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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

till ett modernt samhälle

       Kapitel 4

VEM ÄR JESUS KRISTUS?

Detta kapitel kan sägas vara det viktigaste. Att just förstå Jesu liv och tjänst, som är den1.

största utmaningen för varje människa. Kristna läror som blivit standard, har onekligen
fördunklat personligheten och den ovillkorliga kärleken som Fadern hyser till oss. Vårat hopp är
att se Faderns osvikliga kärlek och Jesus Kristus visdom och omtanke om oss. Detta för att få oss
att komma ur mörkret och därmed in i hans härliga ljus.. (1 Petrus 2:9)

Hur Jesu Liv Började

Jesu liv började i himlen som en unik skapelse av Fadern. Johannes kallade honom2.

”Ordet”.

”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet
var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud”. –  Johannes 1:1-2

Ordet var inte bara en skapelse i sig, utan i sig självt en skapare av vårat universum.3.

Fadern beviljade detta skapande.

”Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till”. 
- Johannes 1:3

”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela
skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt
och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är
skapat genom honom och till honom”. – Kolosserbrevet 1:15-16

Vår skapargud Ordet överförde sitt liv in i kroppen på en Judisk kvinna, Maria.Ordet4.

kom att benämnas ”människosonen”

”Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans
härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han
var fylld av nåd och sanning”– Johannes 1:14

Ordet kom efter sin jordiska födelse att kallas Jesus (Matteus 1:25).5.
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Varför Jesus Kom till Jorden

Jesu ankomst till jorden hade flera syften. Det övergripande var att etablera sin egen6.

suvärenitet.

”Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med
Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev
som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde
han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.
Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det
namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas
för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, 1och alla
tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära”.  –
Filipperbrevet 2:5-11

Innan Jesu framträdande på jorden var han en viceregent i det universum han skapat, en7.

av Gud, förordnad suverän. Han existerade som ett gudaväsen  med dess yttre attribut, men
saknade den erfarenhetsmässiga kunskap som Fadern äger. Det Fadern redan vistte måste Sonen
dock lära sig. Med Faderns välsignelse gjorde sig Jesus anspråkslös och som människa bli ett
med sin skapelse. I och med detta kunde Jesus lära känna och förstå människors livsvillkor med
både sorg och glädje

”När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom
himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.
Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i
våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som
vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens
tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver
hjälp”. – Hebreerbrevet 4:14-16

Efter avslutat uppdrag samt återvänt till himlen hade han förtjänat sin suveränitet:8.

”Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det
namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas
för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla
tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära”. –
Filipperbrevet 2:9-11

Av dessa verser kan vi förstå att hans intelligenta himmelska skapelser kände till Sonens relation
till Fadern. Medans dessa skapelser oreserverat tillbad Fadern, visste de samtidigt att att Sonen
bara var en förordnad skapargud. men efter sin jordiska sejour blev det precis som Jesus sa:”Åt
mig har getts all makt i himlen och på jorden” (Matteus 28:18) Därför skall varje knä böja sig
inför hans upprättade universiella suvärenitet.
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När så barnet Jesus blivit större levde han livet som precis vem som helst. Det varkar9.

dock som att han hade begränsad medvetenhet om sin speciella relation till Fadern. Vid 12 års
ålder när han plötsligt försvann men blev funnen sa han:

 ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara
hos min fader?” – Lukas 2:41-50

Som fullvuxen sig han för dop av hans kusin, Johannes Döparen, tillsammans med10.

andra judiska landsmän som en nationell symbol för ånger. Det var vid detta tillfälle som Jesus
blev fullt medveten om sin förmänskliga tillvaro som den Smorde, son till Gud. Denna
medvetenhet kom i form av en flygande duva:

“När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen
öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och
sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min
älskade son, han är min utvalde.” – Matteus 3:16-17

Med Faderns godkännande hade han förtjänat sin rätt som suverän. Nu började andra11.

fasen av hans jordiska äventyr.

Precis efter hans dop gick Jesus Kristus själv upp i de Pereiska bergen. Där slipade han12.

på sin plan och funderade ut tekniker för att lyfta upp den vilseledda, kränkta judiska nationen.
en mission av ljus som skulle sprida sig över hela planeten och bereda vägen till global fred. Det
var under denna period på 40 dagar som Djävulen frestade Jesus till att stoppa sina
missionsplaner. (Matteus 4:1-11)  Jesus gick dock därifrån med stor moral och en plan i kraft av
hans andliga bedrift att inte ge efter.

