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B ibelns budskap angår oss alla. Den är källan
var
kristna kultur och grundvalen för all kristen tro. Bibeln
är den enda auktoriteter). för lära och liv. Detta är en
huvudpunkt i all evangelisk kristendom. Av denna reformationens grundläggande princip följer helt naturligt, att
Bibeln måste var.a en bok för folket; alla skall kunna gå
till den Heliga Skrift för att få del av dess rikedomar.
Tack vare bibelöversättarnas arbete har Bibeln skänkts
oss på vårt eget språk. Men denna öppna Bibel medför
ansvar. Det är icke nog, att Bibeln är världens mest spridda
bok; den bör också vara den mest lästa! Och Bibeln bör
läsas planmässigt; endast genom allvarligt studium kan
man tillägna sig dess innehåll.
Varje bibelläsare, lekman såväl som lärd, behöver hjälpmedel för ett sådant studium. Det är vår förhoppning, att
föreliggande bibellexikon skall möta behovet av ett omfattande, praktiskt och på fackkunskap grundat uppslagsverk, byggt på positiv kristen tro.
ILLUSTRERAT BIBEL-LEXIKON är resultatet av ett omfattande kristet samarbete. Bland medarbetarna finns
kända vetenskapsmän från flera av Nordens universitet
och läroanstalter samt en rad pedagoger och förkunnare
från olika samfund. I band III kommer en översikt över
medarbetarnas arbetsuppgifter.
Redaktionen framför härmed ett varmt tack till den stora
medarbetarstaben, som med förenad insats möjliggjort
verket, sådant det nu presenteras för alla intresserade
bibelläsare.
Thoralf Gilbran t
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Det finns många böcker,
men bara en är Böckernas
Bok. En ärevördig och
märklig bok. Boken som
aldrig förlorar sii:i betydelse
för mänskligheten. Boken
som aldrig dör. Klädd i
Orientens färgrika språkdräkt kom den till oss. Född
bland den sanna religionens
prästfolk på jorden. Dess
budskap ropades ut över
Israels berg och kungjordes
i Juda städer. På Sinai höjder och i arabiska öken-

-

trakter begynte man skriva denna bok, och på ön Patmos blev
den fullbordad till ackompanjemang av bruset från Egeiska
havets böljor. Dess budskap nedtecknades i templets kamrar
och i profetskolornas slutna krets. I grottorna vid Adullam
diktade en flykting sina psalmer. Ordspråk blev till i Salomos
praktfulla gemak. En fånge i fängelsegården i J uda konungs
hus fick sina profetior nedskrivna. Under olika tider och i
fjärran länder skrev man: i Susans borg i Persien, vid bäcken
Kebar i Babel, i en tältmakares verkstad i Efesus, bland diskussionslystna vise och sofister i Korint, i en dyster fängelsehåla
i Rom. Många var de som skrev Boken, män från de mest skilda
epoker och levnadsförhållanden: herdar och bönder, konungar
och statsmän, filosofer och diktare, skriftlärde och profeter, en
publikan, en läkare, ett par fiskare. Aldrig eljest har väl en så
brokig samling människor svarat för någon bok. Omkring fyrtio
författare skänkte sitt bidrag, innan boken var färdig, och det
var ett helt och ett halvt årtusende mellan den förste och den
siste. Men då de fullbordat sina böcker, var de icke deras. Det
var Guds böcker. Guds egen bok. Visserligen: det var människor som skrev den. Men sannerligen: Gud inspirerade den.

T ora-rullen, en pergamenrhandskrifr __innehållande de fem M oseböckerna, brukas alltjämt
vid text/ösningen i synagogans gudstjänst.

Dekorativ fris från Ur -

antagligen föreställande nomader på vandring.

Fragment av egyptisk väggmålning, som visar skörd och
tröskning av k orn .

BIBELNS LAND
Bibeln är mänsklighetens bok. Den talar på alla språk, och dess
röst ljuder till jordens ändar. Men den heliga Boken har dock ett
hemland - Israels land, Kanaan. Och eftersom detta land är
Bibelns land, har det på sätt och vis ookså kommit att bliva
mänsklighetens andliga fädernesland.
Vid Medelhavets östra strand, i skärningspunkten mellan tre
världsdelar, ligger »det härliga landet», Dan.11:16. Redan
profeten Hesekiel pekade på att landet låg på »jordens navel»
eller »jordens mittelhöjd», Hes.38:12, och Jerusalem »mitt ibland
hednafolken», 5:5. Kanaan utgjorde en naturlig förbindelseled
mellan forntidens två viktiga kulturområden, Mesopotamien och
Egypten, och de stora karavanvägarna förde genom landet. T.o.m. i vår tid, årtusenden senare, då den kända världen flyttat
ut sina gränser långt ut över alla hav och bergskedjor, kan man
säga, att Israels land i viss mening är beläget i världens centrum,
mitt i hjärtat av den gamla världen.
Egendomligt nog var detta land med sitt centrala läge på Bibelns
tid ändå ett förhållandevis slutet och avstängt land. Profeten
Jesaja skildrar det såsom en inhägnad vingård, Jes.5:1 ff. I norr
höjde sig Libanon och Hermon mot himmelen såsom mäktiga
murar. Medelhavet bildade gräns i väster. En låg men svårtillgänglig kust uppsteg ur havet - utan inbjudande hamnar. J
söder och öster utbredde sig Sinai öken och den stora syriskarabiska öknen.
Själva landet syntes understryka Israels märkliga bestämmelse
att vara ett avskilt folk, som bodde för sig självt och icke ansåg

sig vara lillkt andra folkslag, 4.Mos.23:9, men som likväl skulle
påverka hela mänskligheten. Från Jerusalem skulle lag utgå, och
här, från jordens mittelhöjd, skulle evangelium förkunnas för
alla folk, Jes.2:2 ff.; Luk.24:47.
Det Heliga Landet var litet till ytinnehållet. Cicero lät en gång
undslippa sig anmärkningen, att judarnas Gud måste vara tämligen liiten, eftersom lhan hade givit sitt folk ett så fäet land!
Mellan öken och hav låg . det inklämt, en smal landremsa. Från
Dan i norr till Beer-Seba i söder var det 250 km. På det bredaste
stället mätte landet endast 90 km.
Ute vid havet låg den långa, fruktbara kustslätten. Mellan denna
och bergsryggen innanför utbredde sig ett kuperat område, som
smalnade av norrut. Det kallades Shefala eller Låglandet, ett
vackert landskap med mjuka linjer och låga, sluttande åsar.
I landets längdriktning sträckte sig två bergsryggar från Taunusbergen i norr ända ned till Sina i i söder. Mellan dessa bägge
bergskedjor låg jordens djupaste dal, Jordandalen.
På Jord ans västra sida reste sig en ganska hög bergssträckning,
en fortsä·ttning av Libanon, »det vita berget». Den sträckte sig
genom övre och Nedre Galileen, Samarien och Judeen. Här
mötte man namn sådana som Tabo.r, Gi~boa, Ebail, Gerissim,
Efraims bergsbygd och Juda bergsbygd. I söder övergick berglandet i en högslätt, Negeb; namnet betyder »förbränd» eller
1

Det gamla Jerusalems stadsmur sedd från Kidrons dal.

M esa-stenen med den triumferande inskriften
om moabiterkonungen M esas .framgångsrika
uppror m ot Israels konung (800-talet f .Kr.j.

Konung Salomos tempel i Jerusalem blev genom sin storslagenhet och sin rika
utsmyckning hela folkets stolthet. - Denna bild är en fri reko1utr11ktio11 av
templets interiör, sådan denna avspeglat sig i tecknarens fantasi.

»förtorkad». Från denna platå sänkte sig
landskapet österut ned i Jordandalen.
Denna utgjorde boplats för landets äldsta
befolkning. Den södra delen kallades
Jordanslätten. I dag är denna ett ökenland, men fordom var den »såsom Herrens lustgård», 1.Mos.13:10. Den tropiska
skogen, »Jordanbygdens snår», var lejonens hemvist, Jer.12:5. Från sin källa på
sluttningen av Hermon letade sig Jordan
i forsar och fall ned mot Gennesarets sjö
209 meter under havsytan. Genom J ordandalen slingrade floden sig vidare ned mot
Döda havet, en av världens märkligaste
insjöar, 393 meter under havsytan.
På östra sidan av Jordandalen löpte en
bergsked ja ända från det höga Hermon i
norr söderut i hela landets längdriktning.
Här mötte man namn som Hauran,
Gilead och Abarim. Berglandet reste sig
brant upp ur Jordandalen och övergick
sedan i sluttningar österut ned mot den
syrisk-arabiska öknen, ett torrt och stenigt slättland med få oaser, vilka blott
sällan nåddes av regnet västerifrån.

---- - - -

Landet hade också tvärgående bergssträckningar och dalgångar. Bergsplatån
öster om Jordan var genomskuren av
flera dalar, likaså landskapet ut mot
Medelhavet. Den betydelsefullaste var
den breda dalen norr om Karmel, Jisreels
dal.
Det fanns knappast något ställe i världen
med så stora växlingar och motsättningar
i natur och klimat inom ett så litet område. Här växlade det mellan fruktbara
slätter och avbrända öknar, höga berg
och jordens djupaste dal.
1 norr bevarade Libanon sin vita kam
under stora delar av året, och Hermons
snötäck~a topp kunde skymtas såsom ett
landmärke ända ute vid havet vid J affa
och inne i den arabiska öknen. Från-det
tropiska landskapet nere i Jordandalen
kunde man se upp mot detta snövita berg.
Sådant var det land, som Gud gav Abraham - det land som han hade utsett åt
sitt utvalda folk. Detta var löftets land,
målet för Israels långa ökenfärd från
Egypten, det land som Israels folk försmäktade av längtan efter, då de satt vid
Babels floder och som de sedan drömde
om under två årtusenden i landsflykt.
Detta land var skådeplatsen för de stora
frälsningshistoriska händelserna. Här reste

D en s_iuarmade ljusstaken från Jerusalems tempel bäres i triumf
genom Roms gator. Efter en relief från Titus' triumfbåge.

•

Abraham sitt tält och sina altaren. Här stod Guds tempel.
I detta land vandrade Guds Son omkring och gjorde väl
och hjälpte alla, och på en av höjderna här restes Försonarens kors.
Detta var siarnas, profeternas och apostlarnas land. Här
bodde heliga gudsmän, som tala je drivna av den helige Ande
och skänkte mänskligheten de heliga Skrifterna. Det var
Bibelns land.
Detta lilla land, fjärran från Egyptens och Mesopotamiens
mäktiga floder - landet med höga berg och djupa dalar,
fuktat av himmelens regn och dagg, 5.Mos.11:11, blev
drömlandet i människornas sinnevärld. Israels land blev en
symbol för hopp, symbolen för det eviga fäderneslandet.

BIBELNS FOLK
Bibeln är en judisk bok. Med rätta säger Goethe, att
Bibeln »icke är ett folks bok, den är alla folks bob. Men
vi kan med lika stor rätt säga, att denna bo'.< för alla folk
ändå är ett heiigt folks bok.
Den Heliga Skrift är lika sant män!>klig som den är gudomlig. Guds Ande bor i Skriften, men det gör även ett folks
själ. Det var icke en enstaka människa, som skrev den
heliga boken. Ett folks hjärta bankar där.
Bibeln förtäljer icke endast om en mans upplevelse av Gud,
Översteprästen tillreder lamporna på den sjuarmade ljusstak en.

den skildrar för oss Guds handlande med ett helt folk. Den innehåller icke strödda
anteckningar från ett enda flyktigt människoliv. Den historia, som den skriver,
omspänner århundraden av en nations existens.
Bibeln handlar icke allenast om en utvald man utan om ett utkorat folk. Bibelns
foik är judafolket. Judarnas stora företräde är, att »de hava blivit betrodda med
Guds ord», Rom.3 :2. Och detta är judarnas oskattbara gåva till mänskligheten:
Guds ord.
Att Gud utvalde just detta folk till att bliva uppenbarelsens redskap och bärare,
kommer alltid att framstå såsom något av en gåta. Det är här såsom alltid, när
Gud utväljer: det är en nådens utkorelse. Israel var ingen stor och mäktig nation,
icke något ledande kulturfolk, icke ens något särskilt gudfruktigt folk. Det var ett
folk, som dräpte profeterna och stenade dem som blivit sända till dem. Men till
detta folk talade Gud »många gånger och på många sätt genom profeterna», och
till detta folk har han »på det yttersta av denna tid talat genom sin Son», Hebr.
1: 1-2. Icke åt Roms jurister eller Atens filosofer anförtroddes uppenbarelsen utan
åt Judeens fåraherder, åt fiskare och bönder från Gennesarets stränder.
Undret med Bibeln är bland annat just detta, att den kunde frambringas hos ett
folk som Israel. Och det är ett under, att från detta lilla folk några av mänsklighetens största andar har kommit: Mose, Elia, Jesaja, Johannes, Paulus. Det va1

Judiska konstskal/er. - Rekonstruktion av bronspelare från Salom os tem pel I
Tora-rulle av pergament, m ed bröstp/at/a och klockor I Ljusstake använd vid
tempe/i11vigningsjesten I Utsmyckning föreställande Mose m ed Jagens tavlor.

Väska för förvarinR av böneremsor I FörRylld ljusstake från
synagogan i Padua I Symbolisk framställning av förbundsarken, från de judiska katakomberna i Rom, ca tredje århundradet I Kryddosa av silver från Bevis Marks synagoga.

Kyrkan på Saligprisningarnas berg
vid Gennesarets sjö.

Gatubild från Nasaret.

Gustav 11 Adolf
1594-1632.
Konunf? av Sverif?e.

Genom ett dagligt rannsakande i Guds
ord söker jag väpna mig mot alla frestelser.

Fredrik V
1723- 1766.
Konung av
Danmark.

Jag betygar, att Bibeln är den enda bok,
som ger en människa fullkomlig tröst.
Dessutom har jag däri funnit den sanna
statsklokheten och den bästa ledningen
för en lycklig regering.

Haakon VII
1872-1957.
Konunf? av Norge.

Det enda som .kan rädda världen från
svårigheter och allt ont är att återvända
till gammaldags kristendom med de gamla
kristna värdena, som måste genomsyra
ett folk , om vår kultur skall bestå.

Georg V
1865- 1936. Englands konung.

Den engelska bibeln är, från rent världslig synpunkt, det främsta av våra nationella värden. Och i andlig bemärkelse är
den det värdefullaste som denna värld
kan uppvisa.

Viktoria
1819-1901 . Drottning av England.

Denna bok är förklaringen till Englands
storhet.

Edvard V!
1537-1553. Englands konung.

