:8). Att bära ett ok runt halsen (nacken)
visar att någon har makt över mig, jfr ”slavok” (Jer 27:8,12, 28:11, Hos 10:11, Gal 5:1).

Spegel, spegel på väggen där...
Jakob liknar vårt förhållande till Bibeln som att se
sig själv i spegeln. Det finns två sätt att gensvara.

Den som går
bort från
spegeln och
glömmer bilden
av sig själv
(Jak 1:23–24)

Att se sig själv men
inte bry sig om
(Jak 1:23–24)
• Guds Ord jämförs med en
spegel där vi ser oss själva.
• Ordet ”ser” betyder att titta
länge och titta noga.
• Han tar inte med sig det han
ser när han lämnar spegeln,
han låter sig inte påverkas.

Den som
blir kvar
vid bilden
ser sig själv
(Jak 1:25)

Att se sig själv och
ta konsekvenserna
(Jak 1:25)
• ”Blickar in” betyder egentligen ”böjer sig inför”.
• Den som med ödmjukhet
närmar sig Skriften glömmer
inte vad han ser.
• Det jag ser i spegeln
omsätts i ett förändrat liv.

Vårt tankeliv är bagatelliserat i vår nuvarande...
kristna kultur. Vi har så nedtonat andlig disciplin
att vår vilja har blivit svag och vi har svårt att styra den.
Vi har misslyckats med att öva vårt sinne att inriktas
mot helighet. I stället låter vi det bara flyta vart det vill
utan att vi gjort några medvetna val.
Ken Boa

Det är inte
tillräckligt att
ta emot Ordet, man
måste gensvara på
det med aktiv
lydnad (Jak 1:22).

Att smörja någon med olja var när
Jakob skrev sitt brev likvärdigt med att
ta medicin... den grekiska termen som
översätts ”smörja honom med olja” (Jak 5:14,
jfr Luk 10:34) syftar på en medicinsk behandling, inte en religiös ceremoniell smörjning.

Ronald Blue

Mark Bailey

Klädseln på Bibelns tid

Jak

Jakob talar om hur vi bedömer människor efter klädseln. Han skriver “Tänk er [om det] kommer in en man med guldring på fingret
och fina kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder” (Jak 2:2). Så här kunde kläderna se ut när Jakob skrev brevet.

Tunikan

Vävdes i ett
stycke
(Joh 19:23)

Kan användas med eller utan tunika.
Utan tunika kallas den ofta achiton.
Himation är ett rektangulärt tygstycke
som sveps på olika sätt runt kroppen
och sedan läggs över en axel. Kan
också kallas mantel.

Många män på romartiden bar en
abolla, en mantel. Det var ett fyrkantigt, dubbelvikt tygstycke av ull, fäst
med någon form av metallspänne
över ena axeln. Paulus hade tydligen
en abolla (2 Tim 4:13).

Fästs med
ett rep,
bälte eller
en gördel

Kvinnors
tunikor
var oftast
fotsida

Himation

Abollan

Även kallad chiton. Av lin ull eller bomull. Basplagg, bars närmast kroppen.
Skulle kunna kallas för en långskjorta.
För fattiga kan det ha varit det enda
klädesplagg de ägde (jfr Mark 14:52).
Ibland även kallad livklädnad.

MetallKan
spänne som bäras
höll ihop på olika
abollan
sätt

En mantel skyddade
tunikan från smuts. En
rik hade flera tunikor
att byta mellan
(Jak 2:2, jfr Matt 10.10)

Tunikan
under
abollan
(Jfr Luk 6:29)

Manteln som
den blinde Bartimeus kastade
Text: Mark 10:46–52
Jesus kallar den blinde
tiggaren Bartimeus till
sig. Han kastar sin
manteln och rusar fram
till Jesus. För en blind är
att kasta mantel ett
uttryck för stark tro.

Av ull. För
rike kvinnor
av silke eller
bomull.

Säger Paulus och Jakob olika saker?
Paulus och...

Många tycks mena att Paulus och Jakob motsäger varandra. Att Paulus talar om frälsning
enbart genom nåd utan gärningar, medan Jakob argumenterar för frälsning genom gärningar. Men måste de två författarnas ståndpunkter uppfattas som att de står i strid med
varandra? Vid en närmare granskning av texten framstår det som om Paulus och Jakob är
överens i sak men att de adresserar olika frågor.
Vad Paulus säger
om evangeliet

...Jakob

Vad Jakob säger
om evangeliet

Vad som skapar
frågeställningen

”Av nåden är ni frälsta genom tron... inte på grund av
gärningar för att ingen ska berömma sig” (Ef 2:8–9)

”Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar
gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom?” (Jak 2:14)

Ståndpunkten
summerad

Det som frälser människan är tron utan gärningar:
”Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig
genom tro, utan laggärningar” (Rom 3:28)

Hur visar man sin tro? Bara genom sina gärningar. ”Visa
mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom
mina gärningar” (Jak 2:18). ”Så är också tron i sig själv död
när den är utan gärningar” (Jak 2:17, se också 2:20,26)
Tron som frälser är inte allena

Sammanfattning
Betydelsen
av ”gärningar”
Vad de två är
överens om
Abraham som
exempel
Missuppfattning
Målgrupp

Tron allena är frälsande

Gärningar förstås av Paulus som något genom vilka man
Gärningar förstås av Jakob som resultatet av frälsningen.
försöker vinna sin frälsning. Men goda gärningar krävs inte
En person gör goda gärningar eftersom han/hon har blivit
för att bli frälst. En människa blir inte frälst genom gärningar.
frälst. En frälst människa utför goda gärningar.
Jakob är överens med Paulus: Jakob undervisar att en
Paulus är överens med Jakob: Paulus undervisar att
person ärver riket endast genom tro (Jak 2:5) och att
goda gärningar förväntas följa av en frälsande tro
Abraham blev rättfärdig genom tro (Jak 2:23).
(Ef 2:10, Tit 3:8, Gal 5:6, Fil 2:11–12).
Paulus använde Abraham som exempel och pekar på när Jakob använde Abraham som exempel, omkring 40 år senare, när Abrahams tro prövas av Gud (Jak 2:21, jfr 1 Mos 22).
Abraham först trodde på Gud (Rom 4:3, Jfr 1 Mos 15: 6).
Missuppfattningen som Jakob korrigerar: Gärningar är
Missuppfattningen som Paulus korrigerar: Frälsningen
onödiga efter att en person har blivit frälst (antinomism).
är ett resultat av våra prestationer (legalism).
Jakob skriver om hur en troende kan visa att tron
Paulus skriver om hur en syndare kan
har gjort honom rättfärdig inför Gud.
bli rättfärdig inför Gud.

Stod Paulus och
Jakob i öppen konflikt?

Vid Apostlamötet i Jerusalem (Apg 15) var den viktigaste frågan om frälsning är av nåd genom tro eller av att människan
följde den judiska lagen (Apg 15:1). Petrus slutsats var tydlig (Apg 15: 9,11). Jakob, som hade en ledande roll i diskussionen, uttryckte aldrig någon avvikande ståndpunkt (Apg 15:13–21) jämfört med Petrus eller Paulus i frågan.

Perspektiv

Paulus perspektiv: Tittar på vad syndare behöver för att
komma i rätt relation till Gud (Syndaren är i fokus).

Om du läser Paulus brev så ser du att
han nästan alltid slutar dem med en lista
på saker de ska göra. Paulus förstod att tro
alltid resulterar i gärningar och att tro som inte
leder till goda gärningar inte är en verklig tro.
Det finns inte så stor skillnad mot Jakobs brev.
Nike Page

Jakobs perspektiv: Tittar på vad redan frälsta behöver göra
för att deras tro ska visa sig vara äkta (Den troende är i fokus).

Jak 1:18 visar tydligt att
Jakob trodde att evigt liv
var en gåva av Guds nåd.
Vi måste minnas det när vi
senare läser hans diskussion
om tro och gärningar.
Thomas Constable

Kamelhårskläder
som Johannes
Döparen bar
Text: Matt 3:4
Johannes Döparen ledde
en förnyelserörelse och
klädde sig för att markera
sin överlåtelse. Bar kläder
av kamelhår och hade ett
läderbälte om livet som
profeten Elia (2 Kung 1:8)

Hörntofsen på
Jesu mantel som
kvinnan rörde
Text: Matt 9:20
En kvinna med blödningar
smyger fram mot Jesus.
Hon rör vid hörntofsen,
en trossymbol som bars
av fromma judiska män
(4 Mos 15:38). Hon blir
botad direkt.

Damernas
himation
var mindre
och ofta
färgade
eller
mönstrade

Rika kunde
ha dubbla
tunikor

Hade man bara
en tunika (jfr
Mark 14:52) kunde
den bli mycket
smutsig
(Jak 2:2)

Män bar den
med eller
utan tunika
under

Sju klädesplagg
som spelar
roll i Nya
testamentet

Det finns ingen motsättning mellan
undervisningen i Jakobs brev och
Paulus Romarbrev. Inte heller med de
sanningar vi möter i Hebreerbrevet
kapitel 3 och 4. För trons människor är
också gärningarnas människor.
LAT Van Dooren

Linneskynke
som lärjungen
tappade
Text: Mark 14:51–52
När tempelvakten kommer för att hämta Jesus
flyr lärjungarna. En av
dem hade ett linneskynke
som de grep tag i. Han
lämnade skjortan och
flydde från platsen naken.
Den röda soldatmantel de satte
på Jesus
Text: Matt 27:28
När Jesus dömts av
Pilatus tas han ut för att
pryglas. Bland annat
sätter de på honom en
röd soldatmantel och
häcklar honom för att
vara judarnas kung.
Livklädnaden
som soldaterna
kastade lott om
Text: Joh 19:23–24
Soldaterna tog Jesu kläder sedan han korsfästs.
De delade hans kläder
i fyra delar men lät livklädnaden vara hel och
lottade om vem som
skulle få den.
Manteln som
Paulus vill att
Timoteus tar med
Text: 2 Tim 4:13
Paulus skriver till sin andlige son Timoteus från
fängelset i Rom. Han vädjar till honom att komma
till honom och ta med
hans mantel som han
lämnat i Troas.
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1 Pet

Hoppet mitt i lidandet
Bibelbok: Första Petrusbrevet
Antal kapitel: 5, Tid: 62–65 eKr
Författare: Petrus (1 Pet 1:1)
Litterär stil: Undervisande/förmanande
Nyckelord: Lidandet inför
Kristi återkomst

Nej, gläd er ju
mer ni delar
Kristi lidanden.
Då ska ni
också få jubla
och vara glada
när han
uppenbarar sig
i sin härlighet.
(1 Pet 4:13)

Så ska bilden förstås:
Nero tände eld på Rom och anklagade
de kristna. Förföljelse och lidande
för kristna i Romarriket blev följden.
Petrus skriver ett brev till dem
för att ge tröst och hopp.

s

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRFATTAREN
PETRUS

F

Vilket slags
lidande drabbas
du av som en
följd av att du
är kristen?
Hur reagerar
du om/när du
får lida?
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ORD UR
FÖRSTA
PETRUSBREVET

ÖVERSIKT AV

FÖRSTA PETRUSBREVET

Ämnen

Frälsningen – vad
vi äger i vår tro på Kristus

Vandringen – vad vi
förväntas göra för Kristus

Vad som har hänt – han
har gett sitt liv för oss

Vad som händer nu – vi
får leva för honom

Läran – vad vi
tror på

Livet – hur vi
lever ut tron

Konsekvenserna – vad det
kan tänkas leda till
Vad som kommer att hända
– vi får ge vårt liv för honom
Motgångarna – hur
vi möter dem

Geografi

Från Babylon (1:1, 5:13, vilket troligen syftar på Rom)

Tidsperiod

Omkring 62–65 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Lidandet inför
Kristi återkomst
• Lidande (minst 20 ggr,
Kristi och våra)
• Värdefull/dyrbar (4 ggr)
• Hopp (5 ggr)
• Vad lär vi om Jesu död
på korset (7 texter)?

Uppmuntran till
individer
under förföljelse

Uppmuntran till
församlingar
under förföljelse

Vårt förhållningssätt till motgångar
och svårigheter

Vårt förhållningssätt till världen,
familjen och
församlingen

Om vår helgelse
i Kristus Jesus

Brevet kallas ibland Nya testamentets version av Jobs bok. Lidanden kan antingen
bryta ner eller bygga upp. När Petrus skriver sitt brev till troende under förföljelse ma18
Så led också Kristus en
nar han dem att återvända till rötterna. Möt lidande med Jesus som föredöme (2:19–21). gång för era synder. Rätt1:1
2:10 2:11
4:11 4:12
5:14
färdig led han i orättfärdiCentralt
Vår identitet
Vår uppgift
Vårt lidande
gas ställe för att föra er till
Gud. Han blev dödad till
1:1
1:12 1:13
2:10 2:11
3:12 3:13
4:11 4:12
5:6 5:7
5:14
kroppen men levandegjord genom Anden.
Indelning
1 Pet 3:18
Om vår frälsning
i Jesus Kristus

• Författare är ”Petrus,
Jesu Kristi apostel”
(1:1). Den lärjunge som
fick en central roll i lärjungaskaran och som
var ledare i församlingen i Jerusalem
under den första tiden.
• Den tidiga kyrkan
bekräftade unisont
tanken på Petrus som
författare.
• Mottagare sägs vara
”de utvalda som lever
utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien,
Asien och Bitynien”
(1:1). Det är områden
i Mindre Asien där
Petrus tidigare tros ha
förkunnat evangeliet.
• Han kallar dem
”främlingar” (1:1)
vilket antyder att det
rör sig om judar som
lever utspridda men
möjligen också hedningar som blivit troende och nu uppfattar sig
som främlingar i den
kultur de lever i.

• Tecken på förföljelse
(under Nero)
• Citat ur Gamla
testamentet
• Kallad (5 gånger)
• Uppmaningar (30 st).
• Likheter med Efesieroch Kolosserbrevet

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Petrus skriver om att leva
heligt och ansvarsfullt
som främlingar mitt
i lidande och svårigheter.
Tänk på frälsningen,
hämta kraft i hoppet om
Jesu återkomst.

Kända texter
och sammanhang:
• 1 Pet 2:5 Ett andligt hus
• 1 Pet 2:9 Ett heligt folk
• 1 Pet 4:8 Visa uthållig
kärlek till varandra
• 1 Pet 5:7 Kasta era
bekymmer på honom

För vem förkunnade Jesus?

1 Pet

Petrus skriver. ”I Anden gick [Jesus] sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, för dem som förr hade vägrat lyssna när
Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes” (1 Pet 3:19–20). Vem predikar han till? Vad säger han? Och när sker det?
BÖRJA HÄR: Hur ska vi förstå att Jesus förkunnade ”seger för andarna”?

NEJ

VEM: Syftar ”Andarna i fängelset”
(1 Pet 3:19) på människor?

VEM: Syftar ”andarna i fängelset”
(1 Pet 3:19) på fallna änglar (jfr Jud 6)?

JA

VAD: Erbjuder
Jesus dem
räddning
genom arken?

JA
NEJ

VAD: Erbjuder NEJ VAD: Förkunnar NEJ VAD: Erbjuder
Jesus dom efter
Jesus befrielse
Jesus en chans
sin seger på
ur dödsriket/
till frälsning
korset?
från skärselden?
efter döden?
JA

JA

JA

NÄR? Mellan
döden och
uppståndelsen

NÄR? Före korsdöden, redan
på Noa dagar
JA

JA

NÄR? Mellan
döden och
uppståndelsen

...men säger inte Skriften att
”människan måste dö en gång
och sedan dömas” (Hebr 9:27)

SLUTSATS: Jesu
ande förkunnade
för människor
på Noa dagar
(1 Pet 1:10–11).
De tog inte emot
och är nu i helvetet.

SLUTSATS:
Jesus predika
evangeliet för
fallna människor
från Noa dagar
i dödsriket.

...men varför står
det ”gick han sedan”
(1 Pet 3:19)? Om det
var genom Noa gick
han ingenstans.

...men ordet
”fängelse” (1 Pet
3:19) används aldrig
om en plats dit
människor kommer
för att straffas.
Däremot om änglar
(2 Pet 2:4, Upp 20:7)
...men de fallna
änglarna sägs befinna
sig i himlen
(Upp 12:7, 20:7)

Några andra texter
att fundera på:
Ps 16:10, Ef 4:8–10,
1 Tim 3:16, 1 Pet 4:4–6

JA

NÄR? Mellan
döden och
uppståndelsen

JA

SLUTSATS:
Jesus predika för
fallna människor
från Noa dagar
i helvetet,
bekräftar deras
slutgiltiga dom.

JA

SLUTSATS:
Jesus predika
för människor från
Noa dagar som
då trodde men inte
kom med i arken,
nu i skärselden.

NÄR? Mellan döden och
uppståndelsen
JA

NEJ

VAD: Förkunnar
Jesus dom efter
sin seger på
korset?
...notera
att pluralformen av
”andar”
(1 Pet 3:19)
alltid syftar
på änglar
(med ett
undantag,
Hebr
12:23).

JA

NÄR? Vid himmelsfärden
efter uppståndelsen
JA

SLUTSATS: Jesus
predika för fallna änglar
från Noa dagar
i helvetet, bekräftde
deras slutgiltiga dom.

SLUTSATS: Jesus
predika för fallna änglar
från Noa dagar
i himlen, bekräftde
deras slutgiltiga dom.

Petrus avslutar en sektion (2:13–3:12) om relationer
med att beskriva sex attityder som ska känneteckna
den kristnes sätt att behandla andra människor.
BarmLöna inte ont
härtighet
med ont
Ödmjukhet
(1 Pet 3:18)
(1 Pet 3:19)
(1 Pet 3:18)
Innebörd: Nådefull, Innebörd: Inte tänka Innebörd: Inte vara
förlåtande
för högt om sig själv hämndlysten
Strävan: Ett känna
Strävan: Att sätta
Strävan: Vara villig
med och för andra.
någon annans bästa att förlåta. Vända
Visa det i handling.
före mitt eget
andra kinden till.
Andra texter:
Andra texter:
Andra texter:
Ef 4:32, 2 Kor 7:5,
Ef 4:2, Fil 2:3,
Matt 6:12–15,
Kol 3:12, 1 Joh 3:17 1 Pet 5:17,
Rom 12:14–21,
Kol 2:18,23
1 Tess 5:15

Attityder i relationer till andra
Enighet
(1 Pet 3:18)
Innebörd: Att ha
samma sinne
Strävan: Sträva
efter att kunna
arbeta tillsammans
trots olikheter
Andra texter:
Rom 12:16,
2 Kor 13:11

Medkänsla
(1 Pet 3:18)
Innebörd: Att lida
tillsammans
Strävan: Att ha en
känslighet för vad
andra går igenom

Syskonkärlek
(1 Pet 3:18)
Innebörd: Att älska
som en broder
Strävan: En kärlek
som förenar troende
Andra texter:
Rom 12:9–10,
1 Tess 4:9,
Hebr 13:1
1 Pet 1:22

För att sammanfatta problematiken så är de texter VAD PETRUS
som sägs vara bevis för att Jesus steg ner till helvetet i bästa fall vaga och tvetydiga. Och inget försök att SKRIVER OM
sammanfoga dem till en lära är övertygande. Med tanke DE KRISTNA
på de svårigheter som finns i att tolka dessa verser som I brevet talar Petrus
om de troende, han
bevis... är det bäst att inte vara dogmatisk i frågan.
säger att de är...
Millard Erickson

...som nyfödda barn (2:2), ... som levande stenar (2:5), ... ett heligt prästerskap (2:5), ... som
främlingar (2:11), ... som gäster (2:11), ... som
medborgare (2:13), ... som tjänare (2:16),
... som medarvingar till livets nåd (3:7), ... ska
lida i Kristus (4:13), ... som goda förvaltare
(4:10) och ... som talare av Guds Ord (4:11).

Vad Petrus
berättar om
Kristus i sitt
första brev

Hans eviga
existens och
inkarnationen
Text: 1 Pet 1:20
Evig existens: Redan
före världens skapelse
var han utsedd (1:20).
Inkarnation: Men nu
i dessa tider har han
uppenbarat sig, gjort sig
känd i mänsklig gestalt.

Hans ställföreträdande död
på korset
Text: 1 Pet 1:12,19,
2:21–24, 3:18
Jesu blod: Vi blev friköpta med hans blod.
Ställföreträdare: Kristus led i vårt ställe (2:21),
han bar våra synder på
korset (2:24).
Hans uppståndelse från
de döda
Text: 1 Pet 1:3, 1:21, 2:1,
3:18,21
Jesus uppstod från de
döda (1:3), uppväckt av
Fadern (1:21), levandegjord genom Anden
(3:18) och är grunden
för vår frälsning (3:21).
Hans
himmelsfärd
Text: 1 Pet 3:22 (3:18–20)
Efter uppståndelsen
steg Jesus upp till himlen
(3:22). Möjligen är det
också här vi ska räkna
in texten om hur Jesus
predikar för de fångna
(3:18–20).
Jesus i himlen
under denna
tidsålder
Text: 1 Pet 3:22
Han sitter nu på Guds
högra sida (3:22) och
änglar, furstar och makter
är underställda honom.
Han regerar från himlen
i väntan på sin återkomst och domen.
Jesu verk på
jorden under
denna tidsålder
Text: 2 Pet 2:4‚7
Men samtidigt är frälsningsverket den hörnsten (2:7) på vilken
församlingen vilar, den
levande sten (2:4) till
vilken kristna vänder sig
för sin frälsning.
Hans återkomst
och dom vid
tidens slut
Text: 1 Pet 1:7, 4:5
Till slut ska Jesus återvända till jorden, han
ska uppenbara sig (1:7)
för att rättvist döma
levande och döda (4:5)
och pröva deras
gärningar i eld.
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2 Pet

Jämförelse
mellan Första
och Andra
Petrusbrevet

Så står du emot falska lärare
Bibelbok: Andra Petrusbrevet
Antal kapitel: 3
Tid: 64–67 eKr
Författare: Petrus (2 Pet 1:1)
Litterär stil: Undervisande/vädjande
Nyckelord: Avfallet och Kristi återkomst
Så ska bilden förstås: Petrus varnar för
falska lärare och pekar på andlig mognad
genom Guds Ord och vetskapen att Jesus
till slut kommer att besegra den onde.

Brevens
författare
Första Petrus: Sägs vara
skriven av ”Petrus” (1 Pet
1:1). Inte ifrågasatt som
det andra brevet.
Andra Petrus: Sägs vara
skriven av ”Simon Petrus”
(2 Pet 1:1). Men författarskapet är debatterat.
Brevens
huvudtema
Första Petrus: Brevet
uppehåller sig kring
tanken att förmedla hopp
mitt i svåra lidanden.
Andra Petrus: Brevet
handlar om faran med
falska lärare och vad
de kan orsaka.
Synen
på Kristus
Första Petrus: Centrerar
kring Kristi lidande för vår
frälsning och hans inkarnation som vår förebild.
Andra Petrus: Om
Herrens härlighet och
om historiens fullbordan
vid hans återkomst.

Böckernas
syften
Första Petrus: Syftet
med brevet är att uppmuntra mottagarna
i deras svårigheter.
Andra Petrus: Syftet
med brevet är att
varna mottagarna för
den kommande domen.
Referenser till
andra författare
Första Petrus: Finns
många likheter med
Paulus (särskilt Efesieroch Kolosserbrevet).
Andra Petrus: Finns
nästan identiska avsnitt
som i Judas brev (Jfr
2 Pet 2 och Jud 4–18).
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ANDRA PETRUSBREVET

Tanken i Andra Petrusbrevet är tydlig: sträva efter andlig mognad genom Guds Ord så
orkar du stå emot den våg av villfarelse som ska komma före Jesu andra återkomst.
Guds ord framhålls som centralt i tanken på andlig mognad (1:4,19–21, 3:1–2,14–16).

1:1

xx

Indelning

xx

1:15

1:16

Att växa i insikt
xx

xx

2:22

3:1

2:22

3:1

Att växa i hoppet
xx

xx

3:18

3:18

Friden inför
framtiden

1:16

Tålamodet inför
framtiden

1:15

Att växa i kunskap

Den falska
undervisningen

1:1

Den sunda
undervisningen

Centralt

Väx i
helgelse

Titel på Kristus
som lyfts fram
Första Petrus: Brevet
framhåller titeln som
pekar på hans försoningsverk: Kristus.
Andra Petrus: Brevet
framhåller titeln som
pekar på hans makt
som domare: Herre.

ÖVERSIKT AV

Väx i
gudsfruktan

Fokus i frälsningshistorien
Första Petrus: Frälsningens dag som en följd
av Jesu död och uppståndelse för vår skull.
Andra Petrus: Herrens
dag när Kristus kommer
tillbaka för att döma
mänskligheten.

Vad vi ska göra för
att växa på ett sunt sätt

Vad vi ska göra för
att tolka läran på ett rätt sätt

Vad vi ska göra för
att orka leva på bästa sätt

Se klart – för att växa
i livet som Kristus

Se upp – för falska lärare som
sprider osund undervisning

Se framåt – mot nya
himlar och en ny jord

Känn din Bibel –
var ivriga i tron

Känn din fiende –
som nästlar sig in

Känn ditt hopp –
så du kan hålla ut

Ämnen

Geografi

Från Babylon (troligen Rom jfr 1 Pet 5:13)

Tidsperiod

Omkring 64–67 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Avfallet och
Kristi återkomst
• Kunskap (15 ggr) i motsats till falsk lära
• Attityder till Herrens dag
och Jesu återkomst
• Kunskap (4 ggr)
• Älskade

• Åtta steg till andlig
tillväxt (1:5–8)
• Fördärv (4 ggr)
• Minnas/Påminnas
• Jämför Andra Petrusbrevet och Judas brev
• Petrus förståelse av
Paulus brev (2 Pet 3:16)

ORD UR
ANDRA
PETRUSBREVET

5
Gör därför allt ni kan
för att i er tro visa dygd, i
dygden insikt,
6
i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,
7
i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor.
2 Pet 1:5–7

HELA BOKEN
MED 25 ORD

När kristna växer i förståelsen står de fasta mot falska
lärare, särskilt de som förnekar Jesu återkomst och
att tiden ska komma till
ett slut.

Kända texter
och sammanhang:
• 2 Pet 1:20-21 Profetian
kommer genom Anden
• 2 Pet 3:8 För Herren är
en dag som tusen år
• 2 Pet 3:10 Herrens dag
kommer som en tjuv

Kännetecknen på falska lärare
Petrus varnar för falska
lärare ”som finns bland er”
(2 Pet 2:1). Det finns inte
en församling som inte
riskerar att drabbas. Här
är kännetecknen:
De ”smyger in
förödande irrläror”
(2:1)
De ”förnekar den
Herre som har
friköpt dem” (2:1)
De ”hånar
sanningens
väg” (2:2)

De ”hånar vad
de inte känner
till” (2:12a)

De ”har lämnat
den raka vägen
och gått vilse” (2:15)

De ”är som
oförnuftiga djur”
(2:12b)
De ”njuter av att
festa mitt på ljusa
dagen” (2:13a)

De ”är källor utan
vatten” (2:17a)

De ”har ögon
fulla av otrohet”
(2:14a)
De ”kan inte få
nog av synd”
(2:14b)

De ”föraktar
Herren”
(2:10b)
De uppträder
självsäkert
(2:10c)

De ”lockar till
sig ostadiga
själar” (2:14c)
De ”har hjärtan
som är övade
i att roffa åt sig”
(2:14d)

De ”hånar
höga makter”
(2:10d)

... visa
dygd..
Text: 2 Pet 1:5
Betyder moralisk
godhet, uppriktighet, något
vi ska tänka på,
ständigt påminna oss
om (Fil 4:8).

De
”talar
stora och
tomma ord”
(2:18a)

De ”lockar med lössläppthet
och köttsliga begär till sig
människor” (2:18b)
De ”är slavar
under fördärvet”
(2:19)

Tre kännetecken
på falska lärare:
deras lära
deras metoder
deras karaktär

Har Petrus skrivit Andra Petrusbrevet?
Inte Petrus...
Ståndpunkt
i frågan

...eller Petrus

Andra Petrusbrevet är det brev i Nya testamentet vars författarskap är mest omtvistat. Kritiker
menar att trots att texten säger att det är Petrus som är författare finns det skäl att dra slutsatsen att boken är en så kallad pseudoepigraf, det vill säga en bok skriven senare men
lagd i munnen på en tidigare känd person – i detta fall Petrus. Så här kan argumenten för och
emot de olika ståndpunkterna sammanfattas.
Petrus ligger
bakom brevet

Petrus ligger inte
bakom brevet

Språk och stil
i brevet

Spåket är inte så avvikande som många försöker påstå.
Språk och stil är annorlunda jämfört med Första Petrusbrevet.
Brevet skiljer sig också från all annan text vi har från Petrus Petrus kan avsiktligt imitera den så kallade ”asiatiska” stilen,
en form av retorik som fanns hos mottagarma. Petrus kan
i NT. Det använder 57 ord som inte finns i någon annan
också ha lärt sig mer av både språk och retorik under
NT-bok, några av dem från den grekisk-romersk religionen.
de 30 år som gått sedan han lämnade näten vid Gennesaret.
Författaren upprepar sig och är allmänt krånglig.

Bruket av
amanuens

Om någon annan hand än Petrus skrivit brevet är det inte
bara en amanuens utan ”en annan författare som har haft
helt fria händer inte bara med ord och uttrycket utan också
med innehållet i själva brevet” (Bauckham).

