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Introduktion
Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet.
Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar vid olika tillfällen i den här
församlingen.

En del av er har säkert sett dagens titel, "Berättelsen vi befinner oss i". Vad
tycker ni om den? Själv är jag rätt nöjd med den lite poetiska klangen.

Jag måste dock erkänna att den inte är ett resultat av min egen kreativitet. Jag
har norpat den från en bok skriven av Brian McLaren. På engelska är titeln "The
story we find ourselves in", vilken jag fritt valde att översätta. Jag har ingen aning
om vad den handlar om, men jag föll för "tyngden" i titeln.

(På svenska har den getts ut som "Historien vi är en del av".)

Innehåll
Dessutom passar den alldeles utmärkt för det jag tänkte prata om idag. Vi har ju
under hösten haft temat "Guds rike" och vad det innebär på olika sätt. Idag skulle
jag vilja passa på att sätta in detta i ett större sammanhang, nämligen den bibliska
berättelsen, hur du och jag passar in i den, och vilka konsekvenser den får.

För berättelsen ger konsekvenser. Vad vi tror, vad vi gör, mitt och ditt val får
konsekevenser. Men berättelsen hjälper oss också att förstå varför vi hamnar snett
ibland. Varför världen, trots att Jesus har vandrat igenom den, ännu inte är perfekt.

Men låt oss börja från början.
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Berättelsen

Skapelsen
Gud skapar ett rike över vilket han härskar. Varför? Frågan besvaras faktiskt
aldrig direkt i Bibeln, men genom att läsa den står det klart att Gud har ett syfte.
Han avslutar sitt skapelseverk med att skapa människan till sin egen avbild.
Sedan ger han människan uppdraget att föröka sig, fylla upp och lägga jorden
under sig. Således, ett syfte är att fylla jorden med människor som reflekterar
hans härliget/honom själv (4 Mos 14:21, Hab 2:14) och som älskar och ärar
honom.

Av olika anledningar ger Gud människan ett val att fullfölja dessa uppdrag i
tro och lydnad, eller gå sin egen väg.

Uppror
Olyckligtvis väljer människan det senare. Detta slutar med att människan lever
i uppror mot Gud. Det står att alla människor var enade, samlade på en plats,
byggandes ett torn för att "göra sig ett namn", det vill säga ge sig själva ära
och berömmelse. Så människan försöker inte fylla upp jorden och de är inte
intresserade av att ära och förhärliga Gud.

Guds mål är nu långt borta. Han har dock ingen avsikt att ge upp utan tänker
se till att hans plan uppfylls (Jes 46:10). Gud sjösätter därför en räddningsak-
tion. Eftersom folket är enat i uppror, blir hans första steg att anamma en söndra-
för-att-nå strategi. Han splittrar och sprider folket över jorden genom att förvirra
människans språk så att de inte längre förstår varandra. (1 Mos 11:1-9)

Bär fortfarande inte på hans värderingar, är inte avbilder av honom.

Utkorelsen
Han väljer sedan en man, Abram, genom vilken har börjar bygga ett folk åt sig
genom vilket han ska visa resten av världen vem han är.

Genom en serie händelser genomlider detta folk, israeliterna, flera hundra år
av slaveri i Egypten. I detta läge bestämmer sig Gud för att handla och befria sitt
folk från förtrycket genom att kalla en man vid namn Moses i en ganska välkänd
incident som inkluderar en brinnande buske.

På Guds befallning ber Moses farao att släppa israeliterna så att de kan bege
sig ut i öknen för att ära och tillbe Gud (2 Mos 3:18). Farao vägrar. (14:4)

Vilket blir hans sista misstag. Folkets slaveri avslutas med en marsch genom
ett delat Röda havet och den egyptiska armén begravd i samma havs vatten.
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Kuriosa: Första stället där Gud hyllas som härskare. På stranden sjunger
Moses en sång som slutar med orden "Herren skall regera alltid och för evigt"
(15:18)

Det är också här som Gud avslöjar sitt nästa steg i sin räddningsaktion. Han
sluter ett förbund med israeliterna. Kort uttryckt är villkoren:

"Jag skall vara er Gud, och ni skall vara mitt folk, och jag skall bo
ibland er".

Folket erövrar Kaanan - nuvarande Israel - det land som Gud lovat Abram
tidigare. Senare får man också en kung, Salomos, och under hans tid byggs ett
tempel i Jerusalem. Det här är Israels storhetstid, man blir en välmående och
betydande nation. Under Salomo börjar Israel som folk fungera i enlighet med
Guds plan. Främmande folk kommer och beundrar riket. De ser vad det innebär
att leva under Israels Gud och ärar och hyllar honom.