(Då två svärd fördes fram för att bäras i
kröningsprocessionen:) Annu fattas ett
svärd, det är Bibeln. Denna bok är Andens svärd och har företräde framför
allt annat. Utan detta svärd kan vi ingenting uträtta, har vi ingen makt.

Elisabet
/. 1900. •Queen Moth er> . Drottning, gift
med konunf? Georg Vl av England.

Av egen erfarenhet vet vi, vad Bibeln
kan betyda för vårt personliga liv. Detta

män, som icke endast kunde kalla ned eld från himmelen. Själva stormade de
himmelen! De hörde rösten från Guds tron och bragte sitt budskap till samtiden
- och till alla släkten - med de majestätiska orden: »Så säger Herren! »
Detta lilla folk, hos vilket profeterna levde och verkade och som så ofta förkastade deras ord, detta förhärdade folk, som mötte tuktan med trots och tröst
med tvivel - detta folk blev Skriftens tjänare och väktare. Det blev dess djupa
övertygelse, att den evige, osynlige Guden talade genom dess heliga bok.
Med möda och ofattbar noggrannhet präntade folkets skriftlärde ned sina avskrifter. De räknade bokstäverna, granskade vart ord-tillät inte det minsta fel eller
den obetydligaste avvikelse. Den judiske historieskrivaren Josefus talar om denna
judarnas vördnad för de heliga Skrifterna; genom tidernas växlingar har ingen vågat
lägga till något, taga bort eller förändra någon utsaga. »Delt är en inis,t inkt hos varje
jude att akta skrifterna som Guds anordningar, hålla fast vid dem och med glädje
gå i döden för dem, om det kräves ». Han säger vidare, att medan ingen grek skulle
vilja riskera den minsta oförrätt för att rädda hela nationens litteratur, skulle en jude
hellre lida tortyr och död än förneka ett enda ord i Skriften.
Judarna kunde fela och synda, men aldrig kunde de glömma sin höga kallelse
att vara Herrens folk och väktare av Herrens bok. De vakade över dess renhet, de
värnade den med sitt liv och blod. Till och med under sin långa exil har de tjänat
Guds ord, tagit vara på de gamla profetiska skrifterna, och de är ännu i dag ett
vittnesbörd om äktheten av dessa profetior, vilkas uppfyllelse de själva är
blinda för.
Så är då judarna Bibelns folk - vare sig de är hemma i sitt eget land eller
spridda bland alla jordens folk. Bibeln är en judisk bok, genomträngd och präglad
av detta folks själ - och likväl så högt upphöjd över sin tillkomstmiljö som
Herrens tankar är högre än människors tankar.

GAMLA TESTAMENTET
SOM HELIG SKRIFT I KYRKAN
1. G.T. som Guds ord
Bibeln har blivit till i Guds utvalda folks moderssköte, Gamla Testamentet i den
judiska församlingen, Nya Testamentet i den messianska församlingen, där judar
och hedningar är ett. ~ven denna senare församlings heliga skrifter är dock med
undantag av Lukas' skrifter författade av judar. Det judiska folkets medverkan vid
förmedlandet av den Heliga Skrift omfattar sålunda hela Bibeln.
Bibelns historia och judafolkets är sammanvävda med varandra på ett sådant
sätt, att detta folks historia har blivit en uppenbarelsehistoria.
Det bibliska folkets uppenbarelsevittnesbörd har vuxit fram genom den långa
tidrymd, som sträcker sig från frälsningshistoriens upprinnelse, då Gud begynte
tala med patriarken Abram i Haran, ända fram till den dag, då Jesus Kristus
överlämnade sitt budskap till siaren på Patmos. Den avgörande faktorn i hela
denna historia är uttryckt i orden: »Herrens ord kom till profeten ... » Herrens ord
är hela tiden den historieskapande och dynamiska maktfaktorn, som upprycker
och nedbryter men också uppbygger och planterar, Jer.1: 10. I Bibeln talar den
Gud, om vilken det heter: »Han sade, och det vart, han bjöd, och det stod där. »
I Israels uppenbarelsehistoria bereder Gud genom sitt skaparord plats för sitt rike,
sitt herravälde i världen, först på ett förebildligt och temporärt sätt i Israels teokrati
(gudsvälde), sedan slutligt och som uppfyllelse i kristokratien, det messianska
konungaväldet.
Bibeln hävdar, att Gud har en mäktig plan med att uppenbara sig och tala till
Israel, sitt utvalda folk. Skapelsens Gud sätter igång en frälsningshistoria, vars slutmål är återupprättelse och fulländning av skapelseverket, Apg.3:21. Bibeln
berättar om Guds återlösningsväg i avsikt att hela alla fallets nedbrytande följder.

Den är boken om huru »allt skall bliva upprättat igen » och huru Gud för ett fallet,
gudsfrånvänt släkte tillbaka till sig och sitt förlossande och välsignelserika herradöme. I denna historias centrum står Jesus Kristus - Guds redskap och återlösningsmedlare. Jesus är bokens centralgestalt, och i hans återlösningsverk står
Golgata kors som det högsta beviset på Guds kärlek till världen. Korset innebär,
att Guds uppenbarelsehistoria har nått ett av sina mål. Mot detta syftade hela den
förberedande uppenbarelsen. Försoningens nådastol skulle resas på Golgata. Från
denna framspringer den nya tidsålderns krafter, som åstadkommer uppfyllelsen av
den messianska tidens alla heliga frälsningslöften.
Bibeln är ett väldigt, majestätiskt vittnesbörd om det faktum, att Gud har talat.
Gamla Testamentet lägger i dagen, att Gud har talat »många gånger och på många
sätt till fäderna genom profeterna», Hebr. l : 1. Nya Testamentet vittnar om att Gud
»på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin Son», Hebr.1 :2. Men emedan
det är den evige, levande Guden, som har talat, är Skriften icke endast ett minnesmärke över en forntida gudsuppenbarelse, Herrens ord är ande och liv. Det är
höjt över tiden och har ett aktuellt budskap till alla tider. Gud har »talat ut » med
släktet i sin Son Jesus Kristus, den levande och uppståndne Herren, Ordet, som
genom sina vittnen .alltjämt talar det slutgiltiga ordet om dom och frälsning till allt
vad människa heter, så länge denna tidsålder varar, Matt.24:35 .
Gud har talat så, att hans röst alltfort oupphörligt genljuder genom hela kosmos.
Bibelns förekomst i världen, dess spridning och aktualitet i ständigt nya kulturkretsar och historiska epoker utgör realbeviset för detta faktum: Gud har talat.
Gamla Testamentet är monumentet över Guds löftesord. Allt i det gamla förbundet står i löftets tecken. Alla förordningar och institutioner har löftets karaktär, de pekar på och visar fram emot något som skall komma. Nya Testamentet
är monumentet över Guds uppfyllelseord. Det ord som Gud har talat till oss genom
sin Son, är ett ord, som innebär löftenas fullbordan. Alla Guds löften har i honom
fått sitt ja, därför får de också genom honom sitt amen. Jesus Kristus är det mål,
vartill de tolv stammarnas folk, »under det att de tjäna Gud med iver både natt och
dag, hoppas att nå fram », Apg.26:7.
Bibeln är därför ett väldigt monument även över Guds sannfärdighet. Den är,
när allt kommer till allt, det största gudsbevis, som någonsin givits åt släktet. »Jag
har sagt eder det förrän det sker, på det att I mån tro, när det har skett. » Bibeln
är vittnesbördet om den Gud, som visar sig som historiens Herre, som förutsäger
vad han ämnar göra och som visar, att han har makt att genomföra sina planer
trots allt motstånd. Bibeln visar, att Gud har nått mycket långt i genomförandet
av sina frälsningsplaner. Alla de viktigaste frälsningsetapper, som han förutsade
i det gamla Israels tid, är redan uppnådda: Messias' underbara födelse, hans död
till försoning för världens synd, hans uppståndelse och avgörande seger över
dödens och Satans herravälde, hans himmelsfärd och upphöjelse till Faderns högra
sida, hans mäktiga andeutgjutelse, hans upprättande av den nya förbundsgemenskapen och sin församling. Nu återstår blott »de yttersta tingen » i specifik mening,
de sluthändelser, som är förbundna med Jesus Kristi återkomst i härlighet och
makt, nämligen samlandet av hedningarnas fulltaliga skara och Israels rest.
»Väktare, vad lider natten? » Skriften svarar: »Natten är framskriden, och dagen
är nära », Rom.13: 12. Den stora dagen, Jesu Kristi dag, frälsningshistoriens slutmål, är nära. Hoppet om denna dags inbrott skall icke komma på skam. Bibelns
profetiska ord är som »ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen
gryr och morgonstjärnan uppgår i edra hjärtan », 2.Pet. l:l9. Först när denna
morgon grytt, har Bibeln fullbordat sin tjänst i vår tidshushållning.
2. Gamla Testamentets förhållande till Nya Testamentet .

Den messianska fö rsamlingen har ända från begynnelsen betraktat Gamla Testamentet som sin heliga bok. I begynnelsen utgjorde G.T. faktiskt den enda heliga
skriften i församlingen. Om denna 'heliga Skrift säger Paulus, att den är »ingiven
av Gud » och »nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran

högt skattade arv, som vi kallar brittiskt
Jevnadssätt, har sin k~i !Ja och inspiration
i kristendomens stora ·ideal.

George
Washington
1732-1799. Förenta
Statemas store ledare
och förste president.

Mer ä n allting annat har det rena och
milda uppenbarelsens ljus haft ett förädlande inflytande på mänskligheten och
medfört välsignelse för samhället. Det ä r
omöjligt att styra världen på ett rätt sätt
utan Bibeln.

John Quincy Adams
1767- 1848. Förenta Statemas sjiille
president.
Jag har under många år haft som praxis
att läsa igenom Bibeln en gå ng varje å r.
Så stor är min vördnad för Bibeln, att ju
tidigare mina barn börjar läsa den, desto
fastare blir mitt hopp om att de skall bli
nyttiga medborgare för landet och goda
medlemmar av samhället.

Ambrosius
340-397. Biskop i Milano och e11 av
fornk yrka11s största personligheter.
Den heliga Skrift är ett visdo mens gästabud; rätterna utgöres av de olika böckerna. Det är som om Gud vandrade fram
genom de heliga skrifterna, som vore ha n
närvara nde i dem. N är därför en syndare
läser i Skriften, hör ha n Guds röst.

Sir Francis Bacon
1561-162 1. Engelsk filosof och statsm an, har blivit kallad grundläggaren
av den m oderna vetenskapen.
Två böcker har lagts framför oss, vi skall
studera dem för att de ska Il bevara oss
från att komma ut i villfarelse: först
Skriftens bok, som uppenbarar Guds vilja,
sedan skapelsens b0k, som visar ha ns
kraft.

Oscar Bernadotte
1859- 1953.
Svensk prins.

För egen del har jag vunnit sy ndaförlåtelse och frälsningsvisshet genom löftena i min bibel, och genom vad jag funnit
där har Gud fostrat mig och lärt mig var
vägen i Jesu efterföljd går. Samvetets
röst räcker icke till för den uppgiften.
Bibeln gav mi g frih et, ljus och a ll!.
Bibelns innehå ll iir renaste vatten, som
släcker min törst och renar min sjä l.

Björnstjerne
Björnson
1832-1910.
Norsk skald.

Diktarens ord är som mynt av ädel
metall. Det har sitt värde, men det
präglade slites ~ort, och snart är det inte
längre gångbart. Herrens ord är som
diamanten: det blir aldrig slitet men
tindrar med samma glans till Herrens
sista dag.

John Bunyan
1628-1688. Engelsk
väckelsepredikant
och författare. Hans
allegoriska verk
•Kristens resa• är en
av världens mest
spridda böcker.

De heliga skrifterna var underbara för
mig. Jag såg att den sanning de förkunnade var himmelrikets nycklar. - Jag
började att läsa Bibeln med nya ögon.
Särskilt blev aposteln Paulus' brev till
stor glädje för mig. Från och med nu
var Bibeln alltid i mina tankar. Antingen
läste jag i den, eller också mediterade
jag över dess innehåll. - Jag är aldrig
utan min Bibel!

Robert Burns
1759-1796. Skotsk skald.

Utan Bibeln skulle min poesi lida en
sorglig förlust. - Jag tror uppriktigt på
Bibeln, men jag drages av en mans överbevisning, inte av en åsnegrimma!

Thomas Carlyle
1795- 1881 . Skotsk författare och historiker. En av de stora stilisterna i
engelsk litteratur.

Bibeln är det sannaste som någonsin
blivit uttryckt genom alfabetets bokstäver.
Som genom ett öppet gudomligt fönster
kan man därigenom se rakt in i den tysta
evigheten och fånga glimtar från det
fjärran belägna hemmet.

Sir Winston
Churchill
1874-1965. Englands store ledare
under det andra
l'ärldskriget. Statsman, historiker och
författare. Nobelpriset i litteratur.

