Tillbaka till de Bibliska Grunderna.
Introduktion: Bibeln (Biblio på latin) är en samling av 66 böcker inspirerade av Guds Ande och
nedskrivna av män som utvalts att göra detta. Vi får påminna oss om, att det mesta av Bibeln skrevs ner
för två till tre tusen år sedan av judar för judar, och handlar i första hand om Israel och det judiska folket.
Bibeln är absolut relevant för varje människa oavsett vilken ras man tillhör eller i vilken tid man lever.
Emellertid, för att förstå Bibeln och få grepp om dess sanningar, måste den läsas med hebreiska glasögon,
inte med grekiska, vilket tråkigt nog har varit fallet under de senaste 1,900 åren. I sin bok ”Clash of the
Kingdoms” skriver bibelöversättaren och läraren Victor Schlatter följande: Olyckligtvis har de flesta
västerlänningar, och inte minst huvuddelen av de förmodade bibeltroende no-nonsensanhängarna
inom kristenheten i västvärlden, bildat en sådan synkretismröra – och därmed gått in i en hellenistisk
livsstil – att de är omedvetna om att deras tåg för länge sedan visslat förbi deras avstigningsstation.
Tråkigt nog är nästa hållplats inte exakt där de hade avsett att stiga av! Jag tror att detta är helt sant och
ett mycket allvarligt påstående.
Efter nästan 2,000 år av grekisk tolkning av Bibeln befinner vi oss i en situation idag, där den största delen
av kristenheten har mycket liten eller felaktig bibelkunskap, vilket har medfört att man är helt ointresserad
av Israel, eller till och med motarbetar Israels rätt till det utlovade landet. Eller för att nämna ytterligare
ett exempel, till och med stödjer den styggelse som samkönade äktenskap innebär och även förekommer
inom kyrkans ledarskap.
Jesu andra tillkommelse för att upprätta Gudsriket är inte långt borta. Om vi rätt förstår Bibeln, är det tid
för paradigmskifte. För att rätt kunna dela Guds Ord och förstå de bibliska sanningarna, måste vi läsa
Bibeln i dess rätta sammanhang. Som jag sa tidigare är Bibeln skriven av judar om Israel och det judiska
folket. Om vi inte beaktar detta, kommer vi inte att förstå hela sanningen i det vi läser. Till exempel det
passagen som handlar om att ge någon en bägare kallt vatten, eller att tvätta någons fötter. Det är endast
begripligt om läsaren förstår problemen med att vandra långa sträckor i dammet och hettan i Mellanöstern.
Ett annat exempel: Om man inte förstår den judiska påskhögtiden (Pesach), är det föga troligt att den
djupa tanken med Herrens måltid eller nattvarden är begriplig.
Under de kommande veckorna, kommer jag att inrikta mig på grundläggande, men mycket viktiga
fakta, på vilken vi bygger vår bibliska undervisning och tolkning. I den här artikeln skall vi se på Bibelns
Gud … Vem är då jag att beskriva YHVH – jag skall låta Guds Ord göra detta.

Vem är Bibelns Gud?
Hans namn stavas på hebreiska Yud Hey Vav Hey eller YHVH (LORD i engelska biblar). Eftersom det
inte finns några vokaler i dessa bokrullar, kan vi inte vara säkra på uttalet. Det är mest
troligt Yehovah eller Yahvey.
YHVH är Den Ende Skaparen av allt som har varit, är och någonsin kommer att existera. 1 Mosebok 1:1
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”
YHVH är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Apostlagärningarna 3:13 ”Abrahams, Isaks oh Jakobs
Gud…”
YHVH är Israels Gud (I tyska och svenska biblar skrivs att YHVH är Israels Gud).
2 Mosebok. 5:1 ” Därefter gick Mose och Aron till farao och sade: ”Så säger HERREN, Israels
Gud: Släpp mitt folk.”
YHVH är Gud och Fader till Jesus, Messias. Romarbrevet 15:6 ... ”vår Herre Jesu Kristi Gud och
Fader.”
YHVH är en Gud som sluter förbund. 1 Mosebok 6:18 ”Men med dig vill jag upprätta mitt förbund.”

