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(Advokat	  eller	  arvinge.doc)	  
	  
Brev	  till	  nyomvända	  
	  
2	  Advokat	  eller	  arvinge	  
	  
I	  det	  här	  avsnittet	  blottar	  EG	  sin	  syn	  på	  bibeln	  som	  Guds	  ord.	  Han	  gör	  det	  
mot	  bakgrund	  av	  rådande	  bibelkritik.	  Bibelkritikerna	  ställs	  mot	  arvingarna,	  
det	  betyder	  att	  dem	  saken	  egentligen	  inte	  angår	  kontrasteras	  mot	  dem	  för	  
vilka	  bibeln	  betyder	  allt.	  	  När	  han	  skall	  karakterisera	  dem	  som	  kritiserar	  
bibeln	  låter	  han	  dem	  inledningsvis	  heta	  advokater.	  Med	  advokater	  menar	  
han	  laglärda,	  som	  med	  förnuftet	  som	  norm	  granskar	  de	  dokument	  de	  är	  
satta	  att	  granska.	  
	  
Först	  vad	  EG	  har	  att	  säga	  om	  bibelkritikernas	  (advokaternas,	  de	  laglärdas)	  
bibelläsning.	  
	  
Dessa	  laglärda	  kastar	  sig	  över	  den	  urgamla	  boken.	  De	  siktar	  in	  sig	  på	  såväl	  
Gamla	  som	  Nya	  testamentet.	  De	  gör	  det	  med	  förnuftets	  glasögon.	  Många	  av	  
dem	  har	  kränkt	  bibelns	  gudomliga	  anseende.	  Framför	  allt	  har	  de	  inte	  insett	  
att	  man	  aldrig	  kommer	  in	  i	  Andens	  evangelium	  om	  avsikten	  enbart	  är	  att	  
förstå.	  
	  
De	  kritiserar	  bibeln,	  har	  uppsatt	  sig	  till	  domare	  över	  den	  levande	  Gudens	  
ord.	  Många	  gallrar	  bibelställen	  som	  de	  anser	  överflödiga	  eller	  anstötliga.	  
Grundtexten	  tas	  till	  bruk	  då	  bibelstridig	  uppfattning	  skall	  genomdrivas.	  De	  
utsmyckar	  läran	  med	  ord	  som	  inte	  är	  sanna.	  De	  läser	  bibeln	  mer	  för	  att	  
stärka	  bevis	  än	  för	  att	  lyda	  sanningen.	  	  
	  
De	  laglärda	  
Dessa	  laglärda	  kastar	  sig	  över	  den	  urgamla	  boken.	  De	  siktar	  in	  sig	  på	  såväl	  
Gamla	  som	  Nya	  testamentet.	  De	  gör	  det	  med	  förnuftets	  glasögon.	  Många	  av	  
dem	  har	  kränkt	  bibelns	  gudomliga	  anseende.	  Framför	  allt	  har	  de	  inte	  insett	  
att	  man	  aldrig	  kommer	  in	  i	  Andens	  evangelium	  om	  avsikten	  enbart	  är	  att	  
förstå.	  
	  
De	  kritiserar	  och	  	  har	  uppsatt	  sig	  till	  domare	  över	  den	  levande	  Gudens	  ord.	  
Många	  gallrar	  bibelställen	  som	  de	  anser	  överflödiga	  eller	  anstötliga.	  
Grundtexten	  tas	  till	  bruk	  då	  bibelstridig	  uppfattning	  skall	  genomdrivas.	  De	  
utsmyckar	  läran	  med	  ord	  som	  inte	  är	  sanna.	  De	  läser	  bibeln	  mer	  för	  att	  
stärka	  bevis	  än	  för	  att	  lyda	  sanningen.	  
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Kommentar	  ”De	  laglärda”	  
De	  laglärda	  har	  ingen	  relation	  till	  ordet,	  det	  är	  deras	  misstag.	  Obs!	  EG	  
förnekar	  ej	  att	  de	  laglärda	  använder	  förnuft	  vid	  läsningen.	  
	  
1	  Arvingens	  bok	  och	  vännens	  
Läs	  din	  bibel	  som	  arvinge	  
Bibeln	  är	  faderns	  testamente	  
Varje	  mening	  gör	  arvingen	  säll	  
Bibeln	  är	  din	  faders	  ord	  
Bibelns	  förbund	  om	  evig	  nåd	  är	  din	  väns	  tankar	  och	  står	  utom	  all	  kritik	  
Det	  minsta	  moment	  bär	  vittnesbörd	  om	  hans	  faderliga	  omsorg.	  
	  