Vi tror att den mest vetenskapliga ståndpunkten och mest förnufti°ga inställningen
är den att man tar Bibelns historiska
skildring bokstavligt. - Vi kan vara förvissade om att alla dessa ting skedde
precis så som de är framställda i den
heliga Skrift. Vi vilar i trygghet på
•Skriftens orubbliga klippa•.

i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt
gott verb, 2.Tim.3:16-17. Ett starkare apostoliskt erkännande kan G.T. icke få.
Jesus själv vittnar om att »Skriften icke kan bliva om intet», Joh.10:35. Härmed
åsyftar han G.T. Därför säger han också, att »icke den minsta bokstav, icke en
enda prick av lagen skall förgås, förrän det allt har fullbordats », Matt.5 : 18. För
den uiikristna församlingen såväl som för juda rna var G.T. en samling «heliga
skrifter» med gudomlig auktoritet, dock förstådd och tolkad i uppfyllelsens ljus av
dessa skrifters Herre, Ordet, Jesus Kristus, skrifternas fullbordare, Joh.5:39.
Den kristna församlingen står i organisk förbindelse med den gammaltestamentliga. Den utgör den sköna kronan på det träd, vars stam och rötter den gammaltestamentliga församlingen är, Rom.11: 16 f. Därför kan kyrkan endast höra och
förstå det ord, som har talats till den »genom Sonen », när det höres tillsammans
med det ord, som han talat »till fäderna genom profeterna». Den kan förstå uppfyllelseordet, endast i ljuset av löftesordet, på samma sätt som löftesordet å sin sida
blir helt klart först i uppfyllelsens ljus. Gamla och Nya Testamentet belyser varandra öms·esidigt.
Det är en fundamental förutsättning i Bibeln, att det är samme Gud som
uppenbarar sig i G.T. och N.T. Därför kallas Abrahams, Isaks och Jakobs Gud
Jesu Kristi Fader. Nya Testamentet talar icke mindre än Gamla Testamentet om
Gud såsom vredens och domens Gud. Gamla Testamentet åter talar icke mindre
om Guds kärlek och nåd än Nya Testamentet. Jesus gav oss icke en ny gudsbild.
loke blott den 1gamma~testamentliga gudsbilden utan även det gamma:ltest:amooltliga gudsförhållandet är av samma väsen som det nytestamentliga. Förbunden med
fäderna - även genom Mose - var av samma »evangeliska» grundstruktur som
förbundet i Kristus. Även förbunden i G.T. vilade på Guds fria och nådefulla
utkorelse av syndare till frälsning, och han helgade dem genom förbundsblodet och
sin Ande genom de nådemedel han skänkte i församlingens mitt. Hela den lagiska
uppfattningen av Mose och »lagen » i senjudendomen och på Jesu tid bekämpas
av såväl Jesus som Paulus och utdömes i N.T. såsom en fruktansvärd villolära och
förvillelse, Rom. I 0:2-3 . Gud har aldrig upprättat något på lagrättfärdighet eller
gärningsrättfärdighet grundat förbund med Israel. Alla förbunden var trosförbund,
där allt vilade på tillit till Guds löften om att han skulle vara folkets frälsare och
återlösare. Därför kan det rent fundamentalt heta om det mosaiska förbundet, att
det är >>'e n skuggbHd a·v v;ad som 1skuHe komma ». Alilt ri G.T. är typer (grek. typoi)
och förebilder till den förlossningens nåd och de frälsningsvälsignelser, som Gud
i riklig mängd skall låta komma hela människosläktet till del, när uppfyllelsens
tider i och genom det messianska förbundet är inne, l.Kor.10: 11 ; Hebr.10: 1 ff.
Paulus visar i Romarbrevets fjärde kapitel, att förbundet med fäderna var ett
trosförbund, att alla de troendes fader, Abraham, blev rättfärdiggjord genom tron
allena, och Hebreerbrevets elfte kapitel berättar om huru hela raden av de kända
fromma från G.T.s frälsningshistoria alla levde för Gud i kraft av sin tro. Den rest
i Israel, som förblev trogen mot Herren, var hela tiden en »rättfärdiggörelse av
trn»-församling, Hab. 2:4; Ps.32: 1-2. Lagen, som gavs på Sinai, omintetgjorde
icke löftet, som uteslutande vilade på tro, Rom.4:9-17; Gal.3:17 ff. Lagen »har
därjämte kommit in » icke såsom en ny väg till att vinna livet i Guds gemenskap
utan såsom ett värn för detta liv, vilket redan hade skänkts av nåd. Den blev given
»till undervisning för dem », 2.Mos.24:12, till vägledning »på rätta vägar för hans
namns skull», som är den Helige och som därför vill helga det folk han förlossar.
Lagen var god, när den brukades »såsom lagen bör brukas», nämligen såsom informationskälla rörande Guds vilja med sitt folk och som tuktomästare för alla, som
gör uppror mot denna vilja, l.Tim.1:9-10. Den skulle lära dem att frukta för Guds
vrede, Rom.4:15, och söka nåd i förbundsblodet, Gal.3:24 f.
Endast så fattad bliver den gammaltestamentliga frälsningshistorien ett förspel
till den frälsningshistoriska uppfyllelse, som vi lever i. Så tolkar apostlarna G.T.
till fruktbar undervisning och vägledning för Jesu Kristi församling . Endast så får
apostelns ord mening, då han säger, att »allt vad som fordom har blivit skrivet,

det är skrivet oss till undervisning», Rom.15:4. G.T. är sålunda icke blott en minnesbok över en forntida gudsuppenbarelse, vilken icke längre angår oss, som hör
uppfyllelsens tider till. Det är en åskådliggörande och förebildlig uppenbarelsehistoria för Jesu Kristi församling.
Den urkristna församlingen har tillmätt G.T. en utomordentligt stor betydelse.
N.T. är - såsom en svamp, som i varje por är genomträngd av vatten - i alla
s·ina 's ammanhang och relationer genomträn~ av gamma.ltestamentliga föreställningar och uppenbarelsesanningar. Allt i den nya frälsningsverkli·g heten belyses av det
gamla förbundets teokratiska ämbetsfunktioner och ordningar, frälsnings- och
domshändelser. Detta förhållande hör till det egenartade i den kristna tron. Allt
rör sig omkring förhållandet löfte - uppfyllelse. Det finns i N.T. över 250 direkta
hånvisningar till bestämda ord i G.T. förutom ett mycket stort antal indirekta.
Israels frälsning från Fördärvaren i Egypten genom påskalammets blod är en
förebild till det nya Israels frälsning från vredesdomen genom det nya påskalammets blod, Kristi blod, 1.Kor.5:7. Den mäktiga förlossningen från träldomen i
Egypten är en förebild till den frälsning, som Kristus bragt från träldomen under
fördärvsmakterna. Israels tåg genom Röda havet förebildar dopet till Kristi död
och uppståndelse, den andliga klippa, ur vilken Israel drack under ökenvandringen är en förebild till nattvarden, 1.Kor.10: 1 ff., ökenvandringens frestelser och
prövningar till de kristna livets trångmål osv. Hela Israels förbundsgemenskap
med dess ljusa och mörka sidor utgör en åskådlig, uppfordrande och varnande förkunnelse för den kristna församlingen i dess förbundsgemenskap med Herren.
»Detta vederfors dem för att tjäna till en varnagel, och det blev upptecknat till
lärdom för oss, som hava tidernas ände inpå oss », l .Kor.10: 11 .
Vilken inspiration till kamp för tron och till trohet har icke G.T.s troshjältar
varit i kyrkans historia! Hebr.12: 1 ff. De är den stora sky av vittnen, som likt
skarorna på stadions tribuner ropar uppmuntrande och eggande till dem, som ännu
löper på trons vädjobana, i den tävlingskamp, vilken är förelagd Guds folk. Vilken
tröst har icke Herrens oförskyllda nåd och upprättande kraft i Jakobs och Davids
djupaste fall varit för de fallna i Jesu egen församling!
Vilket avskräckande exempel på otro och olydnad erbjuder å andra sidan icke
flera perioder i Israel! De har skildrats i Skriften för att tjäna »Oss till en varnagel,
för att vi icke skulle hava begärelse till det onda, såsom de hade begärelse därtill»,
l.Kor.10:6. Huru många av dem som blivit frälsta undan vredesdomarna i Egypten,
förlorade icke senare Guds välbehag och nedgjordes i öknen! 1.Kor.10:5. Huru
många kristna, som blivit förlossade genom Herrens nåd, har icke sedan blivit efter
på vägen! Giv akt på Israel - »för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet»! Hebr.3: 11.
Framför allt visar emellertid G.T. sin enastående profetiska funktion därigenom
att Bibelns huvudperson - han som är hela Skriftens underbara centrum, och som
sammanbinder allt, bakåt i frälsningshistorien till dess begynnelse, och framåt till
dess slutliga fulländing - skildras och målas med den gammaltestamentliga profetians färger och drag. Han är tecknad i konungapsalmernas lovprisande av den
rättfärdige och mäktige Herrens Smorde, . vilken skaffar de förtryckta och eländiga
rätt och vilken såsom prästkonung förmedlar gemenskapen med Gud - i Jesajas
djupa sånger om Herrens tjänare, som förnedrad och lidande giver sitt liv till försoning för folkets synder - i Danielsbokens hemlighetsfulla syner av den himmelske Människosonen, som kommer med himmelens skyar och mottager rike,
makt och världsherravälde.
De som icke känner Jesus såsom G.T.s Messias, bör på nytt fördjupa sig i profetians bild av honom. »0, huru oförståndiga ären I icke och tröghjärtade till att
tro på allt vad profeterna hava talat! Måste icke Messias lida detta, för att så ingå
i sin härlighet? Och han begynte att genomgå Moses och alla profeterna och uttydde
för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom », Luk.24:25-27.
Gamla Testamentet var Jesu Kristi bibel. Jesus själv andades och levde i Skrifterna, som han under sina regelbundna besök i synagogan rikligen hörde föreläsas,

Bernhard av Clairvaux
i090-/ I 53. Sin tids ledande kristna pe•·sonlighet, kallad •tolfte århundradets religiösa geni•.
Ordet är levande och verksamt. Så snart
det kommit in i mitt inre, väcker det
min slumrande själ. Det rör, uppmjukar
och sårar mitt hjärta. Ordet förstör och
aterställer, det upplyser mörkret och
öppnar stängda rum.

August
Strindberg
1849-1912. Svensk
författare. En av dl'
största språkkonstnärema i svensk
litteratur. På sin
dödsbädd sade han,
i det han lade sin
hand på Bibeln:
Nu har jag gjort upp bokslutet med denna
världen. Här finns det enda rätta.

James Dwi9ht Dana
1813-1895. Amerikansk mineralog och
geolog. Professor vid Yale University .
Den stora, gamla boken står alltfort!
Och denna gamla jord - ju fler av dess
blad som vändes och begrundas. desto
mer kommer de att stödja och illustrera
bladen i den heliga Skrift. Det kan inte
bli fråga om någon konflikt eller motsägelse mellan de två boksamlingarna
av den Store Författaren. Båda är hans
uppenbarelse till människorna. Den första
berättar om harmonier. som är komponerade av Gud själv och som stiger upp
ur den djupa forntiden och stiger ända
tills• de når den höjd, där människan
kommer in i bilden. Den andra undervisar om människornas förbindelse med
sin Skapare och talar om vida högre
harmonier i den eviga framtiden.

Charles Dickens
1812--1870. Engelsk
författare, populär
på grund av sin
enastående berätta:·kons1.

Det är den bästa bok, som världen
någonsin känt eller kornmer att känna,
emedan den ger dig de bästa föreskrifter.
varefter en mänsklig varelse, som vill
vara sann och plikttrogen, kan ställa sitt
liv.

Fjodor M. Dostojevskij
1821-188 1. Rysk författare; hans verk
ar översatta till alla kulturspråk.
Jag vill a nbefalla di g att läsa igenom hela
Bibeln i rysk översättning. - Man kommer fram till att mänskligheten inte äger
och aldrig kan komma i besittning av
någon an na n bok av samma betydelse.

Owight
Eisenhower
f . 1890. Amerikansk
president. Överbefiilhavare för de allierade styrkorna under
det andra världskriget.

l högsta bemärkelse är Bibeln för oss
den enastående skattkammaren av eviga,
andliga sanningar. I den mest handgriplig~mening är den den första och oumbärli'g aste inspirationskällan för Amerikas
liv och frihet.

Ralph W. Emerson
1803-1882. Amerikansk filosof och
diktare.
Bibeln kan inte bli sluten förrän den
siste store mannen är född! - Vördnad
för Skriften är en bestå ndsdel i civi lisationen.

Erasmus av Rotterdam
1466-1536. En av renässanshumanism ens m est berömda m än, författare.
Om kyrka ns skepp ej skall uppslukas av
sto rmen, måste man tillgripa det enda
ankare, som kan riidda det, nämligen det
gudomli ga ordet, vilket, utgånget från
Faderns sköte, ännu lever, ta lar och
verkar i de evangeliska skrifterna.

Nathan
Söderblom
1866-1931 . Svensk
iirkebisko p. religionsforskare.

Har man ej för litet besinnat, att Bibeln
är grunden, på vilken människan har att
bygga sitt andliga liv? - Med Bibeln
förhåller det sig helt enkelt så, att den
som inte känner någon a nnan bok men
har Bibeln och läser den, äger en sjä lens
rikedom och bildning och visdom, bredvid vilken den är klent försedd. som h a r
och kan alla andra böcker i världen me n
inte den heliga Skrift.

Michael Faraday
179 1- 1867. Engelsk fysiker, direkrih
uch professor vid R oyal lnstit11tio11 , en
av Englands m est geniala vetenskaps111ii11.
Varför skall människorna gå vilse, när
de har den vä lsignade Bibeln, som kan
vägleda dem ?

Henry Ford
1863- 1947. A m erikansk ind11stri111a11 oc:h
kulturperso nlighet.
Allt vad jag vet om godhet, sanning, redbarhet oc h idea lism har jag lärt från
Bibeln. I sko lan lyssnade jag varje morgo n, nä r ett kapitel fästes, innan vi började våra lektio ner, och det var d å jag
lärde känna och respektera den heliga
boken. Jag har a ldrig upphört att betrakta Guds o rd, och finge jag som jag
ville, så skulle ett kapitel ur Bibeln varje
morgon läsas i varje skolsal i vårt land.