Jesus förmedlade ett budskap av goda nyheter, inte bara fred på jorden utan någonting13.

mycket större. Han började förkunna om en ny era för mänskligheten, den att få möjligheten att
få träda in i himlarnas kungarike.

”Från den tiden började Jesus förkunna: ”Omvänd er. Himmelriket
är nära.” – Matteus 4:17

”Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i
synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags
sjukdomar och krämpor bland folket”. – Matteus 4:23

I sin allra första predikan, bergspredikan, informerade Jesus oss om en inbjudan att få ta14.

del av himlarnas kungarike:

”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga
de som sörjer,  de skall bli tröstade.  Saliga de ödmjuka, de skall
ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, 
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de skall bli mättade.  Saliga de barmhärtiga,  de skall möta
barmhärtighet.  Saliga de renhjärtade,  de skall se Gud.  Saliga de
som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs
för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när
man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min
skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt
förföljdes ju profeterna före er tid”. – Matteus 5:3-11

Detta var ett ovanligt budskap. Aldrig tidigare hade mänskligheten blivit öppet lärda att15.

de kunde få se Gud och att himmelriket skulle tillhöra dem.Eller att de inte bara skulle vara
slavar åt Gud utan också Hans söner och därmed få tillgång till himlarnas kungarike. Som
aposteln Johannes skrev:

”Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot
honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli
Guds barn, åt alla som tror på hans namn, 13som har blivit födda
inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan
av Gud”. – Johannes 1: 11-13

De följande åren fortsatte Jesus att upplyfta människors värdighet.Mer specifikt lärde16.

han dem att tilltala Gud,inte vid namn, utan utifrån en relation som Fader, precis som ett barn till
en far.

”Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli
helgat.  Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i
himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt
oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty
om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske
fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall
inte heller er fader förlåta er era överträdelser”. Matteus 6:9-15

”Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni
är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader,
ty en är er fader, han som är i himlen”. – Matteus 23:8-9

Men det fanns ett speciellt arbete Jesus måste utföra åt det judiska folket:17.

”Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick
han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och
man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann
han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han
har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har
sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda,
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att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren”.
– Lukas 4:16-19

Jesu avsikt var att befria judarna ur deras fångenskap i form av lagförbundet med dess18.

ritualer. Som han sa:

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.
Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.
Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda
bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett”. –
Matteus 5:17-18

Ja, Jesus uppfyllde lagen. I och med judarnas befrielse från den kunde den också tas ur19.

bruk, tack vare Jesus.

”Men nu har vi blivit fria från lagen, sedan vi dött bort från det
som höll oss bundna, och kan tjäna på ett nytt sätt, med vår ande,
och inte på det gamla, efter bokstaven”. – Romarbrevet 7:6

”Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli
rättfärdig” – Romarbrevet 10:4

”Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna
tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och
med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck
över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har
utplånat det genom att spika det på korset”. – Kolosserbrevet
2:13-14

”Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills
tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills
Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu
när tron är här har vi inte längre någon övervakare”. –
Galaterbrevet 3:23-25

Lagförbundet var viktigt i så mån att det tjänade som en ”lärare” för judarna som också20.

skulle peka fram emot Kristus Jesus. Han i sin tur skulle ge nästa uppenbarelse om Gud. När så
den smorde Kristus väl anlände till jorden blev lagförbundet med dess ritualer satt ur spel.
Profeten Daniel förutsåg att lagförbundet skulle upphöra när Kristus framträdde:

”För en veckas tid kommer han att sluta ett starkt förbund med
många. Under en halv vecka avskaffar han både slaktoffer och
matoffer. På skändlighetens vingar kommer han som vanhelgar,
ända till dess att det fastställda slutet drabbar honom.” – Daniel
9:27
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Men hur skulle Jesus gå till väga för att avsluta lagförbundet? Detta förbund med dess21.