Villoläran

Det står ingenstans att Petrus vänder sig mot gnosticismen.
Eftersom vi inte kan identifiera villoläran kan vi inte påstå
att den är från 100-talet. Det finns inget i beskrivningen av
villoläran som inte skulle passa in under Petrus livstid.
Vi vet att apostlarna ansåg att deras egna ord hade samma
Brevet refererar till Paulus brev. Men under Petrus
auktoritet som ”Skriften” (jfr 1 Kor 5:3, 2 Kor 10:11, 2 Tess
livstid fanns det ingen komplett samling av brev av Paulus
2:15, 3:14, 1 Pet 1:10–12). Breven lästes tillsammas med
som kunde kallas för ”Skriften” (2 Pet 3:16). Texterna
GT (jfr Kol 4:16, 1 Tim 5:18). Att tillskriva Paulus brev
ansågs inte vara kanoniska förrän långt efter Petrus död.
auktoritet under Petrus livstid är inte problematiskt.
”Fäderna” kan handla om Abraham, Isak och Jakob. Någon
Texten talar om ”fädernas” död (2 Pet 3:4), om den
fixerad tradition finns inte när han citerar Jesus
apostoliska traditionen (2 Pet 3:2,16), om en mer struk(2 Pet 3:2) och Paulus (2 Pet 3:15–16). Jesu återkomst
turerad församlingssyn, och framhåller att Herrens ankomst
dateras väl aldrig som nära på det sättet i NT (2 Pet 3:8–12).
har dröjt (2 Pet 3:8) vilket allt pekar på ett senare datum.

När ”Skriften”
blev kanonisk

Referens till
att tiden har gått
Utombiblisk
attestering
Genre

Åtta trappsteg
på vägen
mot andlig
tillväxt
Gör allt ni
kan för att
i er tro...
Text: 2 Pet 1:5
Tron är grunden. Till den
läggs sju steg, sju karaktärsdrag, som en
trappa på vägen mot
andlig mognad. Stegen går mot ett klimax.

De ”är moln
jagade av
De ”är smutsfläckar och skam- stormvinden”
fläckar” (2:13b)
(2:17b)
De ”frossar och
festar” i sina
lustar (2:13c)

De ”utnyttjar [oss]
med hjälp av falska
argument” (2:3)
De ”följer sin
köttsliga
natur” (2:10a)

2 Pet

Skillnaden i stil kan förklaras med att Petrus högst troligt
använt en annan amanuens än Silvanus som hjälpte
honom med det första brevet. Möjligen kan det andra brevet
vara skrivet av Petrus själv utan hjälp av en amanuens.

Den falska lära brevet kämpar mot är den form av
gnosticism vi finner på 100-talet eKr. Det stämmer inte
med att det skulle vara skrivet på 60-talet eKr.

Ingen kyrkofader talar om brevet före Origenes, det saknas
i den Muratorikanon (omkr. 200 eKr), Eusebius uttrycker
osäkerhet kring brevet och räknar det bland de ”omdiskuterade”. Till och med Hieronymus reser frågor kring det
och skriver ”det anses av många inte komma från honom”.

Vi ställs inför ett val; att acceptera brevet för vad det
säger sig vara, skrivet av aposteln Petrus, eller se det som
en förfalskning som knappast förtjänar kanonisk status.
Eftersom de vanliga argumenten mot Petrus författarskap inte på något sätt är entydiga eller helt övertygande,
föredrar vi det första alternativet.
DA Carson/Douglas Moo

Problemet är överdrivet. Flera tidiga kyrkofäder visar influenser från brevet, tex Petrus apokalyps (110–140 eKr).
Eusebius bekräftar sin tro på boken, även om han återger
andras frågor. Ingen bok som uteslöts ur kanon har
i närheten av den attestering som finns för 2 Petrus.

Skillnaden i stil mellan Första och Andra Petrusbrevet har debatterats sedan Hieronymus först
tog upp frågan på 300-talet. Han förklarade skillnaden
med att Petrus högst troligt använt en annan
amanuens än Silvanus som hjälpte honom med
det första brevet (1 Pet 5:12).
Kenneth Gangle

... i dygden
insikt...
Text: 2 Pet 1:5
Betyder kunskap, lära, vishet eller insikt. Kunskapen
finns i lagen (Rom 2:20)
och har sina källor i Gud
(Rom 11:33). Ges även
som en gåva (1 Kor 12:8).
... i insikten
självbehärskning...
Text: 2 Pet 1:6
Självbehärskning betyder
en förmåga och vilja att ta
kontroll över sina passioner och önskningar.
Kallas också en frukt av
Anden (Gal 5:23).
... i självbehärskningen
uthållighet...
Text: 2 Pet 1:6
Eller tålamod (Rom 5:3).
Gud ger oss uthållighet
genom Skriften (Rom
15:4–5). Vi visar oss vara
Guds tjänare genom
uthållighet (2 Kor 6:4)
... i uthålligheten
gudsfruktan...
Text: 2 Pet 1:6
Betyder plikttrogen vördand eller fromhet. Gudsfruktan är ett resultat av
träning (1 Tim 4:7). Gudsfruktan förknippas med
sund läran (1 Tim 6:3).
... i gudsfruktan
syskonkärlek...
Text: 2 Pet 1:7
Betyder kärlek till syskon,
omtänkasamhet om
andra troende (jfr Rom
12:10). En kärlek som vi
ska hålla levande (Hebr
13:1, 1 Pet 1:22).
... i syskonkärleken kärlek
till alla människor
Text: 2 Pet 1:7
Ett annat ord för kärlek
(gr. agape) än broderskärlek (gr. filadelfia). En kärlek som fokuserar på
en uthållig välvilja (jfr
1 Tess 4:9).
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1 Joh

Kärlek till Gud och varandra
Bibelbok: Första Johannesbrevet
Antal kapitel: 5
Tid: Omkring 85–95 eKr
Författare: Ett ögonvittne,
aposteln Johannes (1 Joh 1:1)
Litterär stil:
Undervisande/förmanande
Nyckelord: Gemenskap i församlingen
Så ska bilden förstås:
Guds folk binds samman
av kärlek. Här finns plats
för alla, oavsett ålder,
ursprung eller erfarenhet.

Det vi har sett
och hört förkunnar vi för
er, för att
också ni ska ha
gemenskap med
oss. Och vår
gemenskap är
med Fadern
och hans Son
Jesus Kristus.
(1 Joh 1:3)

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRFATTAREN
JOHANNES

F

ÖVERSIKT AV

FÖRSTA JOHANNESBREVET
Första Johannes brev är praktiskt. Det varnar för falska läror och uppmuntrar de troende lyda Gud och älska sina syskon. Johannes klargör tydligt syftet med brevet i ett
antal verser (1:4, 2:1,7,8,12,13,21,26 och 5:13) där han säger ”Detta skriver jag för...”.

1:1

Indelning

2:2 2:3

Gemenskapens vardag

2:29 3:1

5:5 5:6

Den som älskar
lever i Gud (4:16)

Kärlek till världen
leder oss vilse (2:15–17)

Tron har kraft
att besegra världen (5:4)

Antikrist är den som
förnekar Guds Son (2:22–23)

Gud ger själv sitt
vittnesbörd om Sonen (5:9)

Ämnen

Geografi

Troligen från Efesos

Tidsperiod

Omkring 85–95 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Gemenskap
i församlingen
• Veta (minst 35 ggr)
• Världen (23 ggr)
• Kärlek (minst 21 ggr)
• Lägg märke till alla kontraster (tex mörker/ljus)
• Lögn/Lögner (7 ggr)

5:21

5:21

Den som hatar
lever i mörkret (2:11)

Vad innebär det
att älska
världen och
det som är
i världen?
(1 Joh 2:15)
Gör du det?
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2:29 3:1

Hur vi bevarar
sann
gemenskap

Gemenskapens grund

Kännetecken
på sann
gemenskap

1:1

Faror som
hotar sann
gemenskap

Centralt

Förutsättningar
för sann
gemenskap

• Traditionen säger att
brevet är skrivet av
aposteln Johannes.
Men hans namn
nämns aldrig i texten.
• Däremot framgår det
av inledningen att författaren kallar sig själv
ögonvittne (1:1–2)
till Jesu liv och verk.
• Det styrks ytterligare
av att likheten med
evangeliet som tillskrivs honom. Det
gäller anslaget som
helhet men också en
rad uttryck.
• Flera tidiga kyrkofäder säger också
att Johannes är författare, som Irenaeus,
Clemens av Alexandria och Tertullianus.
• Mottagare är troligen
en församling i den
romerska provinsen
Asien, kanske Efesos.
Eller så kan det handla
om ett rundbrev.

• Vilka felaktigheter försöker Johannes korrigera?
• Gemenskapens förutsättningar och resultat
• Att skriva ner (10 ggr)
• Kan du se parallellerna
med Johannesevangeliet?
• Att förbli (minst 15 ggr)

ORD UR
FÖRSTA
JOHANNESBREVET
11
Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt
liv, och det livet är i hans
Son.
12
Den som har Sonen har
livet. Den som inte har
Guds Son har inte livet.
13
Detta skriver jag till er
för att ni ska veta att ni
har evigt liv, ni som tror
på Guds Sons namn.

1 Joh 5:11–13

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Vi har gemenskap med
Kristus genom att vandra
i ljuset och leva i kärleken.
Genom tron på Sonen vet
vi att vi har evigt liv.

Kända texter
och sammanhang:
• 1 Joh 1:7 Att vandra
i ljuset
• 1 Joh 2:15–16 Att inte
älska världen
• 1 Joh 5:11–13 Att veta
att du har evigt liv

Att inte älska världen

Alla referenser
till världen
i 1 Johannes:
1 Joh 2:2,15 (x3),
16 (x2),17, 3:1,
13, 4:1,3,4,
5 (x3),9,14,
17, 5:4 (x2),
5 och 19

Johannes lyfter fram den troendes konflikt med världen. Begreppet ”världen”
(gr. kosmos) betyder i de här sammanhangen den mänskliga kulturen influerad
av ondskan. Den troende förväntas att inte anpassa sig till världen (Rom 12:2)
och inte heller älska världen och det som är i världen (1 Joh 2:15–16).

Att vi
vandrar i ljuset
Text: 1 Joh 1:6–7
Att vandra i ljuset handlar
om att leva i Guds närhet.
Notera att Jesus ”är” i
ljuset (jfr Joh 8:12), medan vi ska vandra i ljuset.
Andligt liv är beroende av
ljus, av närhet till Gud.

Älska inte världen, inte
heller det som är i världen.
Om någon älskar världen
finns inte Faderns kärlek i honom. Allt som
är i världen – köttets
begär och ögonens
begär och högmod
över livets goda – det
kommer inte från
Fadern utan från
världen (1 Joh 2:15–16).
Att älska världen

Att vi bekänner
att vi är syndare
Text: 1 Joh 1:8–10
Gud visar oss synden
i våra liv. Ett kännetecken på den kristne är
att bekänna synden,
inte i allmänhet utan
specifikt. Och Gud inte
bara förlåter, han renar.

Att älska vad som är i världen

N

Handlar om
mina värderingar
Om vad jag tror är
rätt eller fel. Om vad
som är grunden för
mina moraliska ställningstaganden. Om
vad som är motivet
för mina handlingar.

Handlar om
mina prioriteringar
Om vad det är som
jag anser vara viktigt,
det jag sätter främst,
det jag ägnar min tid,
mina pengar och
mina tankar åt. Vad
kommer först i livet.

Handlar om
vad jag tror på
Om vad jag står för,
min bekännelse.
Om vad jag tror är
sant men också
hur jag kommer fram
till ståndpunkten
att det är sant.

Den kristnes tre stora fiender

Köttets begär –
saker jag vill göra
En inre åtrå att
göra saker för min
njutnings skull. Det
vi har svårt att ha
kontroll över, begär som driver oss
(Jfr Luk 9:59–61).

Ögonens begär –
saker jag vill äga
En inre längtan efter
att ha och att äga,
vare sig det handlar
om pengar eller om
prylar, stort som
smått (jfr Mark
10:20–22).

Högmod – någon
jag vill vara
En inre strävan efter
att synas och uppmärksammas. Att
vara ett namn, ha en
titel, en position, en
strävan efter makt
(jfr 1 Pet 5:3).

Texten

Problemet

Världen
– den
fallna
kulturen

”Allt som är i världen... det kommer inte från Fadern utan från
världen” (1 Joh 2:15–17).

Hur vi påverkas av
Fadern står
den värld vi lever i,
mot världen
allt från mode till
(1 Joh 2:15)
moraliska värderingar.

Köttet
– vår
syndiga
natur

”Jag vet att det inte bor något gott
i mig, det vill säga i mitt kött...
Vem ska rädda mig från denna
dödens kropp?” (Rom 7:18–24).

Hur vi påverkas av
vår syndiga natur,
den fallna människans
inre önskningar.

Anden står
mot köttet
(Gal 5:16,
23)

Motarbeta: ”Men om ni genom
Anden dödar kroppens gärningar
kommer ni att leva.” (Rom 8:13,
se även Rom 6:12–13)

Satan
– den
upproriska
ängeln

”Var nyktra och vakna. Er fiende
djävulen går omkring som ett
rytande lejon och söker efter
någon att sluka” (1 Pet 5:8).

Hur vi påverkas av
direkta attacker från
den onde och hans
frestelser.

Kristus står
mot satan
(1 Joh 3:8,
Hebr 2:14–15)

Stå emot: ”Stå emot honom,
orubbliga i tron, och tänk på att
era bröder här i världen går igenom samma lidanden.” (1 Pet 5:9)

[För Johannes] syftar ordet kosmos på
den rådande andliga och moraliska
ordningen för mänskliga angelägenheter.
Och denna tingens ordning är fientlig mot
Gud och främmande för hans kärlek, och
därför radikalt ond och dömd att förgås.
George Findlay

KONTRASTER

1 Joh

Sju sätt
att pröva
att vår
tro är äkta

Står emot

Uppmaningen
Fly: ”Men du gudsman, håll dig
borta från sådant!” (1 Tim 6:11),
”Fly ungdomens onda begär”
(2 Tim 2:22, se även Tit 2:12)

Ljus och mörker (1:5), nya bud och gamla bud (2:7–8),
att älska Gud och att älska världen (2:13–16), Kristus
SOM
och antikrist (2:18), sant och falskt (2:20–21), Guds
JOHANNES
barn och satans barn (3:1–10), evigt liv och evig död
LYFTER FRAM (3:14), kärlek och hat (3:15–16), sann undervisning och
falsk undervisning (4:1–3), kärlek och fruktan (4:18–19)
Han skriver om
kontrasten mellan... och att ha evigt liv och att inte ha evigt liv (5:11–12).

Att vi håller
fast vid hans bud
Text: 1 Joh 2:4–5
Lydnad till Guds Ord är
en nyckelfråga som test
på kristen tro. Det finns
ett samband mellan lydnad till Guds Ord och
kunskapen om vem Gud
är. Håller du hans bud?
Att vi strävar
efter att efterlikna Kristus
Text: 1 Joh 2:6
Det är en utmaning ”att
leva som [Jesus] levde”.
Jfr ”Var så till sinnes som
Kristus Jesus var” (Fil
2:5). Den som vill förbli
i tron drivs av en strävan
att efterlikna sin frälsare.
Att vi älskar
varandra
Text: 1 Joh 2:9–10
Ett annat sätt genom
vilket den kristne prövas
är kärleken. Kärleken
förändrar människor.
Kärlek är inte bara motsatsen till hat, utan
också till likgiltighet.
Att vi inte
älskar världen
Text: 1 Joh 2:15–16
Den värld vi lever i är ond
(jfr Gal 1:4). Den kristne
kommer till slut alltid att
stå i konflikt med den
värld i vilken han/hon
lever och de värderingar
den representerar.
Att vi lever ett
rättfärdigt liv
Text: 1 Joh 2:22,29
Bekänner vi Kristus?
Andra ser på kristna för
att se om vi lever ett
rättfärdigt liv. Att förbli
i Kristus innebär att
tron tar sig uttryck
i att ”göra rätt”.
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2 Joh

Släpp inte in villolärare
Bibelbok: Andra Johannesbrevet
Antal kapitel: 1, Tid: 85–95 eKr
Författare: ”Den gamle”,
troligen Johannes (2 Joh 1)
Litterär stil:
Undervisande/förmanande
Nyckelord: Villolärare och församlingen
Så ska bilden förstås:
Villolärare kommer förklädda,
vargar i fårakläder. Johannes varnar
för att släppa in dem och ge
dem utrymme i hemmen.

Och detta är
kärleken: att vi
lever efter hans
bud. Detta är
det bud ni
har hört från
början: att ni
ska leva
i kärleken.
(2 Joh 6)

LITE OM VAD
VI VET OM DEN
UTVALDA FRUN
OCH BARNEN

F

ÖVERSIKT AV

ANDRA JOHANNESBREVET

Johannes tema om kärlek och sanning känns igen i detta korta brev från hans penna.
Han skriver till ”den utvalda frun”, troligen en församling, och uppmuntrar till fortsatt
trofasthet och varnar för villolärare. Tydliga ord om Jesu inkarnation ger svar på tal.

Ämnen

4 5

6 7

9 10

Bevara sanningen
– att förbli vid det vi tror på

Uppmuntran – för att
de håller sig till Faderns bud

Varning – för dem
som överger Kristi lära

Att påverka andra
– genom att vara goda exempel

Att inte påverkas av andra – genom
att behålla avståndet mot de osunda

Geografi

Troligen från Efesos

Tidsperiod

Omkring 85–95 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Villolärare och
församlingen
• Sanning (5 ggr)
• Kärlek (4 ggr)
• Vad är falsk lära? Hur
bemöter vi falska lärare?
• Vad sägs om Kristus?
• Bud (4 ggr), Lära (3 ggr)

13

13

Tillämpa sanningen
– att leva ut vad vi tror på

Vad gör du om
om du möter
någon som
tydligt sprider
villolära?
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Att stänga ute bedragarna
Hur bedragarna
ska behandlas

1

Indelning

6 7

Att leva ut hans bud

Vad bedragarna
undervisar

1

Vandra
i kärlek

Centralt

Vandra
i sanningen

• Brevet är skrivet av
”den gamle” (1) troligen en referens till
Johannes.
• Brevet är skrivet ”till
den utvalda frun och
hennes barn” (1,5).
• Det kan uppfattas på
två sätt. Antingen att
det syftar på en kvinna
med namnet ”Kyria”,
som betyder ”fru,
härskarinna”.
• Några menar att det
handlar om Marta och
Maria (Luk 10:38–39)
men det är knappast
troligt. Namnet Marta
betyder ”Kyria”, femininformen av Mar,
Herre, på arameiska,
• Då brevet i övrigt inte
innehåller några andra
namn uppfattar
många det som att
”den utvalda frun” är
en personifiering av
en församling och att
hälsningen i slutet av
brevet (13) kommer
från en annan församling. Det senare är det
mest troliga. Jämför
begreppet ”dotter Sion”
(Matt 21:5).

• Relationen mellan
kärlek, sanning och lydnad
• Leva (4 ggr)
• Var byter Johannes ton
från beröm till varning?
• Notera att åtta av brevets
verser liknar verser som
återfinns i 1 Johannes

ORD UR
ANDRA
JOHANNESBREVET
10
Om någon kommer till
er och inte har med sig
denna lära ska ni inte ta
emot honom i ert hem
eller hälsa honom välkommen.
11
Den som välkomnar en
sådan gör sig medskyldig
till hans onda gärningar.

2 Joh 10–11

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Det är skillnad mellan
dem som lever i sanningen
och bedragarna. Var kärleksfulla mot varandra
men släpp inte in bedragare som inte vill bekänna Kristus.

Kända texter
och sammanhang:
• 2 Joh 4 Jag är glad att
ni lever i sanningen
• 2 Joh 6 Lev i kärlek
• 2 Joh 8 Arbeta för lönen
• 2 Joh 9–10 Släpp inte
in falska lärare

Kärlek som tema genom brevet

Aposteln Johannes talar om kärlekens roll i församlingen. Hela brevet genomsyras av kärlekens förutsättningar och konsekvenser. Inledningen talar om kärleken medan den senare delen beskriver avarter och konsekvenser av dessa. Kan du se Johannes argument?
En artig
hälsning i kärlek
(2 Joh 1,13)
Den utvalda frun hälsas med
orden ”som jag i sanning älskar”
(1). Brevets budskap är att tala
kärleksfullt om sann kärlek.

Kärlek och sanning
manifesteras i livet
(2 Joh 4)
Johannes är tacksam
för att sanningen tar sig
uttryck i kärlek inom
församlingen.

Sanningen är
kärlekens grund
(2 Joh 1)
Johannes pekar på att det är
sanningen som är grunden för kärleken mellan troende. Sanningen
(Skriften) gör sann kärlek möjlig.

Kärlekens
omfattning
(2 Joh 1–2)
Vi älskar alla som har lärt känna
sanningen (1). Det är till och med
så att vi älskar dem på grund av
sanningen (2).

Kärlekens
bedragare
(2 Joh 7–9)
Bedragare är fiender
till sanningen och därmed också till kärleken.
Se till att ni inte förleds.

Kärleken
som motivation
(2 Joh 3)
Johannes önskar att mottagarna
ska erfara nåd, barmhärtighet och
frid och att det ska ske i sanning
och kärlek. En bön och en vädjan.

Uppfordran till
kärlek
(2 Joh 5–6)
Att älska varandra är ett bud,
det är något vi väljer. Och kärleken tar sig uttryck genom
att vi lever efter hans bud.

Det är
inget
nytt bud
jag ger
dig... låt
oss älska
varandra (2 Joh 5)

Kärleken som
sätter gränser
(2 Joh 10–11)
Johannes markerar att det finns
en gräns för vad kärleken accepterar. Den som inte drar gränser
blir medskyldig till andras ondska.
Uttrycken för
kärleken till varandra
(2 Joh 12)
Johannes vill att kärleken
tar sig uttryck i personliga
möten (12). Han vill se dem
ansikte mot ansikte.

Hur kärlek, sanning och lydnad hänger ihop
Johannes
talar om tre
stora huvudteman
i brevet:
kärlek,
sanning
och lydnad
mot Guds
bud. Så
hänger de
samman:

Kärlek till
alla

Stå för
sanningen

Redo
att lyda

2 Joh

Bibelns sju
böcker med
minst antal
ord och verser

3 Johannesbrevet
219 ord*
15 verser
• Boken med minst antal
ord i grundtexten. Men
brukar ibland hamna efter
2 Johannesbrevet eftersom den har fler verser.
• Från ”den gamle”,
troligen Johannes,
till Gaius.
2 Johannesbrevet
245 ord
13 verser
• Brukar kallas Bibelns
kortaste bok på grund
av verserna, men är det
alltså inte.
• Från ”den gamle”,
troligen Johannes, till
den ”den utvalda frun”,
troligen en församling.
Filemonbrevet
335 ord
25 verser
• Det kortaste brevet av
Paulus som vi har bevarat.
• Skrivet av Paulus,
till Filemon i Kolosse,
om slaven Onesimus
och om konsekvenserna
av hans frälsning.

Obadja
440 ord
21 verser
• Gamla testamentets
kortaste bok, den enda
i Gamla testamentet
med bara ett kapitel.
• Från profeten Obadja
till Edom, broderfolket
i söder, om hur de borde
förhålla sig till Guds folk.

Judas brev
461 ord
25 verser
• Den femte och sista
boken med bara ett
kapitel. Ändå dubbelt så
lång som 3 Johannes.
• Av Judas, Jesu halvbror, till de ”som är
kallade och älskade av
Gud”.

Titusbrevet
659 ord
46 verser
• Första boken i listan
med mer än ett kapitel,
Titus har tre.
• Från Paulus till sin andlige son Titus. Ett av pas• ”Sanning” syftar på Guds uppenbarelse • ”Lydnad” bokstavligen ”vandrar”
• ”Kärlek” betyder ”välvilja mot”, ”gudom- toralbreven som behandlig kärlek”. Kärlek är ett val, ett bud vi
i Skriften (1, jfr 7–9). ”Som jag i sanning eller ”lever i” (4, 6). Syftar på att ”leva
lar livet i församlingen från
älskar” (1–3) betyder en kärlek som är enligt” att omsätta tron i sitt liv (Ef 5:2, väljer att lyda (6). Förmågan att älska
ett ledarskapsperspektiv.
Fil 3:17–18, 1 Joh 1:6–7, 3 Joh 3).
är ytterst en Guds gåva (1 Joh 4:7).
byggd på den gemensamma tron.
Andra Tessalo• Lydnad utan kärlek blir legalism och
• Kärlek utan sanning blir sentimentali- • Sanning utan lydnad är en tom benikerbrevet
kännelse, där livet dementerar tron.
krav utan tanke på nåd och förlåtelse.
tet och leder bort från Gud (7–9).
823 ord, 47 verser
• Lydnad utan sanning leder till fana• Kärlek utan lydnad blir självbekräf• Sanning utan kärlek blir hård och
tism på områden utanför Skriften.
telse byggd på känslor.
dömande (jfr Joh 16:19)
• Ytterligare ett brev från
• Lydnad och sanning i harmoni leder • Lydnad och kärlek i harmoni leder
• Sanning och kärlek i harmoni leder
aposteln Paulus. Näst på
till en stabil grund för tron och livet.
till omsorg om varandra i Kristi anda.
till en balanserad kristen karaktär (2).
listan ligger sedan tre
profetböcker från GT:
• Nahum med 855 ord/47
Sannolikt skickades dessa brev
Det är möjligt att
Det grundläggande temat i detta korta
verser,
[1, 2 och 3 Johannes] till försam3 Johannes 9 anspelar
brev är att läsarna i handling och renhet ska • Haggai med 926/38
• Habackuk 1011/56
lingar (och en enskild person) någon-

Relationen
mellan kärlek
och sanning

stans i Efesosområdet, kanske också
till området för de sju församlingarna
i Uppenbarelseboken 2–3.

DA Carson och Douglas Moo

Relationen
mellan sanning
och lydnad

Relationen
mellan lydnad
och kärlek

på 2 Johannesbrevet och
i så fall skickades kanske båda
breven till personer i samma
församling.

hålla fast vid den apostoliska läran som de
”har hört från början” (6). Johannes skrev
brevet som en påminnelse till dem att fortsätta
leva i lydnad mot Guds bud att älska varandra.

AT Robertson

Bruce Wilkinson och Ken Boa

*Baserat på den grekiska
och hebreiska grundtexten
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3 Joh

Ett föredöme i gästfrihet
Bibelbok: Tredje Johannesbrevet
Antal kapitel: 1
Tid: 85–95 eKr
Författare: ”Den gamle”, Johannes (3 Joh 1)
Litterär stil: Undervisande/förmanande
Nyckelord: Gästfrihet i församlingen
Så ska bilden förstås:
Församlingen ska vara en grupp
människor som visar
gästvänlighet, särskilt mot
förkunnare av evangeliet.

Därför är det
vår plikt
att stödja
[bröderna],
så att vi arbetar
tillsammans
för sanningen.
(3 Joh 8)

LITE OM VAD
VI VET OM
MOTTAGAREN
GAIUS

F

Har du en
öppen dörr?
Hur uttrycker
du din gästvänlighet
mot människor
i församlingen?
Och utanför?

176

ÖVERSIKT AV

TREDJE JOHANNESBREVET

Någon har föreslagit att brevet ska kallas ”De tre församlingsmedlemmarnas epistel”.
I den korta texten lyfts tre personer fram med olika karaktär. Johannes väljer att öppet
och utan omsvep kommentera både det onda och det goda. Vem liknar du mest?

1

Indelning

4 5

Ämnen

8 9

Avvisandets avigsidor

8 9

11 12

Kritik – mot dem som
stänger ute andra

Hur tjänandet hjälper
– givmildhetens belöning

Hur högmodet skadar
– själviskhetens konsekvenser

Gaius – som ett
gott föredöme (5)

Diotrefes – som ett
varnande exempel (9)
Troligen från Efesos

Tidsperiod

Omkring 85–95 eKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

15

Beröm – till dem som tar
hand om främlingar

Geografi

Tema: Gästfrihet
i församlingen
• Likheter med Första och
Andra Johannesbrevet
• Jämför de tre männen
Gaius, Diotrefes och
Demetrius i brevet
• Sant och sanning

15

Judas berömmer
Demetrius
goda exempel

Gästvänlighetens välsignelse

Judas kritiserar
Diotrefes
självupptagenhet

1

Judas lovordar
Gaius
gästfrihet

Centralt

Judas lovordar
Gaius
sanningsiver

• Brevet har samma
författare, ”den gamle”
(1), som Andra Johannesbrevet. Vi tror det
är aposteln Johannes.
• Brevet är adresserat
till Gaius (1). Men vem
är han? Det finns flera
möjliga förslag. Det
finns en Gaius från
Makedonien som är
med Paulus i Efesos
(Apg 19:29).
• Det finns en annan
Gaius som kom från
Derbe (Apg 20:4)
• Det finns en tredje
Gaius som var värd
för Paulus i Korint, och
som Paulus en gång
döpt (Apg 16:23, Rom
16:23, 1 Kor 1:14).
• Men mest troligt är
att Johannes skriver
till en fjärde Gaius
som inte är kopplad
till någon av de andra.
Gaius bor troligen
i mindre Asien och
är känd av Johannes.
Tydligen i en församling som Johannes
skrivit till tidigare (9).

• Orden kärlek och älskad
• Notera avsaknaden
av namnet Jesus, men
notera ”namnets skull” (7)
• Vad lär vi oss om kristen
karaktär från Gaius (jfr 4),
vad innebär det att leva
i sanning (3,4)?

ORD UR
TREDJE
JOHANNESBREVET
11
Älskade broder, följ
inte dåliga exempel utan
goda. Den som gör det
goda tillhör Gud. Den
som gör det onda har inte
sett Gud.
3 Joh 11

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Troende ska känna till
och kämpa för evangeliets
sanning. Ett sätt att göra
det på är att visa gästvänlighet mot kristna
tjänare som arbetar
tappert.

Kända texter
och sammanhang:
• 3 Joh 2 Väl med din själ
• 3 Joh 3–4 Mina barn
lever i sanningen
• 8 Var gästvänlig och
generös
• 11 Ta efter det goda

Följ inte dåliga
exempel...

3 Joh

En jämförelse
mellan Andra
och Tredje
Johannesbrevet

Du är
inte välkommen

DIOTREFES

Vill vara den
främste
Text: 3 Joh 9a
Har en skev
självbild. Bryr sig
om positioner.
Vill gärna framstå
som den främste
i församlingen.

