EN NY UPPENBARELSE?
Introduktion
-När vi startade dessa experiment så var vår intention att utforska utombibliska skrifter. Att då begrunda
idéer
som kanske skulle kännas en aning obekväma. Vi hoppas kunna göra en rak och saklig granskning av Gud, Jesus
och annat i Bibeln i ljuset av kända fakta. Våra tidigare experiment gav oss grunden till en djupare förståelse av
den bibliske kristusfiguren. Nu kommer vi fördjupa oss i utombibliska skrifter, särskilt de som ger en större inblick
i personen Jesus.
Bakgrund samt observation
-Även om mannen Jesus är både känd och beundrad är det faktiskt många som knappt vet någonting om
vem han egentligen var. Det finns många historiska kvinnor och män som gjort betydligt mindre avtryck på sin
omvärld. men med Jesus vet vi inte ens exakt när han föddes. Det finns så lite information att vissa undrar om han
ens existerat. Att hans person var ett rent påhitt av en handfull outbildade fiskemän. Fast om detta vore sant skulle
dessa fiskare förvisso vara bland de mest visa som vandrat på denna jord. Jesu undervisning slog rot i hela det
romerska riket och att fabricera ihop en sådan personlighet vore ett större mirakel än de som tillskrivs honom.
-Men vi måste ändå medge att med så lite information tillgänglig finns det ett visst fog för tvivel. Om
mer fakta kom i dagen skulle mycket tvivel skingras. Om hans tidiga barndom och tonårstid finns i stort sett
ingenting förutom några få incidenter. Ända fram till 30 års ålder är han nästan som ett spöke. En del finns
återgivet mellan hans trettionde -trettiotredje år, hans död och vissa händelser efter hans uppståndelse. Helt säkert
är att mycket fattas om hans leverne på jorden.
-Den kristna världen har hela sin grund i de fyra evangelier skrivna av Matteus, Markus, Lukas och
Johannes som återfinns i de samlade skrifter kallad Bibeln. De ända kända som finns att tillgå om Jesu liv.
Informationen i dessa fyra skrifter är dock högst sparsamma. Det finns fyra evangelier och de tre första verkar ha
sin tillblivelse från samma källa. Baserade på ett och samma källmaterial. Det är ganska osannolikt att tre olika
individer skulle skriva nästintill identiska skildringar utan ett gemensamt ursprungsmaterial.
I de avslutande verserna från Johannes evangelium skrev han:
”Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att
hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas”. - Johannes 21:25
-Så onekligen finns det mycket mer saker Jesus sa och gjorde än vad som finns nedtecknade i de fyra
evangelierna. Men var kan vi då få tag i denna information?
-Den bästa källan vore ögonvittnen till Jesu liv och tjänst. Människor som förstod innebörden i det de
bevittnade. Bibeln ger vid handen att tusentals individer såg Jesu gärningar vid olika tillfällen. Utan tvekan skrev
många ner vad de sett och hört. Men dessa skrifter är nu borta sen länge. Vissa av dem finns kvar som en del av
nya testamentets apokryfiska skrifter såsom Thomas evangelium, Enoks bok samt skrifter som återfinns i Nad
Hammadi biblioteket i egypten. vi har läst de flesta av dessa böcker men även om de är intressanta så verkar de
inte överensstämma med Jesu personlighet och läror såsom de presenteras i de fyra evangelierna. ännu viktigare
är att de bara täcker några få episoder i Jesu liv. De ger inget sammansatt porträtt av Jesu tre och ett halvt års
tjänst. Luckorna i hans storslagna liv finns alltjämnt kvar. Även efter att ha läst apokryferna önskar vi att vi hade
mycket mer att tillgå.
-Låt oss istället se på en annan möjlighet. Jesus hänvisade ofta till änglar som följde och stödde honom.