och som även flitigt reciterades i hans hem. Alla judar kunde från barndomen och
ungdomen stora avsnitt av Skriften utantill. Maria och Josef hörde till de fromma
kretsar i Israel, som ivrigt närde sin invärtes människa med Herrens ord, och Jesus
har säkerligen i likhet med andra barn blivit undervisad i Guds ord, Luk.2:52.
Detta ord var han i sin ande och sitt hjärta så innerligt förenad med, att han tillägnade sig det med en mottaglighet, som tidigt väckte de skriftlärdes förundran.
Jesus behärskades av en stark passion för det som var skrivet: »Det är skrivet.
Det är ock skrivet. » »Skriften kan icke Miva om intet. » Med alil kraft undanröjer
han missuppfattningen, att han skulle vilja upphäva Skriften. »I skolen icke mena,
att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för
att upphäva, utan för att fullborda », Matt.5: 17. Det paradoxala i Jesu uppfyllelse
av Skriften är emellertid, att den samtidigt som den är en stadfästelse också innebär ett upphävande i den meningen, att G.T. sättes åsido i det att uppfyllelsen
bryter in. Men genom detta »åsidosättande» förverkligas just det som G.T. avser
och föregriper såsom »skuggbild ». Uppfyllelsen förmedlar saken själv. G.T. innehåller »allenast. en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv
finnes hos Kristus», Kol.2: 17.
Jesus förverkligar hela teokratiens ide, alla de frälsningsfunktioner, som konung,
präst och profet representerade i Israel. H an fullkomnar och fullbordar försoningsblodets och ceremoniallagarnas funktioner. Han fullbordar Mose uppgift att föra
Guds etiska vilja fram till förverkligande i Guds folk. Han återupplivar och förnyar alla Guds frälsningsförmåner och välsignelser i det nya förbundets gudsfolk.
Allt detta beflitar sig de nytestamentliga skrifterna om att visa.
Åtskilligt i G.T. är måhända svårt att förstå, kan förefalla dunkelt och främmande av det skälet, att vi här rör oss i en annan kulturkrets än vår egen, nämligen
bland Orientens folk och länder, därtill i en tid, så avlägsen vår egen, borta i forntida sekler. Både sociala, politiska och kulturella förhållanden är helt annorlunda
än dem vi känner i vår kulturkrets. Den som vill tränga in i sin Bibel, behöver
därför vägledning.
Men undret med Bibeln ä r, att denna gamla bok, trots sin ålder och vårt avstånd från de platser och den tid, där källorna till den bibliska tron rann upp, ä r
världens »bestseller», en förunderlig bok, som engagerer både lekt och lärd. Den är
folklitteratur av rang. - Intet folk har en historia lik Israels, ty med ingen historia
är den levande Guden så förbunden. Här klappar hela historiens hjärta. Här är
dramatik och rörelse - här ä r upptakten till världsomskapande händelser. I detta
folks historia skapar Gud icke endast profanhistoria så som han i egenskap av
historiens Herre gör i hela världen, utan frälsningshistoria med syfte att »i tidernas
fullbordan » upprätta »himmelriket» . 1 Israel sker förberedelsen och upptakten
härtill. Detta folk s historia angår därför alla nationer ända från begynnelsen,
I .Mos. 12: I f. 1 Israel skall alla folk välsignas. Israel utkoras för den höga uppgiften att vara H errens tjänare bland nationerna. Denna uppgift har bragt Israel de
bittraste smä rtor men också skänkt det nåd och välsignelser framför alla andra folk.
Israels ovärderliga företräde är att det trots all sin brist har varit troget mot sitt
uppdrag att bringa Guds oförfalskade ord till släktena, icke endast Herrens fräisningslöften utan även alla domsord, även profetians osminkade sanning om det
utvalda gudsfolkets synd och förhärdelse, olydnad och otro. G .T . är i sanning icke
en bok, som förhärligar Israel. Boken förhärligar endast Herren, hans väldighet i
domen men först och sist hans storhet i nåden. G.T. utgör en enda kommentar till
de nytestamentliga orden: »Där synden överflödade, där överflödade nåden ännu
mer. »
Den som rätt läser G .T., kommer icke att högmodas eller klaga över det gammaltestamentliga gudsfolkets tragiska fö rhållande till sin Gud. Israels historia är
mänsklighetens. Den är spegeln, som visa r, vad köttets sinne är: fiendskap mot
Gud. Den visar vad som bor i oss alla av otacksamhet och olydnad
mot Gud. Israels historia har upprepats i kyrkans historia, blott på ett ännu
allvarligare sätt. Avfallet i församlingen innebä r icke allenast ett förakt för »före-

bildernas nåd», utan för »uppfyllelsens nåd», otro icke blott mot Guds ord till
fäderna genom profeterna utan mot vad Gud talat genom sin Son, Hebr.1: 1 ff.
Den läser därför G.T. rätt, som däri upptäcker sin egen synd och som därvid
lär att frukta Guds vredes makt och att sätta sin förtröstan till Guds uthålliga och
oändliga kärlek till syndare, hans förbundstrohet mot de trolösa, hans sannfärdighet i sitt löfte om att skänka frälsning till de förtappade och uppsöka det vilsefarande.
G.T. är boken om den Gud, som är de anklagades rättfärdiggörare, de svagas
förlossare, de hjälplösas hjälpare, de maktlösas styrka. Det är boken om den Gud,
som har sagt: »Jag bor i helighet uppe i höjden men ock hos den som är förkrossad
och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de
förkrossades hjärtan», Jes.57: 15. Den som förstår detta ord, säger Luther, förstår
icke endast G.T. utan hela den Heliga Skrift, och »han är genom detta ord allena
en doktor i teologi»!
Enär uppenbarelsen är en framåtskridande, historisk uppenbarelse, kommer allt
i G.T. att stå på förberedelsens plan. Här rör det sig om en förbundsgemenskap,
som varade till dess tiden var inne för en bättre ordning. Först och främst bör man
beakta, att Gud i Israel anpassade allt till den förberedande omyndighetsnivå, på
vilken Israel stod. N .T. erbjuder därför en rikare uppenbarelsefullhet än G.T. Därför skall icke hela N.T. pressas in i G.T. N.T. förnekar aldrig G.T.s uppenbarelseinnehåll, men det bringar detta till fullbordan.
Kristus är Bibelns enhetliga centrum. Han är själva kristalliseringspunkten; allt
i Skriften skall förstås och tolkas i sitt förhållande till honom. Om honom handlar
djupast sett allt i G .T . Hela den gammaltestamentliga uppenbarelsehistorien syftar
till att bereda vägen för honom. Den skall överhuvud taget »giva dig vishet, så att
du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus», 2.Tim.3: 15. »I rannsaken
•skrifterna, därför att I menen eder i dem hava evigt l1i·v; och dett är dessa som vittna
om mig », Joh.5:39. Först när G.T. fått leda människan fram till Jesus Kristus, som
skänker henne evigt liv, har G.T. fått fullborda sin av Gud givna uppgift.
3. G.T.s tillkomst och kanonbildning.

En genomgång av hela G.T. kräver ihärdigt och tålmodigt studium. Materialet
är kompakt, sammanträngt och delvis även svårfattligt utan vägledning. G.T. är ju
icke heller en enda bok utan en stor samling av böcker - icke mindre än trettionio
skrifter.
Judarna indelade för överskådlighetens skull sin religiösa skatt i tre delar: lagen
(tora), profeterna (nebiim) och skrifterna (ketubim), jfr. Luk.24:27. Bland dessa
ansågs lagen vara den viktigaste.
Lagen betecknar de fem Moseböckerna (Pentateuken). Dessa begynner med
skapelseberättelsen och avslutas med skildringen av Mose död på berget Nebo.
De utgör det mäktigaste historiska berättelseverk, som världslitteraturen känner.
I judendomens tid - tiden efter landsflykten - kom Jagen och'lagstudiet att framför de övriga delarna av Skriften tilldraga sig det största intresset. Dyrkan av
»Mose » och »Lagen » ledde till en ödesdiger utveckling av Israels religion efter
exilen. Man utarbetade en lagreligion, som utmynnade i Talmudjudendomens
förstenade lagträldom.
Till profeterna räknas de fyra äldre profetskriiftema: Josua, Domarboken,
Samuels- och Konungaböckerna samt de fyra senare profetiska skrifterna Jesaja,
Jeremia, Hesekiel och samlingen av de tolv »mindre » profetskrifterna.
Skrifterna omfattar alla de övriga böckerna, bland vilka de poetiska utgör en
väsentlig del.
·
I senjudendomen var »lagen och profeterna» ett sammanfattande namn för hela
G.T., jfr Apg.24:14.
Den judiska kanon är egentligen representerad av två huvudtyper. Den palestinensiska (massoretiska) motsvarar den som finnes i vår bibel. 1 den alexandrin-

N. P. Wetterlund
1852-1928. Svensk förkunnare, författare till • Andens lag•.
Herren lovar blott att taga vara på dem
som tagi't vara på hans ord. Ty så säger
han ju: •Emedan du tagit vara på ordet
om min ståndaktighet, så skall ock jag
taga vara på dig.• Så långt som du gått
i att hå lla hans ord, så lå ngt skall han
hå lla om dig i din lidandestid. Så rädd
och så öm, som du varit om hans bud,
så rädd och så öm skall han vara om dig
i nödens tid.

Galileo Golilei
1564-1642. B erömd italiensk fysiker,
astronom och filosof.
Jag tror att avsikten med den heliga
Skrift var att överbevisa människorna
om de sanningar, som är nödvändiga till
frälsning och som varken vetenskapen
eller andra medel kunde framställa på
ett trovärdigt sätt, men endast den helige
Andes ljus.

W. E. Gladstone
1809-1898. Brittisk
premiärminister, av
skotsk börd. En av
En!(lands stora statsmän. Fick hederstiteln •the grand ofri
man •.

Den heliga Skrift är e n orubblig klippa.
- I kammarens enslighet, ·i nattens tystnad, på sjukbädden inför döden kommer
Bibeln till oss; dess olika ord bär olika
budskap, helande, lugnande, lyftande,
stärkande, manande. Ja, ä n mer än detta,
mitt i havets svallande vågor, i folkförsamlingen, på gatan eller torget. när allas
tankar synes riktade på jakten efter ära,
sanning eller nöje, även där höres det
heliga bibelordets sakta susning, och
själen, buren av något välsignat ord, får
vingar såsom duvan, så att den kan flyga
bort och finna ro.

Billy Graham
j. 1918. Amerikansk
viickelsepredikant.

Har vi blivit satta i denna tillvaro av en
e ller annan okänd skapare utan att kunna
veta något om varifrån vi· kom, varför
vi är här och vart vi är på väg? Nej. vi
har en kodbok. Vi har en nyckel. Vi har
ett källmaterial med auktoritet. Det finns
i den gamla historiska bok, som vi kallar
Bibeln. Genom tidsåldrarna har den
1-.ommit till oss. Den har gått genom så
många händer, har framställts i så många
former - och har övervunnit a lla angrepp. Varken barbarisk vandalism eller
civiliserad vetenskap har kunnat komma
åt den. Varken bål eller skepticismens
löje har lyckats tillintetgöra den. Genom
mänsklighetens många mörka tidsåldrar
har dess härliga löften förblivit oförändrade. - Låt oss nu, när vi synes närma
oss en ny avgörelsens timme i världshistori'en, åter granska denna odödliga
visdomens och profetia ns bok.

U.S. Grant
1822-1885. Förenta Staternas president.
Överbefälhavare 1864 för Nordstaternas
här i inbördeskriget.

Håll fast vid Bibeln som vår frihets
ankare. Skriv in dess föreskrifter i edra
hjärtan och praktisera dem i edert liv.
De framsteg, som sann civilisation har
gjort, härrör från denna boks inflytande,
och vi' bör se upp till den som vår ledare
i framtiden.

Horacy Greeley
1811-1872. Amerikansk journalist och
politiker, grundare av •The New York
Tribune•.

Det är omöjligt att vare sig andligt eller
materiellt förslava ett bibelläsande folk.
Bibelns sanningar är grundvalen för
mänsklig frihet.

Gregorius den store
540-604. Romersk påve 590-604.

Bibeln är en ström, vari elefanten kan
simma och lammet vada.

Johann Wolfgang Goethe
1749-1832. En av
Tysklands stora
skalder. Betydande
filosof och vetenskapsman.

Må bildning och vetande gå fram åt och
människoanden göra hur stora framsteg
som helst, de kommer dock aldrig att
övergå kristendomens höghet och sedliga
kultur, sådan den strålar och lyser i
evangelierna. - Jag för min del älskar
och värderar Bibeln, ty den allena har
jag att tacka för min moraliska bildning.
- Jag kan därför icke tåla dessa orättvisa, hå nande och misstydande anfall,
som göres mot denna höga bok.

Hans Nielsen
Hauge
1771-1824. Guds
'W!l!lllJl<z:';::iJj stora väckelseredskap i Norge på
1800-talet. Han
skriver i testamentet
till sina vänner:

Det heliga Guds ord, först Jesu lära.
sedan apostlarnas och profeternas skrif·er, å långt de angår själens väse n, tro
oc__ moral, må vara er allra heli gaste och
:cäraste skatt.

Sven Hedin
1865-1952. Svensk forskni11gsresa11de,
författare.

Aldrig har jag läst Ga mla Testamentet
med större uppmärksamhet och med
varmare intresse än under de dagar, då

ska (Septuagintas kanon) finnes de s.k. apokryferna, sen judiska skrifter, vilka på
palestinensisk mark icke hade vunnit anseende såsom profetiskt inspirerade. De
alexandrinska judarna förutsatte, att den profetiska anden verkade längre i Israel
än judarna i hemlandet menade. Dessa räknade med att profetians ande slocknade
med Malaki.
Då Septuaginta (den grekiska översättningen av G .T. från tiden före Kristus)
blev de kristnas bibel ute i de församlingar, vilka uppstod som en följd av den
kristna missionen, och över huvud taget bland de grekisktalande kristna, fick de
apokryfiska skrifterna ingång i kyrkan. De ingick i den latinska kyrkobibeln
Vulgata, som blev normerande för den romerska kyrkan på tridentinska kyrkomötet
år 1546. Inom de reformatoriska kyrkorna kom man däremot i regel att antaga den
palestinensiska judendomens kanon. De apokryfiska böckerna blev dock icke alltid
utelämnade; de medtogs såsom »böcker, vilka icke aktas lika med den Heliga Skrift
men som dock är nyttiga och goda att läsa» (Luther).
I fullständiga svenska biblar och i specialutgåvor av apokryferna ingår tio apokryfiska skrifter. Till dessa hör 1. och 2. Mackabeerböckerna, Judits bok, Tobits
bok, Tillägg till Esters bok, samtliga med berättande innehåll, vidare den s.k.
vishetslitteraturen, till vilken räknas Visheten; Syrak och Manasses bön; i dessa
sistnämnda böcker är det uppbyggliga elementet starkt framträdande. Efterlikningar
av profetiska skrifter är Baruks bok och Tillägg till Daniels bok. Bland andra
böcker, som räknats till apokryferna, kan nämnas: 3. och 4. Mackabeerböckerna,
3.Esraboken och Jeremias brev. Apokryferna erbjuder värdefull kunskap om
judendomens historia och religiösa liv, men de är underlägsna de kanoniska
skrifterna på palestinenisk grund i fråga om profetiskt djup och andlig kraft. Det finns också en mängd andra judiska skrifter, vilka oftast kallas pseudepigrafer.
Till dessa hör bl.a. Jubileerboken, Salomos' psalmer, Henoksböckerna och 4.
Esraboken.
Enligt judisk tradition är Esra grundläggaren av den gammaltestamentliga kanon.
Ar 557 f.Kr. skall han under profetisk inspiration ha dikterat innehållet av allt,
som stod i de heliga skrifterna, som gick förlorat vid Jerusalems fall. Detta är
emellertid endast en legend.

NYA TESTAMENTET SOM GUDS ORD
l. Evangelieskrifterna.