En kristen som uppenbarligen ville framstå
som den främste bland
dem (9), som spred
elakt förtal och aktivt
hindrade och drev bort
bröder ur församlingen
(10). Lyssnar inte till
förmaningar.

...utan följ
goda exempel

Vandra
i sanningen
Text: 3 Joh 3–4
Vandra i sanningen innebär
att tro på och
följa den. Livet
levs i enlighet
med sanningen.

Var trofast och
kärleksfull
Text: 3 Joh 5a,6
Att visa kärlek,
inte minst genom
givmildhet, i sitt
sätt att uppträda mot andra
i församlingen.

Visar ingen
gästfrihet
Text: 3 Joh 9b–10
Bryr sig inte om
att vara gästfri
mot andra. Vägrar ta emot
andra troende.

Sprider
elakt förtal
Text: 3 Joh 3:10
Tvekar inte att
tala illa om andra.
Sprider rykten
och elakt förtal
om personer
de inte gillar.

Driver ut folk
ur församlingen
Text: 3 Joh 10
Hindrar och driver
ut medlemmar ur
församlingen som
vågar säga emot
och trotsa deras
beslut.

Var generös
och gästfri
Text: 3 Joh 6–8
Hjälpa andra praktiskt för evangeliets
skull. Hjälpa dem
som ska resa vidare.
Ge stöd åt andra för
evangeliets skull.

Flera
referenser
till kärlek
2 Johannes: Flera referenser till kärlek (3) uppmaningen ”att ni ska leva
i kärleken” (6).
3 Johannes: Också
i detta brev finns referenser till kärlek (6) och att
vara älskad (2,5,11).

DEMETRIUS

Var ett föredöme för
andra. Hade ett gott
vittnesbörd av alla.
Också Johannes själv
bekräftar hans goda
vittnesbörd. Så till
den grad att det är som
om sanningen själv
talar för honom (12).

Ord om att
hantera
gästvänlighet
2 Johannes: Johannes
uppmanar församlingen
att inte visa gästvänlighet mot villolärare (10).
3 Johannes: Johannes
uppmuntrar Gaius för
hans gästvänlighet (6)
att utrusta besökare.

Några personer som visade gästfrihet

Både Gamla och Nya testamentet ger oss exempel på gästvänliga människor. Här är några av alla de exempel vi kan hitta:
Kom in

Besök hos
Marta och Maria
Text: Luk 10:38–42
Jesus besöker
systrarna. Marta
ägnar sig åt att
förbereda festen
för frälsaren.

Matteus
festmåltid
Text: Luk 5:27–29
Matteus (Levi)
ordnar en stor
fest för Jesus när
Jesus har kallat
honom.

Sackeus
gästabud
Text: Luk 19:1–10
När Sackeus
mött Jesus blir
Jesus inbjuden
att gästa hans
hem.

Prisca och
Aquila
Text: Apg 18:2
När Paulus möter
Prisca och Aqulia
erbjuder de
honom att bo
hos dem.

Andliga ledare
i församlingen
Text: 1 Tim 3:2
En äldste förväntas bland
andra karaktärsdrag att visa
gästfrihet.

Änkor i församlingen
Text:1 Tim 5:9–10
Församlingsänkor förväntas
bland annat
också att visa
gästfrihet.

Älskade
Gaius
Text: 3 Joh 6–8
Visar gästfrihet
och utrustar
resande för
deras fortsatta
färd.

• Några exempel på gästfrihet från Gamla testamentet: Abraham möter tre män/änglar (1 Mos 18:1–8), Lot möter två änglar (1 Mos
19:1–11), Laban bjuder in Abrahams tjänare (1 Mos 24:29–61) och Elisha hos shunemitiskan (2 Kung 4:8–10)

Kommer du ihåg vad Kristus sade om
Frestelsen att använda en
Tidiga skriftställare talar endast om
sig själv i Johannes 14:6? ”Jag är vägen,
position i församlingen
två Johannesbrev, snarare än tre. Det
sanningen och livet”. I första, andra och
som ett medel till självbekräftelse
har föreslagits att Andra och Tredje
tredje Johannesbrevet ser vi honom framställd [som Diotrefes gjorde] är även Johannes ursprungligen var ett brev, som
just så: Första – Jesus är livet, Andra – Jesus
i dag en verklig fara som alla
visar två på varandra följande episoder
är sanningen och Tredje – Jesus är vägen.
Guds tjänare måste motstå.
i den tidiga kyrkans oroliga historia.
Henrietta Mears

Beskrivning
av brevens
mottagare
2 Johannes: Skrivet till
”den utvalda frun och
hennes barn” (1), troligen
en församling.
3 Johannes: Skrivet till
en vän, ”min älskade
Gaius” (1), en enskild
person.
Glädje över att
de vandrar
i sanningen
2 Johannes: Johannes
uttrycker glädje över
att ”dina barn... lever
i sanningen” (4).
3 Johannes: Johannes
uttrycker glädje över ”den
sanning som finns hos
dig” (3–4).

(3 Joh 11)

Var vänlig
mot främlingar
Text: 3 Joh 5b,8
Behandlar främlingar med samma omsorg som
bröder. Visar
vänlighet utan
baktanke.

Skrivna av
samma
författare
2 Johannes: Brevet är
skrivet av ”den gamle” (1),
något vi tror syftar på
aposteln Johannes.
3 Johannes: Också det
tredje brevet är skrivet
av ”den gamle” (1). Samma författare till båda.

Zane Hodges

Nike Page

Personer
som refereras
till i breven
2 Johannes: Nämner
inga personer om inte
”din utvalda systers barn”
(13) avser individer.
3 Johannes: Nämner
två personer vid namn,
Diotrefes och Demetrius,
som två motsatser.
Kort brev för
Johannes
planerar besök
2 Johannes: Johannes
säger att han hoppas
”kunna komma och tala
ansikte mot ansikte” (12).
3 Johannes: Johannes
skriver ”jag hoppas snart
få se dig” (13–14). Han
är på väg att hälsa på.
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Jud

Fortsätt att kämpa för tron
Bibelbok: Judas brev
Antal kapitel: 1
Tid: Omkring 60–80 eKr
Författare: Judas,
Jesu halvbroder (Jud 1)
Litterär stil:
Undervisande/förmanande
Nyckelord: Den yttersta tiden
och Jesu återkomst.

Han som har
makt att bevara
er från fall
och föra fram
er fläckfria och
jublande inför
sin härlighet
(Jud 24)

F

ÖVERSIKT AV
JUDAS BREV
Judas, Jesu halvbror och Jakobs bror, skriver vad som närmast kan beskrivas som ett
vykort. Trots sitt släktskap med Jesus åberopar han aldrig relationen. Det finns likheter
med Andra Petrusbrevet och det är troligt att Judas påverkats av Petrus eller omvänt.

Vad de ogudaktiga gör

1

Indelning

7

16

Vad de troende bör göra

17

21 22

Varning för falska lärare
– att se upp när de nästlar sig in

Försvaret mot falska lärare
– att lita på Guds makt att bevara

Låt er inte förledas
– av den falska läran

Kämpa er kvar i Guds kärlek
– för den sanna tron

Avfallets smitta
– att smickra dem de har nytta av (16)

Avfallets motgift
– att bygga upp sig själva i tron (20)

Ämnen

Geografi

De som är kallade och älskade i Gud Fadern (1)

Tidsperiod

Omkring 60–80 eKr, möjligen slutet på 60–talet

På vilket sätt
kämpar du för
den tro du
har fått (3) ?

178

8

16 17

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Visa barmhärtighet
mot dem
som tvivlar

1

Bygg upp er
själva genom
tro och bön

Centralt

Varning för
Guds
kommande dom

• I inledningen kallas
författaren ”Judas,
Jakobs bror” (1). Men
vilken Judas avses?
• Det finns tre förslag:
aposteln Judas,
Jakobs son (Luk 6:16).
Men Jud 17 tycks
antyda att han inte är
en av apostlarna.
• Judas Barsabbas
som sändes från
Jerusalem till Antiokia
(Apg 15:22), kanske
bror till Josef (Apg
1:23). Men inget talar
för det.
• Judas, Jesu halvbror, blir därför det
naturliga och mest
troliga förslaget. Han
är bror till Jakob (Matt
11:55, Jud 1). Från
början tvivlade han
på Jesus (Joh 7:5)
men omvände sig
(Matt 11:55) och blev
sedan en av Jesu
lärjungar (Apg 1:14).
Troligen var han gift
(1 Kor 9:5).
• Mottagare av brevet
var de ”som är kallade
och älskade
i Gud Fadern och
bevarade i Jesus
Kristus” (1, jfr 4,17).
Troligen en eller en
grupp församlingar.

Så ska bilden förstås:
Boken målar upp en
kontrast mellan
de som är på väg bort
från en sund tro på Gud
och de som är på väg
mot en starkare tro.

Exempel på
Guds
tidigare dom

LITE OM VAD
VI VET OM
FÖRFATTAREN
JUDAS

Tema: Den yttersta tiden
och Jesu återkomst
• Gudlöshet, gudlösa
människor (6 ggr)
• Referenser till Gamla
testamentet (7 referenser)
• Kontrasten mellan
”ni” och ”de”

25

25

• Hur beskrivs de falska
lärarna?
• Tre ord i svit, tex: kallade,
älskade, bevarade (1)
• Många naturbilder, tex
moln, träd, vågor, stjärnor
• Vad sägs om sista tiden
och Jesu återkomst?

ORD UR
JUDAS
BREV

3
Mina älskade, trots min
stora iver att skriva till er
om vår gemensamma
frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och
mana er fortsätta kämpa
för den tro som en gång
för alla har överlämnats
åt de heliga.
Jud 3

HELA BOKEN
MED 25 ORD

Tron måste försvaras mot
falska lärare i församlingen.
Judas erbjuder en kort
historielektion som visar
syndens konsekvens.
Fall inte för smicker
utan kämpa för tron.

Kända texter
och sammanhang:
• Jud 3 Tron given en
gång för alla
• Jud 4 Förvränga nåden
• Jud 9 Ärkeängeln Mikael
• Jud 24 Välsignelsen av
att känna och följa Gud

Vägen bort och vägen hem
Judas brev målar upp en kontrast mellan de som är på väg bort från Kristus
och de sunda kristna som växer i sin tro på Kristus. Boken talar om sex steg
bort från Kristus och sex steg på vägen mot en starkare tro.

Att förlita sig på att Jesus bevarar från fall
– uttrycks genom förtröstan på att han ska bevara och
skydda oss så att vi får hjälp att leva ett heligt liv (24)
Att visa barmhärtighet mot dem som tvivlar
– uttycks genom att visa nåd och
omsorg om andra (22–23)
Att vänta på Herren Jesus Kristus
– uttrycks genom ett hopp om
Jesu återkomst och evigt liv (21)

Sex steg
mot avfall

Att leva i Guds kärlek
– uttrycks genom att hålla sig kvar
i honom och hans ord (21)

Att söka andlig
uppbyggelse
– uttrycks genom att
låta tron prägla
livet (20)

Att vara missnöjd med sin situation
– illustrerat med berättelsen om änglarnas uppror mot Gud (6, 2 Pet 2:4)

Att delta i sexuell omoral
– illustrerat med berättelsen om Sodoms
och Gomorras omoral (7, 1 Mos 19)
Att drivas av avundsjuka
– illustrerat med berättelsen om Kains
handlande mot Abel (11, 1 Mos 4:1–12)

Att kompromissa för pengar
– illustrerat med berättelsen om Bileams
villfarelse (11, 4 Mos 22:1–41, 31:16)
Att leva med en upprorisk attityd
– illustrerat med berättelsen om
Koras trots (11, 4 Mos 16:1–50)

Bruket av
Gamla
testamentet
Lägg märke till
hur Judas här
använder sex
berättelser från
Gamla testamentet. Dessutom en sjunde
om Henok (14,
1 Mos 5:19–24)

Sex steg
till en
starkare tro

Skamfläckar
genom sitt
festande
Judas: De är skamfläckar vid era kärleksmåltider där de festar
tillsammans (11–12).
2 Petrus: De är skamfläckar där de frossar
och festar tillsammans
med er (2:13–14).

Judas innehåller två referenser som tycks komma från icke-kanoniska skifter sk pseudepigrafi. Hur ska vi se på citaten?
Ger Judas någon form av sanktion till texterna vid sidan av bibeltexten eller kan referenserna förstås på annat sätt?

VII
VIII
IX
X

MOSE OCH
ÄRKEÄNGELN

Ärkängeln Mikael
(Dan 10:13, Upp
12:7) stred om
Mose kropp (5 Mos
34:5) Händelsen
nämns inte i GT
* Apokryfisk, betyder gömd, fördold,
påminner om bibelböcker men har
inte erkänts som sådana.
** Pseudepigrafisk, betyder skrifter
utgivna under falskt namn. Ord
som läggs i någon annans mun.

Påstått citat från
Henoks brev (1:9)

Vad kan vara
en förlaga?

Även kallad Mose testamente.
Är ett judiskt apokryfiskt* pseudepigrafiskt** verk. Bara känt från ett ofullständigt manuskript på latin från 600-talet.

Vad vet vi
om källan?

Ärkeängeln Mikael tvistade med
djävulen om Mose kropp (9)

Vad handlar Henok profeterar om att Herren
ska hålla dom (14–15)
det om?

• Det är ett antagande att Judas verkligen anspelar på skriften Mose himmelsfärd, även om Origenes påstår det.
Det Judas skriver finns inte i de delar
av boken som är bevarade.
• Om berättelsen finns i Mose himmelsfärd kan det lika väl peka på ett gemensamt ursprung. Berättelsen var känd.
• Texten i Judas brev ger ingen grund
för att tillskriva Mose himmelsfärd
någon form av kanonisk auktoritet.

Även kallad Första Henoksboken.
Är en samling apokryfiska* judiska
texter. Den ingår inte i Bibelns kanon,
och betratas som en pseudepigrafi**.

Hur ska vi
se på
texten?

• Ser ut som ett citat av Henok men radföljden är inte identisk från Henoks bok.
Texterna kan ha ett gemensamt ursprung,
komma från en muntlig tradition eller vara
en direkt uppenbarelse.
• Referensen tillskrivs inte någon författare
av Judas. Den står för sig själv.
• Judas har sitt fokus riktad på vad som
hände på GT-gestaltens tid, inte på vilken
bok han citerar. Han har ingen antydan om
att auktorisera eller rekommendera boken.

HENOK

Son till Jered
(1 Mos 5:19) och
far till Metushela
(1 Mos 5:21).
Han levde 365 år
(1 Mos 5:22) och
sedan ”fann man
honom inte mer, för
Gud hade hämtat
honom” (1 Mos
5:24, Heb 11:5)

Vilket skrevs först: Judas brev eller Andra Petrusbrevet?
Andra Petrusbrevet talar om
att det ”kommer att finnas
falska lärare” (2:1), Judas
presenterar dem som om de
nyligen infiltrerat kyrkan (10).

Judas talar om ”den tro som
en gång för alla har överlämnats” från apostlarna (3).
Då borde Andra Petrusbrevet
från aposteln redan skrivits.

Eftersom Judas ord liknar en passage i den apokryfiska
Henoks bok (1: 9) antar många att Judas citerar från boken.
Andra föreslår att skillnaden mellan Judas formuleringar och Henoks
bok visar att Judas tog emot orden om Henok direkt från Gud, eller
att han under gudomlig inspiration skrev ner en muntlig tradition.
Ingen av synerna påverkar vår syn på Bibelns inspiration.
Edward Pentecost

Apostlarna tycks ha en
starkare ställning hos Judas
(17) än i Andra Petrusbrevet
(3:2). Ett tecken på att brevet
troligen är skrivet tidigare.

Falska lärare
har nästlat sig
in i församlingen
Judas: Det har nästlat
sig in vissa personer
som förnekar vår ende
Herre (4).
2 Petrus: Falska lärare
som smyger in förödande
irrläror. De ska förnekar
sin Herre (2:1–3).

Förakt
för Herren
genom omoral
Judas: De skändar
sin kropp och föraktar Herren och
högre makter (8–9).
2 Petrus: De följer sina
onda begär och föraktar Herren och högre
makter (2:10–11).

Citerar Judas utombibliska källor som auktoritet?
Påstådd anspelning på en text
i Mose himmelsfärd

Jämförelse
mellan Judas
brev och
2 Petrusbrevet

Han skonade
inte änglar
eller Sodom
Judas: Änglarna och
Sodom och Gomorra
står som varnande
exempel (6–7).
2 Petrus: Gud skonade inte änglarna
eller Sodom och
Gomorra (2 Pet 2:4‚6).

Att be i den Helige Ande
– uttrycks genom att be
ledd av Anden (20)

Att inte tro och förtrösta på Gud
– illustrerat med berättelsen om Israels folk
efter uttåget ur Egypten (5, jfr 2 Mos 32:35)

Jud

Andra Petrusbrevet (3:3)
om ”de sista dagarna” ingår i texten. I Judas brev
presenteras det som ett
citat (18).

Somliga ser Judas brev som ett mindre intressant brev. Det används sällan av predikanter, och
förbigås ofta av bibelläsare. Dessutom kan vissa
bitar av det tyckas svårtolkade. Men den som tar sig
tid att verkligen läsa och försöka förstå Judas brev
har goda chanser att bli förälskad i det.
Jens Wallin

Kopplas
till Bileams
villfarelse
Judas: Ve dem! De har
kastat sig ut i Bileams
villfarelse mot betalning
(11).
2 Petrus: De följer samma väg som Bileam, Beors
son, som älskade orättfärdighetens lön (2:15).
De lockar
människor
med stora ord
Judas: De följer sina
begär, de är stora i orden
och smickrar dem som
de har nytta av (16).
2 Petrus: De lockar med
köttsliga begär och stora
och tomma ord till sig
människor (2:18).
Drivs av
sina gudlösa
begär
Judas: I den sista tiden
kommer hånfulla människor som drivs av sina
gudlösa begär (18).
2 Petrus: I de sista
dagarna kommer hånfulla
människor som drivs av
sina begär (3:3).
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Översikt

Mina älskade,
trots min stora
iver att skriva
till er om vår
gemensamma
frälsning fann
jag det nödvändigt att
skriva och mana
er fortsätta
kämpa för den
tro som en
gång för alla
har överlämnats
åt de heliga.
(Jud 3)

En jämförelse av alla breven i Nya
*Avviker från kategorin
**I annan ordning
? Texten passar inte
helt in i kategorin.

1:1b Från Jakob,
Guds och Jesu
Kristi tjänare
1:1a Från Petrus,
1 Petrusbrevet
Jesu Kristi
5 kapitel
apostel
1:1a Från Simon
2 Petrusbrevet
Petrus, Jesu
3 kapitel
Kristi tjänare
1 Johannesbrevet 1:1 Det vi har sett
med egna ögon
5 kapitel
2:1 ...skriver jag
1a Från den
2 Johannesbrevet
gamle
1 kapitel

1:1c Till de tolv
stammarna i
förskingringen
1:1b–2a Till de
utvalda som lever
skingrade
1:1b Till dem som
fått samma dyrbara tro som vi
1:2 För er...
2:1 ... mina barn

1 Korintierbrevet
16 kapitel
2 Korintierbrevet
13 kapitel
Galaterbrevet
6 kapitel
Efesierbrevet
6 kapitel
Filipperbrevet
4 kapitel

2 Tessaloniker.
3 kapitel
1 Timoteusbr.
6 kapitel

F

Vilket brev i Nya
testamentet
tycker du bäst
om? Vad är det
som fått dig att
fastna för det
brevet? Vilket
tycker du är
svårast?
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Mottagare

1:7a Till alla Guds
älskade i Rom,
de heliga
1:2 Till Guds församling i Korint,
de heliga
1:1b Till församling i Korint och
de heliga i Achaia
1:2b Till församlingarna
i Galatien
1:1b Till de heliga
som bor i Efesos
och lever i tron
1:1b Till de heliga
i Kristus Jesus
som bor Filippi
1:2a till de heliga
i Kolosse, våra
bröder i Kristus
1:1b Till församlingen i Tessalonike
1:1b Till församlingen i Tessalonike
1:2a Till Timoteus hans äkta
barn i tron
1:2a Till hans
kära barn barn
Timoteus
1:4a Till Titus,
hans äkta barn
i tron
1b–2 Till Filemon
Appia, Archippus
med flera
–

1 Tessaloniker.
5 kapitel

Vi kan se att anslaget i breven har
olika karaktär. Vi kan
se fyra huvudtyper.
• Brev med betoning
på undervisning,
tex Romarbrevet.
• Brev med betoning
på att korrigera läromässiga missuppfattningar, tex Galaterbrevet.
• Brev med betoning
på uppmuntran i det
kristna livet, tex
Filipperbrevet.
• Brev med betoning
på förmaningar om
hur mottagarna
ska leva, tex Första
Korintierbrevet.

Avsändare

1:1–6 Från Paulus, tjänare och
apostel
1:1 Från Paulus,
apostel och
Sostenes
1:1a Från Paulus,
apostel och
Timoteus
1:1–2a Från Paulus, apostel, utsänd
av Jesus Kristus
1:1a Från Paulus,
Kristi Jesu
apostel
1:1a Från Paulus
och Timoteus,
Kristi tjänare
1:1 Från Paulus
Kristi apostel och
Timoteus
1:1a Från Paulus,
Silvanos och
Timoteus
1:1a Från Paulus,
Silvanos och
Timoteus
1:1 Från Paulus,
Kristi Jesu
apostel
1:1 Från Paulus,
Kristi Jesu
apostel
1:1–3 Från
Paulus, Jesu
Kristi apostel
1a Från Paulus,
fånge och vår
broder Timoteus
–

Romarbrevet
16 kapitel

Kolosserbrevet
4 kapitel

FYRA OLIKA
TYPER AV
BREV I NYA
TESTAMENTET

Inledning

2 Timoteusbr.
4 kapitel
Titusbrevet
3 kapitel
Filemonbrevet
1 kapitel
Hebreerbrevet
13 kapitel
Jakobs brev
5 kapitel

1a Från den
3 Johannesbrevet
gamle
1 kapitel
Judas brev
1 kapitel

1a Från Judas,
Jesu tjänare,
Jakobs bror

1b–2 Till den
utvalda frun och
hennes barn
1b Till hans
käre broder
Gaius
1b Till de kallade
som är älskade
av Gud

Hälsning

Tacksägelse
och bön

1:7b Nåd och frid
från Gud och från
Jesus Kristus
1:3 Nåd och frid
från Gud och från
Jesus Kristus
1:2 Nåd och frid
från Gud och från
Jesus Kristus
1:3–5 Nåd och
frid från Gud och
från Jesus Kristus
1:2 Nåd och frid
från Gud och från
Jesus Kristus
1:2 Nåd och frid
från Gud och från
Jesus Kristus
1:2b Nåd och
frid från Gud
vår Fader
1:1c Nåd och frid

1:8–15 Jag tackar
Gud, jag nämner
er i mina böner
1:4–9 Jag tackar
Gud för att han
gett er sin nåd
1:3–11 Välsignad
Gud som ger oss
tröst i lidandet
–

1a Hälsningar

– predikan än

1:2b Nåd och
frid åt er
i rikastemått
1:2 Nåd och
frid åt er i allt
rikaremått
–

1:3–12 Tacksägelse för det
levande hoppet
–

1:3–14 Välsignad
vår Herre 1:15–23
Jag tackar Gud
1:3–11 Jag tackar
Gud för att ni varit
med i arbetet
1:3–8 Jag tackar
Gud för er tro, ert
hopp och er kärlek
1:2–10 Jag tackar
för att ni...2:13–16
tog emot Ordet
1:2 Nåd och frid 1:3–4 Jag tackar
från Gud och från för att ni växer
Jesus Kristus
2:13–15 Stå fasta
1:2b Nåd, barm- –
härtighet och frid
från Gud
1:2b Nåd, barm- 1:3–7 Jag tackar
härtighet och frid för din uppriktiga
från Gud
tro, uppliva gåvan
1:4b Nåd och frid –
från Gud och från
Jesus Kristus
3 Nåd och frid
4–7 Jag tackar
från Gud och från Gud för din kärlek,
Jesus Kristus
glädje och tröst
–
–
Mer en

ett brev

1:1–4* Vi skriver
för er gemenskap
och er glädje
3 Nåd, barmhär- 4* Glädje att
tighet och frid från se barnen lever
Fadern och Jesus i sanning
2–4* Glädje att
–
se barnen lever
i sanning
2 Barmhärtighet, –
frid och kärlek
åt er

Brevens tema I:
Frälsaren – 4 brev
Brev som fokuserar på Jesu person och verk.
Vem han är och vad hans inkarnation, liv, död
och uppståndelse betyder för frälsningshistorien
och oss som enskilda personer.
Paulus brev: Efesierbrevet, Filipperbrevet,
Kolosserbrevet och Brevet till Filemon

Avhandling

Uppfordran

Tes

1:16–17 Evangeliet är Guds kraft
till frälsning
1:18 Korset – en
1:10–17 Uppmanar till enhet, dårskap, men för
oss en Guds kraft
inte splittring
1:12–2:13, 7:5–16 –
Om bedrövelse
och förlåtelse
1:11–2:14 Det för- 2:15–21 Rättfärdiggörelse
vånar mig att ni
genom tron
överger honom
1:15–23? En bön: 1:20–23? Allt
lade han under
Förstå hur stor
Jesu fötter
hans makt är.
1:12–30 Predika 2:1–2? Ha samGuds ord ännu
ma sinnelag och
mer oförskräckt
samma kärlek
1:9–14 En bön:
1:15–20 ? En
Lev värdigt och
hymn till fullheten
behaga honom
i Kristus
2:1–12,17–3:13 –
Lev ett liv värdigt
Gud, tillsammans.
1:5–12? Guds
–
dom när Herren
uppenbarar sig
1:3–20 Stanna
–
i Efesos för att
skydda läran
1:8–18 Skäms
–
inte för för vittnesbördet om Herren
1:5–16 Upprätta –
ordning i församlingen på Kreta
8–10 Vädjan för 11 En onyttig
Onesimus har
den förrymde
slaven Onesimus blivit nyttig
1:1–4 Gud har
–
nu talat till oss
genom sin Son
1:2–4 Möt era
–
prövningar
med glädje
1:22–25 Ni har
1:13–16 Lev ett
renats och fötts
heligt liv, liksom
på nytt av Ordet
han är helig
1:16–21 Guds
1:3–15 Steg att
Ord är grunden
växa i tron på
för vår tro
Jesus Kristus
1:5–10 Gud är
1:5–10* Vandra
ljus, Jesus renar
i ljuset och bekänn era synder oss från synd
6 Kärlek är att
5 Jag ber er:
leva efter hans
låt oss alla
bud, leva i kärlek
älska varandra.
5–8 Ta emot och –
ge stöd till bröder
som reser.
3 Kämpa för den 4 Gudlösa nästtro som anförlar sig in och
trotts de heliga
missbrukar nåden
–

Brevens tema II:
Frälsningen – 4 brev
Brev som behandlar vägen till gemenskap
med Gud. Behovet av frälsning, vägen till
frälsning och frälsningens konsekvenser.
Paulus brev: Romarbrevet, Galaterbrevet
De allmänna breven: Jakobs brev, Hebreerbrevet

testamentet – avsnitt för avsnitt
Teologisk
diskussion

1:18–11:36 Om synd (1–3), rättfärdiggörelse (4–5), helgelse (6–8) och
Guds stora frälsningsplan (9–11)
1:19–4:21 Evangeliet är inte
jordisk vishet, det är en vishet
som kommer från Gud
2:14–7:4* Paulus om sin roll som
apostel. Att arbeta i försoningens
tjänst: Låt försona er med Gud
3:1–5:12 Lagens syfte har aldrig
varit att ersätta tron. Tron frigör
oss i stället från lagens krav
2:1–3:21 Hedningar medarvingar,
tillhör samma kropp och har rätt
till löftet genom Kristus
2:3–3:1 Ha samma sinne som
Jesus som tog mänsklig gestalt.
3:2–4:1 Vad är sann omskärelse?
1:15–2:23 Försoningen i Kristus är
grunden för tron och den frihet
vi äger som kristna
4:13–5:11 Hur ska vi förstå Kristi
återkomst när flera av våra trossyskon har dött innan han kommit?
2:1–12 Instruktioner för hur vi ska
leva i väntan på att Jesus ska
komma tillbaka
2:1–6:19 ? Praktiska instruktioner
om församlingens ledare varvat
med teologiska ståndpunkter
2:1–3:9 Den sanna trons lidande
i kontrast till den sista tidens gudlöshet
–

Uppmaning/
tillämpning

12:1–15:21 Att ge
sig själv till Gud
och varandra
5:1–6:20 Lös problemen 7:1–15:58
Svar på frågor
10:1–13:10* Varning för falska
profeter
5:13–6:10 Lev
i frihet, bär
varandras bördor
4:1–6:20 Andlig
mognad, till olika
grupper i familjen
4:2–3 Om Evodia
och Syntyche,
4:4–9 Var glada
3:1–4:6 Livet i
Kristus, till olika
grupper i familjen
4:1–12* Lev i
enlighet med
Guds vilja
3:6–15 Ta ansvar
för ditt liv, gör
gott mot alla
2:1–6:19? Kämpa
den goda kampen
med rent samvete
3:10–4:8 Se Paulus som exempel
i lidande och tro
2:1–3:11 Undervisa i sund lära
och sunt liv
17–21 Vädjan att
11–16 Ta hand om honom, inte av
förlåta, ta emot,
tvång med av fri vilja
Onesimus
1:5–11:40 Jesus är bättre än änglar, 2:14, 3:7–4:16,
5:11-6:12, 10:19–
Mose, Josua, Aron, Melkisedek,
templet, tabernaklet och offren i GT 39, 12:1–13:19
1:5–5:12 (mixat) Var snar att höra, sen att tala, sen till
vrede, var ordets görare. Utan gärningar är tron död,
så låt dina gärningar visa din tro
1:17–4:19 (mixat) Ni är ett utvalt släkte, en kungligt
prästerskap, en helig nation, Guds eget folk, därför ska
ni leva så människor ser Gud genom era gärningar
2:1–22, 3:3–18a (mixat) Falska profeter kommer, de
försöker förleda er. De sista dagarna kommer att bli
hårda men Herrens dag kommer, påskynda ankomsten
2:1–5:21 (mixat) Gud är kärlek, se upp för antikrist och
älska inte världen, nej, ni ska älska varandra och förbli
i Gud, eftersom det eviga livet finns i Guds son
7,9** Bedragare och antikrist
8 Se till att få lön
förnekar att Jesus har kommit
för det som ni har
i mänsklig gestalt
arbetat för
–
11** Ta efter det
goda, inte det
onda
5–19 Falska lärares kännetecken,
20–23 Bygg era
hur Gud ska döma dem och
liv på tro, bed, håll
hur vi ska undvika dem
er kvar i kärleken