ritualer samt rabbinska ”lagar” som lagts till var djupt rotade hos det judiska folket. Döden kunde
drabba en om man misslyckats hålla buden. Jesus behövde därför förmedla en mer realistisk och
nykter bild av hur detta förbund skulle tolkas. Han bad en gång att en symbolisk bägare skulle
”gå honom förbi”. Ett uttryck för Guds vilja att befria Judarna. Jesus stärkte sitt beslut acceptera
Guds vilja, att fullfölja befrielsen och blev uppmuntrad för det. (Lukas 22:42)

”Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för
att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”  – Matteus 20:28

Behovet Av Ett Lösenoffer 

När vi nu börjar detta resonemang, ber vi våra läsare att samtidigt ha ett öppet sinne,22.

samt att följa denna överläggning till dess slut. Att avbryta mitt i kan bli förbryllande.

En lösen defineras som frigörelse av en fånge, slav, en kidnappad person eller stulna23.

saker till ett visst pris. Ett pris som ett medel till frigörelse eller skona någon från straff för ett
snedsprång, speciellt då en betalning av ett frigörande bötesbelopp.

I varje lösensituation måste fyra element ingå. En fånge, en tillfångatagare, ett pris och24.

en som utför själva betalningen. Tillfångatagaren tar fången mot sin vilja och begär sedan ett
visst pris till den som vill se fången frisläppt. Så om vi för över lösenscenariot till ett Bibliskt
sådant, vilka kan då sägas vara aktörerna?

Det finns flera varianter av lösenscenariot som särskild doktrin inom kristenheten. Alla25.

dessa har dock gemansamt att de ser den ”fångade” som den syndfulla mänskligheten och det
fastställda lösenpriset som Jesu syndfria kropp. Men vilka är då tillfångatagaren och den som
utför själva betalningen? Häri finns ett dilemma för de olika Kristna lösen-doktrinerna.
Att Gud skulle vara både tillfångatagaren och den som betalar lösensumman förefaller helt
absurt.

En version av lösenoffersdogmen går ut på följande: Gud skapade Adam & Eva med fri26.

vilja och betonade att de inte fick äta frukten från ett specifikt träd, om de ändå gjorde detta
skulle de dö.När så Adam & Eva inte lydde och åt ändå av frukten, dömde Gud dem och deras
avkomma(de tillfångatagna) till döden.Gud (som tillfångatagare) fastställer sedan själv
lösensumman för att klara ut saken. Ett fullkomligt liv för Adams & Evas fullkomliga liv. Så
efter omkring 4000 år var Gud(som tilfångatagare) villig att ge sin oskyldige, enfödde son's liv,
Kristus Jesus, till att offras och betala priset som Gud själv fastställt. Kristus levererar sedan
värdet av detta offer till Gud så att Hans rättvisa kan tillfredställas. Därmed skulle människan få
möjlighet att få leva för evigt på jorden som var Guds ursprungliga avsikt.

I en annan historia om lösendramat är det Djävulen som är tillfångatagaren. Adams &27.

Evas olydnad gjorde att de föll honom i händerna. Djävulen lät sen göra gällande att han aldrig
skulle frigöra mänskligheten från döden så länge Gud inte gav ett annat fullkomligt liv som offer.
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Detta enligt Guds egen fastställda rättvisa. Djävulen var säker på att mänskligheten aldrig skulle
komma att frigöras då inga avkomlingar till Adam & Eva kunde vara ofelbara. Men Gud lurade
Djävulen genom att ge fullkomliga, syndfria offret av sin egen son. Så Jesus offrade sitt liv och
betalade därmed lösensumman till Djävulen som i sin tur befriade människan från hennes
dödsstraff.

Vi menar att ingen av dessa båda förklaringar har någon bäring överhuvudtaget. Vi28.

begriper inte varför Gud skulle inlåta sig i ett sådant omständligt och groteskt
kidnappningsdrama mot sig själv, för att genomföra något Han alltid velat. Inte heller kan vi
förstå hur en skapad varelse som Djävulen kan förfoga över något som är Guds mot Hans egen
vilja. Att Gud skulle behöva blidka Djävulen genom ett offer som betalning för något som är
Guds egendom. Det finns många andra orimligheter som följer i spåren av dessa doktriner.