(Lukas 22:4, Matteus 4:11, Matteus 26:53) Det är givet att dessa änglapersonligheter blev vittnen till vad Jesus
sa och gjorde. De borde ha en betydligt mer noggrann redogörelse för hans hela liv, mycket tydligare än någon
mänsklig redogörelse. Men kan änglar verkligen ge oss sådan information och om, hur skulle de gå till väga?
-I slutet på första århundradet framträdde en ängel inför Johannes och gav honom ett meddelande från
Jesus:
”Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som
snart skall ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes veta det, han som har vittnat
om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han har sett”. -Uppenbarelseboken 1:1--2
-Ännu en ängel med hög röst sa åt Johannes vad han skulle skriva:
”Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst, som en basun,
och den sade: ”Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till
Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia.” Uppenbarelseboken 1:10-11
-Johannes skrev ned vad han fick se och höra. Mycket av det materialet finns ännu kvar i den bok som
kallas uppenbarelseboken. Var detta bara en engångshändelse som aldrig skulle upprepas? Eller är det möjligt att
Jesus återigen använder änglar till att återge hans hela liv och tjänst? Nedskriven till glädje för hela mänskligheten.
-Vi ställer dessa frågor då det nu finns en sådan bok. En bok nedskriven av änglar på uppdrag av den
förhärligande Jesus som ger information om hela hans liv. Från födelse till uppståndelse och himmelsfärd. Boken
går igenom Jesu liv från år till år. Den förklarar vad han gjorde innan han blev känd i Palestina. De s.k förlorade
åren. Den ger mycket mer detaljer och sammanhang till hans läror än vad Bibeln ger.Den utger sig inte för att
vara Guds ofelbara ord. Den är en historisk redogörelse- uppenbarar människans historia, bakgrund och framtid.
Den kallas Urantiaboken och redogörelsen för Jesu liv kan läsas i den sista delen, del fyra.
-Boken ursprung har gett upphov till en del kontroverser. Även fast mycket aktivitet bland änglar under
det första århundradet finns återgivna, speciellt Johannes uppenbarelse, tror många kristna inte på att änglar är
lika aktiva idag. Vissa håller det mer för troligt att s.k demoner kan påverka människor till att skriva, till och med
mer än olika änglapersonligheter.
-Samtidigt som dessa individer ratar utombibliskt material med änglar som skribenter har de samtidigt
inga problem att läsa utombibliskt material skrivna av högst ofullkomliga människor knutna till deras egen
organisation. Exempelvis kan nämnas Jehovas Vittnen publikationer Vakttornet och Vakna som utombibliskt
material. Andra kyrkor och samfund har nyhetsbrev och böcker publicerade av pastorer och andra ledare. Åter
andra läser mycket på olika andliga sidor på Internet. Filmer har också producerats för att stärka kristnas tro.
De flesta kristna läser utombibliskt material för att stärka sin andliga utveckling.
-Det finns givetvis orsak till försiktighet i valet av material och information. Som Jesus sa: många falska
profeter skall uppstå och förleda många” (Matteus 24:11) Vad som behövs är andlig mogenhet och ett gott kritiskt
tänkande så att en person kan skilja ”gott från ont” (Hebreerbrevet 5:14) Aposteln Paulus skrev till och med att
vissa inte är redo för ”fast föda” då de fortfarande håller fast vid de mest grundläggande läror. (Hebreerbrevet
5:11-13) Vi hoppas att de som besöker vår websida är just sådana personer som kan skilja ”gott från ont”, rätt
från fel precis som i Jesu liknelse om fiskarna som slängde bort den dåliga fisken (Matteus 13:47-48)
Sedan har vi givetvis Sanningens Ande som hjälper oss i detta, den kan bära vittnesbörd till vår egen Ande om
riktigheten i vad vi läser. (Johannes 16:12-15)
-När vi först kom i kontakt med Urantiaboken såg vi den som vilket värdsligt verk som helst, inte som
ett gudomligt inspirerat dokument och vi granskade innehållet som man gör med vilken annan bok som helst.
Vi hade redan accepterat evangelieskildringarna och använde dessa som guide då vi granskade Urantiaboken.
-Vi kom att bli överraskade av resultatet. Många av de mer svårförstådda partierna i bibeln fick sin
förklaring. De många konflikter mellan vetenskapen och Bibeln blev grundligt utredda. Vi kom att se boken
varande i harmoni med Bibeln samt Jesu personlighet och läror. Boken verkar vara som ”lärarens guide till Bibeln”
Bibeln vekar vara som en trailer medans Urantiaboken är som hela filmen i full HD-kvalitet.

- I framtida ”experiment” kommer vi fördjupa oss i vad Urantiaboken lär oss. Vi uppmanar de som har
viljan och modet att följa oss i kommande artiklar. Delge gärna era tankar, positiva eller skeptiska, speciellt hur
ni tycker att Jesus framställs i Urantiaboken.
- Vi vill undersöka vilken effekt en sådan bok kan få på religion i allmänhet och kristenheten i synnerhet.
Vi skulle vilja veta hur mottaglia våra besökare är för en ny uppenbarelse. Eller nöjer de sig med det som redan
finns i diverse ”heliga skrifter”
-Vänligen notera att vi endast är läsare av Urantiaboken, vi har ingensomhelst koppling till dess utgivare.
Vi förstår att vissa inte kommer att undersöka boken men för de som vill kommer här två länkar
till att börja med till att börja läsa själva.
(link to swedish translation U:B)

Hypotes och förutsägelse

-Vi undrar nu: om Urantiaboken verkligen är vad den utger sig för att vara vilken effekt på religionen i
allmänhet och kristenheten i synnerhet skulle den få? Om det fanns en ny uppenbarelse om Gud, Jesus, himlarna,
människans historia och framtid, hur skulle det kunna ändra vårt samhälle?

-Vi förutspår att om boken är det den utger sig för kan den täppa till klyftan mellan kristna grupperingar,
mellan olika religioner, mellan vetenskap och religion, och mellan människa och Gud. På samma sätt som nya
testamentet dramatiskt förändrade världen kanske en ny uppenbarlse för vårt 2000-århundrade kan starta en ny
förändringsvåg på andlig grund. Och hoppas denna förändring kan skapa fred.

Experimentet
-Vi ber att våra läsare delger oss sina tankar och funderingar. Begrunda gärna följande frågor.
1. Tror du själv på möjligheten att det finns information att tillgå om Jesu liv förutom
evangelierna?
2. Är det möjligt att änglar återigen fått i uppdrag av Kristus att skriva ner redogörelser om hans liv på
jorden, precis som i det första århundradet?
3. Behövs verkligen en ny uppenbarelse i våra dagar?
4. Hur tror du en sådan uppenbarlse skulle kunna påverka vårt nuvarande samhälle?