Avslutning
Praktiska
frågor

Individuella
hälsningar

15:22–33 Resplaner 16:17–20
Varning för avfall
16:1–14 Insamling, resplaner,
och varningar
8:1–9:15 Hjälp
de fattiga
13:1–10 Besök
–

16:1–16,21–23
Många hälsningar
till troende i Rom
16:15–20 Hälsningar till Stefanas och andra
13:11–12 Hälsa
varandra, alla de
heliga hälsar
–

6:21–22 Tychikus
kommer till er för
att berätta mer.
4:10–20 Tack för
gåvorna ni sänt
med Epafroditus
4:7–9 Tychikus
berättar 4:16–17
Skicka brevet
5:12–22, Visa ledningen respekt
5:27 Läs brevet
–

6:23 Frid och kärlek från Fadern
och Jesus
4:21–22 Hälsa
alla som är heliga,
de heliga hälsar
4:10–15 Markus,
Justus, Lukas
och flera andra
5:26 Hälsa alla
med en helig
kyss
–

Personlig
hälsning

16:22 Amanuensen Tertius sänder sin hälsning
16:21–24 Paulus
skriver hälsning
med egen hand
–

16:25–27 Ära till
Gud [även 11:33–
36 och 15:13]
16:23–24 Nåd
från Jesus och
kärlek till alla
13:13 Nåd från
Jesus, kärlek från
Gud åt er alla
6:11–17 Frid åt er 6:18 Nåd från
som lever efter
Jesus Kristus
korsets ordning
åt er ande
–
6:24 Nåd åt alla
som älskar Jesus
Kristus
–
4:20 Härlighet till
vår Gud 4:23
Nåd från Kristus
4:18 a Paulus
4:18b Nåd åt er
skriver själv,
alla
Minns mina bojor
5:25 Bed för oss 3:11–13, 5:23–24
Må Gud helga er
5:28 Nåd åt alla
3:1–4 Be för oss 2:16–17 Må Gud
17 Paulus skriver styrka er 3:5,16,
själv
18 Frid och nåd
–
6:21b Nåd åt
er alla

6:20–21a Ta vara
på det som anförtrotts dig
–
4:19 Hälsa
4:9–18,20–21
Kom före vintern, Prisca, Aquila
med böcker mm och Onesiforus
–
3:12–14 Stöd de 3:15a Alla här
andra, kom snart hälsar, hälsa alla
till mig
19 Jag, Paulus,
22 Ordna ett rum 23–24 Epafras,
åt mig, jag hoppas Markus, Lukas, Demas, skriver med egen
Aristarchus hälsar hand
komma till dig
13:23 Timoteus 13:24 Hälsa alla 13:22 Lyssna
era ledare, alla
till förmaningarna
har blivit fri.
de heliga
i mitt brev
–
5:13–20 Bön för –
sjuka, förlåtelse
av synder
5:13–14a För5:12 Genom
5:1–10 Äldste,
vaka över flocken, samlingen i Babel, Silvanus skriver
Markus hälsar
jag dessa rader
var föredömen
3:1–2 Detta är
3:15–16* Så ska –
mitt andra brev
man se på brev
till påminnelse
från Paulus
5:13* Jag skriver
–
–
för att ni ska veta
att ni har evigt liv
12 Har mer att
10–11 Välkomna 13 Din utvalda
skriva, hoppas
inte falska lärare systers barn
att snart se dig
i era hem
hälsar dig
13–14 Har mer
9–10 Problem
15b Vännerna
att skriva, hoppas
med Diotrefes
hälsar, hälsa
att snart se dig
12 Om Demetrios vännerna
–
–
–
–

Brevens tema III:
Församlingen – 8 brev
Brev som talar om församlingen, dess roll och
uppgift och dess organisation och ledarskap,
Paulus brev: Första och Andra Korintierbrevet,
Första och Andra Timoteusbrevet, Titusbrevet
De allmänna breven: Första, Andra och Tredje
Johannesbrevet

Bön och
välsignelse

Efter inspiration av Felix Just

4:22 Herren är
med din ande,
Nåd åt er alla
3:15b Nåd åt
er alla
25 Nåd från vår
Herre Jesus
Kristus åt er ande
13:20–21,25 Må
fridens Gud styrka
er. Nåd åt er alla
–
5:11 Hans är
makten i evighet
14b Frid åt er alla
3:18b Hans är
härligheten, nu
och till evigheten
5:21* Var på er
vakt mot avgudar
–
15a Frid över dig
24–25 Hans är
härligheten, storheten och makten

Brevens tema IV:
Framtiden – 5 brev
Brev som fokuserar på Jesu återkomst. Talar
om vad som ska hända när Jesus kommer
och hur vi ska leva i ljuset av hans återkomst.
Paulus brev: Första och Andra Tessalonikerbrevet De allmänna breven: Första och Andra
Petrusbrevet, Judas brev

Översikt

Sju vanliga
delar i ett brev
på Nya testamentets tid
Inledande
hälsning
De flesta brev börjar
med en hälsning. Författaren (och hans medarbetare) presenterar sig,
berättar om till vem/vilka
brevet är skrivet och tillönskar Guds nåd (tex 1
Tess 1:1–3).
Bön för
mottagarna
Därefter följer en bön.
Ofta en kombination av
tacksägelse till Gud för
dem han skriver till och
förbön inför framtiden
(tex Fil 1:3–11). Det är
värt att notera de tillfällen
då bönen saknas.
Teologisk
diskussion
Sedan följer själva avhandlingen, brevets
egentliga syfte. Det kan
vara undervisning, förmaning eller tillrättavisning. Ofta beskrivs
frågan och sedan följer
argument och slutsats.
Praktiska
tillämpningar
Slutsatsen leder fram till
de praktiska tillämpningarna, beskrivningen
av vilka konsekvenser
undervisningen leder till.
Lägg märke till ord som
”därför” och ”så” (tex Rom
12:1, Ef 4:1 och Gal 5:1).
Praktiska
frågor
Mot slutet av brevet kan
det också dyka upp
praktiska frågor där författaren ger instruktioner
eller ber om hjälp (tex
”Ta med dig manteln...
ta också med böckerna”
(2 Tim 4:12).
Avslutande
hälsningar
Breven avrundas oftast
med en sluthälsning.
Författaren hälsar från
de medarbetare han har
med sig och hälsar till
olika personer som kan
läsa brevet (tex Rom 16:
1–16,21–24).
Bön om
välsignelse
Och så till slut en sista
bön. Den tar sig ofta
formen av önskan om välsignelse, tex ”Vår Herre
Jesu Kristi nåd, Guds
kärlek och den helige
Andes gemenskap vare
med er alla” (2 Kor 13:13).
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Använder
ofta ett
symbolspråk
Synernas ofta märkliga
bilder är avsedda som
symboler. De representerar händelser, väsen
och personer och måste
avkodas för att texten
ska bli begriplig och
budskapet bli klart.
Använder ofta
naturfenomen
som bilder
Ofta beskrivs dramatiska
omvälvningar på jorden
i form av naturfenomen
eller naturkatastrofer.
De kan stå som symboler
för historiska händelser
utan att för den skull
behöva tolkas bokstavligt.
Siffror och färger
ges symbolisk
innebörd
Apokalyptisk litteratur är
ofta fylld med siffror och
angivelser av specifika
färger. Dessa är också
avsedda att bära information om personer eller
gruppers egenskaper
eller avsikter.
Beskriver ofta
kampen mellan
ont och gott
Hela den apokalyptiska
litteraturen präglas av en
tydlig dualism mellan gott
och ont. Vi får veta hur
kampen mellan Guds
godhet och satans
ondska slutligen når sin
kulmen.
Fokuserar på
den yttersta
tiden
På det sättet är den
apokalyptiska litteraturen
fokuserad på frågan om
den yttersta tiden, på
frågor som rör Jesu
återkomst, den yttersta
domen, det eviga straffet
och himlen.
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UTGÅ FRÅN EN
BOKSTAVLIG
FÖRSTÅELSE
Vår utgångspunkt:
tolka så bokstavligt
som möjligt. Men vi
ser att det ofta inte
är möjligt att tolka
bokstavligt. Frågan
blir då: Vad är kriteriet för när vi överge det bokstavliga
sättet att tolka?

APOKALYPTIK
ÄR EN EGEN
GENRE
Boken måste förstås i enlighet med
sin genre, sin speciella typ. Apokalyptik har specilla
kännetecken (se
spalten). Samtidigt
måste vi fråga, är
allt i boken apokalyptiskt?

BOKEN MÅSTE
LÄSAS I LJUSET
AV GT
Många av bilderna
har sina rötter i
Gamla testamentet.
Minst 2/3 (!) av
verserna anspelar
på GT. Tolkningen
måste ske i harmoni med den tolkning vi gör av bilderna där de står.

BOKEN MÅSTE
OCKSÅ LÄSAS
I LJUSET AV NT
Nya testamentets
andra skrifter
innehåller också
material som berör
samma ämne. Som
Matt 24–25, Mark
13 och Luk 21, men
även många andra
texter måste tas
i beaktande.

BOKEN GER OSS
TOLKNING TILL
MÅNGA BILDER
Ett annat steg är
att se att boken
själv tolkar många
av de bilder och
symboler som vi
möter. Bokens
egna tolkningar ger
ett mönster som vi
sedan kan tillämpa
på andra texter.

HUR SKA VI
FÖRHÅLLA OSS
TILL ISRAEL?
Med oss in i tolkningen finns också
frågan om relationen mellan Israel
och församlingen.
När boken talar om
Israel (7:14, 21:12),
syftar den då på
judarna eller på
de kristna?

TOLKNINGEN
MÅSTE UPPVISA
EN INRE LOGIK
Sättet att tolka texten måste uppvisa
en inre logik. Så
måste till exempel
sju huvuden representera sju ting av
samma slag, tio
horn, tio saker av
samma natur och
så vidare.

Fyra övergripande tolkningsmodeller av Uppenbarelseboken
eKr

500

700

900

476

300

70 e

Kr

100 eKr

Kr

Tar oss med in
i den himmelska
världen
Ofta ges vi insteg i den
himmelska, andliga
världen. Vi får möta
livfulla beskrivningar av
hur det som händer
i himlen påverkar det
som sker på jorden.
Och omvänt.

Det finns knappast någon bok i Nya testamentet vars tolkning är så omdebatterad. Här är några av de centrala frågorna en bibelläsare måste
fundera över och en översikt av de huvudsakliga syner som bibeltolkare genom tiderna kommit fram till.

PRETERISTISK SYN
Boken beskriver historiska
händelser innan Rom blir kristet
1100

1300

Tidsgap m

95 e

Bygger på
visioner
och syner
Apokalyptisk litteratur har
sin utgångspunkt i att
författaren har fått motta
visioner och syner som
han sedan beskriver. Det
ger ofta texten ett fantasifullt intryck där märkliga
bilder dominerar.

Så kan Uppenbarelseboken tolkas

1500

ellan kapi

tel 19 och

1700

20

HISTORISK SYN
Boken ger en kontinuerlig beskrivning av hela kyrkohistorien

1900

Obestämd
tid
2100

Möjligen
också slutet

Eskatologisk

framtid

Kr

Kännetecken på
apokalyptisk
litteratur

95 e

Tolkning

Tidsgap

IDEALISTISK SYN
Boken talar om den ständiga
kampen mellan gott och ont

Preteristiska synen

mellan

kapitel

3 och 4

FUTURISTISK SYN
Boken talar i huvudsak om framtiden
i samband med Jesu återkomst

Historiska synen

Idealistiska synen

Futuristiska synen

Tidsperiod boken talar om: Tidsperiod boken talar om: Tidsperiod boken talar om:
Tidsperiod boken talar om:
De första århundradena (då- Tiden mellan Jesu första och Vilket århundrade som helst,
Den sista tiden i samband med Jesu återkomst
tid). Menar att boken beskriver andra ankomst (nutid). Menar inget särskilt utpekat (alltid).
(framtid). Boken beskriver den eskatologiska
tiden från Jerusalems fall (70 att boken beskriver hela
Ibland kallas ståndpunkten den framtiden i samband med Jesu återkomst.
eKr) till Romarrikets fall (476 kyrkohistorien från Johannes allegoriska synen. Menar att
Styrka:
eKr). Finns i två versioner, att till Jesu återkomst. Finns i två boken inte har en uppfyllelse.
• Tolkar texten mer bokstavligt.
allt sker i historisk tid eller att huvudspår: linjär och cyklisk. Beskriver den eviga kampen
• Följer den indelning boken själv tycks ge (1:19)
slutet (20–21) är i framtiden.
Styrka:
mellan gott och ont.
• Behöver inte harmonieras med vår tids historia.
Styrka:
• Boken presenterar en linjär Styrka:
• Ger en samlad, kronologisk bild av
• Utgår från läsarnas situation. berättelse från Johannes till
• Man behöver inte spekulera
tidens avslutning.
• Tycks stämma med textens Jesu återkomst. Inget tidsgap. om kopplingen till olika histoSvaghet:
inledning (1:1,19)
• Boken blir relevant för alla
riska eller aktuella händelser.
• Tidsgap mellan kapitel 3 och 4.
Svaghet:
kristna i alla tider.
• Boken blir tillämpbar för alla, • Tolkare har en tendens till
• Svårt att få texten att motSvaghet:
i stort som i smått.
att se sin genesvara historiska händelser.
• Förespråkarna kan inte
Svaghet:
ration som
• Skulle göra boken näst intill komma överens om vad olika • Boken själv hävdar att den
den sista.
ointressant för oss som lever händelser ska symbolisera.
berättar om kommande
• Många ser
långt efter Romarrikets fall.
• Svårt att få berättelserna
händelser (1:1)
boken som en
• Förutsätter att boken skrevs att motsvara de historiska
• Kan sägas ”förandliga” texten. almanacka
tidigt, redan före 70 eKr vilket händelserna.
Konkreta berättelser tas som
och spekulamåste ses som osannolikt.
• Hur man tolkar kyrkohisto- bilder eller poesi (tex det nya
tioner kring
• Tidsglapp mellan Upp 19
rien beror på den trosriktning Jerusalem blir en idealbild av
tolkningen är
och 20.
läsaren själv tillhör.
församlingen).
vanliga.
Eklektiska synen – Man kan också tala om en femte syn. Eklektisk betyder utväljande/sovrande. Det är ett
synsätt som, även om man lägger betoning på en av de fyra synerna ovan, väljer att infoga element och tolkningar från flera eller alla tolkningsmodellerna. En syn som anser sig ta tillvara de goda insikterna från alla
de olika synerna samtidigt som det som kan uppfattas som extrema och ensidiga tolkningar kan undvikas.

[Att det finns så många olika uppfattningar om händelserna vid Kristi tillkommelse]
beror inte på texten som sådan, utan på olika tolkningsmetoder och hur villig man
är att konsekvent tillämpa en viss metod. Sedan styrs man naturligtvis av redan
gjorda teologiska referensramar. Det är sällan som det profetiska ordet så att säga
får tala för sig själv. Dessutom kräver en förståelse av det profetiska ordet en
djupgående kunskap i Skrifterna som helhet och inte bara i dess enskilda delar.
Roland Hellsten

En vision om tidens slut

Upp

Bibelbok: Uppenbarelseboken
Antal kapitel: 22, Tid: Omkring 95–96 eKr
Författare: Johannes (Upp 1:9)
Litterär stil: Apokalyptik
Nyckelord: Triumfen vid Jesu återkomst
Så ska bilden förstås:
Johannes är förvisad till en grotta på ön
Patmos. Där får han en syn och ser en
dörr till himlen stå öppen (4:1).
Han skriver också sju
sändebrev* (2–3).

Skriv nu ner
vad du har sett
och vad som
är och vad som
ska ske
efter detta.
(Upp 1:19)

Sju församlingar

LITE OM VAD
VI VET OM
MOTTAGARNA
AV BOKEN

ÖVERSIKT AV
UPPENBARELSEBOKEN
Vi byter genre och kommer till NT:s enda apokalyptiska bok. Från en historisk inledning i de första kapitlen öppnas porten till himlen (4:1) och vi får i Johannes vision
följa med på en resa genom den yttersta tiden in i evigheten. Maranata – Herre kom!

Ämnen

1:20 2:1

3:22

4:1

Vad som ska
ske efter detta
5:14 6:1

19:6 19:7

19:21 20:1

22:27

20:15 21:1

En syn av Kristus
– och vad som sker nu

En vision om framtiden
– om vad som kommer att hända

Brev till sju församlingar
– på Johannes tid

Budskap till Guds församling
– om historiens fullbordan

Förvisning – till
grottan på ön Patmos

Inbjudan – till
Guds tronrum i himlen

Geografi

Ön Patmos (Upp 1:9)

Tidsperiod

Omkring 95–96 eKr

22:27

Evigheten

4:1

De tusen åren

Vad 3:22
som är

Återkomsten

Indelning

Människosonen
uppenbarar sig

1:1

2:1

Prövningar

Vad du1:20
har sett

Domen

1:1

De sju
församlingarna

Centralt

*Sändebrev betyder officiell skrivelse, en allmänt publicerad skrift i brevform. Ordet betraktas numera som ålderdomligt
men har länge använts om de sju breven till församlingarna i Uppenbarelseboken 2 och 3.

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Triumfen vid
Jesu återkomst
• Sjutalet (brev, sigill etc)
• De sju församlingarna
• Lammet (29 ggr)
• Änglar (70 ggr)
• Kampen mellan Gud
och satan, gott och ont

• Guds karaktär, speciellt
rättfärdighet och makt
• Växelverkan mellan
himmel och jord
• Guds domar, hur många
och över vilka?
• Namn på Kristus (19)
• Lovsång och tillbedjan

ORD UR
UPPENBARELSEBOKEN

20
Se, jag står vid dörren
och knackar. Om någon
hör min röst och öppnar
dörren, ska jag gå in till
honom och hålla måltid
med honom och han med
mig.
Upp 3:20

HELA BOKEN
MED 25 ORD

• Boken gör klart att
den är skriven ”till de
sju församlingarna
i Asien” (1:4, 9–10).
Det syftar på de sju
församlingar som
Johannes räknar
upp i kapitel 2–3.
�• Församlingarna är
Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia och
Laodicea.
• Uppräkningen av
församlingarna ges
i den ordning i vilken
budbäraren reste
sedan han nått fastlandet från Patmos.
• Det mest naturliga
är att förstå texten
som Johannes skriver
som om den är skriven
till sju historiska församlingar som fanns
i slutet på det första
århundradet. Sändebreven kommenterar
situationen i församlingarna just då.

F

Jesus, historiens Herre, återvänder till jorden, besegrar
slutgiltigt all ondska och
allt motstånd, dömer alla
människor rättvist innan
Boken beskriver
evigheten bryter in. Amen,
på flera ställen
kom Herre Jesus!
samspelet

Kända texter
och sammanhang:
• Upp 2:4 Övergett kärleken
• Upp 3:20 Jesus vid dörren
• Upp 6:1–8 De fyra ryttarna
• Upp 19 Lammets bröllop
• Upp 20:4–6 Tusenårsriket
• Upp 21 Ny himmel, ny jord

mellan jorden
och himlen.
Vågar du tro
att dina böner
verkligen når
till himlen?
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Upp 2–3

Sju personer
i Bibeln som
fick en vision
från Gud
Jakob såg en
stege rest
upp mot himlen
Text: 1 Mos 28:12–15
I en dröm ser Jakob en
stege rest mot himlen.
Och han hör Guds
röst som förnyar förbundet med Jakob, det
förbund han tidigare slöt
med Abraham.
Mose fick
se Gud
på ryggen
Text: 2 Mos 33:18–23
Mose vädjar om att få se
Guds härlighet. Gud
nekar men lovar honom
att han ske få se Gud på
ryggen, men Guds
ansikte får han aldrig se
(jfr också 2 Mos 3:1–22).
Hesekiel
såg hjul som
snurrar i hjul
Text: Hes 1:1–28, 10:1–22
Vid floden Kebar öppnar
sig himlen och Hesekiel
får en syn från Gud. Den
följs av flera märkliga
syner. Han ser levande
varelser och ett hjul inuti
ett annat hjul.
Daniel får en
dröm, ser en syn
och sedan flera
Text: Dan 7:1–8
Daniel får en dröm och
ser en syn där fyra stora
djur stiger upp ur havet.
Det är den första i en
serie av syner som Daniel
får under flera år när han
befinner sig i Babylon.
Stefanus får
se himlen
öppen
Text: Apg 7:54–56
Stefanus håller sitt försvarstal och när åhörarna blir ursinniga
lyfter Stefanus sina
händer och får se Guds
härlighet och Jesus stå
på Guds högra sida.
Paulus berättar
om hur han blev
uppryckt
Text: 2 Kor 12:1–6
I andra brevet till Korintierna berättar Paulus hur
han blev uppryckt till
tredje himlen, paradiset,
och fick höra ord som
ingen människa kan eller
får uttala.
I grottan på Patmos får Johannes
en magnifik syn
Text: Upp 4:1–11
Johannes är förvisad till
ön Patmos. Och där får
han en syn där en dörr
står öppen in himlen. Han
välkomnas in i Guds tronrum och får en inblick som
sträcker sig till tidens slut.
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Budskapen till församlingarna
JESUS

BERÖM

TILLRÄTTAVISNING

UPPMANING

LÖFTE

1. Efesos – församlingen som förlorat sin första kärlek (Upp 2:1–7)

Till församlingen
i Efesos

Han håller de
sju stjärnorna
i sin högra hand,
går bland de
sju lampställen
av guld (2:1)

Du kan inte tåla
onda människor,
du är uthållig,
du har tålt
mycket (2:2–3)

Du har övergett
din första kärlek
(2:4)

Omvänd dig och
gör samma
gärningar som
förr (2:5–6)

Ska få äta
av livets träd,
som står
i Guds paradis
(2:7)

2. Smyrna – församlingen som får utstå förföljelse (Upp 2:8–11)

Till församlingen
i Smyrna

Han är den
förste och den
siste, han var
död och har
fått liv igen
(2:8)

Jag känner ditt
lidande och din
fattigdom –
men du är rik
(2:9)

Ingen
tillrättavisning

Var inte rädd.
Var trogen
intill döden
(2:10)

Jag ska ge dig
livets segerkrans.
Den som segrar
ska inte skadas
av den andra
döden (2:10–11)

3. Pergamon – församlingen som behöver omvända sig (Upp 2:12–17)

Till församlingen
i Pergamon

Han har
det skarpa,
tveeggade
svärdet (2:12)

Du håller fast
vid mitt namn
och har inte
förnekat din tro
på mig (2:13)

Några håller
sig till Bileams
lära. Andra
håller sig till
nikolaiternas
lära (2:14–15)

Vänd om
(2:16)

Ska få det
dolda mannat
och en vit sten
med ett nytt
namn (2:17)

4. Tyatira – församlingen med den falska profetissan (Upp 2:18–29)

Till församlingen
i Tyatira

Han har ögon
som eldslågor,
och hans fötter
liknar gyllene
brons (2:18)

Dina gärningar,
din kärlek och
tro, ditt tjänande
och din uthållighet (2:19)

Du tolererar
Isebel med
hennes omoral
och avgudadyrkan
(2:20–23)

Håll fast vid
det du har
(2:24–25)

Ska få makt
över folken.
Få morgonstjärnan
(2:26–29)

5. Sardes – församlingen som har somnat in (Upp 3:1–6)

Till församlingen
i Sardes

Han har de
sju andarna
och de sju
stjärnorna
(3:1)

Du har några
få som inte har
fläckat sina
kläder (3:4)

Du är död.
Dina gärningar
håller inte
måttet (3:1–2)

Vakna upp och
stärk det som
finns kvar.
Bevara det
du har hört och
vänd om (3:2–4)

Ska bli klädd
i vita kläder. Få
ha ditt namn
kvar i livets bok.
Ska kännas vid
av Jesus
(3:5–6)

6. Filadelfia – församlingen som visat tålamod (Upp 3:7–13)

Till församlingen
i Filadelfia

Den helige, den
sannfärdige,
han som har
Davids nyckel
(3:7)

Har bevarat
Kristi ord och
inte förnekat
hans namn
(3:8–10)

Ingen
tillrättavisning

Håll fast det
du har (3:11)

Ska bli en
pelare i Guds
tempel. Ska få
Guds namn
skrivet på sig
(3:12–13)

7. Laodicea – församlingen som blivit ljummen (Upp 3:14–22)

Till församlingen
i Laodicea

ATT TOLKA
SÄNDEBREVEN
Det finns fyra
förslag på hur
sändebreven
ska förstås.

Amen, det trovärdiga och
sanna vittnet,
början till Guds
skapelse (3:14)

Sju församlingar
på Johannes tid
Många menar att det
är sju brev till sju församlingar som fanns
och verkade när
Johannes skrev.

Inget
beröm

Du är ljum och
varken varm
eller kall, du är
eländig, ömkansvärd, fattig, blind
och naken
(3:15–17)

Sju epoker
i kyrkohistorien
Andra ser det som
symboler för sju epoker
i kyrkohistorien fram
till tiden för Jesu återkomst till jorden.

Köpa guld som
har renats i eld,
vita kläder och
salva för ögonen.
Öppna dörrren
för Jesus
(3:18–20)

Sju typer av
församlingar
Andra ser det som sju
olika slags församlingar. Dessa typer av
församlingar finns
i alla tider.

Ska få sitta
hos Kristus
på hans
tron (3:21)

Sju församlingar
i ändens tid
Åter andra menar att
det är sju typer av församlingar som kommer
att finnas vid tiden för
Jesu återkomst.

Sju församlingar i Mindre Asien
GREK.

50 km

Istanbul

3. Pergamon

Upp 2:12–17
Bibelns tid: En av de
tidigaste församlingarna
i Mindre Asien. Antipas
var en tidig ledare (2:13).
Ett religiöst centrum.
I dag: Ligger nära
staden Bergama. Finns
lämningar av bland annat
teater, bad och en agora.
Pergamonmuseet ligger
i Berlin med byggnader
från 100-talet eKr.

4. Tyatira

Upp 2:18–29
Bibelns tid: Arbetar- och
hantverkarstad. Lydia som
Paulus omvände i Filippi
kom från Tyatira (Apg 16:14).
I dag: Ruinerna ligger i ett
inhägnat område inne
i staden Akhisar.

2. Smyrna

Upp 2:8–11
Bibelns tid: I slutet av
första århundradet fanns
en församling här. Polykarpus var en tidig ledare.
Staden var ett centrum
för vetenskap och medicin.
I dag: Ligger inom
dagens Izmir, Turkiets
tredje största stad.

5. Sardes

Upp 3:1–6
Bibelns tid: En rik stad.
Bestod av två delar, gamla
och nya staden.
I dag: En arkeologisk plats just
utanför Sart. Bland annat
finns ett Artemistempel
och en judisk synagoga.

3

6. Filadelfia

4
5

2

1. Efesos

TURKIET

Upp 2:1–7
Bibelns tid: Den enda
av de sju vi vet att Paulus
besökt. Och här bodde
Johannes innan han förvisades till Patmos.
I dag: Det har gjorts
omfattande utgrävningar
ett par kilometer väster
om Selcuk nära turistorten Kusadasi.

Upp 3:7–13
Bibelns tid: Var en port till
högplatån. Drabbades av
en jordbävning år 17 eKr.
I dag: Få lämningar
återstår. Staden
heter i dag Alasehir.

6

7. Laodicea

1
Ordningen på församlingarna anger den
troliga ordning i vilken
budbäraren reste
sedan han nått fastlandet från Patmos

7

Upp 3:14–22
Bibelns tid: Den rikaste av
städerna. Känd för till verkning av en ögonsalva.
I dag: En arkeologisk plats
nordöst om staden Denizli
nära Pamukkale. Bland
annat har ett Athenatempel grävts fram.

Ingången till Sankt
Johannes teologens kloster
med apokalypsgrottan

GREKLAND

Antalya

Gotska
sandön

Patmos

Jämförelse:
Patmos
(34 km2) är
ungefär lika
stort till ytan
som Gotska
sandön
(36 km2).