Löftena

Välståndet varar dock inte då Salomo faller in i ett levnadssätt som skiljer honom
från Gud. Landet delas i två och de erövras senare av andra nationer och folket
förs i exil till Babylon. Det är vid den här tiden som Hesekiel, en av de stora pro-
feterna, i en syn ser hur Guds härlighet, manifestationen av hans närvaro, lämnar
templet, som senare också förstörs.

Under en period skickar Gud profeter med en rad löften om att återupprätta
det israeliska folket. Vi har inte tid att dyka ner i dem men Jesaja är den som fick
störst inblick. Han profeterar bland annat (49:6):

Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta
Jakobs stammar, och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag vill sätta
dig till ljus för hednafolken för att min frälsning må nå till jordens
ända.

Gamla Testamentet slutar med att en liten rest av det israeliska folket åter-
vänder till Israel för att bygga upp Jerusalem och templet på nytt. Guds härlighet
återvänder dock aldrig. Även om de återvänt till landet lever de i en sorts exil från
Gud. Faktum är att Gud är tyst i hundratals år.

Räddningen
Fram till en dag då Johannes Döparen träder in på scenen med ett meddelande
(Luk 3:4):

"Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom."
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Varpå Jesus påbörjar sin tjänst och predikar och demonstrerar Guds rike.
Den tjänsten tar honom slutligen till Jerusalem. I ett bejublat intåg som förut-

setts av tidigare profeter rider Jesus, och därmed också Guds härlighet, Gud själv,
in på en åsna. Detta kunde ha varit ut-ur-exilen ögonblicket för judarna. Men
istället blir Jesus förkastad av de styrande judiska institutionerna, anklagad för
hädelse och korsfäst.

Hans död var dock inte slutet. Han uppväcktes från de döda av Gud.

Alla
I och med detta var Guds sista steg i räddningsaktionen avslöjat. Nämligen att
de som tror på Jesus och tar emot den gåva som Gud erbjuder genom honom
inte ska dö utan ha evigt liv. I en befallning, som speglar Guds uppdrag till
människan vid skapelsen, sänder Jesus ut sina lärjungar för att kalla alla, judar
och hedningar till Gud.

Det är vad kyrkan gjorde genom hela apostlagärningarna och vad kyrkan fort-
farande borde göra.

Evigheten
När evangeliet har predikats för alla folk på jorden säger Bibeln att Jesus kommer
att återkomma med "stor makt och härlighet" (Matt 24:30). Och Gud kommer att
leva ibland människorna, "Han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och
Gud själv skall vara hos dem" (Rv 21.3). Guds rike har kommit i sin fullbordan.

Alla - Där vi befinner oss
∙ Linjär berättelse

∙ En tid av löften

∙ En tid av uppfyllelse

∙ Tänkte sig att den senare börjar när den förra tar slut.

∙ Visade sig att så inte är fallet.

∙ Läsa NT, Jesus undervisning, mer komplicerat

∙ Uppfyllelsens tid började innan löftets tid tog slut.

∙ Vi lever i båda tiderna samtidigt. Spänningen mellan (gammalt) det som var
och (nytt) det som kommer. "Redan nu" och "Inte än".
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∙ Ett annat sätt att uttrycka det är att "framtiden är närvarande i nuet".

∙ Löftets tid tar slut när Jesus kommer tillbaka, fullbordan.

∙ "Den sista tiden" började med Jesus och Pingsten.

Konsekvenser
∙ Högst påtagligt i livet.

∙ Det är den här miljön vi blir födda in i.

∙ Ibland upplever vi uppfyllelsens tid. Vi är nära Gud, får ta del av hans glädje
och kärlek. Vi ser människor bli helade på olika sätt o.s.v. "Redan nu".

∙ Ibland upplever vi löftets tid. Vi känner oss skilda från Gud. Vi gör saker
som inte glädjer honom. Vi ser inga tecken på Guds närvaro runt omkring
oss. Vi upplever exilen, Guds tystnad. "Inte än"

∙ Det kommer att bli bättre.

∙ Det kommer att bli svårare.

∙ Det går inte att komma undan spänningen. Det är en del av det kristna
livet. Vi är segrande och besegrade, vinnare och förlorare, döda och levande.
Ibland upplever vi hopp och förtvivlan på samma dag, kanske bara några
timmar emellan dem.

∙ 1 Joh 1:8, 3:6

∙ 2 Kor 6:4-10

∙ Derek Morphew "We are the happiest depressed people in the world".

Avslutning
Så, som kristna lever vi i spännande tider. Uppfyllelsens tid, den tid där Guds
rike har nått sin fullbordan finns inom räckhåll. Detta är något som borde förän-
dra vår världsbild. Varje ögonblick innebär en möjlighet för Guds rike, för
framtiden, att bryta in redan här, redan nu. Och varje genombrott bär på hela
rikets potential. Det innebär att varje ögonblick är laddat med hela Guds rikes
innehåll, i form av glädje, harmoni, helande, och kärlek o.s.v. Jag finner det
extremt inspirerande!
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