Dessa komplexa, orimliga läror är ett skäl till att så många vänder sig bort mot den28.

kristna tron och Bibeln. Hur kan Gud som är kärleken personifierad(1 Johannes 4:8) samtidigt
vara så grym, oresonlig, orättvis för att just åstadkomma rättvisa? Åter andra undrar hur en
allsmäktig Gud kunde nedlåta sig till att låta en skapad varelse (Djävulen) diktera villkoren för
Guds eget uppsåt.

Vi ber härmed våra läsare att lämna dessa absurda doktriner därhän. Idéen om ett30.

lösenoffer som de kristna bibelskribenterna hänvisade till var aldrig verklig. Syftet var att på
teologisk, psykologisk väg göra evangeliet om Guds rike mer tilltalande för skeptiska judar.

Före sin tid som kristen var Paulus en respekterad, lärd judisk man och tillika en farisé.31.

“...jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk
och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en
farisé, i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en
oförvitlig man”. – Filipperbrevet 3:4-6

Därmed var han fullt införstådd i lagen och kunde förklara dess innebörd. Paulus insåg32.

hur djupt rotad lagen, med dess fodringar, var hos det judiska folket. Hebreerbrevet kan sägas
vara en avhandling över hur de judiskt kristna skulle överge det gamla systemet och istället
omfamna Jesu läror. Speciellt i kapitel 9 sätter han samman Kristus med lagförbundet för att sen
taktiskt leda hebreerna till Jesus själv. Flera av Paulus skrifter hade som mål att befria judarna
från ”öga för öga” mentaliteten och visa istället Gud som en kärleksfull, barmhärtig Fader.

Speciellt i kapitel 9 ur hebreerbrevet behandlar Paulus i detalj händelserna vid33.

Försoningsdagen som beskrevs i Gamla Testamentet. Han förklarade att istället för djuroffer
varje år hade nu Jesu liv offrats en gång för alla. Det gav judarna ett rent samvete inför Gud,
något offrandet av tjurar och getter inte kunde ge.(Hebreerbrevet 9:13-14). Paulus menade att ett
fulländat offer gjorde det överflödigt med några fler. Därmed kunde nu judarna på både teologisk
och psykologisk grund bli kvitt lagens krav på syndoffer, något deras förfäder inte kunde bli
kvitt.
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Vi kan därmed dra slutsatsen att det så kallade lösenoffret hade en positiv effekt på34.

judarnas sinne men att det var inbillat då ingen fysisk, genetisk förändring skedde med
människan när offret väl blivit betalt. Människan blev inte fulländad utan fortsatte att fela, bli
sjuk och dö. Djävulen fortsatte med sina ränker och världen fortsatte mot sin oundvikliga
självutplåning. Inte heller fick människan tillträde till Edens lustgård eller ett paradisliknande
tillstånd på jorden.

Istället tjänade lösenidéen som en befriare åt det judiskt religiösa tänkandet. Inga andra35.

folkslag stod någonsin under lagförbundet och behövde därmed inte ge återkommande
offergåvor. Alltså fanns inget behov av en lösen för dessa människor. Både historiskt och i nutid
kan man dock se tanken på offer av olika slag som något fundamentalt hos människan för att
blidka Gud, nu hade alltså Jesu död en gång för alla satt punkt för alla dessa offer.

Som Jesus själv sade:36.

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.
Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.
Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda
bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.” –
Matteus 5:17-18

Jesus förstod hur känsligt, vidskepligt det judiska sinnet var, att blodsoffer var enda37.

sättet att gottgöra synd. Han gav sin tillåtelse till att hans död blev som ett offer för att avsluta
lagens krav och därmed uppfylla den (Daniel 9:27) Jesus kopplade loss folket från lagen
(Romarbrevet 7:6) gjorde den utblottad (Kolosserbrevet 2:14) och gjorde till sist slut på den
(Romarbrevet 10:4) allt utan att fördöma folket för deras trosuppfattningar. Han uppfyllde utan
att förstöra. Detta var goda nyheter för judarna.