Fårö

Patmos

Chora

Upp 1:1,9
Den nordligaste ön
i Dodekaneserna
Storlek: 34 km2
Befolkning i dag:
Omkr. 3 000

Skala

1 km

Gotland

Det fanns en brist [i Laodicea]. De hade inte tillräcklig vattenförsörjning. Så de var tvungna att få sitt vatten pumpat in
från närliggande Kolosse [som hade kalla källor] eller Hierapolis
[som hade varma]. När vattnet kom fram via akvedukter var det
ljummet. Det var äckligt. [Varmt och kallt symboliserar båda friskt
vatten. I Upp 3:15–16 finns bara två ståndpunkter, inte tre].
Cricket Keeth

20 km

Enligt den förhärskande teorin skrevs Uppenbarelseboken i den heliga Apokalypsgrottan 95 eKr. Där
hörde Johannes hur Guds röst talade till honom.
Grottan förvandlades av munken Christodoulos
Latrinós till en plats för tillbedjan på 1100-talet...
Grottan förklarades ett världsarv av UNESCO 1999.
www.visitgreece.gr

Upp 2–3

Tolv öar
som omtalas
i Nya
testamentet
Cypern
(Apg 4:36, 11:19,
13:4, 15:39, 27:4)
Paulus besöker ön på sin
första missionsresa. Han
landar vid Salamis på östra sidan och färdas till
Pafos på den västra.
Barnabas kom från
Cypern (Apg 4:36).
Yta: 9 251 km2
Samotrake
(Apg 16:11)
Under sin andra missionsresa får Paulus en syn
där en makedonier vädjar
att han ska komma till
dem. Vägen från Troas
går över ön och sedan
vidare till Neapolis.
Yta: 178 km2
Lesbos, Chios
och Samos
(Apg 20:13–15)
Tre öar i den grekiska
arkipelagen som Paulus
reste till eller förbi på väg
mot Jerusalem. Miletos
ligger på ön Lesbos.
Yta: Lesbos 1 633 km2,
Chios 842 m2 och
Samos 477 m2
Kos och Rhodos
(Apg 21:1)
Paulus besökte Kos under
tredje missionsresan.
Kanske stannade han
över natten.
Yta: 209 km2
Nästa dag till Rhodos och
sedan vidare.
Yta: 1 408 km2
Kreta och Kauda
(Apg 27:7, 12–13,
21, 27:16)
Paulus fartyg lägger till
i Goda hamnarna. Paulus
lämnade senare Titus på
Kreta (Tit 1:5).
Yta: 8 336 km2
Kauda (även Gavdos),
liten ö söder om Kreta.
Yta: 33 km2
Malta och
Sicilien
(Apg 28:1,12)
Paulus strandade på Malta efter stormen. Paulus
stannade i tre månader.
Yta: 316 km2
Därefter vidare till Syrakusa på Sicilien. Där kom
han att stanna i tre dagar.
Yta: 25 711 km2
Patmos
(Upp 1:9)
Aposteln Johannes förvisades till ön Patmos
som en del i kejsar
Domitianus förföljelse av
kristna. Patmos är en liten
ö i det Egeiska havet omkring 80 km från Efesos.
Yta: 34 km2

185

Johannes liv – en översikt
Sju avgörande
händelser
i Johannes liv

NOTERA*:
Johannes kan ha
varit en lärjunge
till Johannes
döparen. Två
lärjungar (Joh
1:35–37) är
med när Jesus
möter Johannes Döparen.
Den ena var
Andreas (Joh
1:40), den
andre kan
mycket väl
ha varit
Johannes.

Centralt
tema
Paulus: Centralt tema är
lagen och nåden. Att frälsningen är av nåd, lagen
når oss inte (Gal 2:21).
Johannes: Centralt tema
är kärleken. Jesus som
förebild, kärleken till Gud
och varandra (Joh 15:13).
Villolära
de bekämpar
Paulus: Paulus går till
storms mot judaisterna
(Gal 3:10–14) och den begynnande gnosticismen.
Johannes: Johannes
ser doketismen (se sidan
144) som den villolära han
varnar för (1 Joh 4:2–3).
Stil och
argument
Paulus: Använder sig
ofta av en serie retoriska
frågor, argumenterar för
logiken i läran.
Johannes: Använder ofta
kontraster och talar till
exempel om motsatsen
mellan ljus och mörker.
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Med Jesus och
Jesu mor vid korset
Johannes står vid Jesu kors. Jesus
ber honom ta hand om Maria, hans
mor. Och han ber modern ta hand
om Johannes (Joh 19:25–27).

Vision
Skriver ner sina syner

Undervisning

Får visioner av Gud

Förmedlar under

Förmanas av Rådet

Ledarskap
Ledare i församlingen

Ser Jesus uppstånden

Hos Jesus vid korset

Med vid nattvarden

På förklaringsberget

Del av den inre kretsen

Följer Jesus, ser under

Lämnar Gennesaret

Förtroende

Lärjunge
(Mark 3:17)

Utvald
(Mark 5:37)

Älskad
(Joh 20:2)

Apostel
(Gal 2:9)

Lärare
(Apg 4:13)

Profet
(Upp 1:10)

Möter
evangeliet
(Mark 1:19–20)

Följer
evangeliet
(Luk 6:14)

Förstår
evangeliet
(Matt 17:1)

Anförtros
evangeliet
(Matt 28:18–20)

Lever ut
evangeliet
(Apg 4:13)

Skriver ner
evangeliet
(Joh 21:24)

Lider för
evangeliet
(Upp 1:9)

Jesus kommer
till Johannes
(Matt 4:21)

Jesus kallar
Johannes
(Mark 3:17–19)

Jesus leder
Johannes
(Matt 10:2)

Jesus anförtror
till Johannes
(Joh 19:26–27)

Anden leder
Johannes
(Apg 3:1–10)

Anden talar
genom Johannes (1,2,3 Joh)

Jesus uppenbarar sig för
Johannes (Upp)

Jakob, Paulus,
Petrus, Stefanus, Filippus,
Jakob Jesu bror

Den utvalda
frun och
hennes barn,
Gaius

–

Medarbetare

Sebedeus,
Jakob,
Johannes
Döparen

AT

Geografif r sv Gennesarets
en rik
sjö
righek

Efterföljelse

Mottar visioner
på ön Patmos
Förs till ön Patmos (Upp 1:9) där han
får en syn (Upp 1:10) och förflyttas
till Guds tronrum (Upp 4:1–2) och
ges en glimt av framtiden.

Fiskare
(Matt 4:21)

Ämnen

fTexter
r

Kallas att följa Jesus

Första mötet med Jesus

Indelning

Uppbrott

Blir en av de tolv

Arbete

Centralt

Hos Johannes Döparen*

Bilden
av Jesus
Paulus: Talar nästan
uteslutande om Jesu död
och uppståndelse, men
nästan inget om Jesu liv.
Johannes: Ger oss detaljer om Jesu liv som leder
fram till hans död och
uppståndelse.

Följer med Jesus
in i Getsemane
När Jesus kommer till Getsemane lämnar han åtta lärjungar
och tar med sig tre längre in.
En är Johannes (Mark 14:33).
Tror på sin frälsares
uppståndelse
Johannes trodde på uppståndelsen redan innan
han fick möta den uppstånden (Joh 20:8).

Fiskare vid Gennesaret

Relationen
till Kristus
Paulus: Lever och förkunnar i skuggan av sitt
tidigare liv som en Jesu
motståndare (Fil 3:7–8).
Johannes: Lever och förkunnar med utgångspunkt
från sin nära relation till
Jesus (Joh 19:26).

Med Jesus på
förklaringsberget
Jesus tar med Johannes upp på
förklaringberget (Matt 17:1). Där
förvandlas Jesus och Mose och
Elia visar sig (Matt 17:1–8).

Förvisas till Patmos

Förkunnelsen
om Kristus
Paulus: Betonar gång
på gång ”i Kristus”, han
betonar allt vi äger
i Kristus (Ef 1:3,9–10).
Johannes: Uppmanar
oss gång på gång att vi
ska ”förbli i Kristus”.
(1 Joh 2:24, 2 Joh 1:2).

Möter Jesus vid
Gennesarets sjö
Jesus möter Johannes vid Gennesarets sjö (Mark 1:19–20) och
kallar honom att bli hans lärjunge,
Petrus väljer att följa (Matt 4:18–22).

Skriver fyra skrifter

Diskussionen
om judar och
hedningar
Paulus: I Paulus brev
diskuteras relationen
mellan judar och hedningar (Ef 2:14).
Johannes: Frågan tycks
vara avgjord när Johannes skriver sina brev
trettio år senare.

Är [troligen] kusin
med Jesus
Sebedeus (Matt 4:21) var troligen gift
med Salome som kan vara syster till
Jesu moder Maria (Joh 19:25). I såDe kan ses som händelser som
formade Johannes till den han blev. fall är Johannes kusin med Jesus.

Ledare i församlingen

Jämförelse
mellan
Paulus och
Johannes

Flyttar till Efesos

Johannes liv

Joh 1:35–40
Matt 4:21–22
Mark 1:19–20

t r attOmkring 20 år
Tidsperiod
p10/15–30 eKr
t i Je-

De elva andra lärjungarna: Petrus, Andreas,
Jakob, Filippus, Bartolomeus,
Tomas, Matteus, Jakob, Taddeus, Simon
och Judas Iskariot
Mest Galileen men också
Jerusalem, Judeen och Pereen
Luk 5:1–11
Mark 5:35–43

Matt 17:1–13
Mark 10:35–45

1 år
30 eKr

1 år
31 eKr

Uppenbarligen var det Sebedeus som ägde
fiskeföretaget. Vi läser i Markus 1:20 att Jakob
och Johannes ”lämnade sin far Sebedeus i båten
med hyrda män”. Jag vill inte antyda att Sebedeus
var förmögen (eftersom få bybor var det ), men det
skulle förmodligen vara fel att kalla honom fattig.
Beth Moore

Jerusalem
Joh 19:25–27
Joh 20:2–10
Joh 21:4–14
1 år
32–33 eKr

Efesos

Patmos/
Himlen

Apg 1:13
3:1, 3, 11
4:13,19, 8:14

1, 2 och 3
Johannesbrevet

Uppenbarelseboken

Omkring 12 år
33–45 eKr

Omkring
45–90 eKr

Omkring
90–96 eKr

Av apostlarnas livsMatteus kan skriva om vår
berättelser är det sannoHerres tjänst som en av de
likt att ingen är viktigare än
nio ”yttre” lärjungarna, men det är
den om aposteln Johannes, på
bara Johannes som kan beskriva
grund av hans mycket nära vissa speciella händelser som bevittgemenskap med sin Herre.
nades av de tre ”inre” lärjungarna.
Griffith Thomas

Bob Deffinbaugh

Bilderna i Uppenbarelseboken
De fyra ryttarna

Uppenbarelseboken är fylld med många
till synes märkliga bilder. Att försöka
uttolka deras betydelser är något av
en nyckel till boken. Vissa har förlagor
i Gamla testamentet (jfr tex Sak 1 och 6).

När de fyra första sigillen på bokrullen bryts av Lammet sänds fyra ryttare
ut över jorden. Och de fyra varelserna som står vid tronen (4:6) och ropar
med hög röst och fyra ryttare kom (Upp 6:1–8).
Ryttare
med våg
på en svart
häst (6:5)

Ryttare
med svärd
på en eldröd
häst (6:4)

Sju
kronor
(12:3)

Den eldröda
draken
Två horn
(13:11)
Ansiktet som
solen (1:17)

Örnen
(4:7, 8:13, 12:14)
Ses alltid vara på Guds
sida. Örnen är inte nåbar, flyger högt över allt.

Döden
på en
gulblek
häst (6:8)

Paddan
(16:13–14)
Bild på orena andar. Jämför plågan i Egypten med
grodor (2 Mos 8:1–13)
Hästen (6:2–8,
9:7–19, 14:20,
18:13, 19:11–19)
Beskrivs som bärare av
ryttare och deras budskap.
Hans Även som jämförelse.
stjärt
Lammet, fåret
svepte
(5:6,12, 6:1–12, 8:1
(12:4)
18:3 [36 gånger])
En symbol för Jesus
(jfr Joh 1:29) med rötter
i GT (3 Mos 16).
Lejonet
(4:7, 5:5, 9:17–19,
10:3, 13:2)
Används som en bild på
Messias. Kallas lejonet
av Juda stam (1 Mos 49:9).

Ryttare
med pilbåge
på en vit
häst (6:2)

Upp ur
jorden
(13:11)

Upp

Djuren som
nämns i Uppenbarelseboken

Tio
horn
(12:3)

Ett annat tecken
visade sig i himlen en
stor eldröd drake som
kastade ner himlens
stjärnor på jorden
(Upp 12:3–4)
Ögon som
eld (1:14)

Vitt hår
(1:14)

Sju
huvuden
(12:3)

Vilddjuret
ur jorden

Ett annat vilddjur som utövade det första vilddjurets makt (Upp 13:11–12)

Sju stjärnor
(1:16)

Fågeln
(18:1, 19:17–21)
Fåglarna kallas av en ängel.
Ibland identifierade med
gamen då de äter de döda.

Människosonen

Tio
horn
(13:1)

Gap som
ett lejon
(13:2)

Klädd
i solen
(12:1)

Johannes ser Jesus i en
syn där han går bland sju
ljusstakar av guld. Han
”liknar en människoson” (Upp
1:13–16)

Tveeggat
svärd (1:16)

Sju
huvuden
(13:1)
Liknade en
leopard (13:2)

Bälte
av guld
(1:13)

Hellång
dräkt
(1:13)

Fötter liknande
brons (1:15)

Vilddjuret från havet

Upp ur havet kommer ett annat vilddjur. Draken ger vilddjuret stor makt
och auktoritet (Upp 13:1–3)

Framställningen innehåller ett avancerat
symbolspråk. Betydelsen av dessa symboler
var förmodligen kända i författarens tid. Därför
är det väsentligt att senare uttolkare av denna
litteratur försöker sätta sig in i den dåtida
situationen med dess föreställningsvärld.
Leif Carlsson

Månen
under sina
fötter
(12:1)

Gräshoppan
(9:1–10)
Syftar främst på mängden,
att de är många (jfr 2 Mos
10:4, Dom 6:5, 7:12).

Havande
med födslovärkar
(12:1)

Krona
med tolv
stjärnor
(12:1)

Den
havande
kvinnan

Ett stort tecken
visade sig
i himlen. En
kvinna med
särskilda
kännetecken
(Upp 12:1–2)

Antalet djurbilder i Uppenbarelseboken visar att en
förståelse av dem är betydelsefull... I de flesta fall har
djuren ett tydligt beteende som enkelt kan användas för
tolkningen. I några fall, särskilt lejonet, lammet och ormen, har
metaforen upprättats före Uppenbarelseboken och
Uppenbarelseboken använder tidigare bilder.
DA Bayliss

Leoparden
(13:2)
Ger bilden av ett rovdjur.
Används för att beskriva
vilddjuret (jfr Dan 7:6).
Björnen
(13:2)
Används på samma sätt
som lejonet (jfr Ords 28:15).
Ger bilden av ett rovdjur.
Tjuren (4:7),
Boskap (18:13)
Tillhör den goda sidan.
Ofta förknippad med tillbedjan.
Ormen
(9:19, 12:9–15,
20:2)
Djävulen kallas ormen
(Jfr 1 Mos 3:1). Förknippas
med den stora draken.

Skorpionen
(9:3–10)
Används som jämförelse.
Skorpionens förmåga att
tillfoga smärta framhålls.
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Upp

Så tolkar de olika synerna texten (I)

Sju bibliska
sanningar om
den kommande
domen

Det finns fyra huvudriktningar i tolkningen av Uppenbarelseboken. Så här handskas de med några olika textavsnitt från Uppenbarelseboken.
Lägg märke till att det inom varje riktning finns alternativa tolkningar. Här har jag valt vad som kan uppfattas som en vanlig, central tolkning.

Jesus är
domaren
över alla
Text: Apg 10:42, Matt
25:31–46
Det råder ingen tvekan
om vem det är som ska
döma. Det är Jesus,
Människosonen, som
ska sitta på tronen och
avgöra människans öde.

• DET
PRETERISTISKA
SYNSÄTTET
Alla händelser
är historiska,
syftar på tiden
från Jerusalems
förstöring till
Romarrikets fall.

Alla ska stå
till svars
efter döden
Text: Hebr 9:27
Ingen undkommer den
slutliga domen. De som
dött kommer att uppstå
till dom och de som lever
när Jesus kommer åter
måste också möta sin
dom.
Hjärtats hemligheter kommer
då fram i ljuset
Text: Rom 2:16, 1 Kor 4:5,
Matt 7:21–23,16:27
Domen kommer att
bygga på det ”fördolda”
hos människan. Det
handlar om våra motiv
och avsikter mer än om
positioner och handlingar.
De som tjänat
väl kan få
belöningar
Text: 1 Kor 3:10–15,
Matt 16:27
Paulus säger att det sätt
vi levt våra liv på sedan
vi kommit till tro kan
resultera i att vi får
någon form av lön vid
domen.
Alla kommer
inte att komma
till himlen
Text: Upp 20:15, Rom
5:9, 1 Tess 1:10, 5:9
Vid domen delas mänskligheten i två grupper, de
som kommer till himlen
och de som inte gör det.
Det finns bara en väg
till himlen: genom Jesus.
Lärare
kommer att få
strängare dom
Text: Jak 3:1
De som tar på sig större
ansvar i församlingen
måste också räkna med
att möta en strängare bedömning. De har ansvar
för vad deras ledarskap
orsakat.
De troende
ska vara med
och döma änglar
Text: 1 Kor 6:3
Några teologiska system
talar om en enda dom,
andra vill se flera olika
domar vid olika tider. Klart
är att de troende i något
avseende också själva
ska vara med och döma.
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Upp 1

Upp 2–3

Upp 4:1–3
Upp 5:1–5

Upp 6:1–17
Upp 7:1–8

Upp 8:1–13
Upp 9:13–19

Upp 10:8–11
Upp 11:1–2

• Betonar att orden
”snart ”(1:1), ”nära”
(1:3) och ”vad du
sett” (1:19) ska
tolkas bokstavligt.
Texten säger tydligt
att profetian gällde
profetens egen tid.

• Profetian börjar
med att tala om sju
verkliga församlingar i Mindre
Asien.

• Platsen är Guds
tronrum i himlen.
Domaren sitter på
tronen och är redo
att döma.
• Bokrullen är Guds
uppgörelse med
Israel och han
förklarar att han vill
bryta relationen på
grund av deras
brist på trohet.

• Sigillen beskriver
romarnas krig mot
judarna som ledde
fram till förstörelsen
av templet och Jerusalems fall 70 eKr.
• De 144 000 kan
syfta på de judekristna som undkom vid förstörelsen av Jerusalem.

• Basunerna
representerar bilder
av de romerska
krigen mot judarna
under det första
århundradet och
ger fler detaljer än
sigillen.
• De fyra änglarna
kan syfta på de fyra
legioner av romerska soldater i
Syrien som Vespasianus sände mot
judarna 70 fKr.
Färgerna är romerska militärfärger.

• Den lilla bokrullen
är samma som
Upp 5:1–4 men nu
har sigillet brutits
och innehållet
tömts ut vilket
innebär att judarna
döms av Gud.
• Mätningen av
templet liksom
ätandet av bokrullen motsvarar
Hes 40–47. Båda
talar om förstörelsen av templet
och hur trogna
skiljs från otrogna.

• Profetian börjar
med att tala om sju
verkliga församlingar i Mindre
Asien och beskriva
deras situation när
Johannes skrev.

• Gud har för avsikt
att beskriva sin
makt över historien.
Den första delen
av historien uppenbaras i visionen
med de sju sigillen.
• Bokrullen innehåller församlingens kommande
historia uppenbarad av Gud som
är församlingens
Herre.

• Sigillen representerar olika stadier
i den universella
församlingens
historia och omfattar de 400 första
åren.
• De 144 000 är ett
symboliskt tal som
representerar hela
den universella
församlingen
genom tiderna.

• Basunerna motsvarar olika stadier
i kyrkohistorien.
Ofta föreslås tiden
från omkring 400–
talet till 1500–talet.
(Andra föreslår
fram till vår tid.)
• De fyra änglarna
representerar fyra
ledare (Osman I,
Orhan, Murad och
Mehmet II) i det
ottomanska riket.
Turkarna erövrade
1453 det sista av
Romarriket.

• Den lilla bokrullen
är Bibeln vid reformationen. Den var
söt för de var
svältfödda på
Guds Ord, men
bitter för dem som
ville hålla den från
massorna.
• Mätningen av
templet och de
som tillber talar om
Guds utvärdering
av församlingen
och dess läror
i samband med
reformationen.

• Gud ger Johannes en himmelsk
inblick i viktiga
sanningar om hans
makt över allt och
hans omsorg om
församlingen.
• Bokrullen är Guds
yttersta vilja och
testamente, i vilken
han uppenbarar sin
frälsningsplan för
varje tid.

• Sigillen handlar
om återkommande
ondska vid olika
tillfällen i historien
och Guds makt
över ondskan.
• De 144 000
representerar det
sanna andliga
Israel, församlingen på jorden.

• Basunerna
handlar om den
cykel den mänskliga ondskan
genomgår: synd,
konsekvenser och
Guds frälsning.
• De fyra änglarna
representerar Guds
dom över ondskan
som kommer när
inget längre håller
den tillbaka, vilket
representeras av
floden Eufrat.

• Den lilla bokrullen
är evangeliet, som
måste och kommer
att predikas till ”alla
folk, nationer, språk
och kungar”.
• Mätningen av
templet representerar delningen
som alltid finns
mellan de sant
troende och dem
som bara kallar sig
kristna. De otroende korrumperar
församlingen,
under en kort tid.

• Sigillen är inledningen på beskrivningen av den stora
vedermödan, där
varje öppnat sigill
leder till oreda och
lidande på jorden.
• De 144 000 är
kristna med judisk
bakgrund i de
yttersta dagarna.

• Basunerna beskriver ytterligare händelser under den
stora vedermödan
i de yttersta
dagarna.
• De fyra änglarna
representerar de
fyra arméer från
Mellanöstern som
marscherar mot
Israel i de yttersta
dagarna. De går
över Eufrat som
en krigsförklaring.

• Den lilla bokrullen
är Guds plan för
tidens avslutning,
som visar att Guds
Ord är både sött
och svidande för
Guds profeter.
• Att mäta templet
syftar på Israel och
det tempel som ska
återuppbyggas
i de sista dagarna.
Israel har upprättats som nation
men har ännu inte
upprättats andligen.
Men judar vänder
sig nu till Kristus.

Sju sigill (5:1–4)

• DET
HISTORISKA
SYNSÄTTET
Boken beskriver
kyrkohistorien från
Johannes dagar
till Jesu återkomst.

• Profetian börjar
uppfyllas kort efter
det att den skrevs
ner, alltså under
författarens egen
livstid.

Sju
basuner
(8:1–13)

• DET
IDEALISTISKA
SYNSÄTTET
Den eviga kampen
mellan ondska och
godhet som kan tilllämpas i alla tider.

• Kristus är oss
alltid nära. Och han
är redo att gripa in.
Varje kristen kan
hoppas på att han
ska rädda sitt folk
”snart” (1:1) och att
räddningen är
”nära” (1:3).

• Boken inleds med
en beskrivning av
sju församlingar
som symboliserar
olika tendenser
som kan förekomma i församlingar i alla tider.

Fyra änglar
(9:14–19)
• DET
FUTURISTISKA
SYNSÄTTET
Den eskatologiska
framtiden, det som
kommer att ske vid
Jesu återkomst.

• Orden syftar på
”den yttersta tiden”,
eller ”Herrens dag”.
Orden markerar att
Jesus kan komma
tillbaka när som
helst. Hans ankomst är ”nära”
(1:3).

Sju vredesskålar
(16:1–21)

• Profetian börjar
med att tala om sju
verkliga församlingar i Mindre
Asien.
• Några menar att
församlingarna
kan symbolisera
de typer av församlingar som kommer
att finnas vid tidens
slut.
• Andra ser de sju
församlingarna som
en kyrkohistorisk
exposé fram till
Jesu återkomst.

• Gud ger Johannes en syn från sin
tron i himlen angående de händelser ”som ska
ske efter detta”
(1:19).
• Bokrullen är
antingen lagfarten
till hela jorden eller
Guds profetiska
budskap som
sedan
återfinns
i Uppenbarelseboken.

Det stora problemet med det preteristiska synsättet är
[Det historiska synsättet] ger en mängd olika tolkatt den avgörande segern som skildras i de sista kapitlen
ningar. Anhängare har en tendens att tolka texten
aldrig inträffade. Det är svårt att tro att Johannes tänkte något genom sin tids glasögon. John Walvoord påpekar bristen på
mindre än en fullständig seger över satan. Och om den inte
enighet [och konstaterar att ] ”...så många som femtio olika
inträffade, då hade han antingen fel... eller så var hans budskap tolkningar av Uppenbarelseboken har växt fram, beroende
så tvetydigt att de första mottagarna blev vilseledda.
på tid och omständigheterna hos dem som tolkar”.
Robert Mounce

Patrick Zukeran

Så tolkar de olika synerna texten (II)

Upp

Upp 12:13–17
Upp 13:18

Upp 14:14–16
Upp 15:1–4

Upp 16:10–11
Upp 17:1–12

Upp 18:9–24
Upp 19:1–10

Upp 20:1–5

Upp 21:1–27

Upp 22:1–21

Sju sanningar
om den kristne
och hur det
blir i himlen

• Kvinnan är det
trogna Israel som
ger oss Kristus,
barnet. Draken,
satan, förföljer den
messianska församlingen men hon
lyckas undkomma
Jerusalems förstöring genom att
fly ut i öknen
(jfr Luk 21:20–22).
• 666 är det antal
som talvärdet för
bokstäverna i
kejsar Nero Ceasar
kan summeras till.

• En syn om den
kommande Kristus
som samlar och
skyddar sin församling från domen
som skulle komma
mot Jerusalem.
• En segersång
över räddningen
från och segern
över de ogudaktiga
religiösa och
politiska krafter
som förföljt de
kristna i det
romerska riket.

• Den femte skålen
är domen mot Rom
69 eKr. Nero begår
självmord, tre kejsare avsätts, inbördeskrig utbryter
och Jupitertemplet
bränns ner.
• Den prostituerade
är Jerusalem. Vilddjuret är romarriket,
de sju huvudena är
Rom och sju
kejsare (Nero är
nummer sex) och
de tio hornen är tio
provinser i riket.

• Förstörelsen av
Jerusalem (Babylon) kommer plötsligt och är fullständig. Konsekvensen
är förödande och
det leder till ekonomiskt kaos.
• Hela boken har
handlat om trohet,
med äktenskapet
som en förebild.
Boken fokuserar nu
på bröllopsfesten
mellan Kristus och
församlingen.

• Några menar att
de tusen åren beskriver hur Jesus
regerar på jorden
(premillenialism),
eller andligen regerar (post- och amillenialism). Men de
som tar den preteristiska synen fullt
ut menar att det
beskriver hur Jesus
andligen återkommer och styr, från
och med det första
århundradet
(amillenialism).

• Den nya skapelsen nu och i framtiden. Sedan det
gamla Jerusalem
förstörts bygger
kristna upp det nya
Jerusalem här och
nu, var helst
evangeliet tas emot
och efterföljs. Med
förväntan om att
det ska fullkomnas
vid Jesu återkomst.

• Uppbyggnaden
kommer att fortgå
vartefter evangeliet
sprids utöver
världen. Jesus
kommer till slut att
förnya och upprätta
allt när han
kommer tillbaka.

Enda sättet att
komma till himlen
är genom Jesus
Det finns bara en väg
som leder till himlen,
tron på Jesus Kristus
(Joh 14:1–6, 1 Tess
5:11–15). Jesus har
gått i förväg för att bereda
oss plats så att vi kan
vara där han är.

• Kvinnan är den
förföljda sanna
kyrkan. En tredjedel
av himlens stjärnor
syftar på splittringen av romarriket under tre
kejsare 313 eKr
eller tiden efter
reformationen.
• 666 representerar
det grekiska ordet
lateinos och syftar
på den latinska
eller katolska kyrkan, på påven och
påvedömet.

• En syn om tidens
slut när Kristus
kommer tillbaka
och samlar de sina.
• En sång om den
slutliga räddningen
undan slaveriet
under den katolska
kyrkans religiösa
och politiska makt.

• Den femte skålen
är domen över den
katolske påven
Pius VI som inträffade när påven
tillfångatogs 1798
under den franska
revolutionen.
• Den prostituerade
är den korrumperade katolska
kyrkan och de
falska protestantiska kyrkorna som
kommit ut från
henne.

• Slutet för den
katolska kyrkan
(Babylon) kommer
att vara förödande
och slutligt. Det blir
konsekvensen av
att ha förkunnat ett
falskt evangelium.
• Med katolska
kyrkan borta från
scenen kommer
de trogna att kunna
uppfylla det syfte
för vilket Jesus kom
– evangelisation till
hela världen. Alla
inbjuds till festen.

• Tusenårsriket ses
som Kristi närvaro,
hans andliga styre
i de troendes liv
(amillenialism).

• Den nya skapelsen kommer med
Kristus vid hans
ankomst, men på
ett sätt har den
redan anlänt i de
troendes hjärtan.
Kristna lever redan
nu som medborgare i det nya
Jerusalem.

• Det händer redan
nu och kommer
slutligen att bli
fullbordat vid Jesu
återkomst.

• Kvinnan är Israel
som en symbol för
alla trogna. Barnet
är Kristus och draken representerar
satan som förföljer
kyrkan i alla tider.
Huvudena och
hornen talar om
satans makt och
militära styrka.
• 666 är talet som
syftar på mänsklig
ofullkomlighet och
ondska som leder
till avgudadyrkan.

• En syn om den
yttersta domen och
Kristi återkomst vid
tiden slut.
• Sången är den
sång de försonade
sjungit genom
historien och
kommer att sjunga
med i på nytt vid
Jesu återkomst.

• Den femte skålen
visar vad som sker
och kommer att ske
med dem som står
emot Gud. Domen
över mörkrets makter påminner om
plågorna i Egypten.
• Den prostituerade
är all falsk och
korrumperad religion som använder
politisk makt för att
kunna styra. Gud
varnar för vad som
ska komma.

• Förstörelsen av
Babylon visar hur
Guds slutliga dom
alltid är fullständig.
Vare sig det handlar om Nineve,
Rom, Babylon eller
en annan stormakt.
• Hela historien kan
ses i ljuset av den
judiska bröllopstraditionen. Jesus
trolovar sig med
kyrkan, köper henne på korset och
vid hans återkomst
blir det bröllopsfest.

• Tusenårsriket ses
som Kristi närvaro,
hans andliga styre
i de troendes liv
(amillenialism).

• Kvinnan är Israel
(1 Mos 37:9), barnet är Kristus (Ps
2:9). Draken är
satan bakom den
kommande Antikrist. Som ledare
för det ”återuppväckta” romarriket
attackerar han
Israel.
• 666 är antikrists
tal, någon som
liknar en kejsare.
Har pekats ut som
Stalin, Saddam,
Hitler och andra.