Medan Gamla Testamentet har kommit tiill under en tidrymd av många sekler
och har bakom sig en vidlyftig litteraturhistorisk process, har de nytestamentliga
skrifterna framkommit i loppet av en ganska kort tid, ca 50 år. De heliga tilldragelserna omkring Jesus Kristus, som innebar uppfyllelsen av de heliga skrifternas
messianska profetior, förlänade även berättelsen om dessa en helig karaktär.
Historien om Jesus - Guds Helige - var helig historia, gudomlig frälsningshistoria i högsta potens. Denna historias viktigaste tilldragelser blev kärna och
stjärna i det urkristna frälsningsbudskapet, kerygma. I sin predikan i Kornelius'
hus gör Petrus en sammanfattning av de heliga tilldragelser, vilka utgör detta apostoliska frälsningsbudskap. »Det ord som han har sänt till Israels barn för att
genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid,
det ordet kännen I, den förkunnelse, som gick ut över hela Judeen, sedan den hade
begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade - förkunnelsen om Jesus
från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom
som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens
våld; ty Gud var med honom. Vi kunna själva vittna om allt vad han gjorde både
på den judiska landsbygden och i Jerusalem; likväl upphängde man honom på trä
och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit

honom bliva uppenbar, väl icke för allt folket, men för oss; som redan förut av
Gud hade blivit utvalda till vittnen, och som åto och drucko med honom, sedan han
hade uppstått från de döda. Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han
är den som av Gud har blivit bestämd att vara domare över levande och döda.
Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på
honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn », Apg.10:36-43.
Detta budskap med sin höjdpunkt i Jesu död och uppståndelse ligger till grund
för de evangeliska skrifterna och har givit ramen för den evangeliska berättelsen.
Apostlarna har såsom speciellt utvalda redskap varit ögonvittnen till »de kraftgärningar och under och tecken », vilka Gud utförde genom Jesus mitt ibland folket.
Det är dessa män, so m uitfiormat d essa berättelself ooh givit dem dems fasta, koncentrerade form, redan innan evangelisterna nedtecknade dem . De har också sedan
vakat över denna underverks- och berättelsetradition och bevarat den från att
urspåra genom inflytande från legendbildning och folkfantasi. Apostlarna hävdar
mycket bestämt, att de endast berättar vad de själ~a »sett och hört » i personligt
umgänge med Herren Jesus, Joh.19:35; 21 :24; Luk.1 :1ff.; 2.Pet. 1:16; 1.Joh.1: 1 ff.
Deras sätt att berätta undanröjer varje tvivel på att det rör sig om historiska tilldragelser och fakta och icke om »klokt uttänkta fabler» (mythoi, myter), när de
kungör för oss Herrens Jesu Kristi makt. »Vi hade själva skådat hans härlighet »
deklarerar Petrus, 2.Pet.l: 16. Lukas säger också till sin vän Teofilus, i prologen
till sitt evangelium, att han endast ämnar skriva om »de händelser, som bland oss
hava timat », alltså realhistoriska fakta, och att han därför äm nar berätta »i enlighet
med vad som blivit oss meddelat av dem, som från begynnelsen själva voro åsyna
vittnen och ordets tjänare (Jesustraditionens bärare - apostlarna) », Luk.l :2. Han
är angelägen om att försäkra sin vän, att han även själv såsom historiker har undersökt och efterforskat allt »ända från begynnelsen », »så att du kan inse, huru tillförlitliga de stycken äro, i vilka du har blivit undervisad », Luk.1:1-4.
Allt det talstoff från Jesu mun, som evangelierna överlämnar, har från första
början betraktats som heligt gudsord. Jesus erkändes alltifrån begynnelsen såsom
»en profet, mäktig i gärningar och ord inför Gud och allt folket », Luk.24: 19.
Men det dröjde icke länge förrän lärjungarna begynte tro på honom också såsom
Messias. Jesus avlade också ett självvittnesbörd, som sprängde profetkallelsens
gränser. - Allas ögon och öron väntade på honom, och man förundrade sig över
»de nådens ord, som utgingo från hans mun», Luk.4:22. Så som han talade hade
ingen människa förut talat, Joh.7:46. Han talade med en auktoritet och en myndighet, som endast Guds eget sändebud bn äga, icke såsom de skriftlärde och
fari seerna, vilka eljest förkunnade Guds ord i Israel, Matt.7:28-29.
Den tradition av Jesus-ord, som finns i de synoptiska evangelierna, utgör icke
endast till innehållet utan även till formen ett tillförlitligt överlämnande av Jesu
fö!ikunnelse . I de.n höres icke aillenast den urkri,sitna församlingens röst utan
Jesu egen.
Vi vet i dag inte så litet om huru traderandet av Jesu förkunnelse har gått till.
En muntlig traditionsprocess har försiggått, innan allt blev nedtecknat i evangelieskrifter flera decennier efter Jesu död. På judisk mark rådde nämligen mycket
bestämda lagar för muntligt överlämnande av heligt traditionsstoff. Bland de skriftlärda och deras lärjungar hade utarbetats bestämda metoder för överlämnandet av
»de äldstes stadgar», ett väldigt traditionsmaterial från århundraden tillbaka, som i
judendomen betraktades såsom heligt i samma grad som det skrivna gudso rdet; ja,
man sökte göra gällande, att det härstammande från Mose själv. Detta stoff överlämnades muntligt från generation till generation och nedtecknades först i Mishna
omkring 200 år e.Kr. överlämnandet av detta stoff anförtroddes icke synagogans
medlemmar i allmänhet; denna uppgift anförtroddes åt en utvald och därtill
'bemyndigad grupp skriftlärde. Vid memorering skulle dessa föreskrifter läras utantill utan att ett enda ord utelämnades eller tillades. Det rörde sig om ett strängt
kontrollerat och omsorgsfullt traderande av stoff från en person, som var be-

jag besökte Babyloniens. Assyriens o<.:h
Nineves ruiner. Berätte lser so m förr
hördes som sagor och fab ler, förva ndlades till verkli ghet. Kungar vars namn
man förut bara hade en flyktig kä nnedo m om: T iglat-Pi leser, Salmaneser, Sanherib, Nebukad nessar, passerar inte längre
ens inre som sku ggor utan som levande
gesta lter. - Ma n får ett mä kt igt intryck
av hur bo kstavli gt profetians fö rutsäge l~er om den stora stadens tillintetgörelse
ha r gått i uppfylle lse.

John Wesley
1703- 179 1. Enf{elsk
predikant.
M etodismen.i· f{rundlägf(are.

Jag är en dags lä nda som flyger fra m
genom livet liksom e n pil geno m luften.
Jag är en ande som kommer frå n G ud
och återvä nder till Gud. Jag svävar nu
över det sto ra bråddjupet. N ågra ögonblick härefter ser man mig inte mer. Jag
hamnar i en oföränderlig evighet. Jag
behöver veta en sak - vägen til l himlen,
hur jag i trygghet skall kunna stiga i
la nd på den lyck li ga stranden. Gud själv
har nedl åt it sig till att lä ra mig vägen.
Ha n har skrivit ned den i' en bok. Ack,
giv mig denna bok! För a llt i världen,
giv mi g G uds bok' Nu har jag den, här
är kunskap nog för m ig. Jag vill vara
c·n boks ma n. H är är jag så ledes, fjärra n
ifrå n människors oroliga ävlan . Jag sitter
här a lle na - endast Gud är här. I ha ns
närvaro öppna r jag ha ns bok och läser
den, och avsikten med mitt läsande är att
finna vägen till himlen.

Thomas Huxley
1825-1895. Engelsk biolog och ve/en.1kapsman.
Bibeln har blivit ett Magna C harta det stora frihetsbrevet fö r fatt iga och
förtryckta. Mänsk li gheten har icke råd
att undvara den.

Andrew Jackson
1767-1845. F ören ta Statemas sjunde
presidenl.
Denna bok ä r den klippa, som vår republik vilar på .

Flavius Josefus
37-100 e.K r. Judisk historieskrivare.
De mä n, som författat Gamla Testamentets he li ga böcker. har skrivit efter
de n in givelse, som kommer frå n G ud.

Justinus Martyren
död 165. Lärare i filosofi i Min dre A sie11.
~risten apo loget . Led martyrdöden.

Låt er unde rvisas av det gudomliga ·'.lrdet
oc.: h lär känna den oförgänglige Konungen - hans o rd är vår stä ndi ge vägvisare
- det förmå r att jaga de hiiftiga lidelserna på fl ykte n och lär oss att dä mpa den
eld, som brinner i våra själar.

Immanuel Kant
1724-1804. Tysk
filosof, riiknas i allmänhet som den
nyare tidens störste
filosof.

Bibeln är den ädlaste skatt. Den förutan
vore jag en olycklig människa. - Ni gör
väl i att söka er tröst i evangeli'u m, ty det
är den outtömliga källan för all sanning,
som när förnuftet har genomsökt hela
sitt fält, inte står att finna någon annanstans.
'

Helen Keller .
f. 1880. Amerikansk
furfattarinna. Blev
blind och dövstum
före två års ålder
och har blivit en av
i·år tids kul111rperso11ligheter.

Jag började läsa Bibeln långt innan jag
kunde förstå den. Nu tycks det mi g
underli gt, att det skulle ha funnits ~ n tid,
då min själ var döv för dess underbara
harmonier. - Hur skall jag kunna berätta om de härligheter jag har funnit i
Bibeln? I många år har jag läst den med
,fandigt växande glädje och inspiration.
jag älskar den som jag icke älskar någon
annan bok. - Bibeln ger mig en djup.
trösterik känsla av att • de ting som sy nas,
de vara allenast en tid. men de som
icke synas, de vara i evighet>.

William Thomson Kelvin
1824-1907. Engelsk fysiker .
Det finns intet fastslaget faktum inom
vetenskapen, som strider emot något påstående i den heliga Skrift.

Johannes Kepler
1571-1630. Tysk asrro110111 , kiind som
uppräckare av de tre k eplerska lagarna
0111 planetemas gång.
Den dag är nära, då man skall erkänna
den rena sanningen i naturens bok såvä I
som i den heli ga Skrift och fröjda sig
över harmonien mellan båda dessa uppenbarelser.

Sören
Kierkegaard
18 13- 1855. Dansk
fifrfa ttare och
religionsfilosof.

Hur högt viirdt:sätter du Guds ord? Säg
nu icke, att du aktar det så dyrbart. a tt
intet ord kan utsäga det, ty man kan

myndigad till att förfoga över det, till en annan, som speciellt utvalts att lära sig det.
Idealet bland rabbinernas lärjungar var: »Jag har icke talat ett enda ord, som jag
icke hört från min lärares mun ». Man skulle vara lik en cistern: icke förlora en
droppe av det m an fått sig överlämnat.
Jesus uppträdde som lärare och samlade liksom rabbinerna lärjungar omkring
sig. !nom den stora skaran av lärjungar utvalde han åt sig de tolv icke minst med
tanke på uppdraget att överlämna till hans församling det heliga gudsord och den
uppenbarelseförkunnelse, som utgick ur hans mun. J esus synes ha använt sig av
rabbinatets metoder för att bevara och på ett tillförlitligt sätt överlämna sitt ord.
Han skrev ju inte själv, och icke heller hans lärjungar nedtecknade från begynnelsen
vad de hörde. Men det slutliga och eskatologiska ord Gud ville tala till oss genom
Sonen, har icke överlämnats på ett tillfälligt och otillförlitligt sätt. Det förhåller sig
icke så som somliga menar, att Jesus predikade fritt och obundet och att hans lärjungar sedan endast erinrat sig en mindre del av det hela samt nedtecknat sådana
brottstycken, uppblandade med för~am lingens egen förkunnelse .
Nej, Jesus har sannolikt i likhet med rabbinerna framfört läroutsagor, etiska bud,
visdomsord etc. so m sammanfattande, utmejslade koncentrat av sin förkunnelse .
Dessa har han predikat över (parafraserat och utlagt) för att sedan på nytt repetera
och memorera dem med sina lärjungar. Jesu »tal » i evangelierna är ju uppenbarligen icke tal i vanlig mening utan just samlingar av Jesusord, vilka var för sig
representerar relativt små självständiga innehållsmättade enheter och var för sig
innehåller koncentrat av hans lära.
Flera förhållanden giver vid handen, att det måste ha tillgått på ungefär detta
sätt. Jesusorden visar sig nämligen vid en stilkritisk analys vara medvetet präglade
i en koncis, sentensartad och rytmi sk form för att lätt kunna minnas och återgivas.
Aven i deras grekiska form - Jesus själv talade arameiska - framgår detta tydligt, men i den ursprungliga arameiska formen kommer det i ännu högre grad till
synes. Det är påtagligt, att Jesusorden till sitt omfång är relativt begränsade. Detta
tyder på att de även varit mycket strängt avgränsade och fixerade. Nu vittnar även
brevlitteraturen om att det i den urkristna församlingen fanns en dylik ordagrann,
verbal återgivning av Jesusord, som ägde den högsta auktoritet t.o.m. i förhållande
till ett apostlaord . Paulus talar exempelvis i I .Kor.7 om äktenskapet och skiljer
därvid mellan sin egen mening och »Herrens bud » eller ord av H erren, som han i
flera fall känner i deras ursprungliga form , 7 :10,25,40; 9: 14; 11:23-25 ; 14:37.
I N.T. förekommer för övrigt samma tekniska terminologi för »mottagande » och
»Överlämnande» av tradition som är vanlig på rabbinskt område, I .Kor.15: I ff. ;
Luk. I : I; I .Tess.4: I ff. etc.
Det synes sålunda h>i förh ållit sig så, att det som J esus har ansett vara nödvändigt för sin försam ling, har han låtit apostlarna lära sig utantill. Hans ord har i
strikt mening uppfatt::its såsom Herre-ord med en auktoritet, som har givit alla
andra auktoriteter en klart underordnad ställning. Apostlarna överlämnade naturligt
nog sin Mäst::ires ord med större reverens än rabbinlärjunga rn a sina lärares. Dä rför
kan med fog hävdas, att knappast någon lära från antiken överlämnats klarare och
i högre grad präglad av sin ursprunglige upphovsman än Jesu lära.
Jesu apostlar har dock icke varit bokstavsträlar i stil med rabbine rna. Aven om
de varit uppriktigt omsorgsfulla med överlämnandet av Jesusorden i en ren och
oförfalskad form, har de dock icke haft en formalistisk syn. Detta visar bl.a. de
språkliga varianterna i traditionsmaterialet vid en synoptisk jämförelse. Tydligen
har Jesus själv varierat sina uttalanden, och varje variant har sin betydelse.
Till apostolatets viktigaste uppgifter har hört den att vaka över traditionen och
återgiva den i gudstjänstern::i. När det heter, att det icke är tillbörligt att apostlarna
försummar »Guds ord » för »att göra tjänst vid borden », hävdar flera tolkare, att
»Guds ord » här icke i först::i hand betyder predikan utan Jesustraditionen, Apg.6:2 .
När nämligen apostla rn>1 i Luk. I :2 kall >1s »ordets tjänare », är det även här sannolikt denna deras tjänst, som i första hand avses.