YHVH är en Gud som håller sina förbund. 5 Mosebok 7:9 ”Så skall du veta att endast HERREN, din
Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled.”
YHVH är vår Fader i himlen. Matteus 5:16 ”er Fader i himlen”.
YHVH är en Gud som älskar. 5 Mosebok 7:7-8 ”Det var inte för att ni var större än alla andra folk som
HERREN som fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärt om mindre än alla andra folk. Utan det var
därför att HERREN älskade er”.
YHVH är en nådefull Gud. Psaltaren 118:1 ”Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i
evighet.”
YHVH är en förlåtande Gud. 4 Mosebok 14:18 ”HERREN är sen till vrede och rik på nåd, han förlåter
missgärning och överträdelse”.
YHVH hatar synkretism.
YHVH förändras inte. Malaki 3:6 "Jag, HERREN har inte förändrat mig”.
YHVH är en stridens Gud. 2 Mosebok 15:3 ”HERREN är en stridsman, HERREN är hans namn”.
YHVH är en Gud som kan hata. Sakarja 8:17 ”ty allt sådant hatar jag, säger HERREN”.
YHVH är en Gud som dömer. 1 Samuelsboken 2:10”HERREN dömer jordens ändar”.
YHVH är en vredens Gud. 5 Mosebok 29:23 ”som när HERREN i sin vrede och förbittring
omstörtade…”
YHVH är en förtärande eld och nitälskande Gud. 5 Mosebok 4:24 ”Ty HERREN, din Gud, är en
förtärande eld, han är en nitälskande Gud.”
Vare sig du gillar det eller inte – Bibelns Gud över allt och alla. Han är en kärleksfull Gud, men också en
förtärande eld. Låt Hebréerbrevets 12 ge de sista orden i detta ämne: Hebreerbrevet 12:28-29 ”Då vi
alltså fått ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med
vördnad och med fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld.”
Och en annan mycket viktig sak … YHVH är INTE Koranens Allah!

Vad är ett förbund?
Ett förbund är ett avtal som upprättas mellan åtminstone två parter. Nya testamentet är INTE Nya
förbundet. Nya testamentet är själva skrivelsen om Nya förbundet. I engelskan är ordet testamente (ett
testamente eller vilja) det legala dokument som ska informera andra om vad en avliden person har
beslutat ska ske med hans eller hennes jordiska tillgångar. Det är därför rätt att kalla den senare delen av
Bibeln för Nya testamentet, men det är inte korrekt att kalla den för Nya förbundet. Det är ett
dokument om det Nya förbundet. Dessa två uttryck används ofta för att beskriva samma sak, men de har
skilda betydelser. Ett förbund är en förbindelse eller ett löfte, likt ett avtal. Ett testamente är en
personakt, vanligtvis i skriftlig form, som efterlämnats för att tillkännage en persons sista vilja. Vi är
välsignade av HERREN genom att vara personligt inbjudna in i det Nya förbundet (Brit Hadashah på
hebreiska – Jeremia 31:31), stadfäst genom Jesu dyra blod.
Det Nya förbundet. Jag hör många kristna, till och med pastorer, predikanter och bibellärare blanda
ihop Nya förbundet och Nya testamentet. För att ge ytterligare klarhet i förvirringen bör sägas att Nya
förbundet är den uppdaterade vägen för att uppnå en rätt relation med YHVH – Israels Gud. Gamla