• En syn om den
kommande skörden
vid tiden slut när
Kristus ska skilja ut
de onda för dom.
• En sång sjungen
av dem som under
de yttersta dagarna
förföljs av antikrist
och som resulterar
i Guds dom. De
troende kan
utsättas för
förföljelse men
kommer inte att
mötas av Guds
vrede.

• Den femte skålen
är den kommande
domen mot det
återupprättade
romarriket och
kommer att äga
rum under de
yttersta dagarna.
• Den prostituerade
är en symbol för de
falska religiösa
system som
kommer att ha
makt knuten till
vilddjuret (antikrist)
som då leder en
allians (tio horn).

• Babylons fall
syftar på kollapsen
av den kommande
världsordningens
religiösa och politiska system – under
antikrists kontroll.
En krasch utan
motstycke.
• Hela den universella församlingen
är Kristi brud och
bröllopet firas.
Denna scen syftar
på händelser nära
tidens slut.

När vi jämför de olika tolkningarna behöver vi se att den stora skillnaden i resultat ofta inte handlar om tolkning av enskilda ord och uttryck utan
om den övergripande metoden. Några strävar mot en mer bokstavlig tolkning, andra mot en symbolisk och andra mot en allegorisk.

Det idealistiska synsättet... använder en ”andlig”
tolkning och tillåter inte någon konkret betydelse för
textens siffror. Enligt detta synsätt är de inte en symbol för
händelser och personer... utan abstrakta symboler för gott
och ont. I tolkningen kan apokalypsen betyda vad som helst
eller ingenting beroende på infall hos uttolkaren.
Merrill Tenney

• Den nya skapelsen är något som
Gud utför hela
tiden, varje dag.
Ändå kommer det
till slut en dag när
Kristus kommer
tillbaka och gör
allting nytt.

• Den nya skapelsen kommer när
Jesus kommer
tillbaka och den
nya tiden bryter in.

Alla människor
kommer inte
till himlen
Men himlen är inte för
alla. Jesus säger att ”den
som inte blir född på nytt
kan inte se Guds rike”
(Joh 3:3). Det finns en
dubbel utgång. De som
inte tror ska gå bort till
evigt straff (Matt 25:46).

Jesus är i himlen
och ska återvända därifrån
• Det är vad Gud
Jesus
sitter
på Guds
har gjort hela tiden
i den här världen – högra sida i himlen (Ef
söka upp och frälsa 1:20) och han ska komma tillbaka från himlen
de som är förlo(2 Tess 1:7) i enlighet
rade. När Kristus
med det löfte som gavs
kommer tillbaka
till lärjungarna vid Jesu
kommer allt att
himmelsfärd (Apg 1:11).
ställas tillrätta.

En liten notering om jämförelsen
Notera att de här två sidorna ger en
sammanfattande beskrivning av olika
synsätts tolkningar. Inom varje synsätt
finns det en rad variationer och de korta
texterna kan inte täcka in alla olika
möjliga tolkningar. På vissa punkter
lyfter texterna fram de tolkningar som
visar skillnaderna mer än likheterna.

• Tusenårsriket är
den framtida,
fysiska närvaron
och styret av Jesus
Kristus på jorden
(premillenialism).

Vårt liv är
redan nu
fördolt i himlen
Redan i dag har vi ett
himmelskt arv (Ef 1:3,
1 Pet 1:4) och frälsningen innebär att vi har
vårt medborgarskap i
himlen (Fil 3:20) fast
vi fortfarande lever på
jorden (jfr 2 Kor 5:1).

• Det kommer att
fortgå till den stora
vedermödan, då
antikrist tillfälligt
regerar. Kristus
kommer vid sin
andra tillkommelse
att triumfera och
fullkomna den
slutliga frälsningen
och erbjuda
helande för alla
troende.

Futurism kommer från en konsekvent tillämpning av
en historisk/grammatisk tolkningsmetod... samma för
hela Skriften, inklusive Uppenbarelseboken. I motsats till
många kritikers påståenden, är det inte en a priori uppfattning som läses in i texten... utan futurism är den
naturliga slutsatsen av en normal läsning av texten.
Tony Garland

Det blir en
ny himmel och
en ny jord
Det ska bli en ny himmel
och en ny jord. Det finns
delade meningar om vad
det innebär, antingen
att den jord vi lever på
ska göras ny, eller att
Gud kommer att skapa
en helt ny jord.
Där ska vi
evigt leva
i Guds närvaro
I himlen kommer vi att
ständigt leva i Guds
närhet. ”Han ska bo hos
dem, och de ska vara
hans folk, och Gud själv
ska vara hos dem” (Upp
21:3). Det är den troendes slutliga belöning.
Så kommer
livet i himlen
att levas
Vi kommer att tillbe utan
avbrott, tjäna Gud utan
att tröttna, ha gemenskap
utan fruktan och vila från
arbete utan tristess. Det
finns inga tårar, ingen
sjukdom, smärta, död,
hunger eller synd.
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Upp

Här krävs vishet.
Den som har
förstånd ska
räkna ut vilddjurets tal, för
det är en människas tal. Och
dess tal är 666.
(Upp 13:18)

VEM ELLER VAD
SYFTAR 666 PÅ?

• Frågan om vad Johannes menar med 666
(Upp 13:18) har varit
föremål för spekulationer.
• En tolkning är att det är
symbol för något ofullkomligt, det heliga sjutalet minus ett, upprepat tre gånger.
• Andra menar att 666
är summan av de sex
första talen i den romerska talserien IVXLCD
(1+5+10+50+100+500
= 666).
• En annan tolkning är
att det är en kod för en
person. Ofta menar man
att summan av bokstävernas talvärden
på grekiska eller latin
ska ge oss svaret. Man
har föreslagit allt från
Nero, Muhammed, Napoleon, Stalin, Hitler, Mussolini till Bill Gates, Saddam Hussein och Steve
Jobs (!).
• Några menar att 666
inte ska ses som en
person utan istället ska
ses som en beskrivning
av det onda samhället
eller nationalismen.
• Man bör tänka att
betydelsen borde vara
möjlig att förstå för
läsarna när boken
skrevs och att vi i ödmjukhet får säga att det
är svårt att med säkerhet veta i dag.

F

Har du funderat
över var gränsen
går mellan
tolkning och
spekulation?
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Uppenbarelsebokens alla siffror
• Det här är alla siffror som finns
i Uppenbarelseboken. En del är
ordningstal (första eller andra),
andra är antal (sju eller tre). Några
syftar på tidsuppgifter (1260
dagar). Och andra kan ha annan
innebörd. Tolkningen av många
siffror är oomstridda (tex boken
beskriver sju församlingar) men
om många andra råder delade
meningar om innebörden.
” I samma stund blev det en
stor jordbävning, och en
tiondel av staden [Jerusalem]
störtade samman... Det andra veropet är över”
(11:13–14).
”Jag såg... en gulblek häst, och han
som satt på den hette Döden, och
helvetet följde honom. De fick makt
över en fjärdedel av jorden...” (6:8).
”Då kom hagel och eld, blandat
med blod... En tredjedel av jorden
brann upp, och en tredjedel av
träden brann upp...” (8:7, se också 8:9,8:10,
8:11,8:12,9:13,9:18 och 12:4).
”När Lammet bröt det sjunde
sigillet, blev det tyst i himlen
i omkring en halvtimme” (8:1).
”Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit
slaktat och dödat, men dess dödliga sår
hade läkts” (13:3). Ett, en eller första
förekommer nära 40 gånger. Men ofta inte som
en siffra som det råder dispyt kring.
”Det första veropet är över. Se, efter det
kommer två till” (9:12, se också 1:16,
2:11,2:12,4:7,6:3, 8:8,11:3,11:4,11:10,
11:14,12:14,13:11,14:8,16:3,19:3,19:20,20:6,
20:14,21:8 och 21:19).
”Och jag hörde liksom en röst... ”Ett mått
vete för en denar och tre mått korn för en
denar, men oljan och vinet får du inte
skada” (6:6, se också 4:17,6:5,8:10,8:13,
9:18, 11:14,14:9,16:4,16:13, 6:19,21:13
och 21:19).

Hur ska alla siffror i Uppenbarelseboken förstås? Olika
tolkningsmetoder föreslås.
Siffrorna ges inte någon
meningsfull betydelse alls
Uppenbarelsebokens siffror ges ingen
specifik mening. De kan sägas representera
olika krig, våldsamheter eller maktmissbruk.
De sju kungarna (Upp 17:10ff) kan till exempel sägas representera förtryckande
makter genom tiderna. Men varför just sju?
Siffrorna blir ord utan mening eller innehåll.
Synsättet är dock sällsynt.
Siffrorna ges en
symbolisk mening
Siffrorna tillskrivs symbolisk betydelse. Till
exempel: sju anses stå för det fullbordade
(skapelseveckan), tre representerar Gud
(den treenige), 24 står för 12 stammar i GT
och 12 apostlar i NT. De olika siffrorna
tillskrivs mening men inte direkt utifrån sitt
numeriska värde. De är symboler som ska
avkodas. I sig själva betyder de inget.
Siffrorna ger en
numerologisk mening
Grekiska texter använder bokstäver också
för att representera siffror. På det sättet
försöker man koppla samman siffrorna
med ord som har motsvarande numeriska
värde. Särskilt gäller det uttolkningen av
talet 666. Listan över vilka uträkningar som
föreslagits kan göras lång. Allt från kejsar
Nero till Saddam Hussein och Steve Jobs.
Siffrorna ger en naturlig
bokstavlig mening
En annan grupp uttolkare menar att man
måste utgå från att siffrorna har en mening
och att man som utgångspunkt ska ta dem
bokstavligt. Man ska kunna motivera när
man gör avsteg. Står det att satan blev
bunden i tusen år, ska man utgå från att
det betyder just tusen år, eller står det
144 000 syftar det just på det antalet.

”Människor av olika folk och
stammar och språk och
länder ser deras döda
kroppar i tre och en halv dagar” (11:9, se
också 11:11 och 12:14).

”Vilddjuret som var och inte är, han är
själv den åttonde men hör till de sju, och
han går mot fördärvet.” (17:11, se också
21:20).

”De fyra varelserna sade: ”Amen” Och de
äldste föll ner och tillbad” (5:14, se också
4:6,4:7,4:8,5:6,5:8,6:1,6:6,6:7,7:1,7:2,
7:11,8:12,9:13,9:14,9:15,14:3,15:7,16:8,19:4,
20:8,21:16 och 21:19).

”...den sjätte en karneol, den sjunde en
krysolit, den åttonde en beryll, den
nionde en topas, den tionde en
krysopras” (21:20).

”De fick inte rätt att döda dem, men de
fick plåga dem i fem månader, och
smärtan från dem var som smärtan när
en skorpion sticker en människa” (9:5, se
också 6:9,9:1,9:10,16:10,17:10 och 21:20).

”Se djävulen kommer att sätta några
av er i fängelse för att ni ska prövas,
och ni kommer att lida i tio dagar...”
(2:10, se också 12:3,13:1,17:3,17:7,17:12 och
17:16)

”Runt omkring tronen stod tjugofyra
troner, och på tronerna satt tjugofyra
äldste klädda i vita kläder” (4:4, se
också 4:10,5:8,11:16 och 19:4.
”Men lämna templets yttergård och
mät den inte... och de ska trampa den
heliga staden under sina fötter i
fyrtiotvå månader” (11:2, se också 13:5).
”Han mätte också dess mur till
etthundrafyrtiofyra alnar efter
människors mått, som också är
änglars” (11:2).

666” (13:18).

”Den som har förstånd ska räkna
ut vilddjurets tal, för det är en
människas tal. Och dess tal är

”Och han grep draken, den
gamle ormen som är
djävulen och satan, och
band honom för tusen år” (20:2, se också
5:11,20:3,20:4,20:5,20:6 och 20:7).
”Och jag ska låta mina
två vittnen profetera under
ettusen tvåhundrasextio
dagar, klädda i säcktyg” (11:3, se också
12:6).
”Vinpressen trampades...
och blod flöt från pressen
och nådde upp till betslen
på hästarna ettusen sexhundra stadier bort”
(14:20).
”I samma stund blev det en
stor jordbävning... Sju
tusen människor dödades
vid jordbävningen, och resten greps av
skräck...” (11:13).
”Och jag såg... många
änglar runt tronen...
Deras antal var tiotusen
gånger tiotusen och tusen gånger tusen, ”
(5:11, se också 9:16).
”...från Israels alla
stammar: av Juda stam
tolv tusen som fått
sigillet, av Rubens stam tolv tusen...” (7:5, se
också 7:6,7:7,7:8 och 21:16).
”Antalet ryttare i dessa
ryttarhärar var tjugo
tusen gånger tio tusen.
Jag hörde deras antal” (9:16).
”Och jag hörde
antalet av dem
som hade fått
sigillet, etthundrafyrtiofyra tusen från Israels
alla stammar” (7:4, se också 14:1 och 14:3).

”Och jag såg... många änglar runt tronen...
Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och
tusen gånger tusen” (5:11).

”Var och en av de fyra varelserna hade
sex vingar och fullt med ögon runt om
och på insidan” (4:8, se också 6:12, 9:13,
9:14,16:12 och 21:20.

”...den åttonde en beryll, den nionde
en topas, den tionde en krysopras,
den elfte en hyacint och den tolfte en
ametist” (21:20).

”Och jag såg... många änglar runt tronen...
Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och
tusen gånger tusen” (5:11).

”Från Johannes till de sju församlingarna
i Asien” (1:4, se också 1:11,1:12,1:16,
1:20,2:1,3:1,4:5,5:1,5:5,5:6,6:1,8:1,8:2,
8:6,10:3,10:4,10:7,11:13,11:15,12:3,13:1,15:1,
15:6,15:7,15:8,16:1,16:7,17:1,17:3,17:7,17:9,
17:11,21:9 och 21:20).

”Ett stort tecken visade sig i himlen:
en kvinna klädd i solen och med
månen under sina fötter och en krona
av tolv stjärnor på sitt huvud” (12:1, se också
21:12,21:14,21:20,21:21 och 22:2).

”Antalet ryttare i dessa ryttarhärar var tjugo
tusen gånger tio tusen (dvs 200 000 000).
Jag hörde deras antal” (9:16).

Alla försöker lista ut vem [666] är. Det har funnits alla möjliga förslag som
Kennedy, Kissinger, Clinton och Hussein. Mina två favoriter är Gorbatjov
(på grund av födelsemärket på hans huvud) och Ronald Wilson Reagan (på
grund av de sex bokstäverna i vart och ett av hans tre namn). Kristna har ropat
”vargen kommer” så många gånger att vi helt har förlorat trovärdighet, så att när
den verklige killen dyker upp kommer ingen att lyssna.
Keith Krell

Det finns en stark ovilja mot bokstavlig förståelse av tal i Uppenbarelseboken. Även när texten verkar
ganska tydlig i fastställandet av vad
som beskrivs, vägrar kommentatorer
att ta texten för dess nominella värde.
www.biblestudytools.com

Vad (nästan) alla är överens om
Medan det är lätt att fokusera på skillnader i de olika tolkningssystemen finns det alla skäl att också tänka på vilka slutsatser de allra flesta
uttolkare av Bibelns texter om den yttersta tiden och Jesu återkomst är överens om. Här är några huvudpunkter.

Gud har framtiden i sin
kontroll. Det vi
inte vet, vet han
Texterna om Jesu
återkomst visar
att Gud i sin makt
råder över historiens gång.
Text: Upp 5:13

Det finns ingen
grund för tanken
att den kristne
alltid kommer
att undkomma
lidande och
svårigheter
Bibeln lär motgångsteologi.
Text: Upp 2:9–10

Jesus ska
komma tillbaka
som han
har lovat
Jesus lovar vid
sin himmelsfärd
att han ska återvända till jorden.
Text: Apg 1:11,
Upp 19:11–13

Kristus kommer
till slut att segra
över alla som
reser sig mot
honom
Hans triumf är
säker därför att
den grundar sig
på Guds allmakt.
Text: Upp 20:10

Vi vet inte när
det kommer att
ske. Det är fördolt hos Gud
Tidpunkten är
inte upp till oss
att känna till.
Jesus kommer
när han kommer.
Text: Matt 24:36

Satan kommer
en gång för alla
att besegras.
Ondskan ska få
sitt slut och den
onde kommer
att besegras och
drabbas av ett
evigt straff.
Text: Upp 20:10

Boken är skriven
till troende när
Johannes levde,
inte främst till
oss i dag
Uppenbarelseboken är skriven
till människor
Johannes kände
Text: Upp 1:11

De troende ska
till slut få leva
i gemenskap
med Gud
i evighet
För den troende
finns det ett
lyckligt slut,
en ny början.
Text: Upp 22:5

... och här är några bilder som
Uppenbarelseboken själv tolkar
• De sju lampställen (1:12) är de sju församlingarna (1:20 jfr 2–3).
• De sju stjärnorna (1:16) är de sju församlingarnas änglar (1:20).
• De sju facklorna framför tronen (4:5) är Guds sju andar (4:5).
• De sju ögonen (5:6) är Guds sju andar som sänts över jorden (5:6).
• Rökelsen i en guldskål (5:8) är de heligas böner (5:8).
• Den stora skaran inför tronen som ingen kunde räkna (7:9) är de
som kommer ur det stora lidandet och som tvättat sina kläder rena
och gjort dem vita i Lammets blod (7:13–14).
• Odjurets sju huvuden (17:3) är sju berg och sju kungar (17:9–10).
• Odjurets tio horn (17:3) är tio kungar som (då?) ännu inte fått
sina riken (17:12).
• Kvinnan (17:3) är den stora staden (Babylon) (17:18).
• De sju huvudena (17:9) är sju berg, som är sju kungar.
• Vattnet (17:15) är folk och
människomassor och länder
och språk (17:15).
Sedan kan man fråga vad
det som Uppenbarelseboken
säger är förklaringen betyder.
Men det pekar i alla fall åt ett
visst håll.

Det som sker
i himlen återverkar på det
som sker på
jorden
Den himmelska
världen hänger
samman med
den jordiska.
Text: Upp 6:1–2

När allt är sagt
och gjort kommer alla att erkänna att Guds
handlande är
rättfärdigt och
Guds domar är
rättvisa
Det ger trygghet.
Text: Upp 15:4

De kristnas
böner har en
roll i utverkandet av
Guds plan
med historien
Bönerna når himlen och påverkar
utvecklingen.
Text: Upp 5:8,8:3

Guds allmakt är
grunden för den
trygghet och
tillit den kristne
kan känna inför
framtiden
Guds karaktär
är garantin för det
som ska komma.
Text: Upp 7:12

Änglar, goda
och onda, är
aktivt involverade i det som
sker på jorden
Det finns en andlig värld där kampen mellan ont
och gott pågår.
Text: Upp 7:1,12:7

Upp

Sju praktiska
tillämpningar
från Uppenbarelseboken
Att lyda Guds
uppenbarelse
gör dig lycklig
Text: Upp 1:3, 22:7
Johannes säger att ”Salig
är den som lyssnar till
profetians ord och tar vara
på det som är skrivet”.
Texten är oss inte given
till spekulation utan till att
praktiskt omsätta i livet.
Sund lära räcker
inte – du behöver
också ha kärlek
Text: Upp 2:2–4
Sund lära är viktigt men
den måste kopplas till
sann kärlek. Församlingen i Efesos hade förlorat den första kärleken.
Utmaning: Att koppla
samman lära och liv.
Andlighet handlar om vem du
är inombords
Text: Upp 3:1–2
Johannes ord är skarpa:
”Jag känner dina gärningar. Du har namn om
dig att du lever, men du
är död”. Andlighet är dina
motiv och ditt hjärta. Inte
en mask på ytan.

Det finns fog
att visa ödmjukhet inför andras
tolkningar av
texten
Historien färdas
Tolkningen är
mot ett mål – jag
inte alltid enkel
färdas med den
och det kan vara
vist att inte vara
Text: Upp 22:1–5, Hebr
för självsäker.
11:13
Historien har ett syfte (jfr
Gal 4:4) och färdas mot
sitt mål. Och vi är en del
av det syftet. Vi färdas mot
himlen – vi är bara gäster
här på jorden, i tiden.
Vi ska leva
i väntan på
Jesu återkomst
Text: Upp 22:7,17
Jesus ska komma tillbaka
och varje troende ska
leva sitt liv i väntan och
förhoppningen om att
det kan och ska ske snart.
Jesu återkomst blir början
på tidens slut.
Sök tröst i att
till slut ska
rättvisa skipas
Text: Upp 15:4, 16:7,
1 Pet 2:23, Rom 2:5, 9:14,
Fil 2:10–11
När alla domar är avkunnade kommer alla att
böja sig för Guds rättvisa
domar och bekänna att
Jesus Kristus är Herre.

En anledning till att Uppenbarelseboken kan upplevas som svår att förstå är att vi här möter ett så omfattande symbolspråk. Johannes presenterar den ena visionen efter den andra – visioner som innehåller märkliga bilder och kosmiska
skeenden. Det är som att man bevittnar ett bildspel på en stor skärm, där bilderna avlöser varandra i rask takt. Eftersom
vi i dag inte är vana vid den apokalyptiska litteraturen, som hade sin storhetstid århundradena före och efter Jesu liv på
jorden, är tröskeln högre till att komma in i Uppenbarelseboken än i andra av Bibelns böcker. Det bidrar också till att
uttolkningen av boken kan variera i större utsträckning än för andra böcker i Nya testamentet.
Reine Toth

Det högsta syftet
med ditt liv är
att ära Gud
Text: Upp 4:11, 7:9–12,
22:9
Syftet med vårt liv, nu och
i evighet är att ära och
tillbe honom. Att ära
honom för den han är och
för det han har gjort för
oss och i historien.
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Kyrkofäderna

Vad kyrkofädernas
skrifter
ger oss
Historisk
information
De ger oss texter som
verifierar att Jesus är en
historisk person och andra
historiska fakta. Exempel:
Historieskrivaren Josefus
talar om Jesus på två
ställen, Tacitus nämner
Jesus och Pontius Pilatus.
Kompletterande
faktauppgifter
De ger oss texter som
innehåller kompletterande
uppgifter. Exempel: Vi
får ledtrådar till författarskap till evangelierna.
Irenaeus, Papias, Eusebius säger tex att Matteus skrev sitt evangelium.
Motstridiga
påståenden
De ger oss texter som
ibland motsäger varandra
och därför är svåra att
bedöma. Exempel:
Eusebius tror att Petrus
har skrivit Andra Petrusbrevet, medan både Hieronymus och Origenes tvivlar.
Tillrättalagda
berättelser
De ger oss texter som
skrivits med en bestämd
agenda. Exempel: Josefus försökte ställa sig in
hos makten i Rom. Och
Eusebius framställde kejsar Konstantin som uppfyllelsen av Guds plan.
Tvetydiga
utsagor
De ger oss texter som inte
alltid är entydiga. Även om
vi förstår vad texten säger
kan tolkningen vara oklar.
Exempel: Clemens skriver
att Paulus ”nådde västerns
gräns” (1 Clem 5:7). Syftar
han på Spanien, eller?
Beskrivning av
olika traditioner
De ger oss en inblick i utvecklingen av den tidiga
församlingens lära och liv,
på gott och ont. Exempel:
Tertullianus säger att en
man inte ska raka sitt
skägg, det är att försöka
försköna Guds skapelse.
Outvecklade
läror eller rena
villoläror
De ger oss texter som
visar att författarna inte
ännu nått klarhet eller
till och med uppenbart
gått vilse. Exempel: Både
Eusebius och Justinus
Martyren har en hierarkisk syn på treenigheten.
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Skrifter efter Nya testamentet
Nya testamentets kanon är sluten (”en gång för alla” Jud 3). Men århundradena därefter skrev många om vad som
hände och hur kyrkan kom att utvecklas. Några original finns inte kvar och många skrifter har gått förlorade. Men
andra har kunnat bevaras genom kopior av hela eller delar, några genom citat hos andra. Det skrevs olika typer
av litteratur efter Nya testamentet och några författare kan vara värda att särskilt lyfta fram.

DE APOSTOLISKA FÄDERNA

Exempel: Didaché (även kallad De tolv
apostlarnas lära) • Clemens av Rom
(Första Clemensbrevet) • Ignatius (sju
brev) • Polykarpus (ett bevarat brev)
• Papias (återfinns endast som citat
hos andra författare) • Hermas herden
• Diognetosbrevet • Barnabasbrevet
• Andra Clemensbrevet (en predikan,
skriven av okänd, inte Clemens av Rom)

APOLOGETERNA

Exempel: Justinus martyren
• Irenaeus • Tertullianus • Clemens
av Alexandria (med dragning åt det
gnostiska) • Origenes (även han
med dragning åt det gnostiska)

En grupp tidiga kristna författare som
tros ha känt eller mött apostlarna
personligen. Termen syftar också på
de skrifter som dessa män skrev.
De efterliknar Nya testamentets form,
citerar mycket ur Gamla testamentet
men tolkar det ofta typologiskt.
Tidsepok: omkring 70–150 eKr
Ordet apologet betyder försvarare.
En grupp författare som skrev försvarsskrifter för kristen tro och de
kristna. De försvarade de kristna
inför den romerska staten och
argumenterade mot villoläror. Flera
var påverkade av grekiskt tänkande.
Tidsepok: omkring 150–250 eKr

Upphovsmannen till namnet
[kristna], Christus, avrättades
genom prokurator Pontius
Pilatus när Tiberius regerade.

HISTORIESKRIVARNA

Tacitus, Annaler 15.44.3

En grupp författare som skriver
historiska redogörelser om Romarrikets krig och inre maktkamp.
Vid flera tillfällen korsas vägen av
Kristus eller de kristna. Böckerna
ger en historisk attestering av Jesu
person och kyrkans framväxt.
Tidsepok: omkring 70–340 eKr

Exempel: Josefus • Filon (judisk filosof
från Alexandria, samtida med Jesus)
• Tacitus (Annaler och Historia) • Eusebius • Suetonius (nämner judarnas
utdrivning ur Rom på grund av Chrestus).

KYRKOFÄDERNA

Exempel: Hippolytus av Rom • Augustinus (mest känd för Bekännelser och
Guds stad) • Johannes Chrysostomos
• Hieronymus (översatte Bibeln till latin,
den sk Vulgata) • Ambrosius (kallas
den västerländska kyrkosångens fader)
• Athanasius (har fått en trosbekännelse
uppkallad efter sig) • Basileios av Caesarea (kämpade för treenighetsläran).

KRISTNA PSEUDEPIGRAFER

Exempel: Tomasevangeliet (Manuskriptet av den koptiska texten hittades,
tillsammans med andra gnostiska
skrifter 1945 i Nag Hammadi, Egypten,
daterad omkring 340 eKr) • Jakobs barndomsevangelium • Tomas barndomsevangelium • Petrusevangeliet • Petrusakterna • Paulus och Teklas gärningar
• Vi känner omkr. 35 pseudoevangelier.

JUDISKA PSEUDEPIGRAFER

Exempel: De tolv patriarkernas testamenten • Henoksböckerna (referens
i Judas brev 14–15) • Jubileerboken
(bla om judiska högtider) • Jesajas
martyrium (ihjälsågad, referens i Hebr
11:37) • Salomos psalmer (med i etiopiernas Bibel) • Aristeasbrevet (förklarar
Septuagintas tillkomst) • Mose himmelsfärd (möjlig anspelning i Judas brev 9).

En grupp kristna författare som
skriver senare än de apostoliska
fäderna. De ger en bild av kyrkans
utveckling och traditioner. De är ofta
indragna i olika teologiska debatter
och landar inte alltid i det som är
kyrkans sunda huvudfåra.
Tidsepok: omkring 200–400 eKr
En pseudepigraf är en bok skriven
i en biblisk stil av en anonym författare, men tillskriven någon mer prominent person. Försöker ofta ”fylla ut”
berättelsen om Jesus och apostlarna
och står för det mesta för avvikande
teologiska ståndpunkter tex gnostiscism.
Tidsepok: omkring 80–200 eKr
Skrivna av judiska författare. Handlar
oftast om Gamla testamentets gestalter. Midrash är en judisk term för
en typ av litteratur som försöker fylla
ut luckor i GT:s berättelser. Bygger
ofta på muntlig tradtion och ingår i
den så kallade ”den muntliga Torahn”.
Tidsepok: omkring 200 fKr–100 eKr
Den här litteraturen är allt
annat än tråkig och läsningen
av den kommer att berika
den seriösa studenten
med såväl inspiration som
med kunskap och insikt.

De flesta kristna som mött de tidiga kyrkofäderna har antagligen hört dem
åberopas som bevis för en eller annan teologisk ståndpunkt. Alltför ofta
rycks ett fragment av en forntida författare ut ur sitt sammanhang för att ge
stöd åt en ståndpunkt i en nutida fråga. Ett sådant tillvägagångssätt är orättvist
mot författarna som aldrig hade för avsikt att sådana korta meningar skulle
lyftas ut ur deras verk för att användas som ammunition i ett nutida ordkrig.