När det heter om församlingen, att den höll fast vid »apostlarnas undervisning »,
tyder detta också på att de troget slöt upp om den apostoliska Jesustraditionen, som
snart betraktades såsom ett komplement till Gamla Testamentets gudsord, ja, detta
ords uppfyllelse.
Den urkristna församlingen levde vidare i medvetandet om att apostlarna såsom
av Jesus utvalda »pelare» i det nya gudsfolkets tempel hade fått speciella löften av
honom för sin uppgift som bärare av hans egen lära. Jesus hade sagt: »Hjälparen,
den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och
påminna eder om allt vad jag har sagt eder», Joh.14:26. »När han kommer, som
är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen », Joh.16: 13.
Dessa löften gäller i första hand de tolv. Jesu speciella undervisning av de tolv
samt Andens särskilda bistånd har tillsammans på ett enastående sätt skickliggjort
de tolv att överlämna Jesus·orden och utforma Jesusföreställningarna på ett sådant
sätt, att de evangeliska skrifterna kan erbjuda en historiskt klar och trovärdig bild
både av Jesu förkunnelse och av hans verksamhet. Evangelisterna är sålunda icke
författare till detta stoff utan snarare »redaktörer», som ordnar och samlar detta,
även om därvid var och en satt sin personliga stämpel på sitt arbete.
Allteftersom kyrkan växte och utbredde sig, blev behovet att lära känna Jesustraditionen allt större; apostolatet förmådde snart icke tillgodese detta behov. Det
var då de första nedtecknandena av den muntliga traditionen, som apostlarna var
bärare av och garanter för, framkom. Små skriftliga samlingar av Jesusliknelser
tog form, jfr Mark.4 och Matt.13, smärre brottstycken av Jesusord angående livsföring och de yttersta tingen, samlingar av skildringar av helbrägdagörelseunder etc.
Passionshistorien nedtecknades sannolikt tidigt; den utgör det enda strängt kronologiska berättelsefermentet i traditionen.
Da~eringen av de evangeliska skrifternas tillblivelse är osäker. Dock måste de
synoptiska evangelierna ha författats mellan åren 60 och 80. (Stoffet, som de överlämnar, är däremot mycket äldre; det härstammar ju till stor del från Jesus själv.)
Enligt traditionen har Markus (som var lärjunge till både Petrus och Paulus)
velat giva en skriftlig version av Petrus' förkunnelse . »Markus, som hade blivit
Petrus' tolk, skrev noggrant ned vad han kunde minnas, dock utan att taga hänsyn
till ordningsföljden i det som Herren hade sagt eller gjort », ·säger Papias (omkring
år 140); dock »tog han sig till vara för en sak: att förbigå något av det han hade
hört eller att förvanska något av det ». Justinus Martyren kallar därför Markusevangeliet för »Petrus' memoarer». Det anses vanligen vara det äldsta av evangelierna. Här tecknas framför allt bilden av Guds mäktige Son, varvid icke minst
Jesu undergärningar framhäves . Det centrala i Jesu verksamhet är enligt Markus
budskapet om att Guds rike är nära. Alla kraftgärningarna skall verifiera detta.
Den .förhållandevis omfattande lidandeshistorien visar (såsom fallet också är i de
övriga evangelierna), att det väsentliga i J esushistorien är vad som skedde med
honom de ·sista dagarna av hans jordeliv, nämligen hans död och uppståndelse.
Matteusevangeliets författare är enligt traditionen aposteln Matteus, den forne
tulltjänstemannen. Här möter man ett återgivande av Jesustraditionen sådan som
den speciellt har utvecklats och utformats på judisk mark. Särskild vikt lägges på
att omvittna, att Jesus är den i de gammaltestamentliga skrifterna utlovade Messias,
judarnas eskatologiske frälsningskonung. Ständigt betonar Matteus: »Detta har skett
för att det skulle fullbordas, som var sagt» (genom profeten) osv. 1 detta evangelium förekommer de stora talen av Jesus, bl.a. Bergspredikan, som samlar Jesu
etiska förkunnelse .
Lukasevangeliet är den första boken i det stora dubbelverk, vilkets andra del är
Apostlagärningarna. Det är skrivet av Paulus' trngne medarbetare, läkaren Lukas.
Hans evangelium innehåller många värdefulla liknelser, som saknas i de övriga
evangelierna. Ett särmärke för detta evangelium är vidare dess betonande av Jesu
omsorg om de svaga och hans gränslösa kärlek till syndare. I överensstämmelse
med sitt uttalande i prologen bemödar sig Lukas också om att framställa Jesu liv
»i följd och ordning». Han söker därför insätta Jesusberättelserna och Jesusorden

också tala så högt, att man inte säger
någonting a lls. L åt oss därför, för att det
skall kunna bli något. taga ett enkelt
mänsk ligt förh å llande, värdesätter du
Guds ord högre. så desto bättre! - Tänk
dig en älskande, som har mottagit brev
frå n sin älskade - så dyrbart som detta
brev är för den älskande. så dyrbart antar jag att Guds ord är för dig. Som den
~ lskande läser detta brev. så antar jag
att du läser och att du menar du bör läsa
Guds ord.
Guds ord är givet, för att du skall
handla därefter, inte för att du skall öva
dig i att tolka dunkla ställen. När du
skall läsa Guds ord för att se dig i
spegeln, så måste du under läsningen
ständigt säga till dig själv: det är mig det
talas till. det är mi g det talas o m. Bibeln
är en spegel. Det gäller icke att se på
spegel n men att se sig själv i den.

Abraham
Lincoln
1809-1 865. En
Amerikas största
presidenter.

tll'

Jag tror att Bibeln är den bästa gåva,
som G ud någonsin har givit människorna.
Alla goda gåvor frå n världens Frälsare
har förmed lats till oss genom denna bok.
Allt det människan behöver, innehåller
den.

Martin Luther
1483-1546. Tysk
kyrkoreformator.
Den evangeliskluth ersf..a ky rkans
grundiäggare.

Bara den heliga Skrift är all sannings
källa och ursprung. Skriften är den bok,
som Gud, den heli ge Ande, har givit
Guds försam ling, för att den skall lära
vad den är, var den skall göra, vad den
skall lida och vad den skall bli. Den är
Guds mun, som man obetingat skall följa
och åtlyda, a lla måste vara den undergivna. Ingen annan lära får förkunnas
eller höras i kyrkan ä n det rena ordet,
den heli'ga Skrift.

John Milton
1608-1674. Engelsk diktare, en av
i-iirldslitteraturens store mästare.

Den samlade protesta ntiska kyrka n tilllåter inga domar e ller regler. som i religiösa frågor sättes högre än Skrifterna,
och detta på ett sådant sätt, att Skriften
tolkar sig själv - något som med nödvändighet medför sa mvetsfrihet.
Det finns inga sånger som Skriftens
så nger, :nga tal som profeternas tal.
Jag önskar, att jag skall befin nas värdig att ri;knas bland dem som beundrar
och är ivrigt upptagna med Bibeln.

Dwight L. Moody
1837-1899.
Amerikansk
1·iickelsepredikan1.

Jag har a ld rig sf!l l en nytt ig kristen, o"m
inte st uderar Bibeln. Om en ma n försumma r sin bibel, kan han bedja sä
mycket han vill till G ud o m att få b li
använd i hans tjänst, men Gud ka n ä ndå
inte a nvända ho nom, ty det finns då inte
mycket för den heli ge Ande att arbeta
med.

Samuel Morse
1791-1872. Telegrafens u ppfinnare.

Ju mer jag närmar mig avslutnin ge n pä
min pilgrimsresa, desto klarare blir bevisen för Bibelns gudomliga ursprung för
mi g, desto mer värdesätter jag Guds stora
och härli ga botemedel för den fallna
männi ska n. Framtiden upplyses av hopp
och glädje. - Jag vet, på vem jag tror,
och jag fröjdar m ig över att denna min
li vsflod snart ska ll flyta ut i e n evig kärleks mäktiga hav. Jag ä lskar att st udera
beskrivningen av det la nd jag reser li ll.
Jag vill så gärna lära känna det.

Napoleon I
1769- 182 1. Kejsare
av Frankrike. Världshistoriens kanske
störste härförare, och
l"id sidan av A lexander den store och
Ctesar, den enskilda
person som starkast
har påverkar världe ns
politiska utveckling.
Allt i Bibeln är stort och värdigt Gud .
Vilken enaståe nde bok! Vem a nnan än
G ud kunde ha fra mbragt något så fullkomligt! Bibeln är inte bara :!n bok, den
är ett levande väsen med ·e n kraft som
övervinner alla motstå ndare.

••r:""'.!lmlll!ll~s

Sir Isaac Newton
1642- 1727. Engelsk
astronom , fys iker
och rnarematiker,
upptäckte b!.a.
gra virationsla(!en .

Jag anser Bibeln vara den mest upphöjda
fi losofi. Det finns flera sä kra tecken
autenticitet i Bibeln ä n i någon profan
histo ri a .

pa

John Henry Newman
1801- 1890. Enge lsk kardinal.
Bibelns ljus är som himlen i si n klarhet.
dess omätli ghet som havets famn, dess
m å ngfald som naturens skiftande bilder.

i deras ursprungliga, rätta livssituation, något som de två första evangelierna inte
synes eftersträva .
Det inbördes förhållandet mellan de synoptiska evangelierna är ett problem,
som ännu icke lösts. De flesta ä r dock a v den meningen, att Markusevangeliet är
det äldsta och att Matteus och Lukas bägge har haft kännedom om detta men att
de själva skrivit oberoende av varandra. Nästan hela Ma rkusevangeliet återfinn es i
Matteus - 606 verser av 661 . Lu kas innehålle r ungefär hä lften av Markus' stoff.
Matteus och Lukas har omkring 200 verser gemensa mt, mestadels talstoff, som
icke förekommer hos Markus. Detta stoff ä r ofta alldeles likalydande hos de två.
Flera är av den meninge n, att de har hämtat detta gemensamma stoff ur en gemensam källa ( »ta lk älla n » ). Förutom detta gemensamma stoff ha r både Matteus och
Lukas åtskilligt särstoff, Matteus omkring 300 verser, Lukas mer än 400.
Evangeliste rna skrev med fö rsamlingens uppbyggelse som mål, icke endast för
att berätta Jesushistorien så att den skulle bevaras ren och oförfalskad i en tid,
som begynte få händelse rna på avstånd men först och främst för att vittna om och
förkunna Kristus och hans härlighet. Evangeliern a är därför också trosvittnes börd.
Allt skrev författarna för att överbevisa om att Jesus av N asaret var Skrifternas
fullbordare, den utlovade Messias.
Johannesevangeliet skiljer sig tydligt från de tre första genom sin egenart. Det
har kallats det andliga evangeliet, emeda n det som mera historiskt rdereras i de
tre första evangelierna här geno m Andens ljus, vilket hade utlovats åt apostlarna,
Joh.14:25 ; 16: 13, utlägges och förtydligas. Vad lärjungarna under J esu jordeliv
icke kunde bära eller förm ådde se på grund av sin andliga tröghet och blindhet,
meddelas och utlägges här i uppfyllelsens klara ljus. Särskilt avslöjas och uppenbaras här »Messiashemligheten », som vilade över J esu jordeliv. Jesu egenartade
självvittnesbörd återgives här. Johannes lämnar icke blott historisk upplysning om
vad som tilldrog sig omkring J esus (en upplysning som synes överträffa de tre
förstas i detaljer); han framställer också en personlig J esustolkning genom den
helige Ande, som låter J esus stiga fram såsom den store »gudsuppenbararen». »D en
som ha r sett mig, han ha r sett Fadern .» Evangeliet präglas av de stora Jesustalen,
förenade med de mäktiga ,, Jag är»-orden, i vilka J esu betydelse fö r män ni skornas
frälsning koncentreras.

2. De övriga skrifterna.
Nya Testamentet består icke endast av en apostolisk Jesustradition utan också
av brev, en kyrko- och missionshistoria, Apostlagärningarna, samt en apokalyptisk
skrift, Uppenbarelseboken.
De första kristn a levde i medveta ndet om och erfarenheten av en väldig andeutgjutelse, som betydde en uppfyllelse av Joel 2:28 f. Profetians andevind blåste
åter i Israel, nu i det nya gudsfolket, den messianska fö rsamlingen i »de yttersta
dagarna ». J esus Kristus hade i och med pingsten uppenbarat sig såsom »andedöparen». Det uppstod ett »Andens folk» , där Andens inspiration till profetiskt
ta lande i rikt mått manifesterades. Med explosiv kraft trängde profetians ande in i
församlingen. Apostlagärningarnas andra kapitel vittnar på ett levande sätt om
detta. En en::istående »demokrati seri ng » av p rofetismen ägde rum . Hela församlingen var i viss grad att bet rakta som p rofeter, I. Kor.14:31. Detta faktum ä r den
fund amentala för utsättningen för stora delar av N .T . Brevlitteraturen är ett nedslag av p rofeti sk förk unnelse men väl att märka från den urkristna försa mlingens
ledande p rofetgestalte r. Hä r ha r icke minst skrifterna av aposteln Paulus fått stor
plats, men även apostl a rna Petrus och Johannes har bidragit jämte Jakob och
Judas, Herrens bröder, samt den okände författaren till H ebreerbrevet. De ord , som
ansågs normgivande för församlinge ns liv och lära, var orden från de män, som
be,t raktades som »själva pelarna ». Jesus hade ju själv sagt: »D en 's om hör e der,
han hör mig», Luk . I 0 : 16 ; jfr Matt. I 0:40. Det hör till den nåd, som åtföljer