förbundets väg var att hålla Hans bud, och när en person misslyckades eller syndade kunde han gå till
templet för att offra ett felfritt lamm eller get. Nya förbundets väg för att stå i en rätt relation med Israels
Gud är att göra det bästa för att hålla Hans bud och när vi misslyckas och syndar, går vi till altaret för att
lägga allt under Jesu blod, som kommer med försoning för att upprätthålla den rätta relationen med vår
himmelske Fader. Detta är det Nya förbundet, lika för både jude och hedning.
Nya testamentet är den bok som innehåller skrifterna från de fyra evangeliernas författare, samt Paulus
brev och en eller två andra. Det finns ingenting nytt i Nya testamentet, som helt enkelt har sammanfattats
i de fyra evangelierna. De berättar om Jesu liv och tjänst, och breven som följer – skrivna främst av
Paulus, judisk rabbin och teolog från det första århundradet –kan användas för att förklara det
föregående testamentet för icke-judiska efterföljare till den judiske Messias, som nu befinner sig
i blodsförbund med Israels Gud.
Det är också viktigt att förstå att Nya förbundets Gudslöften och det som är skrivet i Nya
testamentet inte står isolerat och avskilt från det som fanns tidigare. Nya förbundet är ersättningen och
uppfyllelsen av alla tidigare förbund, och Nya testamentet är det skrivna vittnesbördet om Jesu liv och
tjänst och förklaringen till vad de flesta kallar Gamla testamentet, eller den första delen av Bibeln.
Upprättat genom blod. Genom århundraden har olika folkgrupper ofta ingått i något förbund, ofta typ
blodsförbund. Idag ser vi oss som civiliserade människor och vi bekräftar våra uppgörelser med en
stämpel och/eller med vår signatur. När vi gör verkligt kostsamma inköp och lånar upp pengar för att
kunna betala, måste vi i regel fylla i många blanketter.
Dokumenten blir inte legala förrän vi stämplat och signerat dem. Israels Gud stämplar eller signerar inte
sina förbund. Han upprättar dem med sitt blod. Det betyder att något måste dö för att det skall finnas blod.
Och blodet är heligt för Gud, ty kroppens liv är i blodet. (3 Mosebok 17:11). Det är mycket lätt att bryta
ett förbund (en uppgörelse) – fråga Neville Chamberlain, den brittiske premiärministern som återvände
hem från Tyskland med löfte om fred, signerat av Adolf Hitler – mer än 80 miljoner människor dog i
andra världskriget. Men blodsförbund upprättas inte så lätt och är inte så lätt att bryta, eftersom de är
upprättade i ett andligt rike.
Israels Gud är en Gud som upprättar förbund och en Gud som håller förbund. 5 Mosebok 7:9 "Så
skall du veta att endast HERREN, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund
och sin nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud.”
Jag ber att denna förklaring ska hjälpa många av våra läsare att klart förstå dessa grundläggande fakta
om sann kristendom och inser att vi måste läsa och förstå Nya testamentet i ljuset av Gamla
testamentet. Inte tvärtom, som jag ofta hört läras ut.
Det finns bara en Gud. Som jag tidigare sagt, kommer varken Allah eller Buddha, Muhammed eller
något annat väsen folk tillber, i närheten av Israels Gud, då det handlar om att upprätta förbund eller att
hålla förbundslöftena.

Vem är Yeshua?
I del 3 av den här serien ska vi ställa frågan: Vem är Yeshua? Johannes 1:1-3 ”In the beginning was
the Mythra, and the Mythra was with God, and the Mythra was God. He was in the beginning with
God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. (Pershitta
arameiska Bibel)
(Svensk översättning: ”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.”)
Århundrandena igenom har det förekommit, och förekommer fortfarande, diskussioner då det gäller vår
relation till Gud och Yeshua. Detta är ett mycket kontroversiellt ämne och vi måste låta Guds Ord bli den

enda källan där vi söker sanningen. I denna artikel försöker jag inte konkret fastställa vem Yeshua i
sanning är, eftersom jag inte har kvalifikationer att göra detta – och ingen annan har det heller – för vi kan
helt enkelt inte veta vem och vad Gud är. Det är mycket svårt att förklara Honom eftersom Han är ett
mysterium. Det ord som många gånger används för GUD i Bibeln är det hebreiska ordet Elohim, vilket är
pluralformen av Eloha (singularformen för Gud) och det anses vara nära relaterat till El. Elohim kan
betyda herremän, domare, adelsmän, höga eller upphöjda män, något som inte beskriver YHVH (universums Skapare), utan YHVH är något mycket mer än betydelsen av Elohim. Jag tror inte vi har ord som
uttömmande nog kan beskriva vem eller vad YHVH är – i något språk över huvud taget. Det får högst
troligt förbli ett mysterium tills vi kommer in i Hans rike. Vi använder ofta uttrycket Treenighet eller
Gudom då vi hänvisar till Gud. Men till dags dato finns det ingen mänsklig varelse som känner till eller
kan exakt kan förklara YHVH, eller Gud som vi kallar honom.
Emellertid ger Bibeln oss bilder, i själva verket många bilder på vem Yeshua är. Åter kommer jag inte
med alltför självsäkra påståenden – jag presenterar bara vad som ser ut att vara den bibliska synen. Jag
överlämnar till Ordet och den Helige Ande att leda dig fram till sanningen. Kom då ihåg att alla biblar inte
alltid har perfekta översättningar av vissa ord. En del bibelöversättningar, såsom ”The Message” är endast
parafraser och bör inte betraktas som likvärdiga med egentliga bibelöversättningar. Jag anser att en av
bästa översättningarna av Nya testamentet är ESV-versionen och jag vill därför rekommendera dig att
använda den, om du vill kolla upp det jag säger i min Tillbaka till grunderna-serie. Du kan också se
i Pershitta Arameiska Bibeln
Så vem är den person som de flesta människor kallar Jesus? 100%-iga FAKTA: Hans verkliga namn
är på hebreiska YESHUA – betydelsen av detta hebreiska namn är frälsning. Låt oss nu ser på två bilder
(beskrivningar) på den Yeshua som Bibeln presenterar …
Bild nr 1: Yeshua är Guds son men han är inte jämbördig med Fadern … Johannes 14:28 ”Ty
Fadern är större än jag” (Yeshuas egna ord).
Hebreerbrevet 1:1-2 ”Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna
genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till
att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen”.
Hebreerbrevet 1:4-5 ”Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min son, jag har idag fött
dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min son?”
Yeshua är Guds avbild.
Kolosserbrevet 1:15 ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat”.
Kolosserbrevet 2:9 ”Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”.
Hebreerbrevet 1:3 ”Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen…”
Yeshua sitter på Faderns högra sida.
Hebreerbrevet 1:3 ”Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra
sida i höjden”.
Hebreerbrevet 8:1 ”Detta är huvudpunkten i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på
högra sidan om Majestätets tron i himlen”.
Yeshua är Guds lamm.
Johannes 1:29 ”Se Guds lamm, som tar bort världens synd!”
Yeshua är enda vägen till Gud.
1 Timoteus 2:5 ”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus
Jesus”.
Johannes 14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern
utom genom mig”.