Earl Cairns

Bryan Litfin

Fjorton tidiga skribenter att notera
CLEMENS AV ROM

TATIANUS

Kallas för den tredje biskopen i Rom.
Enligt en tradition skulle han av vigts av
Petrus själv. Möjligen Clemens i Fil 4:3.
Skrifter: Clemens första brev (eller Clemens
brev till Korinterna). Adresserar problem i
församlingen. Uppmanar till bot. Antyder att
Paulus reste till Spanien (5:7).
Datum: Brevet skrivet 95–96 eKr
Kategori: En av de apostoliska fäderna

• En assyrisk kristen konvertit och författare verksam i Rom. Var lärjunge till
Justinus Martyren. Antyds att han senare
i livet flyttade och blev gnostiker.
Skrifter: Mest berömd för sin evangelieharmoni, Diatessaron (genom fyra), men
skrev även andra verk.
Datum: Död omkring 185
Kategori: En av apologeterna

IGNATIUS AV ANTIOKIA

TERTULLIANUS

DIDACHISTEN

ORIGENES AV ALEXANDRIA

Räknas som den tredje biskopen i Antiokia.
Enligt traditionen en lärjunge till Polykarpus.
Döms till vilddjuren och dör som martyr.
Skrifter: Sju brev (till efesierna, magnesierna, trallierna, romarna, filadelfierna, smyrnierna och till Polykarpus). Betonar bland
annat nattvardens och biskoparnas betydelse.
Datum: Var biskop omkring 70–107 eKr
Kategori: En av de apostoliska fäderna
Författaren är anonym. En skrift om den tidiga församlingens liv. Den allra första text
och de äldsta citaten vi har utanför Nya testamentet. Kallad de tolv apostlarnas lära.
Skrifter: Didache (fyra delar): 1) moralisk
undervisning, 2) liturgiska föreskrifter, 3) om
prövning av profeter och 4) eskatologi.
Datum: Dateras vanligen före 100 eKr
Kategori: Räknas till de apostoliska fäderna

PAPIAS

Biskop i Hierapolis. Han samlade material
från dem som mött apostlarna.
Skrifter: Papiasfragmenten. Skrev fem
böcker men bara fragment av hans text har
kunnat rekonstrueras från citat hos bla
Irenaeus och Eusebius. Många påstådda
Jesusord. En guldgruva om evangelisterna.
Datum: Skrevs tidigare delen av 100–talet
Kategori: En av de apostoliska fäderna

POLYKARPUS AV SMYRNA

• Lärjunge till Johannes. Biskop i Smyrna.
Blev martyr för att han vägrade tillbe kejsaren. Nämns av Ignatius och Eusebius. Polykarpus martyrdöd beskrivs i en skrift av
Evarestos (Polykarpus martyrium).
Skrifter: Polykarpus brev till filipperna
(Skrev andra brev som inte finns bevarade).
Datum: Levde 69–155 eKr
Kategori: En av de apostoliska fäderna

JUSTINUS MARTYREN

• Kallas även Justinus filosofen. Konverterade till kristendomen i trettioårsåldern.
Led martyrdöden i Rom.
Skrifter: Flera skrifter, bla Om Guds allmakt, Om själen och Dialog med juden Tryfo.
Skriver bla om sanningsbegreppet och
Logos. Alla hans skrifter finns inte bevarade.
Datum: Levde 100–165 eKr
Kategori: En av apologeterna

IRENAEUS AV LYON

• Präst i Lyon i Frankrike som sändes med
brev till Rom. Kämpade mot den gnostiska
villoläran. En av dem som tidigt skrev ner de
teologiska grunderna för kristen tro. En vän
till Polykarpus. Dog som martyr.
Skrifter: Mest kända är Mot heresierna och
Bevis för den apostoliska förkunnelsen.
Datum: Levde 130–202 eKr
Kategori: En av apologeterna

Det fanns ett överflöd av religiös
litteratur i den tidiga kyrkan... Lukas
antyder att det fanns många evangelier
i omlopp när han tog pennan för att
skriva ner sin andeinspirerade
redogörelse över Jesu liv (Luk 1: 1).
Earl Cairns

Mycket av den
information vi har om
författarna av Nya
testamentets böcker
kommer från
kyrkofäderna.
Matthew Grivich

• Från Kartago, av berbiskt ursprung. Förste kristne författaren som skrev på latin.
Påverkad av Irenaeus. Bröt med kyrkan
och följde den karismatiska montanismen.
Skrifter: Delas ofta in i apologier tex Apologeticus pro Christianis (9), polemiker
(6), dogmatiska verk (11), om moral (6).
Datum: Levde omkring 160–225 eKr
Kategori: En av apologeterna
• Från Alexandria. Undervisades av Clemens av Alexandria. Flyttade till Caesarea
efter en konflikt. Flera av hans läror kan
ses som avvikande. Dog efter misshandel.
Skrifter: Skrev 6 000 skrifter. Hebreiskgrekisk GT-utgåva Hexapla, dogmatiken,
De principiis och apologin Contra Celsum.
Datum: Levde omkring 185–254 eKr
Kategori: En av apologeterna

JOSEFUS FLAVIUS

• Judisk historiker. Den förste utombibliska
författare som nämner Jesus. Blev romersk
medborgare. Bedöms ofta som opålitlig,
friserade sanningen för att behaga romarna.
Skrifter: Två centrala verk: Om det judiska kriget och Judiska fornminnen. Ger
ändå ovärderlig information om judendom.
Datum: Levde omkring 37–100 eKr
Kategori: En av historieskrivarna

Kyrkofäderna

Jag har
i åttiosex år
tjänat Kristus,
och Han har
aldrig svikit
mig, så varför
ska nu jag
svika honom?
(Polykarpus
martyrium 9:3)

... OCH VISST
FINNS DET
KYRKOMÖDRAR

• Cecilia – förknippas
med lovsång, halshöggs som martyr.
• Monica – Augustinus mor. Förde sonen
till tro genom bön.
• Helena – mor till
Konstantin den store.
Sägs ha hittat Jesu kors
TACITUS
i Jerusalem 324 eKr.
• En av de främsta romerska historikerna • Makrina – lärde upp
och senator. Nämner Jesu namn. Vi vet
sina bröder Basileios
inte så mycket om hans liv.
och Gregorios.
Skrifter: Annales I–XVI där han nämner
• Marcella – stödde
Jesus och Pontius Pilatus. Även en rad
Hieronymus bibelandra skrifter, inte minst Historiae. I–V.
översättningsarbete
Alla hans texter finns inte bevarande.
ekonomiskt.
Datum: Levde omkring 55–120 eKr
• Egeria – skrev om
Kategori: En av historieskrivarna
en resa till det heliga
landet.
EUSEBIUS AV CAESAREA
• Kallas ofta kyrkohistoriens fader. Av gre- • Marcellina – syster
till biskop Ambrosius.
kiskt ursprung, biskop i Caesarea. Stod
nära och smickrade kejsar Konstantin,
• Olympias – vän till
såg styret som uppfyllelsen av Guds rike. Johannes ChrysostoSkrifter: Kyrkohistoria, som anses som
mos. Gav till fattiga.
en mycket betydelsefull källa. Skrev även • Paula – medarbemånga andra skrifter bla om evangelierna. tare till Hieronymus.
Datum: Omkring 260–340 eKr
• Perpetua och FeliKategori: En av historieskrivarna
citas – blev martyrer
under kejsar SeptiHIERONYMUS
mius Severus.
• Den främste stilisten bland de latinska
• Tekla – ska ha
kyrkofäderna. Bodde länge i Betlehem.
arbetat tillsammans
Skrifter: Mest känd för att ha översatt
med Paulus.
Bibeln till latin, den sk Vulgata (klar
405 eKr). Skrev många skrifter, däribland
en katalog över kristna skriftställare från
apostlarna, De viris illustribus.
Datum: Levde 347–420 eKr
Kategori: En av kyrkofäderna

Det faktum att något undervisades under
det första århundradet gör det inte rätt (om
det inte också står i de kanoniska
skrifterna) och det faktum att något inte
lärdes ut förrän på 1800-talet gör det inte fel,
om det inte står i strid med Skriftens ord.
CC Ryrie

F

Varför är det en
distinkt skillnad
att läsa kyrkofäderna och
att läsa Skriften?
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Läsning

Några förslag
till hjälp för
din Bibelläsning
Läs efter
en läsplan
Välj en plan du tror passar
dig. a) Från början till slut
b) Varvar texter varje dag
c) Kronologiskt d) Bara
GT eller bara NT e) Följ
en bibelläsningsplan
(tex Bibeln i dag) f) Byt
ibland. Läs olika ämnen.
Läs en
bibelbok
rakt igenom
Sitt ner och läs igenom
en bibelbok från början
till slut vid ett tillfälle. Det
ger dig en möjlighet att
följa berättelsen och
lättare se den röda
tråden som författaren
hade i tanken.
Lyssna på
Bibeln som
ljudbok
Om det är jobbigt att läsa
eller du vill utnyttja tid
när du inte kan läsa,
lyssna på BIbeln som
ljudbok. Det finns flera
inläsningar som du kan
hitta gratis på nätet.
Tex folkbibeln.se
Läs utan att bry
dig om verser
och kapitel
Kapitel och verser hittades på långt senare (på
1200- och 1500-talen).
Läs texten utan att ta hänsyn till verser och kapitel
och se hur berättelser
och tankar flyter samman
på ett naturligt sätt.
Läs olika
översättningar
Det finns en rad olika.
a) Bokstavsnära, svårlästa
men ibland intressanta.
b) Språknära, språket
flyter lättare. Börja här.
c) Parafraser, mer som
en andaktsbok. Våga
variera och byta ibland.
Läs böcker
av samma
författare
En annan möjlighet är
att läsa böcker i svit som
är skrivna av samma författare. Läs till exempel
Johannesevangeliet,
sedan hans brev och så
Uppenbarelseboken. Så
lär du känna hans tilltal.
Läs stycke
för stycke
Den naturliga avdelningen i texten är perikopen, stycket, (inte
versen). Läs texten
stycke för stycke och
fråga om varje stycke:
Vad vill författaren säga
med det här stycket?
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Så lång tid tar det att läsa NT

Tider fö
högläsninr
g

MATTEUS Totalt: 2.54.42
1/3.58
2/4.13
3/2.51
4/4.07
5/7.43
6/6.07
7/4.49
8/5.40
9/6.37
10/6.56
11/5.05
12/8.18
13/9.15
14/5.07
15/5.52
16/4.56
17/4.46
18/5.48
19/5.14
20/5.12
21/8.21
22/6.00
23/6.10
24/7.42
25/7.27
26/12.39
27/10.41
1/7.18
2/5.03
3/5.34
4/6.28
5/6.52
6/9.28
28/3.08
MARKUS Totalt: 1.54.10
7/6.08
8/6.13
9/8.17
10/9.13
11/5.41
12/8.19
13/6.10 14/12.33
15/7.16
16/3.37
1/10.23
2/7.34
3/6.49
4/7.16
5/6.38
6/8.37
7/8.44
LUKAS Totalt: 3.02.14
8/9.58
9/10.07
10/6.45
11/8.50
12/9.25
13/5.59
14/5.23
15/5.17
16/5.41
17/5.35
18/6.45
19/7.08
20/7.21
21/5.34
22/10.39
23/8.22
24/7.24
JOH, Totalt: 2.25.07
1/8.06
2/3.45
3/5.46
4/8.11
5/6.54
6/10.38
7/7.30
8/10.06
9/6.22
10/6.04
11/8.37
12/8.19
13/6.55
14/5.38
15/4.47
16/5.40
17/5.06
18/7.19
19/8.07
20/5.42
21/5.35
1/4.30
2/7.13
3/4.24
4/5.51
5/7.00
APOSTLAGÄRN, Totalt: 2.46.50
6/2.31
7/10.07
8/6.15
9/7.27
10/7.20
11/4.34
12/4.30
13/8.50
14/4.26
15/6.24
16/6.38
17/6.18
18/4.47
19/6.56
20/6.15
21/6.48
22/5.11
23/6.06
24/4.08
25/4.48
26/5.26
27/6.52
28/5.15
1/5.43
2/4.46
3/5.10
4/4.35
ROMARBR, Totalt: 1.16.15
5/4.35
6/3.06
7/4.44
8/7.26
9/5.51
10/3.50
11/6.39
12/3.32
13/2.57
14/3.59
1 KORINTIERBREVET, Totalt: 1.13.27
15/5.24
16/3.58
1/5.19
2/2.52
3/3.36
4/3.57
5/2.29
6/3.48
7/7.14
8/2.25
9/4.53
10/5.18
11/5.06
12/5.06
13/2.53
14/6.31
2 KORINTIERBREVET, Totalt: 46.27
15/8.57
16/3.03
1/4.12
2/2.43
3/3.03
4/3.09
5/3.40
6/3.58
7/3.24
8/3.55
9/2.45
10/3.05
11/5.28
12/4.32
13/2.33
GAL, Totalt: 24.39
EF, Totalt: 24.59
1/3.40
2/4.06
3/5.08
4/5.00
5/3.58
6/2.47
6/3.50
FIL, Totalt: 17.04
1/3.49
2/3.52
3/3.28
4/5.17
5/4.43
1/4.51
2/4.47
KOL, Totalt: 16.27
3/4.04
4/4.02
1/5.06
2/4.11
3/4.10
4/3.00
1 TESS, Totalt: 13.49
1/2.03
2/5.19
3/2.36
2 TESS, Totalt: 9.58
1/1.54
2/3.43
3/2.08
4/2.48
5/3.16
1 TIM, Totalt: 18.53
2 TIM, Totalt:14.01
1/3.37
2/2.11
3/2.33
4/2.31
5/3.59
6/4.02
1/2.53
2/2.22
3/2.40
TITUS, Totalt: 7.55
1/3.22
2/4.11
3/2.53
4/3.35
HEBR, Totalt: 53.48
FILE, Totalt: 3.36
1/2.43
4/3.05
5/2.16
1/3.36
2/3.19
3/2.52
JAK, Totalt: 19.06
6/3.12
7/4.55
8/2.40
9/5.30
10/6.14
11/7.21
12/5.29
13/4.12
1 PET, Totalt: 20.05
1/4.59
2/4.47
3/4.11
1/4.24
2/4.32
3/3.18
4/3.11
5/3.41
2 PET, Totalt: 12.41
1 JOH, Totalt: 20.28
1/1.59
4/3.29
5/2.39
3/3.51
1/4.01
2/4.49
1/2.25
2/5.47
3/4.35
4/4.17
5/3.50
1/2.31
2 JOH, Totalt: 2.25
3 JOH, Totalt: 2.31
1/5.23
JUDAS, Totalt: 5.23
UPPENBARELSE. Totalt: 1.32.47
Tid det tar
Kapitel
att läsa högt
1/4.20
2/5.51
nummer
Kryssa när
Jämförelse, läsrytm
3/4.51
4/2.47
du
läst
hela
4.00 min
Högläsning
boken
2.15 min
Tyst, normalt
5/3.36
6/4.01
Tyst, snabbt
1.30 min
7/3.48
8/3.06
11 12
9/4.20
10/2.34
10
1
Kryssa
när
9
2
du läst hela
11/4.19
12/3.35
3
kapitlet
4
6 5
13/3.45
14/4.59
15/1.55
16/4.22
17/4.34
18/5.47
19/4.55
20/3.42
21/6.00
22/4.47
HELA NYA
TESTAMENTET,
• Tiderna bygger på högläsningen av Svenska Folkbibeln. För den som har en snabbare lästakt och läser
tyst kan tiderna reduceras med 40–60%. Det vill säga om Matteus kapitel 2 tar 4 minuter och 13 sekunder
Totalt: 22.39.47
att läsa högt kan man läsa det tyst på omkring 1 minut och 30 sekunder till 2 minuter. För hela Nya testamentet gäller 22 timmar och 40 minuter för högläsning, omkring 9 timmar om du läser tyst.
(tyst: omkr. 9 timmar)
Fortsätt att
högläsa ur
Skriften och att
förmana och
undervisa tills jag
kommer.
Paulus (1 Tim 4:13)

I Augustinus ”Bekännelser” får vi en glimt av den helige Ambrosius, som behärskade
konsten att läsa tyst utan att röra sina läppar. Augustinus och hans vänner samlades runt
honom för att titta på hans prestation, förvånade över att Ambrosius kunde förstå och behålla
de outtalade orden i huvudet, som om det vore någon slags telepati. Fram till 1200-talet kunde
faktiskt mycket få människor läsa på ett sådant nymodigt sätt... [Följaktligen, fram till dess]
bad de flesta och läste de flesta högt, även privat.
Philip Yancey

Två sätt att läsa Nya testamentet
Bibelläsning kan göras från olika utgångspunkter. Två vanliga sätt är det syntetiska (att se på helheten) och det
analytiska (att titta på detaljer). Här kan du jämföra skillnaderna.

Läs med teleskop...
Ser främst
till

Helheten

...och mikroskop
Detaljerna

Fokuserar
på

Med teleskopet
står man på
avstånd och
tittar på
helheten

Kapitel och
hela bibelböcker
Läser längre avsnitt, ofta
i en enda sittning.

Orden, begreppen och de enskilda verserna. Läser kortare
texter om och om igen. Söker
att se detaljer i berättelserna
och resonemangen.

Bearbetning
av texten

Sveper över texten för att se
händelseutvecklingen, huvudtankar och disposition. Kallas
syntetisk metod att läsa.
Med mikro-

Vrider och vänder på formuleringar, ordval och gramatik. Kallas analytisk
metod att läsa texten.

Tittar efter

Utveckling och trender

Nyanser och teologiska
klargöranden

Ställer ofta
frågor som...

1. Vad är bokens
(avsnittets) huvudtanke?
2. På vilket sätt utvecklar författaren sin huvudtanke?
3. Hur är boken (avsnittet)
strukturerad/uppbyggd?

Metoden

Drar lärdomar från
händelser och strukturer

Lära av det
andra sättet

Mikroskopsynen ger teleskopsynens slutsatser ett
detaljerat innehåll.

Perspektiv

Som en örn
på himlen

skopet
kommer
man nära
och tittar på
detaljerna

1. Vad är innebörden av
det här ordet?
2. Hur binds meningarna
samman?
3. Hur är argumentet
i texten uppbyggt?
Drar slutsatser från argument och undervisning

Ö

INLED MED
ATT GÖRA EN
ÖVERSIKT
Ta fram teleskopet och
titta på helheten. Försök
se hur författaren resonerar.
Vad handlar boken om?
Vilka olika delar består
boken av? Finns det
teman som författaren upprepar?

Att lägga
märke till
i texten när
du läser

När texten
innehåller uttryck
som upprepas
När texten innehåller ord
eller uttryck som upprepas. Upprepning talar
om något författaren
anser betydelsefullt.
Exempel: ”Kärlek” i Första
Johannesbrevet eller ”Förgänglighet” i Predikaren.

När texten
gör jämförelser
Jämförelsen är en hjälp
att förstå innebörden av
det författaren vill säga.
Exempel: ”Tungan är en
eld” (Jak 3:6) ”Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min
själ efter dig” (Ps 42:2).
När texten
innehåller
kontraster
En negativ jämförelse.
Ordet men används ofta.
Exempel: ”Honom korsfäste ni, men Gud har
uppväckt honom från de
döda.” (Apg 4:10) ”Jag
planterade... men Gud
gav växten.” (1 Kor 3:6).
När texten

Teleskopsynen ger mikrobeskriver orsak
skopsynens slutsatser ett
och verkan
övergripande sammanhang När en sak leder till en

annan. När en handling
får konsekvenser, bra
eller dåliga.
Exempel: Sådd och skörd
(2 Kor 9:6) eller verkan
och orsak i omvänd ordning (Matt 13:13).

Som en myra
på marken

Hur går vi tillväga för att läsa och studera en bibelbok?
Nyckeln till att studera en bibelbok
är att se relationen mellan
teleskopperspektivet och
mikroskopperspektivet. Man kan
se det på
IK T
följande
RS
E
sätt:
V

Läsning

DETAL J

TITTA PÅ
DE ENSKILDA
DELARNA
Sen byter du till mikroskopet. Du borrar
dig ner i detaljer och försöker förstå
de enskilda delarna. Vad säger författaren i varje sektion av boken?
I varje vers? Vad betyder olika ord
och uttryck? Hur leder en del vidare
till nästa?

Tillämpningen utgår alltid från en sund
tolkning av texten.
En text har bara en
tolkning men kan
ha flera olika
ÖV
ER tillämpningar.

SI K

T

SAMMANFOGA
DELARNA TILL
EN ENHET IGEN
Sedan går du tillbaka till
teleskopperspektivet och
försöker sammanfoga
delarna. Vad behöver du
justera från det du såg
från början? Kan du förstå
det övergripande argumentet som författaren har?

Uppdelningarna i kapitel och verser har gjorts av människor. De är ibland godtyckliga, och de stör ofta avsnittens
verkliga innebörd. Det första steget i bibeltolkning är att strunta i den moderna kapitel- och versindelningen. Att dela
upp Bibeln i verser kan ge uppfattningen att Skriften består av ett antal maximer eller kloka ord. Men de ursprungliga
författarna till Skriften hade inte för avsikt att deras skrifter delas upp på det här sättet. De tänkte att böckerna skulle läsas rakt
igenom från början till slut. Kapitel- och versindelningen ger intryck av att Skriften kan läsas och studeras i bitar och stycken.
Men det var inte de ursprungliga författarnas avsikt. Hela sammanhanget måste alltid tas med när vi läser och studerar.
Don Stewart

När texten
bygger på
olika frågor
Författaren använder
frågor för att föra resonemanget framåt. Frågan
får svar eller är retorisk.
Exempel: Hitta åtta frågor
i Mark 12:13–40. Eller
titta på Rom 6:1–2,15–16
och Gal 3:1–5,19, 21.
När texten
går mot en
höjdpunkt
När texten leder fram till
ett klimax, en höjdpunkt.
Den blir själva poängen
med hela texten.
Exempel: Petrus bekännelse (Matt 16:13–16)
eller ”Du är den mannen”
(2 Sam 12:1–7).
När det finns skäl
att fundera över
proportioner
Mängden material en
författare ger talar om
betydelse. Exempel:
Johannes ägnar 8 av 21
kapitel åt den sista påsken. Markus har inte en
enda vers om Jesu
födelse eller hans släkttavla.
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Tolkning

De tog emot
ordet med stor
villighet och
forskade varje
dag i Skrifterna
för att se om
det stämde.
(Apg 17:11)

Att tillämpa Nya testamentet
Att gå från tolkning till
tillämpning sker alltid
i några bestämda
steg. Så går det
till – steg för
N
steg.
DE

TI

B
DS

Tillämpningen utgår alltid från en sund
tolkning av texten.
En text har bara en tolkning men den kan
ha flera olika
TI L
LÄ tillämpningar.

TI D L Ö S

UN

MP
AD

VILKEN TIDLÖS
PRINCIP LIGGER
BAKOM DET SOM
STÅR I TEXTEN?
Vad är en princip?
Av latinets principium, början, grund,
grundbegrepp. Med
andra ord något som
utgör den yttersta
grunden, orsaken till
något, en allmän regel
som utgör rättesnöret
för det praktiska handlandet. Här ställer vi
frågan: Vad är den
bakomliggande orsaken,
den grundläggande
principen till att texten
föreslår de handlingar som den gör?

VAD BETYDDE
TEXTEN FÖR DE
URSPRUNGLIGA
MOTTAGARNA?
Tolkningen arbetar
med att avgöra vad
författaren hade för
avsikt att säga till de
personer till vilka
texten var avsedd.
Den är eller kan vara
färgad av sin tid.
Vi börjar med att försöka förstå texten i sin
egen tid.

HUR TILLÄMPAR
VI PRINCIPEN
IN I VÅRT EGET
SAMMANHANG?
Det sista steget blir
att fråga hur vi tillämpar
den tidlösa principen
i vår tid och i vår vardag. De praktiska tilllämpningarna kan
bli desamma som
i texten men det kan
vid andra tillfällen bli
något annat då textens
tillämpning
kan vara
tidsbunden.

Hur hittar jag principen? Jämför Bibelns olika texttyper

VAR FÖRSIKTIG
MED DESSA
När vi tittar på de bibliska texterna och letar efter tidlösa principer är textens genre ofta helt avgörande. I grova drag kan man
FÖRSÖK ATT
göra följande beskrivning av hur principer hittas i olika genretyper.
TILLÄMPA
1. Var försiktig med
ordet ”vi”. Fråga
istället ”Vad ska jag
göra?”
2. Var försiktig med
ordet ”mer”. Skapar
ofta bara dåligt
samvete. Tala istället
om hur mycket som
är nog.
3. Var inte för diffus.
”Låt Guds kärlek
strömma genom dig”
låter bra, men vad
innebär det? Var
konkret istället.
4. Ta inte i för
mycket. Du behöver
inte vinna hela världen på egen hand.
5. Läs inte in saker
i texten. Din tillämpning ska kunna återfinnas i texten.
6. Bygg inte allt på
en vers. Kolla att det
stämmer med andra
texter i Bibeln.

F

Det är lätt att
”teologisera”
berättande
texter. Hur ska
vi förhålla oss
till texter som
berättar vad
som hänt? Är
de med nödvändighet
normerande?
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HISTORISKA
BÖCKERNA
Varje enskild
berättelse ger
ofta en huvudprincip. Det kan
finnas några
kompletterande
sanningar till
grundsanningen.

PSALTAREN,
ORDSPRÅKEN
Tumregel: en
princip per ordspråk. I Psaltaren ofta på
samma sätt,
men ibland även
sanningar per
stycke.

ÖVRIG VISHETSLITTERATUR
(Job, Predikaren,
Höga Visan). Här
måste man lyfta
blicken. Varje bok
är skriven för att
adressera en
större övergripande princip.

Olika typer av tillämpningar
TIDSBUNDNA
TILLÄMPNINGAR
I texterna möter du
principer eller uppmaningar som är
riktade till specifika
personer i specifika
situationer
• Hur ska vi handskas med dem: Det är
svårt att finna några
tidlösa principer att
överföra. Principer,
exempel eller befallningar kan vi helt enkelt
strunta i att försöka
tillämpa i våra egna liv.
• Exempel: Vi behöver inte åka någonstans före vintern
(2 Tim 4:21).

NORMERANDE
MÖNSTER
I texterna ser vi exempel på hur människor
handlar eller
resonerar. Från
det kan vi härleda
giltiga principer.
• Hur ska vi
handskas med
dem: I de här
situationerna är
principerna något
som vi behöver
överväga att tilllämpa.
• Exempel: Efter en
liknelse säger Jesus
till en laglärd ”Gå
du och gör som han”
(Luk 10:37). Vi med?

Vi måste inse att eftersom
Gud har uppenbarat sig
för oss genom enskilda personer
i en specifik kultur, så kan en stor
del av tillämpningarna i texten vara
nära förknippade med den kulturen.
Conrad Mbewe

PROFETBÖCKERNA
Ofta hittar vi
en princip i varje
gudomligt tilltal.
Kan vara några
verser eller flera
kapitel. Ibland
illustreras det på
flera olika sätt.

DE FYRA
EVANGELIERNA
Varje berättelse ger, liksom
de historiska
böckerna i GT, ofta
en huvudprincip.
Faran är att övertolka texter som
är historiska.

UNDERVISANDE
BREV
Vanligen är
styckeen det avsnitt vi läser för att
hitta en princip.
Principen kan
presenteras
i flera olika nivåer
genom stycket.

ALLA
LIKNELSER
I varje liknelse
finns det bara
en enda princip.
Varken mer eller
mindre. Här finns
risken att övertolka och därmed
hamna snett.

att ta ställning till...
ALLMÄNGILTIGA
PRINCIPER
I texterna möter vi
grundläggande sanningar. De är inte
direkta uppmaningar, men vägledande läror och
övertygelser.
• Hur ska vi
handskas med
dem: De tidlösa
principerna är utmaningar att omsätta. Vi behöver
förstå konsekvenserna i vår situation
av vad de säger.
• Exempel: ”Bär
varandras bördor”
(Gal 6:2).

ABSOLUTA
MORALISKA PÅBUD
I texterna möter vi tidlösa uppmaningar
som gäller i alla situationer och i alla tider.
• Hur ska vi handskas
med dem: I de här
fallen är de tidlösa
principerna något
som utmanar oss
och uppfordrar oss
till lydnad i handling.
• Exempel: ”Lägg
därför bort lögnen och
tala sanning med
varandra” (Ef 4:25).
Det finns inget undantag. Det Paulus skriver
till efesierna gäller
i lika hög grad oss.

Även om det bara finns en korrekt tolkning av en text, så finns det många tillämpningar. Tolkningen av en text frågar vad författaren ville att hans ursprungliga läsare
skulle förstå. Tillämpningen innebär att vi tar den ursprungliga tolkningen och förbinder
den med våra liv. Det innebär att olika personer kan ha olika tillämpningar från samma
tolkning. Och dessutom kan du själv komma tillbaka till samma text en tid senare
och se en helt annan tillämpning eftersom din livssituation har förändrats.
Ken Carson

Så växer en kristen karaktär

Tillämpning

Fyra steg
mot en sund
tillämpning
av texten

Att tillämpa Bibelns Ord är vägen till andlig mognad. Skriften är oss given ”...så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning” (2 Tim 3:17). Här är några naturliga steg på
vägen mot att utveckla en kristen karaktär.

Så en
tanke...
Det börjar med en tanke från
studiet av Guds Ord. Vad
säger texten? Hur ska jag
förstå vad det innebär för mig?
Jag ställer frågan: Hur ska det
jag läser kunna förändra mig?
Text: ”De tog emot ordet med
stor villighet och forskade varje
dag i Skrifterna för att se om
det stämde” (Apg 17:11).

...skörda en handling,
så en handling...
Varje väg mot andlig mognad
fortsätter med ett beslut att
omsätta det jag förstår i
handling. Att ta det jag förstår
av vad Bibeln lär och uttrycka
det i praktiska handlingar
i mitt vardagsliv.
Text: ”Var ordets görare och
inte bara dess hörare, annars
bedrar ni er själva” (Jak 1:22).

...skörda en vana,
så en vana...
När handlingen upprepas gång
på gång skapas en vana. Jag
gör saker därför att jag lär mig
hur jag vill handla för att
uttrycka min inre övertygelse.
Vanan blir ett stöd för en fortsatt
tillväxt mot andlig mognad.
Text: ”På sabbaten gick [Jesus]
som han brukade till synagogan”
(Luk 4:16, jfr Luk 2:41, 22:39).

...skörda
en karaktär
En god vana som blir bestående
kommer över tid att bli en naturlig del av min personlighet. Jag
gör saker, inte bara för att jag
bestämt mig utan för att mönstret blivit en del av min karaktär.
Text: ”Då är vi inte längre barn
som kastas hit och dit och dras
med av varje vindkast i läran”
(Ef 4:14).