apostlaämbetet, att man »genom H errens barmhärtighet har blivit förtroende
värd », I. Kor.7:25. Paulus berömmer därför de troende i Tessalonika för att de,
då han kom till dem, tog emot hans ord icke såsom människoord utan såsom Guds
ord, vilket det förvisso är, ett ord, som också är verksamt i dem som tror,
1. Tess.2: 13.
De flesta av N.T.s skrifter är tillfällighetsskrifter, avfattade i och för bestämda
situationer, men de giver ett levande intryck av apostlarnas undervisning om Jesus
och av deras egen förkunnelse . Här utgör de paulinska breven ett ovärderligt tillskott till det nytestamentliga uppenbarelsevittnesbördet. Paulus' brev till fö rsamlingen i Tessalonika är våra äldsta skriftliga källor för den nytestamentliga tron
(ca 50-51). I de stora huvudbreven, Romarbrevet, I . och 2. Korintierbreven
samt Galaterbrevet, giver aposteffn en inblick i evangelie.trs nåd och förlossningen i
Kristus, en inblick som den kristna kyrkan icke kunnat vara utan. D e paulinska
breven företer en fullständig »paulirisk teologi », som är en mäktig kristologi lära om Kristus såsom Gud och människa, en gudamänniska, vilken fylle r hela
den uppgift, som profetiorna om Människosonen, Messias och Herrens Tjänare
beskriver. Utifrån korset som centrum giver Paulus sina läsare en inblick i frälsningens dimensioner. De begynner i himmelens höjder, där Sonen var i Guds skepnad,
och de slutar i gudsövergivenhetens djup, där han i stor förnedring frivilligt går in
i döden, ja, förbannelsens död på korset. De har universell bredd: de famnäralla
folkslag, och de har oändlig längd: de når ända in i evigheternas evigheter.
I dessa brev klappar den store missionärens hjärta, utvecklas den store lärarens
insi·kt i Kristi hemlighet, flyter den store själasörjarens t å rar för de ba rn han föder
med smärta, till dess att Kristus vinner gestalt i dem.
De paulinskra breven blev t·idigt aiV1S1kr.ivna och a nvända i de unkristna församlingarna. De fick mycket snart en långt vidare läsekrets än den de ursprungligen
skrevs för. Redan 2. Petri brev visar, att Paulusbreven börjat samlas, 3: 15 f.
Av de s.k. katolska breven, I. och 2. Petri brev, I., 2. och 3. Johannes' brev,
Judas' och Jakobs brev, vilka har mera allmän adress, blir 1. Petri och I . Johannes·
brev allmänt kända och erkända i slutet av första århundradet. Först under andra
århundradet fick de övriga allmän utbredning och allmänt erkännande.
Apostlagärningarna är egentligen en bok om »den helige Andes gärningar »;
Anden är enligt denna skrift församlingens och missionens dynamiska hemlighet.
Boken giver först en storartad expose över den urkristna församlingens explosiva utveckling mitt under förföljelse och övergrepp från judendomens sida, kap. 1- 12.
Dä rpå följ er en utblick över missionen bland hedningarna västerut i romarriket.
såsom Lukas sj älv kände till den i sin egenskap av Paulus' meda rbetare. Denna bok
berättar icke endast om hur Kristi församling framträder på pingstdagen och om
hur kristendomen snabbt utbreder sig utan även om urfö rsamlingens väsen, dess
förkunnelse och sätt att inrätta sig både i förh ållande till judendomen och till
hedendomen. Lukas har med sitt dubbelverk, som omfattar en fj ärdedel av hela
N.T.s stoff, lämnat ett väsentligt bidrag till N.T.s kanon. Hans skrifter erhöll utan
svårighet apostolisk auktoritet, då han - som Eusebius säger - »mesta tiden
levde tillsammans med Paulus men också flitigt umgicks med de övriga apostlarna ».
Den nytestamentliga kanon avslutas med ett mäktigt apokalyptiskt verk, Johannes' Uppenbarelse. Det är ett känt faktum, att den unga kristna församlingen ända
från begynnelsen genom Jesus själv var starkt förbunden med den apokalyptiska
fromhetsriktningen inom judendomen, vilken i sin tur hade sin utgångspunkt i
Danielsbokens framtidssyner. Det apokalyptiska inslaget gör sig också starkt gällande på så sätt, att en senjudisk apokalyps som 1. H enoksboken flitigt lästes. Samtidigt framkom flera kristna apokalyptiska skrifter, bl.a. den s.k. Petrusapokalypsen (från 100-150) samt Hermas' Herden, som står apokalypserna nära. - P å
grund av de svärmiska apokalyptisk-profetiska riktningar, som uppstod under andra århundradet, kom apokalyptiken i misskredit inom fö rsamlingen; detta blev
orsak till att Johannes' Uppenbarelse också länge hade svårt att bli allmänt erkänd .
1

Axel Oxenstierna
1583-1 656. Sveriges stijr.1·te stats111a11 .
riksk amler.
Ko nsten att leva glad och lycklig har jag
icke förstått fö rrä n nu. Den enda glädje
jag nu har och eftertraktar, och som giver
mi g mera än a llt vad världen har a tt
skä nka, är att få erfa ra G uds kärlek i
mitt hjärta och att läsa de nna härli ga
bo k. I sanning är det mer visdo m, tröst,
sa nnin g och fö rnöjelse i Ha ns ord än i
a lla furstars ynnestbevis.

Blaise Pascnl
1623- 1662. Framk
111ate111atiker, na turforskare och filosof.

Hur må nga stj ~irn o r har inte kikaren uppdagat som inte existerade fö r fi losoferna
i gå ngna t ider. Med frejdig överlägsenhet
ifrågasatte de den heli ga Skrift på grund
av det sto ra a ntal stjä rno r den uppgav
och sade: »Det är inte flera ä n I 022, vi
vet det !» - Om det ä r ett svaghetstecken
att bevisa Gud utifrån naturen, så ringakta inte Skriften! - På två sätt kan vi
överbevisa o m reli gionens sanni'ngar:
ge no m förnuftets kraft eller geno m förkunnelsens övernaturliga myndi ghet. D et
finn s må nga som i stä llet för den sistnämnda väge n använder den första . De
säger inte: • Detta ska ll vi tro, ty Skriften.
som säger det, är G uds o rd.• D äremot
säger de, att vi bö r tro det av en eller
a nnan an ledning. Sådana bevisgrunder
är svaga, förståndet ka n nämli gen böjas
i a lla riktnin gar. Jesus Kristus säger att
Skri ften vittnar o m honom Jesus
Kristus, som båda testa mentena ser hä n
emo t, det gamla so m si n förbidan. det
nya som sin bild, båda som si n medelpunkt. De n heli ga Skrift är inte e n vetenskap fö r förstå ndet men fö r hjärtat.
Skri ften ka n e ndast fö rstås av den som
har ett u pprikti gt hjärta infö r den. a ndra
fi nner bara mörker.

C. Skoygaard-Petersen
1866-1 955. D ansk domprost och författa re.
Mo tt ag Ordets gåvor, så kan du tå la
Ordets gåtor. - Allt som med skenbar
rätt kan i'nvändas emot tro n på frä lsnin gens G ud, står i Bibeln själv. De gamla gudsmä nnen ha r icke blundat för detta .
Modigt och ma nli gt ha de sett livets
gåto r in i ögonen och ändå vittnat: Vi
tro! H å ll fast Ordet med något a v
trons trots!

Franklin D.
Roosevelt
1882- 1945. F ören ta
Statemas presid en t
frä n 1933 till
sin död.

Så gott so m a lla vå rt la nds stora miin
har var it vä l beva ndrade i Bibelns lära .
De n är en kä lla ti ll kraft , och nu ·-

som alltid - ett stöd och en hjälp till
att tillfredsställa människosjälens högsta
trängtan. Jag anser, att ett omfattande
studium av Bibeln hör med till högre
allmänbildning.

Theodore Roosevelt
1858-1919. A111erika11sk stats111a11. Före11ta Statemas preside111 1901-1909.
Fick Nobels fredspris år 1906.

Jag beder innerligt, att vi inte i vårt
hetsiga moderna leverne skall förlora det
grepp, som våra förfäder hade om Bibeln.
Ingen bildad människa kan tillåta sig
att vara ovetande om Bibeln.
Så gott som varenda människa, som
med sitt livsverk har lagt något till den
summa av mänskliga stordåd, som mänskligheten är stolt över, har till stor del
byggt sitt liv på Bibeln.

C. 0.-Rosenius
1816-1868. Svensk
viickelsepredikant
och förfallare .

Om du så önskar, kan du - utan att
betala hög lön - få de största hovpredikanter till att predika varje dag i ditt hus!
Ännu mer - du kan få kungar till att
tala där och heliga profeter som inte
skall smickra inför dig. Ja, Kristus själv
med si·na apostlar skulle gärna vilja predika i ditt hus, om du önskar det. M å
du inte bittert få ångra, att du så länge
har föraktat ett sådant erbjudande! Sådana stora predikanter är det ju du får
höra i Bibeln. Ty detta har verkligen
skett: Gud själv har talat till oss, genom
änglar och profeter, till sist genom Sonen.
Han har talat där på österns berg, i hus
och i tempel, och dessa Guds ord är
nedtecknade och förvarade i den heliga
boken, Bibeln. Skulle vi då inte värdesätta och använda Guds ord?

Jean Jacques Rousseau
1712-1778. Fra11sk författare och
filosof.

Jag vill bekänna att Skrifternas majestät
fyller mig med beundran, liksom evangeliets renhet har gjort intryck på mitt
hjärta. G å igenom våra filosofers verk
med allt deras pompösa uttryckssätt hur medelmåttigt, hur uselt är det icke
i jämförelse med Skri'ften! Kan väl en
bok, som är på samma gång så upphöjt
majestätisk och så enkel, vara människoverk?

John Ruskin
1819- 1900. Inflyte lserik engelsk kulturskribent.

Allt vad jag har lärt på konstens område,
allt vad jag skrivit, a llt det största jag
någonsin har tänkt, allt Vl\d jag i mitt liv
har uträttat har helt enkelt berott därav,
att min mor, när jag var barn, da gligen
med mig läste ett stycke i Bibeln och
dagligen lät mig lära ett stycke av densamma utantill. Huru mycket har jag inte
att tacka min mor för, därför att hon så

Av de tre nämnda kristna apokalypserna nådde endast Uppenbarelseboken kanoniskt erkännande. Denna boks uppgift är att trösta Guds folk i den yttersta tidens
vedermödor och trångmål. Den är en tröstebok, som visar, att Gud är historiens
Herre och håller alla trådar i sin hand, t.o.m. i ändens tid, då avgrundsmakterna
skall göra sitt sista stormangrepp på hans församling. Guds tron vacklar icke, hans
rike går segrande igenom allt. Konungaväldet över jorden tillhör hans Smorde Lammet - Människosonen. - Allt slutar med denna tidsålders undergång och
upprättandet av ett nytt skapelseverk, där »Guds tabernakel står bland människorna », där paradiset har återvunnits och skapelsen har nått sitt mål.
Denna bok understryker på ett enastående sätt kyrkans eskatologiska situation.
Kyrkan lever i en interimsperiod mellan Kristi himmelsfärd och återkomst. Allt går
mot fulländningen. Det avgörande ha r redan skett. Allt slutar med rösten från
himmelen: »Ja, jag kommer snart » och med att den beredda församlingen »under
korset » svarar: »Amen . Kom, Herre J esus!» Upp.22:20.
Det hör till apokalyptikens väsen, att den är hemlighetsfullt, bildligt tal, som fullt
ut öppriar sig först när den »beseglade skaran » står mitt uppe i den existensiella
situation, som trångmålen i ändens tid förorsakar. Uppenbarelseboken är en trösteskrift, som på allvar trösta r först då trösten är ett livsvillkor för Guds kämpande
folk. Den är därför icke en bok, som erbjuder nyfikna utomstående möjlighet att
skåda in i den framtida världsutvecklingen, utan en skrift för »martyrskaran », och
den upplåtes, när denna skall gå genom den yttersta tidens svåra vedermödor för
Jesu namns skull. D å skall den se ljus i dessa syners ljus.

3. Kanonbildningen.
Apostlarnas auktoritet var oomtvistad i urkristendomen. De betraktades såsom
män, vilkas hela förkunnelse och lära var andeinspirerad i en speciell mening.
»Den som hör eder, 'han hör mig », hade Jesus sagt. Deras skrifter - nedslag av
deras förkunnelse och undervisning - gällde därför helt naturligt som profetiska,
heliga urkunder. De förelästes tidigt i församlingarnas gudstjänster som supplement
till föreläsandet av G.T., tillsammans med de Jesustraditioner, vilka efterhand
spreds i brottstycken.
Det rådde länge ingen enhet i församlingarnas bruk av skrifter till uppbyggelse.
Vissa församlinger hade ett fåtal skrifter, andra relativt många. Kanonavgränsningen hade ännu icke kommit till stånd vid den tid, då alla de nytestamentliga skrifterna förelåg. Det enda kravet i begynnelsen var, att en dylik skrift skulle ha den
omnämnda apostoliska auktoriteten. Omkring å r 100 bli r termen »apostolisk» det
stora slagordet. M .<!n hävdade, att en skrift, vilken skulle gälla såsom rättesnöre kanon - för församlingens lära och liv, måste stamma från en apostel eller en
apostlalärjunge eller ha apostolisk sanktion. Av vikt blev också, att en skrift fick
»katolsk» stämpel i den meningen, att den hade vunnit allmänt erkä nnande som
helig skrift därigenom att den tagits i bruk vid föreläsandet i gudstjänsterna i hela
den del av kyrkan där den var känd.
Efterhand uppstod emellertid kravet på en likartad och av alla kristna församlingar erkänd kanon, dvs. rättesnöre för lära och liv. Detta blev så mycket nödvändigare som efterhand kraftiga lärdomsvi ndar blåste frå n gnostiska och svärmiska
riktningar, vilka hotade med att omforma kyrkan och upplösa dess apostoliska
grundval. Icke minst kättaren M arcions brott med kyrkan (år 144) och hans radikala kanonkritik bidrog till att väcka kyrkan till eftertanke med hänsyn till gränserna för sin kanon. Gnosticismen, en form av grekisk-orientali sk religionsblandning, hotade i sina kristna varianter att förvandla kristendomen till en religiös världsåskådning och fånga den i magisk sakramentalism. Dessa riktningar producerade
även evangelier, Tomasevangeliet, Filippusevangeliet etc. D en montanistiska profetvädkelsen (Montanus, död omkring 175) kom också att påskynda konsolideringsprocessen omkring de äkta apostoliska skrifterna.