I nästan varje hänvisning till Fadern och Sonen i Nya testamentet, ser det ut att vara en åtskillnad mellan
Fadern och Sonen.
Galaterbrevet 1:1 ”Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan
av Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda”.
1 Tessalonikerbrevet 1:1 ”…till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus
Kristus”.
Efesierbrevet 1:3 ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss
med all den himmelska världens andliga välsignelse”.
1 Timoteus 1:2 ”Till Timoteus, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår
Fader, och Kristus Jesus, vår Herre”.
Bild nr. 2: Yeshua är gudomlig och äger alla karaktärsdrag och kvalitéer (”niddot” på hebreiska) som
kännetecknar Gud. Han är Gud som blev människa.
Johannes 1:1-3 ”I begynnelsen var Ordet (”Memra” på arameiska), och Ordet var hos Gud, och Ordet
var Gud, han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget
blivit till, som är till”.
Johannes 20:27-28 ”Sedan sade han till Thomas: ’Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck
hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!’ Thomas svarade honom: ”Min Herre
och min Gud!”
Hebreerbrevet 1:8-10 ”Men om Sonen säger han: ”Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens
spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud
smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder”.
Dessa verser ser ut att gå vidare med att tala om att Yeshua skapade himmel och jord.
Hebreerbrevet 1:10 … "Du, Herre, har i begynnelse lagt jordens grund, och himlarna är dina händers
verk”.
Sakarja 12:8 börjar med HERREN (YHVH på hebreiska), därför handlar detta definitivt om Fadern,
vers 10 säger sedan YHVH, att han ska utgjuta nådens och bönens Ande över Israel men sedan
fortsätter YHVH – att de kommer att se upp till mig som de har genomborrat och sörja över honom.
Sakarja 12:8-10 "På den dagen skall jag utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem”. Vers10:
"Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att
de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom som man sörjer ende sonen, och de
skall gråta bittert över honom”.
Jesaja 9:6 ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans
namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Den här versen talar klart och tydligt
om för mig att en liten mänsklig varelse är född, men de namn som sedan använts om Sonen refererar
alltid YHVH.
Kolosserbrevet 1:15-19 ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom
skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter
och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består
genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen, Han är begynnelsen, den förstfödde från
de döda, för att han i allt skall var den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom”.
Filipperbrevet 2:5-11 ”Var så till sinnes som Kristus var. Fastän han var till i Guds gestalt, men
räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och
blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade sig och blev lydig
ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom

namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böjas, i himlen och på jorden och under
jorden, och alla tungor bekänna, att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära”.
Så vad är min slutsats i frågan ”Vem är Yeshua?” Jag kan inte komma fram till någon exakt definition.
Om man grundar sig på ovanstående bibelställen tror jag, ärligt talat, att ingen annan lyckas heller. Jag
använder mig ofta av bilden av ett isblock … om man utsätter ett sådant för värme så får vi is och vatten.
Hetta upp det ännu mer och vi får då is, vatten och ånga – tre olika element men alla från exakt samma
källa. En sak kan jag säga med säkerhet – Israels Gud, universums Skapare, är så gränslöst allsmäktig att
han kan manifestera sig själv och uppenbara sig för människorna på vilket sätt eller i vilken gestalt eller
skepnad han önskar. Vi hittar många ställen i Bibeln där Gud uppenbarar sig för olika människor, men på
olika sätt.

