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JESUS SAMMANFATTAR
BIBELNS LÄRA

Jesus undervisade människor om Guds rike när
han gick runt omkring bland dem. Han sa ibland
saker på ett nytt och annorlunda sätt. Detta
upprörde i bland de bibel-lärare som han levde
tillsammans med. De lärde ut lagar och regler
enligt gamla testamentet till människor, men
här kom Jesus och pratade om kärlek,
förlåtelse och att det fanns något som var
större än de lagar de lärt sig förut. Hans
undervisning förbryllade och drog till sig
stora skaror människor. Den gav dem ett nytt
hopp.
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Den lilla Bibel
Johannes 3:16-17
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende
son, för att de som tror på honom inte skall gå under
utan ha evigt liv. [17] Ty Gud sände inte sin son till
världen för att döma världen utan för att världen skulle
räddas genom honom.

Älska varandra
Johannes 13:34-35
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.
Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.
[35] Alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar
varandra kärlek."

Det största budet
Matteus 22:36-38
"Mästare, vilket är det största budet i lagen?" [37]
Han svarade honom: "Du skall älska Herren, din Gud,
med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela
ditt förstånd. [38] Detta är det största och första budet.

Den gyllene regeln
Matteus 22:39-40
[39] Sedan kommer ett av samma slag: Du skall
älska din nästa som dig själv. [40] På dessa båda bud
vilar hela lagen och profeterna."
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Martin
Luther
Jesu enkla budskap och hans gåva till
oss försvårades genom tiderna av
kyrkorna som växte fram. Många såg
hur de även kunde tjäna pengar på
människors Gudslängtan och sökande
efter förlåtelse för det de gjort fel. Bibeln
fanns inte som nu att läsa för alla. Det
var bara några få bildade som kunde
läsa latin och grekiska, det språk som
Bibeln var skriven på. Så vanliga
människor kunde inte själva läsa och
tolka, endast munkar och präster som
var bildade i dessa språk.
Martin Luther, den tyske munken, som
reformerade kristna kyrkan på 1500talet ville att alla skulle kunna läsa
bibeln själva och översatte bibeln från
latin till tyska. Han blev nästan dödat för
att han gjorde detta, men han följde sin
inre övertygelse om att vi alla kan
närma oss Gud och få evigt liv genom
tron på Jesus och hans gåva till oss och
inte genom att köpa avlatsbrev eller
krucifix eller andra gärningar som
präster, påvar, kungar och överordnade
tjänade mycket pengar på. Han började
lära ut att Gud var kärlek och att vi blev
frälsta genom tron.

”KRISTUS
BLIR KÄND
GENOM
SITT ORD
Ty Kristus kan inte bli känd
på något annat sätt än
genom sitt ord. Har jag inte
ordet, så hjälper det mig
inte om också Kristus vore
lekamligen (kroppsligen)
närvarande och kom till mig
i dag. Men detta ord - som
säger "Du är Messias, den
levande Gudens Son" - det
beskriver honom för mig
och gör mig bekant med
honom. Det är på den
klippan jag bygger. Och
detta ord är så visst och så
sant och så bestående, att
ingen klippa kan vara så
stark och stå så fast. ”
Citat Martin Luther
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Martin Luther
Född 10 nov. 1483
Död 18 febr. 1546

Martin Luther
försökte förenkla och
förklara bibelns ord
för vanliga människor
och skrev bland
annat Lilla Katekesen
för att förklara en del
av de texter man
vanligtvis använde i
kyrkans gudstjänster.
Samt sammanfatta
bibelns innehåll.
Martin Luthers Lilla
Katekes kom ut 1529
och redan samma
århundrade fanns
den på svenska.
Ordet katekes
kommer av ett
grekiskt ord som
betyder undervisning.

Martin
Luthers

förklaring till

De tio
budorden
Som Moses
fick av Gud
”Fader Vår”
också kallad
Herrens bön

Trosartiklarna

som
sammanfattar
den kristna
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Guds tio bud

med förklaring enligt
Martin Luthers lilla katekisme

1

Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar.
Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud mer än något annat och i allt förtrösta på honom.
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Du skall inte missbruka Herrens din Guds namn, ty Herren
skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans
namn.
Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förbannar eller svär vid hans namn
eller använder det till vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd,
ber, tackar och lovar.

Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan
håller det heligt, gärna hör och lär det.

Hedra din far och mor.
Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar våra föräldrar och
överordnade eller retar dem till vrede, utan hedrar dem, tjänar dem, lyder dem,
älskar och uppskattar dem.

Du skall inte dräpa.
Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte skadar vår nästa till hans liv utan
bistår och hjälper honom i all nöd.
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Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi lever rent och hedersamt i ord och gärningar,
och att man och hustru älskar och hedrar varandra.
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Du skall inte stjäla.

Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte tar vår nästas pengar eller ägodelar,
eller tillägnar oss dem genom ett oärligt handlande, utan hjälper honom så att hans
ägodelar och affärer befrämjas och beskyddas.
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Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förråder, förtalar eller ljuger om vår
nästa, utan försvarar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det
bästa.
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Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte med list försöker få vår nästas arv eller
hus, eller under sken av lag och rätt tillägnar oss det, utan hjälper honom att
behålla det, som tillhör honom.
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Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, inte heller
till hans tjänare eller tjänarinna, inte heller till hans boskap,
inte heller till något annat som tillhör din nästa.
Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte lockar ifrån vår nästa hans hustru eller
någon som arbetar hos honom, utan påminner alla om att vara trogna och göra sin
plikt.
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Herrens bön

med förklaring enligt
Martin Luthers lilla katekisme
Fader vår, som är i himmelen.
Vad betyder det?
Gud vill härmed uppmuntra oss att vi skall tro, att han är vår rätte Fader och att vi
är hans rätta barn, för att vi skall be frimodigt och med fullt förtroende som goda
barn till sin käre far.

Första bönen:
Helgat varde ditt namn.
Vad betyder det?
Guds namn är heligt i sig självt, men vi ber i denna bön, att det skall hållas heligt
också bland oss.
När sker det?
När Guds ord lärs rent och klart och när vi som Guds barn lever efter det. Hjälp
oss med detta, käre himmelske Fader! Men den som lär och lever annorlunda än
Guds ord lär, han vanärar Guds namn bland oss. Bevara oss därifrån, himmelske
Fader!

Andra bönen:
Tillkomme ditt rike.
Vad betyder det?
Guds rike kommer av sig själv även utan vår bön, men vi ber i denna bön, att det
skall komma också till oss.
När sker det?
Det sker, när vår himmelske Fader ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans
nåd tror hans heliga Ord och lever saligt här i tiden och sedan i evigheten.

Tredje bönen:
Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vad betyder det?
Guds goda och nådiga vilja sker även utan vår bön, men vi ber i denna bön, att
den skall ske också hos oss.
När sker det?
Det sker när Gud bryter ner och förhindrar varje beslut, vilja eller tanke som inte
tillåter, att vi helgar hans namn eller att hans rike kommer, t. ex. djävulens,
världens eller vår egen köttsliga vilja. Det sker också, när han styrker och bevarar
oss i sitt ord och tron till livets slut. Detta är hans nådiga och goda vilja.
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Fjärde bönen:
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Vad betyder det?
Även om vi inte ber om det ger Gud dagligt bröd åt alla, också åt de onda
människorna. Men vi ber i denna bön, att han skall lära oss att uppskatta vårt
dagliga bröd och ta emot det med tacksamhet.
Vad menas med dagligt bröd?
Allt det, som hör till vårt livsuppehälle, t. ex. mat och dryck, kläder, hus och hem,
pengar och ägodelar, god make och snälla barn, god överhet, goda
samhällsförhållanden, god väderlek, fred och frihet, hälsa och arbetsförmåga,
goda skolor, goda vänner och grannar m. m.