Först omkring år 400 finner man förekomsten av en klart avgränsad kanon för
hela kyrkan. I verkligheten har emellertid större delen av vårt Nya Testamente
förelegat och varit i bruk såsom helig skrift i den kristna församlingen redan från
omkring 100. Kanon fanns i realiteten långt innan kyrkan var medveten om detta
förhållande. Av de 27 skrifter, vilka blivit allmänt erkända i kyrkan, har diskussion förekommit rörande 2. Petri brev, 2. och 3. Johannes' brev, Jakobs brev,
Judas' brev, Hebreerbrevet samt Johannes' Uppenbarelse. Dessa har under vissa
tider och inom vissa kyrkofraktioner hört till de »motsagda», antileg6mena. Först
vid kyrkomöten omkring år 400 nåddes allmän enighet om dem alla.
Med apokryfiska (eg. dolda) ~k11ifter menas numera sådana, som ti.Jil innehåll och form krävde kanoniskt erkännande. De brukades vissa tider och inom
vissa områden av församlingen på linje med kanoniska skrifter, men vid den slutliga, definitiva kanonprocessen fick de icke kanonisk status. Bland sådana skrifter
är först och främst Hermas' Herden, Barnabasbrevet, Didache och Petrusapokalypsen. Dessutom finnes en mängd andra apokryfiska skrifter, vilka här förbigås.
Många av dessa är skrivna i apostlars eller kända urkristna personligheters namn
för att vinna auktoritet, men de är ofta mer eller mindre präglade av gnostiskt och
svärmiskt inflytande.
Vid studiet av vissa av dessa apokryfiska skrifter måste omdömet om dem som
om de gammaltestamentliga apokryferna bliva, att de väl kan vara goda och nyttiga
att läsa, men man förnimmer lätt, att de saknar den andefullhet och apostoliska
kraft, som präglar de kanoniska.
En bibelläsare, som är förtrogen med den sunda bibliska läran, finner i dem
många s·värmiska och främmande element, icke · minst i kvarlevorna från den
mångfaldiga apokryfiska evangelielitteraturen.
De kanoniska skrifterna har genom att de länge · använts och prövats i gudstjänstlivet hävdat sin ställning och vunnit allmänt: erkännande till följd av sin
andliga fullhet. Genom den långa kanonprocessen ser tron Guds omsorg om sitt
ord och hans ledning av urvalsprocessen fram till de 27 skrifter, som har blivit den
nytestamentliga församlingens ständigt förnyande källa till rikare Kristusgemenskap
och församlingsliv. Den nytestamentliga kanon har varit ett bålverk mot många
»vindkast i läran» och mot »villfarelsens listiga anslag», Ef.4:14, ·vilka församlingen varit utsatt för under sin tvåtusenåriga historia. Nya Testamentet har alltid
varit utgångspunkten för de kyrkliga reformationema och de förnyande väckelserörelserna. Den kristna församlingen skulle, utan tvivel mycket snart ha förlorat sin
identitet, om den icke haft Nya Testamentets apostoliska vittnesbörd. På de heliga
skrifternas grundval som enda norm för lära och liv har andefyllda Herrens vittnen
kunnat kalla kyrkan tillbaka till dess källor och bestraffa avfall och falsk lära. Tack
vare d~ssa skrirfter har den troende församlingen kunnat kalla sina tjänare åter till
nykterqet och ordning, när svärmeri i teologi och förkunnelse ville gripa dem. »Om
någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord.» - »Det är skrivet.»»Det är ock skrivet.» Detta är kyrkans mäktiga värn och fasta lärogrund mot
Satans djupheter.
Församlingen är »Uppbygd på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.» Genom att samlas på denna grund, genom oförbehållsam lydnad mot principen »Skriften allena» - sola scriptura - har det ekumeniska arbetet för kyrkans enhet löfte om Herrens välbehag. Skriften är kyrkornas
gemensamma normerande rättesnöre för lära och liv. Den bibeltrogna församlingen bekänner med de reformatoriska fäderna sin tro på Skriftens enhet (unitas
scripturre), Skriftens klarhet (claritas scripturre) och Skriftens tillräcklighet (sufficientia scripturre). Den bekänner ödmjukt, att all oklarhet och oenighet i lära och
liv faller tillbaka på vår oklarhet och vår otillräcklighet. Vi förstår Skriften styckevis. - Därför är den kristna församlingens rätta förhållande till Skriften lärjungens.
Doce me! Doce me! Doce me! - Lär mig! Lär mig! Lär mig! »Visa mig, Herre,
din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar
ditt namn», Ps.86: 11.

övade mig i de heliga skrifterna, att jag
lärde mig fatta dem i vad vi skulle kunna
kalla deras konkreta helhet och framför
allt lärde mig vörda dem såsom överstigande allt tänkande och såsom en
norm för allt handlande.

Sir Walter Scott
1771-1832. Skotsk för/altare , skapa,·e
av den historiska romanen .

Dyrbara Bibel! Intet finns, som den ej
ger varje människa, som känner sin nöd
och söker sin rikedom. Sanni'ng som
aldrig åldras, glädje som man aldrig tröttnar på, en krona som aldrig rostar.
lindring i bekymmer, ro i smärtan, saligt
hopp och oförgängligt liv - sådana är
de gåvor Herren skänker dem som älskar
hans ord.

Haile Selassie
f. 1892. Kejsare av
Etiopien.

Hur gammal en bibelöversättning än må
vara och på vilket språk den än må vara
skri'ven, så förblir ändå Ordet ett och
detsamma. Det är evigt.
För min egen del kan jag säga, att jag
har värderat Bibeln ända från min tidigaste barndom, och min kärlek till densamma har blott tilltagit under å rens
lopp. Under alla mina prövningar har
Bibeln varit mig till oändli'g tröst.
I våra dagar ser mänskligheten sina
ljusaste förhoppningar och strävanden
tillintetgjorda. Människorna är rådvilla
och vet ingenting om vart utvecklingen
bär. Bibeln är dock den orubbade tillflykten, den punkt där männi'skorna kan
samlas. I Bibeln kan mä nniskan finna
lösningen på sina nuvarande svårigheter
och ledning för sitt framtida handlande.
Vårt enda hopp om frälsning ligger i att
mottaga och med öppet samvete följa
Bibelns stora budskap. För min del har
jag min glädje i den heliga Skrift.

Charles Haddon
Spurgeon
1834-1892. Engelsk
predikant nch religiös förfa ttare.
Kallad •predikantt!rnas furste•.

Damm på din bibel betyder rost på din
själ! - Ingen kan någonsin växa ifrån
Skriften, boken vidgar sig och fördjupar
sig_ med dina år, den är outtömlig. Ett
långt liv räcker endast till för att gå
längs stranden av denna stora kontinent
av ljus. Ordet är li'ksom sin författare obegränsat, omätligt, oändligt.

FULLSTÄNDIG

BIBELORDBOK
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BIBELGEOGRAFISKT LEXIKON
FLORA OCH FAUNA I BIBELN
BIBLISKT PERSONLEXIKON
BIBLISK REALORDBOK
BIBELTEOLOGISKT LEXIKON
ÄMNEKONKORDANS
KRYSSHÄNVISNINGAR
SVENSK-HEBREISK ORDBOK
SVENSK-GREKISK ORDBOK

PRAKTISK ORIENTERING OCH VÄGLEDNING
Föreliggande verk vill genom sin
principiella och praktiska uppläggning ge en så överskådlig och lättillgänglig kunskap som möjligt i den
heliga Skrift för den som önskar en
allmän orientering om Bibelns innehåll. Syftet har här varit att bedriva
ett immanent studium, dvs. ett studium som är bestämt av Skriftens
eget innehåll och budskap. Detta är
en förklaring till att man här ej finner någon diskussion eller redovisning
av olika teologiska skolor och deras
uppfattningar.
Så långt möjligt har ordboken varit
bestämmande för stoffets ordning och
disposition. Till de flesta ort- och personnamn har försök gjorts att ge en
förklaring av namnets betydelse. Det
råder dock osäkerhet om många
namns ursprung och innebörd, varför
vi tar med namnbetydelserna med
all reservation. Detta gäller också
lokaliseringen av flera av de orter,
som omnämnes i Bibeln. Genom arkeologiska utgrävningar kommer nya
fynd i dagen, och nya uppfattningar
avlöser de gamla också på detta fält.
En viss försiktighet bör iakttagas,
när det gäller översättningen av bibliska namn på djur och växter. Här
kan uppfattningen av orden variera
i olika översättningar. I biblisk tid
benämnde man ofta biologiska företeelser efter deras allmänna utseende
och egenskaper, varför samma namn
stundom kan avse skilda djur eller
växter med viss likhet i det yttre.
För en bättre förståelse av Skriften
är det värdefullt att kunna gå direkt
till grundtexten. Som en handräckning erbjuder detta lexikon numrerade ordlistor med hänvisning till
G.T.s hebreiska och arameiska samt
till N.T.s grekiska ord. Så långt möjligt anges först ordets grundbetydelse,
vilket dock ofta ter sig svårt, särskilt
i fråga om flera hebreiska ord, som
endast förekommer någon enstaka
gång i G.T. Då den svenska kyrkobibelns ord saknar motsvarighet i
grundtexten, markeras detta med uttrycket »Utf. ord» (= utfyllnadsord).
För transkription och uttal, se särskilda tablåer och förklaringar. Då
den svenska översättningen avviker
från det som här uppfattats som den
ordagranna betydelsen, har denna
ofta anförts på resp. ställe. Härvid
har ord, som saknar direkt motsvarighet i grundtexten, satts inom klammer. Till ytterligare belysning av
vissa bibelställen har ibland jämförelser gjorts med andra översättningar,
främst med den gamla svenska kyrkobibeln, den s.k. Karl XII.s bibel.
I ordanalyser och artikelstoff har
hebreiska ord försetts med accent,
endast om de inte har betoningen på
sista stavelsen. Transkription av verb,
som i G.T. ej förekommer i grundformen (hebr. I,al, aram. pe'al), har
omgivits med klammer. De uttal (förkortat utt.), som stundom anförts
inom parentes i artikelinledningar, är
endast ungefärliga, eftersom man inte
alltid med säkerhet kan uttala sig
om de hebreiska bokstävernas ursprungliga uttal.

De översikter och förklaringar,
som ges här nedan, avser ej att vara
uttömmande. En mer fullständig redogörelse för förkortningar, termer
och begrepp kommer i verkets sista
barn;!.

Förkortningar
Förutom gängse förkortningar på
Bibelns böcker kan nämnas följande
här brukade förkortningar:
Ant_, Antiquitates judaicre (Josefus'
judiska historia); A.V., Authorized
Version (den officiella engelska kyrkobibeln); LXX, Septuaginta (»de
sjuttios» grekiska översättning av
G.T.); av G.T.s apokryfer: 1.,2.Mack.,
Första, Andra Mackabeerboken; Syr.,
Syrak; Vish., Visheten; akt., aktivum;
aor., aoristus; arab., arabisk; aram.,
arameisk; assyr., assyrisk; baby/., ba-

bylonisk; dual., dualis; eg., egentligen; end., endast; eng., engelsk;
f., ft., och följande vers (verser); fr.,
fransk; föreg., föregående; grek.,
grekisk; grt., grundtexten; grundhet.,
gundbetydelse; hebr., hebreisk; lat.,
latin, latinsk; med., medium; med par.,
med parallellställen; motsv., motsvarar, motsvarande; neg., negation, negerad; part., particip; pass., passivum;
pers., persisk; pi., plur., pluralis; prep.,
preposition; se d.o., se detta (dessa)
ord; sing., singularis; sumer., sumerisk;
sv., svensk; ty., tysk; ung., ungefär;

urspr., ursprungligen; utf. ord, utfyllnadsord; uti., uttal(as); övers., översatt, översättning.
Härtill kommer en mängd vanliga
el. lättförståeliga förkortningar, som
e1 anföres här. I ordanalyserna förekommer en rad förkortningar i grammatikaliska uttryck; dessa förklaras
närmare i verkets sista band (vad de
hebreiska och arameiska verben beträffar, avser förkortningarna ofta
olika stamformer av verbet). I ordlistorna har av utrymmesskäl i huvudsak brukats följande förkortningar:
H., Herre, Herren, Herrens; J.,
Jesus, Jesu; K., Kristus, Kristi; A.,
Ande, Anden, Andens; den h.A., den
helige Ande; /., Israel; gm, genom;
hm, honom; mska, människa; mskor,
människor; ngn, någon; ngt, något;
s., som; ss., såsom.
Termer och begrepp
I de bibelteologiska artiklarna förekommer en del begrepp, som skulle
behöva en närmare förklaring. Några
av de viktigaste är:
Allegori, bildlig el. symbolisk framställning el. utläggning; apokalyptik,
litteratur och forskning om de yttersta
tingen (apokalyps = uppenbarelse);
diaspora, förskingring (främst om
judar utanför Palestina); ecklesiologi,
läran om kyrkan; eskato/ogi, läran
om de yttersta tingen; exegetik, läran
om Bibelns tolkning och utläggning;
kristologi, läran om Kristus; monoteism, tron på en enda gud; parusi,
Kristi tillkommelse; soteriologi, läran
om frälsningen; synoptikerna, de tre
första evangelierna (synops = samsyn); teokrati, gudsvälde, gudsstat
(främst om Israel).
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Av dessa konsonanter är följande
laryngaler (strupljud): •äfäp, he, i)e!
och 'ajin; i)e! brukar ofta uttalas som
ch i ty , machen. Bokstäverna be!,
gimäl, clåiä!, kaji, pe och täw har
olika uttal beroende på sin ställning.
Med ett streck under eller över transkriptionsbokstaven betecknas, att
bokstaven uttalas med mindre hårt
anslag än eljest. Detta kommer särskilt klart till synes i fråga om bet
och pe, vilka därför - ehuru felaktigt
- i detta fall ofta kommit att uttalas
v, resp. f. Genom att bokstäverna !e!,
~äQe och I,oji i transkriptionen försetts med en punkt, markeras att de
är emfatiska, dvs. har ett starkt uttal, vilket beträffande säde ibland
brukar markeras med ts. Zå]in uttalas
traditionellt som tonande s, medan
sin uttalas som sje-ljud (eng. sh, ty.
sch) för att kunna skiljas från sin,
vilket i likhet med silmäk uttalas som
vanligt tonlöst s.
En särställning intar wäw och joQ,
vilka ofta tjänstgör som vokaltecken
eller vokalbärare, s.k. vilbokstäver.
Detsamma gäller ofta även '[läji och
he. Av praktiska skäl har dock 'åläji
alltid transkriberats i slutet av ord,
till skillnad från he, som i ordslut
endast återgivits, då det är försett
med s.k. mappiI,, en punkt som anger
att he inte är vilbokstav.
Här följer en förteckning över de
hebreiska vokalerna:
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"' i)ä!eji segol ;; (reducerat ä)
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Av praktiska skäl anföres här endast de små bokstäverna.
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Transkription
och
vokalvärde
a (korta)
ä (långt a) eller
å !kort å, s.k.
I,ämä~ i)ä!uji)

Bokstav Namn
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Transkription
a
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g (före gamma,
kappa och chi: ng)
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Med e betecknas ett kort e-ljud,
medan e står för långt e el. ä. På
samma sätt markerar o ett kort och
ö ett långt å-ljud. Bokstaven z uttalas
närmast som ds. Tecknen th, ph och
ch utmärker ett aspirerat ljud, vilket
innebär att man vid uttalet låter t, p
och k beledsagas av en utandning,
dvs. följas av ett h-liknande ljud.
Ehuru felaktigt, uttalas phi ofta f,
närmast av praktiska skäl, för att det
skall skiljas från pi; jfr hebr. pe ovan.
Vidare bör man observera, att sch i
transkription är = s· + ch, dvs. si.gma
+ chi, icke = svenskt sje-ljud.
De vanligaste diftongerna i grekiskan är: a. l , E. 1 , o l , u l transkriberade ai, ei, oi, yi, vanligen uttalade: aj, ej, oj, yj, samt a u , E: u ,
o u transkriberade au, eu, ou, vanligen uttalade: av, ev, o (det sistnämnda ung. = tyskt u). När i6ta
inte ingår i diftong utan är en självständig vokal, har det i transkription
försetts med två prickar.
En vokal el. diftong, som inleder
ett grekiskt ord, är försedd antingen
med spiritus lenis (') eller spiritus
asper ('). Den senare markerar, att
vokalen är aspirerad, vilket i transkription anges med ett h i början
av ordet.