Treenigheten
Korrigering från förra veckan … Vissa av er fick i förra veckans kommentar en version som innehöll
ordet Mithra som ersatte Ordet in Johannes 1:1. Detta blev fel! Det skulle i stället ha stått Miltha, vilket
är det ord som används i den syrianska Peshitta och som förklarades förra veckan, som en synonym till
den arameiska termen ”memra”, vilket är det hebreiska ordet ”divar”, som används för översättningen i
Targums (den arameiska översättningen av GT). Alla dessa tre uttryck används för att förklara den
gudomliga närvaron/uppenbarelsen/verkligheten, något som är ett stort mysterium – jag ber om ursäkt för
misstaget.
I del 4 av den här serien skall vi se på Treenigheten? Detta ämne har ett nära samband med förra veckans
fråga som handlade om vem Yeshua (Jesus) är och som Skriften tycks presentera åtminstone som Guds
”arm” i Skapelsen.
Treenigheten har varit ett tvisteämne inom den messianska rörelsen under en mycket lång tid. Likaväl
som det också kan ha varit en kontroversiell fråga inom kristenheten, så är det begripligt att läran om
treenigheten är ett problem för judarna. Ända från vår barndom har vi lärt oss att recitera Shema, som
utgör grunden i den judiska trosbekännelsen. "Shema Yisrael, Adonai Elohienu, Adonai Echad" –
"Hör Israel, HERREN vår Gud. HERREN är En”. Som kyrkan har framställt Treenigheten, tror de
flesta judar att kristna tillber tre gudar.
Det är viktigt att påpeka att ordet Treenighet inte finns i Bibeln. Dock finns det många skriftställen som
ser ut att understryka detta faktum att Gud uppträder i mer än en uppenbarelse. Det starkaste beviset för
detta hittar vi Jesaja 48:12-16 (Första personen talar) "Hör på mig du Jakob, du Israel, som jag kallat.
Jag är Denne. Jag är den förste, jag är också den siste. Min hand har lagt jordens grund, min högra
hand har spänt ut himlen. Jag kallade på dem, då stod de där. (Den första personen talar
fortfarande) Jag, jag har talat detta, jag har också kallat honom. Jag har fört honom fram, och hans
väg skall vara framgångsrik. (Den första person talar fortfarande) "Kom hit till mig och hör detta:
Jag har från första stund talat helt öppet. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Och nu
har Herren, HERREN (Den andra personen = YHVH Fadern) och Hans Ande (Den tredje personen
) sänt mig." (Den första personen talar fortfarande) Vad jag förstår är jag och mig = Yeshua.
Enligt min åsikt stödjer ovanstående skriftställe förekomsten av en treenig Gud eller en gudom
(Godhead på engelska) som uppenbarar sig i tre personer. Notera att ordet Godhead är den engelska
översättningen av det arameiska/hebreiska ordet Elohim.
Men följande frågeställningar, kring det ämne jag avhandlat, kan lyftas fram …
1. Är de tre eviga personerna olika uppenbarelseformer av samma gudom?
2. Är de tre eviga personerna självständiga väsen?
3. Har vi rätt förstått tre eviga personers ställning och karaktär utifrån vad Ordet säger?

Ett snabbt och enkelt svar på dessa frågor är … Gud vet – i själva verket är det bara Gud som vet – vi
vanliga dödliga kan bara spekulera när det gäller Guds personlighet.
Och det kan vi gärna göra, men vi ska inte bryta gemenskapen med andra troende på grund av den här
frågan, som INTE NÅGON med säkerhet kan sägas har fått det exakt rätta svaret på.
Därför, låt oss upprätthålla gemenskapen med dem, vars åsikter skiljer sig från våra och låt oss ägna oss åt
vår verkliga uppgift … att göra alla folk till Jesu lärjungar.
Och låt oss stå upp och be för Israel!