Ord som hjälper dig att tillämpa
Som en hjälp, inled meningen
som beskriver din tillämpning
med ”Jag ska... ” följt av något
av uttrycken:
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• Acceptera
• Analysera
• Anförtro
• Arbeta med
• Avsätta tid för
• Be för
• Be med
• Be om
• Behålla
• Bekänna
• Berätta för
• Besluta
mig för

• Besöka
• Bjuda in
• Bygga
• Byta ut
• Dela med dig
• Eliminera
• Erkänna
• Ersätta
• Exemplifiera
• Fråga
• Fråga mig själv
• Följa
• Föredra
• Ge
• Ge bort
• Ge upp
• Genomföra

Det slutliga
målet med att
förstå Bibeln
är att vi ska
leva så att vi
ärar Gud.
T Norton Sterrett

• Glädja mig över
• Gå
• Gå till
• Göra anspråk på
• Hjälpa
• Hålla mig borta
från
• Inse
• Köpa
• Leta upp
• Lista
• Lovprisa
• Lyssna på
• Läsa
• Memorera
• Messa
• Offra

• Organisera
• Planera
• Pröva
• Reparera
• Ringa
• Räkna
• Samla in
• Samtala med
• Sjunga
• Skapa
• Skicka
• Skriva ner
• Skriva till
• Skydda mig mot
• Sluta
• Slå upp
• Slänga

• Spara
• Spela in
• Säga upp
• Stänga av
• Sträva efter
• Studera
• Svara
• Sälja
• Söka efter
• Ta bort
• Ta kontroll över
• Tacka
• Tala med
• Titta på
• Träffa
• Tänka på
• Undervisa

Bibeln skrevs inte för att tillfredsställa din
nyfikenhet utan för att hjälpa dig bli mer lik
Kristus. Inte för att göra dig till en smartare
syndare utan för att göra dig lik din Frälsare.
Inte för att fylla huvudet med en samling av
bibliska fakta utan för att förändra ditt liv.
Howard Hendricks

• Undvika
• Uppmuntra
• Uppskatta
• Utveckla
• Utvärdera
• Vakna upp
• Vara villig att
• Visa
• Vittna för
• Välja
• Välja bort
• Vänta
• Ägna tid tillsammans med
• Ägna tid åt
• Älska
• Överväga

Ju mer av Guds
ord du känner
och älskar, desto
mer av den helige
Ande kommer du
att uppleva.
John Piper

Tolkning
– utgå från
textens betydelse
• Tillämpningen utgår alltid från frågan: Vad betyder egentligen den här
texten? Hur kan jag
förstå dess innebörd?
• Tillämpningen ska kunna härledas tillbaka till
den/de texter den bygger
på.
• Fara: Vi kan inte hoppa
från observation direkt till
tillämpning.
• Exempel: Paulus instruerar de troende under
det första århundradet
att hålla sig borta från all
slags ondska (1 Tess
5:22).
Tillämpning I
– principen som
ligger bakom
• Nästa steg är att söka
den tidlösa bakomliggande principen. Varför
säger Bibeln det den
säger just här?
• Olika typer av texter är
olika svåra att avkoda på
detta sätt. Ibland kräver
det en del tankemöda.
• Fara: Att inte skilja på
det som är tidlöst och
det som är tidsbundet.
• Exempel: Principen
bakom den här texten
är att alla troende
i alla tider bör hålla sig
borta från all slags
ondska.
Tillämpning II
– hur gäller
det mig
• Tredje steget blir att
fråga: På vilket sätt berör
den tidlösa principen mig
i dag?
• Det handlar om att söka
se konsekvenserna av
bibeltextens innebörd
i min egen vardag.
• Fara: Att färgas av tidsandan så mycket att den
får prägla mina slutsatser.
• Exempel: Eftersom alla
troende i alla tider bör
hålla sig borta från all
slags ondska, så bör jag
som är troende hålla
mig borta från all slags
ondska i mitt liv.
Tillämpning III
– vad ska jag
göra åt det
• Sista steget blir sedan
att fråga: På vilket sätt
kan jag omsätta denna
sanning i praktiken i mitt
vardagsliv?
• Det handlar om att hitta praktiska steg som
hjälper mig omsätta
bibeltextens innebörd
i vardagen.
• Fara: Att inte vara
tillräckligt konkret.
• Exempel: Jag bestämmer mig för att inte se
på bestämda tv-program,
att inte besöka bestämda
webbsidor eller andra
liknande konkreta beslut.
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Nya
testamentet
på händernas
tio fingrar
Jesus till
folket
Jesus till
lärjungarna
Jesus på
korset

Jämför början och slutet i Bibeln

Slutet av Nya testamentet speglar början av Gamla testamentet. Det som gått sönder kommer att repareras.
Men mer än så. Bibeln beskriver inte en återgång till Edens lustgård utan förutspeglar något större.
Ormen och
människan
(1 Mos
3:1–24)

Jag är A och O,
den förste
och den
siste,
begynnelsen
och
änden.
(Upp
22:13)

Första Moseboken 1–3
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (1:1)

Evangeliet
till Jerusalem
Evangeliet
till Judeen
och Samarien
Evangeliet
till jordens
yttersta
gräns
Brevtema:
Frälsaren

Brevtema:
Frälsningen
Brevtema:
Församlingen
Brevtema:
Framtiden
198

Lejonet och
lammet
(Jes 65:25,
Upp 5:5–6)

Uppenbarelseboken 21–22
”Jag såg en ny himmel och en ny jord” (21:1)

”Mörkret kallade han natt” (1:5)

”Natt ska inte finnas där” (21:25)

”Gud gjorde de två stora ljusen (solen och månen)” (1:16)

”Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus” (21:23)

”Den dag du äter av [trädet] skall du döden dö” (2:17)

”Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg” (21:4)

Satan träder fram som mänsklighetens förförare (3:1)

Satan försvinner för alltid (20:10)

Vi ser en lustgård, in i vilken synden gör sitt intåg (3:6–7)

Vi ser en stad, och ”aldrig ska något orent komma in” (21:27)

Guds vandring med mänskligheten avbryts (3:8–10)

Guds vandring med mänskligheten återupprättas (21:3)

Ormen triumferar – inledningsvis (3:13)

Lammet triumferar – till slut (20:10,22:3)

”Jag ska göra din möda stor” (3:16)

”Ingen pålga [ska finnas mer]” (21:4)

”Marken ska vara förbannad för din skull” (3:17)

”Och ingen förbannelse ska finnas mer” (22:3)

Vi ser människans fall från sin höga ställning
i den första människan, Adam (3:19)
Det första paradiset stängs (3:23)

Vi ser människan återinsatt i sin höga ställning,
regerar i den nya människan (22:5)
Det nya paradiset öppnas (22:5)

Adam förlorar rätten till livets träd (3:24)

Tillträdet till livets träd återvinns i Kristus (22:14)

De drevs iväg från Guds ansikte (3:24)

”De ska se hans ansikte” (22:4)

Gamla testamentet

Nya testamentet

Skapelsen
Gud skapar
världen med
sitt ord. Han
ser på sin
skapelse och
konstaterar
att ”allt var
mycket gott”
(1 Mos 1–2).

Syndafallet
Människan
väjer att inte
lyda Guds bud
utan syndar.
Genom fallet
kommer synden
in i världen
och drabbar
alla (1 Mos 3).

Löftet
Gud väljer ut
Abraham och
ger honom ett
löfte om ett
folk, ett land
och en avkomma som ska
välsigna alla
(1 Mos 12).

Förbundet
Gud sluter ett
förbund med
Israels folk.
Lagen förtydligar syndens
gränser och
pekar på
Guds helighet
(2 Mos 24).

Bibeln är en bok, med ett stort tema,
nämligen hur Gud valt att frälsa syndiga
människor genom Jesus Kristus. Varje del av
Bibeln måste läsas så att lästa ställs i relation
till detta övergripande tema. Annars finns det
risk för att själva syftet med texten går förlorad.
Irving Jensen

Inkarnationen
Gud väljer att
ta mänsklig
gestalt i Jesus
Kristus, men
utan att därför
vara en fallen
människa. Han
kan bli vår medlare (1 Tim 2:5).

Försoningen
Eftersom han
inte känner av
någon synd
kan ha ta på
sig människans synd
och dö i vårt
ställe (Matt
16:21).

Domen
En dag ska
Jesus komma
tillbaka och
döma levande
och döda. Då
utkrävs ansvar
och belöningar
delas ut
(Hebr 9:27).

Evigheten
Därefter bryter
evigheten in.
För de troende
evig gemenskap med Gud,
för de andra
evig skilsmässa från Gud
(1 Tess 4:17).

[Gamla testamentet] är på väg mot ett mål. Hopp och
löften är framträdande. Det handlar inte om en
samling statiska lagar och torr historia... Gud har inte
givit upp sin plan eller sitt folk. Han kommer till slut
skapa fred, kärlek och rättvisa... Men i slutet på [Gamla
testamentet] är det inte färdigt. Det kommer mer.
Albert Baylis

Hundra viktiga händelser i NT
Prologen – Johannes
inleder evangeliernas
berättelse (Joh 1:1–18)
Beskedet – Ängeln berättar för Sakarias att de
ska få en son (Luk 1:5–25)
Bebådelsen – Ängeln berättar för Maria att hon ska
få en son (Luk 1:26–38)
Johannes födelse – Elisabet föder den utlovade
sonen (Luk 1:57–80)
Resan – Josef och Maria
reser till Betlehem för skattskrivningen (Luk 2:1–5)
Födelsen – Jesus föds
i ett stall i Betlehem
(Luk 2:6–7)
Herdarna – Änglarna förkunnar födelsen för
herdarna (Luk 2:8–21)
Omskärelsen – Simeon
och Hanna välsignar Jesus
i templet (Luk 2:22–40)
Vise män – kommer med
gåvor till Jesus i Betlehem (Matt 2:1–12)
Flykten – Josef och
Maria flyr med Jesus till
Egypten (Matt 2:13–15)
Barnamord – Herodes
dödar alla gossebarn
i Betlehem (Matt 2:16–18)
Flyttar hem – Josef och
Maria vänder hem till
Nasaret (Matt 2:19–23)
Tolv år – Jesus undervisar i templet i Jerusalem (Luk 2:41–52)
Johannes Döparen –
predikar omvändelse
och döper (Luk 3:1–17)
Jesus döps – Jesus
döps av Johannes
i Jordan (Matt 3:13–17)
Frestelsen – Jesus
frestas av satan
i öknen (Matt 4:1–11)
Första undret – Jesus
gör vatten till vin
i Kana (Joh 2:1–11)
Nikodemus – Talar om
att bli född på nytt. Lilla
Bibeln (Joh 2:23–3:21)
Sykars brunn – Talar
med kvinna om levande
vatten (Joh 4:5–42)
Nasaret – Drivs ut ur
synagogan i sin forna
hemstad (Luk 4:16–31)
Kallar lärjungar – Flera
utmanas att följa med
Jesus (Mark 1:16–20 mfl)
Väljer ut 12 – Senare
väljer han ut 12 av dem
(Luk 6:12–16)
Bergspredikan – Jesus
undervisar lärjungarna
om efterföljd (Matt 5–7)
Fader Vår – Jesus lär
lärjungarna hur man
ska be (Matt 6:9–15)
Helar många – Jesus
gör många helandeunder (Luk 7:1–17 mfl)

Liknelser – Börjar berätta
liknelser om himmelriket
(Matt 13 mfl)
Stillar stormen – Jesus
visar sin makt då han befaller vågorna (Mark 4:35–41)
5 000 män – Jesus ger mat
till minst fem tusen genom
ett under (Luk 9:10–17)
Går på vattnet – Jesus
går till lärjungarna på
vattnet (Joh 6:16–21)
Överger – Många efterföljare väljer att lämna
Jesus (Joh 6:22–71)
Drar sig undan – Jesus
väljer att gå till Tyrus och
Sidon (Mark 7:24–30)
Bekännelsen – Petrus
bekänner Jesus som
Messias (Matt 16:13–20)
Förutsäger – Jesus talar
om att han ska lida, dö och
uppstå (Matt 16:21–26)
Förklaringsberget –
Möter Mose och Elia på
ett högt berg (Matt 17:1–8)
Jesus sänder – Lärjungarna sänds ut att
predika (Luk 10:1–24)
Ta sitt kors – Jesus talar
om kostnaden att vara en
lärjunge (Luk 14:25–35)
Förlorade sonen –
Berättar liknelsen om att
återfinnas (Luk 15:11–32)
Uppväcker Lasarus –
Kallar Lasarus tillbaka från
de döda (Joh 11:1–44)
Palmsöndag – Jesus
rider in i Jerusalem på
en åsna (Mark 1:1–11)
Olivbergstalet – Jesus
talar om den yttersta
tiden (Matt 24:3–25:46)
Komplotten – Det religiösa ledarskapet planerar
döda Jesus (Matt 12:14–15)
Tjänaren – Jesus tvättar
lärjungarnas fötter
(Joh 13:1–20)
Nattvarden – Jesus
instiftar nattvarden
(Matt 26:26–29)
Översteprästerliga förbönen – Jesu tal och
förbön (Joh 14–17)
Getsemane – Jesus ber
i Getsemane örtagård
(Matt 22:39–46)
Förräderiet – Judas förråder Jesus för 30 silverpengar (Mark 14:43–52)
Inför Hannas – förhörs
av den tidigare översteprästen (Joh 18:12–23)
Inför Kaifas – förs till
nuvarande översteprästen
(Luk 22:54,63–65)
Förnekelsen – Petrus
förnekar att han känner
Jesus (Luk 22:54–62)
Inför Stora Rådet – Jesus
döms till döden för
hädelse (Luk 22:66–71)

Självmord – Judas, som
förrått Jesus, tar sitt eget
liv (Matt 27:3–10)
Förs till Pilatus – Utfrågas
första gången av den romerska
ståthållaren (Mark 15:1–5)
Till Herodes Antipas
– Jesus vidare till tetrarken
över Galileen (Luk 23:6–12)
Åter till Pilatus – Jesus
tillbaka hos Pilatus, utfrågas
igen (Matt 27:15–26)
Barabbas – Pilatus väljer
att frige en annan fånge
(Matt 27:16–26)
Pilatus dömer – Dömer
Jesus till döden på korset
(Matt 27:24–26)
Tortyr – Jesus piskas och
och förs ut till Golgata
(Matt 27:27–34)
Jesus korsfästs – Jesus
korsfästs och hänger där
i sex timmar (Joh 19:18–30)
Jesus dör – Döda uppstår
och förlåten i templet rivs
itu (Matt 27:51–56)
Graven – Jesus läggs i en
grav ägd av Josef från
Arimatea (Luk 23:30–56)
Uppståndelsen – Jesus
återvänder till livet, uppstår
från de döda (Matt 28:1–4)
Till graven – Tre kvinnor
kommer till graven. Jesus
är borta (Matt 28:5–8)
Mötet – Maria Magdalena
möter den uppståndne
Jesus (Mark 16:9–11)
Emmaus – Jesus visar sig
för två lärjungar på vägen
till Emmaus (Luk 24:13–32)
Övre salen – Jesus visar sig
för lärjungarna i den Övre
Salen (Luk 24:36–43)
Tvivlaren – Jesus visar sig
på nytt, också för Tomas
(Joh 20:26–31)
Gennesaret – Jesus visar
sig för lärjungarna vid
sjön (Joh 21:1–14)
Missionsbefallningen
– Jesu avskedsord till
lärjungarna (Matt 28:18–20)
Himmelsfärden – Jesus
lämnar lärjungarna på
Olivberget (Apg 1:3–11)
Pingst – Anden faller över
de församlade i Övre salen
(Apg 2:1–13)
Pingstdagen – Petrus talar
inför 3 000. Många blir
troende (Apg 2:14–41)
Församlingen – Växer
och håller samman
(Apg 2:42–47)
Diakoner – Församlingen
utser sju församlingstjänare (Apg 6:1–7)
Martyr – Stefanus stenas till
döds, blir första martyren
(Apg 6:8–7:60)
Förföljelse – Saulus och
judiska ledare jagar de
kristna (Apg 8:1–3)
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Samarien – Filippus förkunnar, många kommer
till tro (Apg 8:4–25)
Etiopien – Filippus omvänder den etiopiske hovmannen (Apg 8:26–40)
Omvändelse – Saulus
omvändelse på Damaskusvägen (Apg 9:1–30)
Kornelius hus – Petrus
predikar för hedningarna
(Apg 10:23–33)
Första resan – Paulus
gör sin första missionsresa (Apg 13:1–14:28)
Jakobs brev – Jakob
skriver om att vara trons
görare (Jak)
Galaterbrevet – Paulus
skriver till galaterna
om Guds nåd (Gal)
Apostlamötet – Beslut
att hedningar inte ska
omskäras (Apg 15:1–35)
Andra resan – Paulus
gör sin andra missionsresa (Apg 15:36–39)
Fångvaktaren – Blir frälst
sedan Paulus befriats
ur fängelset (16:16–40)
Areopagen – Paulus
talar på Areopagen
i Aten (Apg 17:22–34)
Tessalonikerbreven
– Paulus skriver två brev
till Tessalonikerna
Tredje resan – Paulus
gör sin tredje missionsresa (Apg 18:23–19:20)
Upplopp – Paulus tal
orsakar upplopp i Efesos
(Apg 19:21–40)
Korintierbreven – Paulus
skriver två brev till
församlingen i Korint
Romarbrevet – Paulus
skriver sitt tyngsta brev
– till Rom (Rom 1–16)
Återvänder – Paulus
reser till Jerusalem, arresteras (Apg 21:1–24:9)
Försvar – Paulus talar till
Felix, Festus och Agrippa
(Apg 24:10–25:12)
Skeppsbrott – Paulus
lider skeppsbrott på väg
till Rom (Apg 27:1–28:10)
Fängslas – Paulus sätts
i förvar i Rom i väntan på
rättegång (Apg 28:11–31)
Fler brev – Paulus skriver
fängelsebreven från
Rom (Ef, Fil, Kol och File)
Släpps – Paulus
släpps ut ur fängelset
och reser runt igen
Ännu fler brev – Paulus
skriver pastoralbreven
till Titus och Timoteus
De allmänna breven
– Hebreerbrevet, Judas
Petrus, Johannes skrivs
Uppenbarelseboken
– Johannes mottar
syner (Upp 1–22)

Nya testamentet är förmodligen den mest inflytelserika boken i världen. Den har översatts till fler språk – och
har lästs av fler människor – än någon annan bok. Dess undervisning har dominerat det sociala och politiska
landskapet i västvärlden i 2000 år... Nya testamentet domineras av Jesus. Boken handlar om hans undervisning,
hans handlingar, hans åsikter, hans under. Och även om det finns starka personligheter bland hans
tidiga efterföljare, så fokuserar deras skrifter på denna ende mans liv och undervisning. Han var den mot
vilken Gamla testamentet pekade: Messias, den utvalde, den som uppfyllde profetiorna.
Nick Page

De bibliska
berättelserna
lär oss
tålamod
Ett avstånd på
30 017 verser
Från det att Abraham
möter Melkisedek (1 Mos
14:18) till dess vi får veta
betydelsen av att han
finns med i berättelsen
och vad vi kan lära om
hans person och verk
(Hebr 7:15).
Ett avstånd på
26 997 verser
Från Guds löfte till
Abraham att han ska
vara en välsignelse för
alla folk (1 Mos 12:13)
till dess det blir uppenbart hur hedningarna blir
välsignade genom löftet
(Apg 11:18).
Ett avstånd på
23 128 verser
Från det att Gud första
gången ger löftet om att
en frälsare skall komma
(1 Mos 3:15) till dess
att frälsaren anländer till
jorden som en människa
vid Jesu födelse i Betlehem (Matt 2:1).
Ett avstånd på
17 884 verser
Från dagen då Gud
hindrade Mose från att
komma in i landet (5 Mos
34:4) till dess Mose
genom Guds nåd till
slut ändå fick komma
in i landet på förklaringsberget (Matt 17:3).
Ett avstånd på
5 279 verser
Från löftet om ett tecken,
att en jungfru ska bli
havande och föda en son
(Jes 7:14) till dess
löftet uppfylles när Maria
blir havande med Jesus
och Guds Son träder in
i världen (Matt 1:22–23).
Ett avstånd på
4 055 verser
Från löftet om det nya
förbundet med Israels
och Juda hus (Jer 31:31)
till dess Jesus förklarar
att det nya förbundet
sluts i och med hans
död och uppståndelse
(Matt 26:28).
Ett avstånd på
bara 48 verser,
men över 400 år
Från löftet att Herren
ska sända profeten
Elias som en förelöpare
innan Herrens dag
kommer (Mal 4:5) till
dess att Johannes
Döparen träder fram
(Matt 3:1).
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Översättning

Några andra
översättningar
av Nya
testamentet
Bo Giertz
(1981)
En enmansöversättning
av biskop Bo Giertz.
Språkligt träffsäker med
lätt lutherska drag, ibland
lite ålderdomlig och lutar
sig gärna mot 1917.
Gavs ut igen 2016 i en
samlingsvolym.
Reformationsbibeln
(2016)
En översättning av Nya
testamentet byggd på
Textus Receptus, en
annan grundtext än den
som vanligen brukas.
Översättningen ges ut
av Reformationsbibelsällskapet.
Helge Åkeson
(1889)
En litteral (bokstavsnära)
översättning gjord av fribaptisten Helge Åkeson.
Den är mer än hundra år.
Spåket känns numera
gammaldags. Åkesons
speciella teologiska syn
skiner ofta igenom i texten.
David Hedegård
(1966)
En enmansöversättning
på ”vår tids språk”.
Idiomatisk översättning
som anses stilistiskt
något ojämn. Hedegård är
språkligt effektiv. Gavs
ut igen 2016 i en samlingsvolym.
Nya levande
Bibeln (2003)
En översättning av Nya
testamentet på modern
svenska. Ett konsekvent
modernt språk som byter
ut svåra termer mot
vardagliga ord. En av
de mest lättlästa översättningar som vi har.
Nelson Darby
(1961)
En lite udda översättning.
Från Darbys engelska,
tyska och franska översättning. En av de mest
litterala översättningar
vi har. Över 50 år gammal
och språket känns ålderdomligt.
Några andra
att nämna
• Studiebibeln, ord för ord
från grekiskan (1978–83)
• Fribibeln, nätöversättning lik Wikipedia. Pågår.
• Nya Världens översättning, från Jehovas Vittnen.
Ny version på gång.
• 1917/1883 äldre texter.
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Svenska översättningar av NT
• Det finns en rad svenska
översättningar av hela Nya
testamentet.
• Många av dem kan vara
intressanta att titta på vid
studiet av texten.
• Man behöver skilja på
olika typer: de litterala
(bokstavsnära), de idiomatiska (språknära), parafraser (friare omskrivningar), interlinjära (ord för
ord) och den expanderade
översättningen (med
inskjutna alternativ).
• Varje typ har sitt syfte
och sin målgrupp.
• Här är
en jämförelse
mellan de sex
översättningar
som kan uppfattas
som mest aktuella
(2018).

1
2
3
4
5

De flesta texterna
i den här boken kommer
från Folkbibeln 2014/2015.
Om texter används från
andra översättningar
markeras det vid citaten.

6
Finns bara
på nätet

Svenska
Folkbibeln

Bibel
2000

Kärnbibeln

The
Message

nuBibeln

Översättare Seth Erlandsson, Harald Riesenfeld, Jonas

Eugene Peterson Aila
bearbetad av
Annala mfl
Felix Larsson

Färdig

2012

Tony Larsdal

Torsten Palm mfl

Bergsten

2015

1981, marginell
justering 1999

2017 (nätet),
2018? (tryck)

Svenskbibel
Ragnar
Blomfeldt

2017

2009, flera mindre
revideringar

Idiomatisk

Idiomatisk

Typ av över- Idiomatisk (språk- Idiomatisk
sättning
nära översättning)

Expanderad (med Parafras (en fri
presentation)
olika alternativ)

Kommentar Evangelisk i sitt

anslag. Modern
och lättläst med
utvidgade noter.

Fin språklig dräkt.
Flera översättningsval anses
kontroversiella.

Enmansöversättning. Mest
för studier, inte
så lätt att läsa.

Tar sig frihet mot
grundspåket. Mer
som andakt än
för studier.

Evangelisk i sitt Enmansöveranslag. Modernt sättning med
flytande språk
evangelikal
men något ojämn. utgångspunkt.

Framtiden

2014 gjordes
en omfattande
revidering av
översättningen
från 1996.

Svenska Bibelsällskapet bär
ansvar för översättningen. Ännu
inga nya planer.

Delar finns i tryck.
På nätet 2017.
Nya testamentet
kommer troligen
i tryck 2018.

Efter utgivningen
2012 har inte
mycket hänt. Nu
jobbas med GT.

Ny översättning
av både GT och
NT. Har engelska
NIV som förebild.

Översättningen
uppdateras med
jämna mellanrum på nätet.

Exempel
(Joh 1:1–3)

I begynnelsen var
Ordet, och Ordet
var hos Gud, och
Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Allt blev till genom
honom, och utan
honom blev
ingenting till av
det som är till
(Joh 1:1–3).

I begynnelsen
fanns Ordet, och
Ordet fanns hos
Gud, och Ordet
var Gud. Det
fanns i begynnelsen hos Gud. Allt
blev till genom
det, och utan det
blev ingenting till
av allt som finns
till (Joh 1:1–3).

I begynnelsen
(innan all tid) var
Ordet [Jesus, se
vers 14], och
Ordet var hos
(umgicks med,
hade en nära
relation med)
Gud, och Ordet
var Gud (gudomligt) (Joh 1:1)

Ordet kom först,
Ordet hos Gud,
Gud hos Ordet.
Ordet var Gud,
fanns till för Gud
från första stund.
Allting skapades
genom honom;
inget – ingenting!
– kom till utan
honom (Joh
1:1–3).

I början fanns
Ordet. Ordet
fanns hos Gud,
och Ordet var
Gud. Han fanns
hos Gud i början.
Genom honom
blev allting till,
och utan honom
blev ingenting till
av det som finns
till (Joh 1:1–3).

Innan något hade
skapats fanns
Guds eviga ord Kristus. Han har
alltid funnits till
och är Gud. Han
skapade allt som
finns, och ingenting finns som
inte han har
skapat (Joh
1:1–3).

En översättning är trogen, när den
så exakt som möjligt säger den
nutida läsaren detsamma som
grundtexten i för länge sen förfluten
tid sade dem som läste den på sitt
helt annorlunda gestaltade språk.

Gud talar alla
levande mänskliga
språk, och därför är
bibelöversättningsarbetet en ständigt
fortgående process.

Vi uppmanas genom dessa Skriftens Ord att tänka
på våra andliga fäder (Hebr 13:7), och bland dem
innefattas även bibelöversättarna. Det är tack vare
deras arbete som Bibeln skänkts oss på vårt språk.
Med sitt arbete genom försakelser och lidanden har
översättarna tjänat både samtiden och eftervärlden.

Emil Kautzsch

Thomas Notini

Lennart Axelsson
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Under Serubbabel började folket att bygga upp templet. Men bygget kom av sig. Dels
Bibeln är å här ordnats
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mötte man motstånd, dels tyckte många att bygget av det egna huset var viktigare. Men
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2000 och iderad 2015.
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Centralt
Tempelbygget i dag
Tempelbygget i framtiden
under kontroll
härlighet, säger HERREN
Text: Hagg 2:7-10
Sebaot.
1:1
1:11 1:12
2:1 2:2
2:10 2:11
2:20 2:21
2:24
Haggais profetior, som
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Mitt är silvret och mitt är
andra profeters, bekräftar
att Gud har framtiden
guldet, säger HERREN
under kontroll. Gud är
Indelning
Sebaot.
allsmäktig och allvetande
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Den kommande
och kan därför förutsäga
härligheten hos detta hus
vad som ska ske.
ska bli större än den förra,
Inte bara
lyssna, utan
säger HERREN Sebaot, och
Tillrättavisning
Löfte
Löfte
Tillrättavisning
Gensvar
också lyda
här och nu
om framtiden
om framtiden
här och nu
på denna plats ska jag ge
Text: Hagg.1:12
Våra yttre handlingar:
Vårt inre liv:
frid, säger HERREN Sebaot.
Ämnen
att prioritera rätt
att leva rätt
Folket ”lyssnade till
Herren”. Det var inte bara
Guds tempel
Guds välsignelse
att de hörde, de omsatte
orden i praktiken. Att
ta Guds ord på allvar
Geografi
Jerusalem
innebär att göra vad det
säger (Jfr Jak 1:22).
Tidsperiod
4 månader (Sept–dec 520 fKr)
Minnen kan
Hagg 2:8–10
ibland leda
oss vilse
Text: Hagg 2:4
Några tappade modet
för att templet inte var
Tema: Templet
• Uttrycket ”Tänk på” (4 ggr) Kända texter
lika vackert som de kom
• Fyra olika budskap
• Gud ska skaka himmel
och sammanhang:
ihåg Salomos tempel.
• Herrens hus, detta hus
och jord (2 ggr)
• Hagg 1:13 Jag är med er
Men minnena ledde dem
och liknande (8 ggr)
• Uttrycker ”Jag är med er” säger Herren
fel. Valet stod mellan
• Materialism och hur det
(2 ggr)
• Hagg 2:10 Templets
bygget eller inget tempel.
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påverkar folket. Sambandet mellan lydnad
och framgång.

Budskap 4:
Till slut blir det en
stor triumf
(24 dec 520 fKr)

Budskap 3:
Men lev
ett liv i renhet
(24 dec 520 fKr)

Budskap 2:
Fatta mod för
templet ska
bli härligt
(21 okt 520 fKr)

Gensvar:
Javisst, då
sätter vi igång
(24 sept 520 fKr)

Budskap 1:
Börja bygga
templet!
(1 sept 520 fKr)

Ö

• Detaljerade tidsuppgifter kommande härlighet
• Vad fick folket att ändra sig • Hagg 2:24 Tjänaren som
och börja bygga templet? ska göras till en sigillring

Missa inte den tidigare boken:
Steg för steg genom Gamla testamentet
av Jonas Dagson
från XP-media