2	  Skriftens	  egenskaper	  
Skriften	  är	  i	  all	  sin	  enkelhet	  Guds	  uppenbarelse.	  
Bibeln	  äger	  en	  naken	  sanning	  
Skriften	  är	  ofelbar	  i	  sin	  ande	  
Bibeln	  är	  ett	  brödhus	  m	  m	  med	  dyrbara	  skatter	  
Bibeln	  är	  en	  uppenbarelse	  av	  Gud	  
Bibelns	  löften	  är	  springkällor	  med	  levande	  vatten	  
Det	  är	  Gud	  som	  talar	  
Herrens	  ord	  skall	  läggas	  till	  grund	  för	  troslivet	  
Bibeln	  äger	  naken	  sanning	  
	  
3	  Förståelsen	  av	  bibeln	  
Den	  förstås	  av	  den	  som	  gör	  Guds	  vilja	  
	  
4	  Bibelns	  obegripligheter	  
Rikedomar	  vi	  ej	  kan	  intaga	  
Människan	  är	  okunnig	  om	  visst	  i	  skriften	  
Bibeln	  äger	  fördold	  rikedom	  
	  
5	  Förmaning	  till	  den	  troende	  
Vi	  skall	  stadigt	  förbli	  vid	  Guds	  ord	  
Tro	  på	  bibelns	  nakna	  sanning	  
Vi	  skall	  erkänna	  vår	  okunnighet	  och	  anta	  skriftens	  tydliga	  utsagor	  
Det	  är	  högre	  vishet	  att	  höra	  Guds	  röst	  än	  att	  förstå	  grundtexten	  
Gå	  förbi	  de	  rikedomar	  du	  ej	  kan	  intaga,	  även	  dessa	  tillhör	  dig	  
Bibeln	  har	  fördold	  rikedom	  dom	  du	  ej	  kan	  fatta	  
Den	  kristne	  är	  ej	  beroende	  av	  känslor	  och	  saliga	  möten	  men	  av	  det	  
personliga	  umgänget	  med	  Gud	  i	  hans	  ord.	  
	  
	  



	  
	   3	  

Kommentar	  
EG	  styr	  sin	  bibeltolkning	  utifrån	  punkterna	  1-‐4.	  	  På	  den	  grunden	  förmanar	  
han	  de	  troende.	  	  
	  
Bibelhänvisningar	  
*	  relevanta	  hänvisningar	  
(*)	  hänvisningar	  där	  det	  som	  hände	  Israel	  anses	  gälla	  den	  kristne	  
	  
*	  2	  Mos	  3:5	  s	  186	  och	  han	  sade:	  kom	  icke	  nära	  härintill!	  Drag	  dina	  skor	  af	  dina	  fötter!	  Ty	  rummet	  
där	  du	  står	  är	  helig	  mark	  
(*) 2 Mos 3:8 s 187  Och jag har stigit ned för att frälsa dem utur Egyptiernas våld och föra dem upp från detta 
landet till ett godt och rymligt land, till ett land, som flyter af mjölk och honung, till den ort, där Kananeer, 
Heteer, Amoreer, Ferisseer, Hivveer och Jebuseer bod.  
(*) 2 Mos 16:3 s 187  Och Israels barn sade till dem: O att vi hade fått dö i Egyptens land genom Herrans hand, 
där vi sutto vid köttgrytorna och hade röd nog att äta! Ty I hafven fört oss till denna öknen för att låa hela denna 
hopen dö af hunger. 2 Mos 16:3 
(*) 4 Mos 11:5 s 187 Vi komma ihåg den fisk vi åto i Egypten för intet, gurkorna och melonerna och purjolöken 
och rödlöken och hvitlöken; 4 Mos 11:5 
 
(*) 5 Mos 8:9 s 187 ett land där du icke skall äta ditt bröd i torftighet, där intet skall fattas dig, ett land vars 
stenar innehålla järn, och ur vars berg du skall bryta koppar.	  	   
 
* Joh 4:14 s 187 Men hvilken som dricker af det vatten, som jag skall gifva honom, han skall icke törsta till evig 
tid, utan det vatten, som jag skall gifva honom skall blifva i honom en källa med springande vatten till evigt lif.  
	  
* Rom 8:17 s 184 Men äro vi barn, så äro vi ock arfvingar, nämligen Guds arfvingar och Kristi medarfvingar, 
om vi annars lida med honom, på det att vi ock med honom må varda förhärligade.  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  