Vad betyder ”Israel” ?
Domarboken 5:3 "Hör ni kungar! Lyssna, ni furstar! Jag vill sjunga, till HERRENS ära vill jag
sjunga, jag vill lovsjunga Herren, Israels Gud.
Bibelns Gud är Israels Gud. Det är ingen tvekan om att det finns hundratals bibelverser som ger klart
uttryck för detta. Det råder emellertid stor förvirring i Kristi kropp när det gäller den exakta betydelsen
av ”Israel” idag. För att fullt ut förstå de verser som talar om Israel, är det av betydelse att vi är säkra på
vilket Israel denna speciella vers hänvisar till. Jag har hittat fem olika tillämpningar av ordet ”Israel” i
Skriften …
Israel Nr 1 = Mannen Jakob som efter brottningen med ängeln fick namnet Israel. ”Han sade: ’Du skall
inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat’." (1
Mosebok 32:28)
Israel Nr 2 = Jakobs 12 stammar – idag sammanfattningsvis kallade ”det judiska folket”. ”Alla dessa
är Israels stammar, tolv till antalet, och detta är vad deras far sade till dem när han välsignade dem. Åt
var och en gav han sin särskilda välsignelse”. (1 Mosebok 49:28)
Israel Nr 3 = Landet Israel "Du människobarn, så säger Herren, HERREN till Israels land; slutet
kommer! Ja, slutet kommer över landets fyra hörn”. (Hesekiel 7:2) Israel skulle inta landet
från Nilen till Eufrat. ”På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: ’Åt dina
efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat’”. (1
Mosebok 15:18)
Israel Nr 4 = Varje pånyttfödd är inympad i Olivträdet. ”Men om nu några av grenarna brutits bort
och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympat bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot.”
(Romarbrevet 11:17) ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans
med de heliga och tillhör Guds familj. (Efesierbrevet 2:19)
Israel Nr 5 = Och när det gäller framtiden, när det handlar om upprättandet av Guds
Konungarike, får vi den slutliga betydelsen av Israel, som är profetisk och som ännu inte är helt
uppfylld. Dock utgör den moderna staten Israel ett embryo till Konungariket. Israel finns där i
ofullkomnad form, men universums Skapare – Israels Gud är i färd med att fullborda sitt löfte att
återupprätta sitt Konungarike med Jerusalem, Israels odelade huvudstad (se Nr 3) som sin boplats.
När vi nu läser ställen i Skriften, som talar om Israel, så kan vi vara absolut säkra på vilket Israel av de
fem alternativen ovan som omnämns och således ökar vår förståelse av Guds ord.
En annan viktig sak att lyfta fram är begreppen sionism och sionister, som ger upphov till en massa dålig
press i dessa dagar, men ”Israel” och ”Sion” går inte att skilja åt – de betyder exakt samma sak: ”Israel
skall glädja sig över sin skapare, Sions barn jubla över sin konung.” (Psalm 149:2)
Låt oss fortsätta att stå upp och be för Israel/Zion – Nr 2, 3, 4 och särskilt Nr 5 !