Femte bönen:
Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss
skyldiga äro.
Vad betyder det?
Vi ber i denna bön, att vår himmelske Fader inte skall se på våra synder och för
deras skull vägra att höra våra böner. Vi är inte värda att få något, som vi ber om,
och vi kan inte heller förtjäna det, men vi ber, att han skall ge oss alltsammans av
nåd. Ty vi syndar varje dag på många sätt, och vi förtjänar inget annat än straff.
Så vill också vi av hjärtat förlåta dem, som syndat mot oss, och gärna göra gott
mot dem.

Sjätte bönen:
Och inled oss icke i frestelse.
Vad betyder det?
Gud frestar ingen, men vi ber ändå i denna bön, att han skall beskydda och
bevara oss, så att djävulen, världen och vårt eget kött inte bedrar oss och lockar
oss bort från den rätta tron till en falsk tro, förtvivlan eller andra svåra synder. Men
om vi drabbas av sådana frestelser, är det vår bön, att vi inte skall falla utan till
sist övervinna och behålla segern.

Sjunde bönen:
Utan fräls oss ifrån ondo.
Vad betyder det?
Vi ber i denna bön som en sammanfattning, att vår Fader i himlen skall frälsa oss
från allt ont till kropp och själ, och att han, när vår sista stund kommer, skall ge
oss ett saligt slut på detta livet och hämta oss från denna jämmerdal till sig i
himmelen för sin nåds skull.

Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Vad betyder Amen?
Det betyder, att jag skall vara säker på att vår himmelske Fader godtar dessa
böner och hör dem. Ty han har själv befallt oss att be på detta sätt och lovat att
höra oss. Amen, amen, det betyder: Det är sant och visst, så skall det bli!
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Trosartiklarna
med förklaring enligt
Martin Luthers lilla katekisme
Första trosartikeln
Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige,
himmelens och jordens Skapare.
Vad betyder det?
Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron
och alla lemmar, förnuft och alla sinnen, och att han alltjämt uppehåller mig.
Dessutom försörjer han mig varje dag rikligt med mat och kläder, hus och hem och
med allt vad jag behöver till mitt livsuppehälle. Han beskyddar mig för allt farligt och
bevarar mig för allt ont. Allt detta gör han endast på grund av sin faderliga godhet och
barmhärtighet, utan att jag på något sätt förtjänat det. För allt detta bör jag tacka och
lova, tjäna och lyda honom. Det är visst och sant.

Andra trosartikeln
Jag tror på Jesus Kristus, Guds ende Son, vår Herre, vilken är
avlad av den Helige Ande och född av jungfru Maria, led under
Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedsteg
till dödsriket, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till
himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och därifrån skall komma till att döma levande och döda.
Vad betyder det?
Jag tror, att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet, och tillika sann
människa, född av jungfrun Maria, är min Herre. Han har återlöst, förvärvat och vunnit
mig, förlorade och fördöma människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens
våld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod, och med sin
oskyldiga pina och död. Han har gjort allt detta för att jag skall tillhöra honom, leva
under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet,
liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant.

Tredje trosartikeln
Jag tror på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de
heligas samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och ett evigt liv.
Vad betyder det?
Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma
till min Herre Jesus Kristus, utan den Helige Ande har kallat mig genom evangelium,
upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt
kallar, församlar, upplyser och helgar han hela kyrkan på jorden och bevarar den i
Jesus Kristus genom den rätta tron. I denna kyrka förlåter han dagligen mig och alla
troende alla synder. Han skall på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda och
ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är visst och sant.
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Bibeln

Mera om den kristna tron kan du lära dig genom
att själv läsa i bibeln. Bibeln består av många
böcker skrivna över en tidsperiod från ca 900
före Jesu födelse och framöver tills efter Jesu
död och uppståndelse. Den innefattar även
böcker om de första kristna. Bibelns böcker
blev först skrivna på hebreiska. Det första
Nya Testamentet kom ut på svenska 1526. Men
hela den första svenska bibeln kom tryckt på
svenaka 1541.
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"LÄR DEN UNGE DEN VÄG
HAN SKALL VANDRA,
SÅ VIKER HAN INTE AV
DÄRIFRÅN NÄR HAN BLIR
GAMMAL."
BJØRG FARSTAD
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