På samma sätt är den kristna lösenoffersdogmen lika ingrodd som lagförbundet var hos38.

judarna. Därför kanske några blir förundrade över våran förklaring. Men vi hoppas att även dessa
kommer fram till och greppar Guds kärleksfulla natur. Jesus gjorde i ord och handling Guds
natur uppenbar. Därför måste vi lägga undan alla primitiva föreställningar om att Gud skulle vara
en smädad monark som letar efetr brister hos människan för att straffa henne. Förutsatt att ingen
frivilligt tar straffet i ”syndarens” ställe. Lösen och botgöringskonceptet är oförenligt med hur
Jesus från Nasaret handlade och lärde om Gud. Guds oändliga kärlek är aldrig sekundär gentemot
varken skapelsen eller rättvisan. Vi behöver heller knappast kommentera Faderns överlägsenhet
gentemot Djävulens makt.

På frågan om varför vi behöver en lösen kan vi bara svara:vi behöver ingen.39.

Lösendoktrinen lärdes ut för att avväpna det judiska sinnet så att de kunde glömma lagen och
acceptera Jesus Kristus. Inget annat folkslag behövde befrias för att finna Kristus, Jesus. Ser man
de autentiska goda nyheterna om kungariket förstår man att Gud alltid sett människan som hans
barn. Detta faktum stod klart redan från skapelsens början. När människans sinne och hjärta var
redo, skulle den andliga adoptionen till himlarna bli verklighet (Efesierbrevet 1:3-5) Många
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kristna har gjort misstaget läsa Gamla Testamentet med lagen, Mose som medlare och tro att det
kan appliceras på hela mänskligheten. Det kan det aldrig göra.

Om du får problem med att låta denna överläggning sjunka in kan du be om sanningens40.

ande angående lösenfrågans sanningshalt. Tills dess är du fri att fortsätta hålla fast vid
lösendoktrinen och fortsätta din kristna tjänst.

Lösendogmen är ett teologiskt spörsmål, den handlar inte om frälsning. Oavsett om41.

kristus dog som ett lösenoffer eller inte har dina synder blivit förlåtna (1 Johannes 2:12), att du
är Guds barn genom att tro på Jesu liv (Galaterbrevet 3:26) och att du är en arvinge till himlarnas
kungarike (Romarbrevet 8:17).

Varför Jesus Var Tvungen Att dö

Om Jesus inte måste dö som en lösen, varför var han då tvungen att alls dö? Enligt42.

aposteln Johannes sade Jesus själv:

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de  
som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”. Johannes
3:16

”Sannerligen, jag säger er:den som hör mitt ord och tror på honom
som har säntmig,han har evigt liv.  Han faller inte under domen
utan har övergått från döden till livet”. Johannes 5:24

”Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på
honom skall ha evigt liv.Och jag skall låta dem uppstå på den sista
dagen.” – Johannes 6:40

“Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv.” – Johannes 6:47

“Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne
Guden,  och honom som du har sänt, Jesus Kristus”. – Johannes
17:3

Med Jesu egna ord förstår vi att hans död inte var den utlösande faktorn som kan ge oss43.

evigt liv.Medan Jesus ännu levde lovade han troende just det eviga livet (Johannes 1:11-13)  De
goda nyheterna handlade inte om att Kristus dog och sedan återuppstod. Även före sin död
förkunnade han de goda nyheterna. Så gjorde även hans apostlar som då ännu inte förstod att
Jesus skulle dö.

”Han samlade de tolv omkring sig och sade till dem: ”Vi går nu
upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om
Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt
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hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på
honom, och de skall prygla honom och döda honom, och på den
tredje dagen skall han uppstå.” Av detta begrep lärjungarna
ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte
förstå vad han sade”.– Lukas 18:31-34

Jesu död är dock av stor betydelse. Ett uppenbart skäl till att Jesus dog var att han kunde44.

återvända till himlen och motta ”all myndighet i himlen och på jorden” (Matteus 28:18) Nu
kunde  människor inse att han hade rätt till att vara universums suverän (Filipperbrevet 2:9-10)
Han kunde helt enkelt inte vara kvar på jorden för alltid.

Ett annat skäl till att Jesus dog, som vi redan nämnt,var att han uppfyllde och avslutade45.

Mose lagförbund. Det kollektiva judiska sinnet kunde därmed närma sig Gud med ett rent
samvete. Liknande psykologisk effekt hade Jesu död på mänskligheten i allmänhet.

