
Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig.

Mitt i livets vimmel viskar en stilla röst.
En bok, som en gång för alla gavs åt människan,
visar vägen genom livet och till Gud.
Miljoner människor har genom Bibeln funnit
kraft att leva, mening i tillvaron
och hopp inför evigheten.

Bibeln har spritts över hela världen
och delvis översatts till mer än 2300 språk.
1998 kom Svenska Folkbibeln,
en ny översättning från stiftelsen Biblicum.
Målet har varit en ordagrann översättning,
som troget förmedlar grundtextens mening.
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Skapelsen

Gud är den som har skapat världen
och allt som är i den.
Han som är Herre över himmel och jord
bor inte i tempel som är gjorda av människohand.
Inte heller låter han betjäna sig av människohänder
som om han behövde något,
han som åt alla ger liv och anda och allt.
Och han har av en enda människa
skapat alla människor och folk,
för att de skall bo över hela jorden.
Han har fastställt bestämda tider
och utstakat de gränser inom vilka de skall bo,
för att de skall söka Gud,
om de möjligen skulle kunna
treva sig fram till honom och finna honom,
fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.
(Apostlagärningarna 17:24-27)

Genom tron förstår vi att
världen har skapats genom ett ord från Gud,
så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.
(Hebréerbrevet 11:3)

När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
månen och stjärnorna, som du har skapat,
vad är då en människa eftersom du tänker på henne,
en människoson eftersom du tar dig an honom?
(Psaltaren 8:4-5)

Du har skapat mina njurar,
du sammanvävde mig i moderlivet.
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
(Psaltaren 139:13-14)



Ondskan

Se, HERRENS hand är inte för kort,
så att han ej kan frälsa,
hans öra är inte tillslutet,
så att han ej kan höra.
Nej, det är era missgärningar
som skiljer er och er Gud från varandra,
era synder döljer hans ansikte för er,
så att han inte hör er.
(Jesaja 59:1-2)

Ty inifrån, från människans hjärta,
utgår onda tankar, otukt, stöld,
mord, äktenskapsbrott, girighet,
ondska, svek, lösaktighet, avund,
hädelse, högmod och dårskap.
Allt detta onda kommer inifrån
och gör människan oren.
(Markusevangeliet 7:21-23)

Guds vrede uppenbaras från himlen
över all ogudaktighet och orättfärdighet
hos människor som i orättfärdighet
undertrycker sanningen.
Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem,
Gud har ju uppenbarat det för dem.
Ända från världens skapelse
ses och uppfattas hans osynliga egenskaper,
hans eviga makt och gudomliga natur
genom de verk som han har skapat.
Därför är de utan ursäkt.
Fastän de kände till Gud,
prisade de honom inte som Gud eller tackade honom,
utan förblindades av sina falska föreställningar,
så att mörkret sänkte sig
över deras oförståndiga hjärtan.
(Romarbrevet 1:18-21)



Jesus

Men det skall inte vara nattsvart mörker
där ångest nu råder...
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Fader, Fridsfurste.
(Jesaja 9:1,6)

Ty så älskade Gud världen
att han utgav sin enfödde Son,
för att den som tror på honom
inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
Inte sände Gud sin Son till världen
för att döma världen,
utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
(Johannes evangelium 3:16-17)

Ty Människosonen har kommit för att uppsöka
och frälsa det som var förlorat.
(Lukas evangelium 19:10)

Så uppenbarades Guds kärlek till oss:
han sände sin enfödde Son till världen
för att vi skulle leva genom honom.
Kärleken består inte i att vi har älskat Gud
utan i att han har älskat oss
och sänt sin Son till försoning för våra synder.
(Första Johannesbrevet 4:9-10)

Medan vi ännu var svaga dog Kristus
i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.
Knappast vill någon dö för en hederlig människa -
kanske vågar någon gå i döden för den som är god.
Men Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog i vårt ställe,
medan vi ännu var syndare.
(Romarbrevet 5:6-8)



Han var föraktad och övergiven av människor,
en smärtornas man och förtrogen med lidande,
lik en som man skyler ansiktet för,
så föraktad att vi räknade honom för intet.

Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade HERREN på honom.
Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.

Korset

Som glupande och rytande lejon
spärrar de upp gapet mot mig.
Jag är lik vatten som hälls ut,
alla mina leder har skilts åt.
Mitt hjärta är som vax,
det smälter i mitt inre.
Min kraft är uttorkad som en lerskärva,
min tunga fastnar i gommen,
du lägger mig i dödens stoft.
Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig,
mina händer och fötter har de genomborrat.
Jag kan räkna alla mina ben,
de ser på mig, de stirrar.
De delar mina kläder mellan sig
och kastar lott om min klädnad.
(Psaltaren 22:14-19)



Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,
lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.
Genom våld och dom blev han borttagen.
Vem i hans släkte besinnar att
när han rycktes bort från de levandes land,
blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse?
Bland de ogudaktiga fick han sin grav,
men hos en rik var han i sin död,
ty han hade ingen orätt gjort,
och svek fanns inte i hans mun.

Det var HERRENS vilja att slå honom
och låta honom lida.
När du gör hans liv till ett skuldoffer,
får han se avkomlingar och leva länge,
och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom.

Genom den vedermöda hans själ har utstått
får han se och bli tillfreds.
Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare
de många rättfärdiga,
och deras skulder är det han som bär.
Därför skall jag ge honom de många som hans del,
och de starka skall han få som byte,
eftersom han utgav sitt liv i döden
och blev räknad bland förbrytare,
han som bar de mångas synd
och trädde in i överträdarnas ställe.
(Jesaja 53:3-12)

Så led också Kristus en gång för våra synder.
Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe,
för att föra oss till Gud.
Han blev dödad till köttet,
men levandegjord genom Anden.
(Första Petrusbrevet 3:18)



Nytt liv

Om vi bekänner våra synder,
är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss våra synder
och renar oss från all orättfärdighet.
(Första Johannesbrevet 1:9)

Så finns nu ingen fördömelse
för dem som är i Kristus Jesus.
(Romarbrevet 8:1)

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse.
Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.
Allt kommer från Gud,
som har försonat oss med sig själv genom Kristus
och gett oss försoningens tjänst.
(Andra Korintierbrevet 5:17-18)

Jesus sade:

”Alla som Fadern ger mig kommer till mig,
och den som kommer till mig
skall jag aldrig någonsin kasta ut.”
(Johannes evangelium 6:37)

”Jag har kommit för att de ska ha liv, ja, liv i överflöd.”
(Johannes evangelium 10:10)

”Amen, amen säger jag dig:
Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”
(Johannes evangelium 3:3)

Men åt alla som tog emot honom
gav han rätt att bli Guds barn,
åt dem som tror på hans namn.
(Johannes evangelium 1:12)



Valet

Sök HERREN medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Den ogudaktige må överge sin väg,
den orättfärdige sina tankar
och vända om till HERREN,
så skall han förbarma sig över honom,
och till vår Gud,
ty han skall ge mycken förlåtelse.
(Jesaja 55:6-7)

Ty vad hjälper det en människa,
om hon vinner hela världen
men tar skada till sin själ?
(Matteus evangelium 16:26)

Den som tror på Sonen har evigt liv.
Den som inte lyder Sonen skall inte se livet,
utan Guds vrede blir kvar över honom.
(Johannes evangelium 3:36)

Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen
och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar,
i flammande eld och straffar
dem som inte vill veta av Gud
och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.
Dessa skall bli straffade med evigt fördärv,
bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt,
när han kommer för att förhärligas i sina heliga
och väcka förundran hos alla dem som tror.
(Andra Tessalonikerbrevet 1:7-10)

Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er
att jag har förelagt dig liv och död,
välsignelse och förbannelse.
Välj då livet,
för att du och dina efterkommande må leva,
genom att du älskar HERREN, din Gud,
och lyssnar till hans röst och håller dig till honom.
(Femte Mosebok 30:19-20)