Vad menas med Kyrkan Församlingen?
Matteus 16:18 Jag säger dig: Du är Petrus och på denna klippa skall jag bygga min församling,
(kyrka i Bibel 2000) och helvetets portar skall inte få makt över den.
T
Det första vi behöver inse är att ordet församling eller kyrka, inte förekommer i den bibliska grundtexten.
Det grekiska ordet, som till engelska översatts som kyrka, är ekklesia, vilket betyder de
utkallade eller de avskilda. Under hundratals år har den engelsktalande världen använt samma ord
“kyrka” för att beskriva både de troende och den byggnad som man samlas i. I de flesta andra språk som
bygger på latinet, är ordet för byggnaden annorlunda än det som används för att beskriva folket. Och vad
allvarligare är, under närmare 2,000 år har åtskillnad gjorts mellan orden kyrka och Israel. Emellertid är
begreppen Israel och kyrkan – församlingen – i Bibeln, ett absolut uttryck för Guds syn på saker och
ting, uttryck för samma entitet eller verklighet.
Om vi betraktar begynnelsen av den rörelse som satte tilltro till Messias – Yeshua av Nasaret – så var
majoriteten av dem som under de första 100 åren trodde att han var den utlovade Messias, judar som
bodde i Jerusalem eller andra delar av Israel. Därför upphörde de inte vara vare sig judar eller israeler. På
den tiden talade man ofta om dem som ”vägen” och eftersom de avskilde sig från de judar som inte trodde
på Yeshua, benämnde man dem de utkallade, eller på grekiska ekklesia. De var Yeshuas ursprungliga
efterföljare. Därav följer att själva grunden för det vi idag kallar kyrka – församling bestod av ett stort
antal judiska individer boende i Israel, som satte sin tilltro till Jesu liv, död och uppståndelse och insåg att
han var den utlovade Messias. Det var sedan upp till apostlarna och lärjungarna att åtlyda Yeshuas
befallning i Matteus 28; att kalla lärjungar från världens alla nationer och föra dem in i Israels och det
judiska folkets tro.
Detta bekräftas av följande skriftställen i Romarbrevet 11 och Efesierbrevet 2:
Romarbrevet 11:17 ”Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd,
har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot”,
Efesierbrevet 2:19 ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans
med de heliga och tillhör Guds familj”.
Av dessa verser framgår det klart att när någon ingår en förbundsrelation med Israels Gud genom det
utgjutna blodet av hans Son, Yeshua, blir den personen en fullkomligt accepterad och integrerad del av
Israel. Jag vet att detta kan låta radikalt, men jag tror att framtiden – och slutmålet – för varje sann,
bibeltroende kristen för evigt är sammanbunden med Israel och det judiska folket.
En av de farligaste villfarelserna i kristenheten är ersättningsteologin, som lär att Gud vänt det judiska
folket ryggen och att kyrkan – församlingen nu är det nya Israel. Det är INTE vad Bibeln lär. Under
närmare 1,900 år och till och med idag har kyrkorna varit fyllda av människor som kallar sig kristna men
som hatar det judiska folket och använder ersättningsteologins lärosatser för att rättfärdiga sin arroganta
hållning gentemot judarna. Mot denna villfarelse utfärdar Paulus en allvarlig varning:
Romarbrevet 11:20-21 ”Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga
grenarna skall han inte heller skona dig”.
Man kan säga att jag myntat ett nytt teologiskt begrepp expansionsteologi. Under tiden för det Gamla
förbundet bestod Israel av den fysiska avkomman av Israels 12 stammar, men från den dag då Yeshua
dog på korset, och hans blod beseglade det Nya förbundet, kom Israel att expandera till varje stam och
tungomål på denna jord. Varje människa är inbjuden att ansluta sig, men det finns bara en ingång till
förbundet och hans namn är Yeshua.
Av händelser som utspelar sig i Mellanöstern och runt om i världen kan vi utläsa att tiden för Messias
återkomst är nära. Det är av vikt att vi varnar människor i vår närhet, både troende och icke troende.
Massor av människor finner tillfredsställelse i att gå i kyrkan, men det enda sättet för en människa att

försäkra sig om evig frälsning är att inympas i det äkta Olivträdet Israel. Och det enda sättet för såväl
judar som hedningar att inympas är att acceptera och bejaka blodet från Guds offrade Lamm – Yeshua.