Mose lagförbund tjänade som sagt som en uppfostrare som skulle leda det judiska folket46.

till Kristus. (**Galatians 3:23-25) Men även andra nationer, folkslag kunde nu dra nytta av att
se in i det judiska systemet och  förstå Jesu betydelse för människor. Genom att lära sig om
Kristus kan alla sorters människor förstå den ”heliga hemlighet” som visar oss vårat sanna
förhållande till Gud och vårat slutliga mål. (Kolosserbrevet 1:25-29)

Det är dock viktigt att slå fast att även om judarnas sinnelag krävde ett blidkande offer47.

så var det Jesu liv, inte hans död, som räddade människan:

”Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom
hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket
säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår
stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu
har vunnit försoningen”. – Romarbrevet 5:10-11

Ett ytterligare skäl till att Jesus dog var att visa oss vägen till vårat himmelska arv. Han48.

sa.  Jesus svarade: 

”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadernutom 
genom mig”. – Johannes 14:6

“Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus
finns många rum.  Skulle jag annars säga att jag går bort för att
bereda plats för er?” – Johannes 14:1-2

Aposteln Paulus förklarade:49.

”Men det vill jag ha sagt, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds
rike, och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet”. – 1
Korinthierbrevet 15:50
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Alltså, för att ärva himlarnas kungarike måste vi överge våran fysiska kropp genom vår50.

död. Jesus var ett modigt exempel till att vara den förste från jorden som trädde in i detta
himmelska rike:

”Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är
begynnelesen förstfödd från de döda,  till att överallt vara den
främste”, – Kolosserbrevet 1:17-18

De som följer Jesus måste också genomgå ”en död som hans” i kraft av dopet.51.

”Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för
att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från
de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom
genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom
genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit
korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin
makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är
död är frikänd från synden”. – Romarbrevet 6:4-7

Jesu modiga exempel gav utan tvivel kraft till hans närmsta efterföljare att inte bara leva52.

för sig själva utan främst för de goda nyheterna om kungariket. På liknande sätt kan också vi få
kraft när vi också får lida för tron, särskilt de som lider genom att försvara tron och själva livet på
andra medtroende.

”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner”. –
Johannes 15:13

När vi inser Jesu lidande och självuppoffring stärks vi när vi själva utsätts får svåra53.

livssituationer. Jesu liv var så glorifierande och hans död så överväldigande att vi kan genomgå
svårigheter, särskilt när vi tänker på våra ibland obetydliga problem.  

Vi ber att vi inte ser såsom våra andliga förfäder som såg Gud som en obeveklig suverän54.

av kall rättvisa och tillika en grym paragrafryttare. Se istället i Jesu död den slutgiltiga
manifestationen av kärlek och uppoffring till människan. Se i människosonens död höjdpunkten
på Faderns kärlek till sina jordiska söner. Ett porträtt över den hängivenhet som Gud visade alla
som frivilligt tar emot Hans gåva. Jesu skändliga död var absolut inget Fadern begärde. Det
groteska sätt varpå Jesus dödades handlade enbart om människors handlingar. Men det var ett
bevis för kärlek hos vår skapare/broder som vägrade slippa undan en plågsam död. (Lukas
22:42).

Om en person annars inte uppskattar Jesu liv och läror, kan denne åtminstone förstå och55.

känna broderskap med hans lidanden. Ingen människa behöver oroa sig för att vår skapare inte
förstår människans natur och lidanden. (Hebreerbrevet 4:15)
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Vi vet härmed att Jesu död i sig inte var orsaken till människans försonande med Gud.56.

Vårt försonande blir resultatet av att vi följer Jesu liv och tjänst. Hans död tjänade istället till att
befria judarna från mental och andlig fångenskap. Ett exempel för oss när vi brottas med livets
problem medans vi undergår dopet ända till döden. Kristi död låter oss också förstå Faderns
eviga kärlek, Hans sons oavhängiga nåd, samt att sprida dessa sanningar till en hel värld.
(Filipperbrevet 2:9-10)

Medans det inte är lämpligt att se Jesu död som ett lösenoffer är det desto lämpligare57.

att se honom som frälsare.

Vad Jesus gör nu

Innan slutet på Jesu jordiska tjänst sa han att han nåste fara iväg men att han skulle58.

skicka en hjälpare i han frånvaro.

”Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er.Men nu
går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig:
Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg.
Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er.
Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när
jag går skall jag sända honom till er”. – Johannes 16:4-7

”Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med
hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det
han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall
förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.
Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han
tar emot det han skall låta er veta”. – Johannes 16:13-15

Medans jesus ännu var på jorden var de enda han kunde lära de som befann sig i hans59.

fysiska närhet. Men genom sanningens ande som utgöts över ”alla människor”
(Apostlagärningarna 2:17), kunde Jesus vra med varenda en av oss ända fram till hans
återkomst.Eftersom sanningens ande bara tillkännager Jesu egna tankar, fortsätter han tveklöst att
arbeta för vårat bästa från sin himmelska utkiksplats.  Kristus är fortfarande verksam i både
lärande,  kommunikation och ser efter oss precis som han lovade. Han har varken tagit rast eller
semester. Han är omsorgsfull när det gäller Faderns angelägenheter. Han behöver ingen
tronföljare som representerar honom på jorden:

”Vidare har de andra prästerna blivit fler och fler därför att döden
satte en gräns för deras tjänst. Men eftersom han är till i evighet
behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för
all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han
alltid lever och kan vädja för dem”. – Hebreerbrevet 7:23-25
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Även under de så kallade ”mörka”-tidsåldrarna var sanningens ande verkam och60.

bevarade Jesu läror även om de blivit fördunklade av människors föreställningar. Om inte
sanningens ande varit aktiv skulle inte de goda nyheterna om kungariket överlevt fram till idag.

 Även om Jesus försåg oss med med människor som hade speciella gåvor, gav han oss61.

aldrig en medlare. Han fortsätter som enda medel vara den som gör att vi kan närma oss Fadern. 
Kom ihåg vad Jesus sa till sina apostlar:

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.  min faders hus finns
många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda
plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så
skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni
skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.” –
Johannes 14:1-4

Jesus arbetar också med sin andliga organisation till att förbereda boningar åt oss.62.

Hemvistelser där vi kan tas emot efter vår uppståndelse, utbilda och dra försorg om oss. Som
skapare av vårat universum har Jesus ett fullt rustat, andligt kungadöme till sin förfogan, redo att
ta emot oss. Jesus är därmed inte ensam i himlarna.

När vi sen begrundar det enormt stora universum kan knappast jorden vara hans enda63.

skötebarn när vi läser ” att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden”
(Efesierbrevet 1:10) Kanske finns det andra bebodda planeter som kommer att ”sammanfattas”
med våran.

Aposteln Paulus sa att Jesus ”har satt sig på Guds högra sida”. Där väntar han nu på att64.

hans fiender skall läggas som ”en pall under hans fötter” (Hebreerbrevet 10:12-13)  Vi bör dock
inte tolka det som att han väntar på att någon annan skall undekuva hans fiender. Det verkar mera
som att han väntar på att hans fiender själva låter sig underkuvas, medans han själv fortsätter
arbeta för att förbereda mänskligheten på hans återkomst till jorden.

Vi har också undrat hur en ”fredsfurste” skulle besegra eller förgöra sina fiender.65.

Genom att låta dem bli vänner. Kanske är det just detta att vänta på att vi skall fortsätta förmedla
försoningen och låta kristi fiender bli hans och våra bröder istället.  Självfallet är också Kristus
verksam genom sanningens ande. 

Precis innan himmelsfärden sa Jesus:66.

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts
all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är
med er alla dagar till tidens slut.” – Matteus 28:18-20
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Av dessa verser vet vi att Jesus styrt som kung i sitt himmelska kungarike alltsedan hans67.

uppståndelse år 33 v.t. Därav är vi säkra på att hans rike är fridfullt och helt underställd Jesu
suveränitet. 

Det är nu våran tur att bli ett, i linje, med himlarnas kungarike genom att lära ut det68.

faktiska, enkla, autentiska, öppna budskapet, de sanna goda nyheterna om kungariket tills
avslutningen på tingens ordning. 

Därför, alla efterföljare till Kristus, alla söner till kungariket, alla ambassadörer i Kristi69.

frånvaro måste förkunna de goda nyheterna. Göra  Kristi fiender till vänner istället, leda in dem i
det andliga broderskapet så att När Kristus gör sitt andra framträdande ” verkligen finner tron på
jorden.”(Lukas 18:8)

*********************


