Vägen genom Bibelns böcker
Tyvärr har det smugit sig in ett tryckfel i bibelläsningsplanen. Läsplanen för
Matteusevangeliet är för vecka 36-37 (och inte vecka 35-36).
Svar till Matteusevangeliets frågor:
1. Vad tror du det betyder att vara salig? (Matt 5:1-12, måndag v.36)
Salig betyder lycklig, och då menas den djupa, andliga glädjen som det är att få
vara Guds barn och tillhöra Jesus.
2. Varför kallas de kristna jordens salt och världens ljus? (Matt 5:13-16, tisdag
v.36)
På Jesus tid var salt en dyrbar krydda för att konservera och bevara maten.
Genom Bibeln har vi kristna fått kunskap om Gud, Jesus och hur Gud vill att vi
ska leva. Det är det salt som genomsyrar våra liv. Jesus kallar oss att leva i hans
nåd och efterföljelse så att människor som inte känner Gud kan upptäcka honom
genom vårt sätt att leva. ”... så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i
himlen.”(Matt 5:16)
I Johannesevangeliet säger Jesus att han är världens ljus, och i
Matteusevangeliet att vi är världens ljus. Genom tron bor Jesus i våra hjärtan
och han som är ljuset lyser genom oss. Precis som att månen inte har något ljus i
sig själv, men refekterar solens ljus, får vi vara små Jesus-ljus som lyser genom
Jesus.
3. Får vi alltid det vi ber om? Varför? (Matt 6:5-15, onsdag v.36)
Nej, vi får inte alltid vad vi ber om. Gud hör alltid våra böner, men han svarar
på det sätt som han ser är bäst. Han är Gud och han ser bäst vad vi behöver,
även om vi inte alltid förstår hans svar.
4. Vad menar Jesus med olja i lampor i liknelsen om de tio jungfrurna? (Matt
25:1-13, fredag v.37)
Det står ingenting i bibeltexten om vad Jesus tänker på när han pratar om oljan,
men vi kan förstå vad han menar när vi läser på andra ställen i Bibeln. Oljan är
detsamma som en levande tro, för den som tror på Jesus har evigt liv och får
komma till himlen (se t ex Joh 3:16).