Torah och högtiderna
Psalm 19:8 ”HERRENS undervisning (Torah) är fullkomlig, den ger själen nytt liv.”
Detta är den sista delen i serien ”Tillbaka till de bibliska grunderna”, och är kanske det mest
kontroversiella av alla de ämnen jag gett mig in på. Under nästan 2,000 år, har en av kyrkans mest
omhuldade teser varit att: ”Vi står inte under lagen utan under nåden!”
Det första jag vill understryka är att det hebreiska ordet Torah, som vanligtvis översätts
med lagen, borde mer exakt översättas med instruktioner. HERRENS Torah är Hans perfekta
instruktioner för ett perfekt liv. För någon tid sedan, då jag skriftligen behandlade ämnet Torah, återgav
jag titeln på en liten bok, författad av en ledare i en messiansk församling i USA. Bokens titel var "Torah
är INTE lagen" med underrubriken ”Torah är en samling instruktioner från en kärleksfull Fader till
sina barn, så att de får ut det bästa av livet.” Jag tror att vad kung David skrev i ovan nämnda psalm
och boktiteln/underrubriken ovan summerar perfekt vad Torah verkligen handlar om, och borde
uppmuntra varenda en som vill leva ett välsignat liv i Guds rike, att göra sitt bästa för att hålla fast vid vår
kärleksfulle Faders instruktioner. Därför bör vi betrakta Torah som en nåd från Gud.
I grunden avser Torah att täcka de tre viktigaste områdena i våra liv …
1. Vår relation till Gud.
2. Hur vi skall ta hand om oss själva.
3. Hur vi skall förhålla oss till andra.
När Yeshua tillfrågades om vilka han ansåg vara de viktigaste buden, höll han sig till nummer 1 och 3
ovan. Emellertid var han mycket judisk och i själva verket var han inne på människans samtliga tre arenor.
Genom att beträda två av dem Han innefattade egentligen också nummer 2, för om vi inte vet hur vi skall
ta hand om oss själva så vet vi inte hur vi skall förhålla oss till andra.
Vid mer än ett tillfälle, när jag har diskuterat HERRENS Torah med kristna, har jag mötts av
reaktionen ”varför vill du försätta dig under detta igen?”. Mitt svar har alltid varit detsamma: ”Om jag
känner till något om Guds väsen och karaktär, den Gud som älskar mig och skapade mig, varför
skulle jag då inte följa Hans perfekta instruktioner för mitt liv?” Eller som kung David sade: ”Om du
vill ge själen nytt liv, håll dig till HERRENS Torah!”
Här är några ytterligare verser …
Ordspråksboken 3:1 ”Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta, ty långt liv
och många levnadsår och frid skall det ge dig”.
Ordspråksboken 28:7 ”Förståndig är den som tar vara på lagen”.
Ordspråksboken 28:9 ”Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är hans bön en
styggelse”.
Palm 119:1 ”Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter HERRENS undervisning”.
Innan någon anklagar mig för lagiskhet, vill jag påpeka att jag inte hittar något tvång i Nya
testamentet att hålla Torah. Jag tycker att Romarbrevet 7:1-4 klargör detta mycket tydligt. ”Eller vet ni
inte, bröder – jag talar till sådana som känner lagen – att lagen råder över människa så länge hon
lever? Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är
död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om

hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen
och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru. Så har också ni, mina
bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått
från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud”.
När vi föddes på nytt in i Guds rike och döptes – då dog vår gamla människa. Vi befinner oss nu i
förberedelsen att bli Kristi brud – verkar det då inte förnuftigt att vi skall göra vårt bästa att leva som Han
levde? Yeshua levde ett perfekt liv som baserade sig på Torah. Han bröt inte ett enda bud. Och i Matteus
5:17-19 säger han till oss, att den som upphäver ett av det allra minsta av buden, han skall kallas den
minste i himmelriket, men den som håller dem, han skall kallas stor i himmelriket.
Två punkter till som sammanfattning …
1. Vi håller inte Torah för att bli frälsta utan, utan håller Torah för att vi är frälsta och ser fram emot att
få leva i Guds rike för evigt.
2. Ju mer jag lyckats hålla mig till Torah, desto bättre kommer mitt liv att bli, och det ger också ett bättre
liv för dem som finns i min närhet. I detta inkluderas också den mat vi äter eller inte äter. Och jag tror att
detta riktar sig till varje människa på jorden. Vår Fader/Skapare vet bäst. Bibeln är Skaparens
handbok för att leva ett perfekt liv. Om hela världen levde efter Torah, skulle vi redan leva i Paradiset.
Skall vi högtidlighålla de bibliska högtiderna? 3 Mosebok 23:2 ”Säg till Israels barn: HERRENS
högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider.”
Jag vill helt kort beröra högtiderna … inte judiska högtider, Bibeln talar endast om HERRENS
högtider. Han kallar dem för avtalad tid. Huvudsyftet med dessa högtider är att undervisa barnen om
vem YHVH är. Men de också är viktiga undervisningsredskap för vuxna. Guds väsen och karaktär och
hans Son Yeshua presenteras tydligt genom högtiderna som också presenterar den profetiska plan
som Gud har för Israel, församlingen och världen. Genom att studera högtiderna, kan vi få ett klarare
grepp om var vi befinner oss i den profetiska kalendern, och vi kan se Jesu andra tillkommelse närmar
sig.
För att säga det mycket kortfattat, om vi verkligen vill leva ett välsignat liv i Hans Rike, varför skall vi
då vara mera intresserade av att följa en kalender och ett högtidsprogram som inte är fastställt av Gud? Än
en gång, vi är juridiskt sett inte tvungna att beakta HERRENS högtider. Men jag tycker att det är en god
idé att göra det.

