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HIMMEL MÖTER JORD

– Ett Nådens År Från Vår Gud & Fader –

 ”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, att ge de förtryckta frihet och
förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och
gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade
sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och
sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör
mig.” -Lukas 18-21

När Jesus stod och läste dessa ord från Jesaja, gjorde han ”nytt vin” utav det ”gamla
vinet”. Han återknöt till ett bekant koncept under den Mosaiska lagen-Jubelåret- men gav det  en
ny mening.

Från det att Israeliterna intog det ”förlovade landet”, skulle vart sjunde år räknas som ett
Sabbatsår. Allt enligt lagen. Under de 6 år som föregick det 7:e skulle nationen bruka och skörda
landet. Men under det 7:e-Sabbatsåret skulle landet vila, varken så eller skörda. Det var alltså
nödvändigt att lagra livsmedel under de 6 år innan Sabbatsåret för att säkerställa nationens
överlevnad. (Tredje Mosebok 25:1-7) När så det, i rad, 7:e Sabbatsåret var till ända 49 år, skulle
det nästkommande, det 50:e året kallas ett Jubelår. Det året skulle vara ett frihetens och nådens
år. Landet skulle inte bara ligga i träda, utan alla som sålts som slavar skulle ges sin frihet åter.
Land skulle återföras till sin rättmätiga ägare, skulder avskrivas.

”och ni skall helga det femtionde året och utropa frihet åt alla
invånare i landet. Det skall vara ett friår för er: var och en skall få
tillbaka sin egendom och få komma tillbaka till sin släkt”. - Tredje
Mosebok 25:10

När Jesus utropade ett Jubelår i synagogan, var det inte ett bokstavligt sådant, uträknat
under lagen. Men Jesus var ”smord” och hade myndighet att utropa ett evigt Jubelår där och då.
Att förkunna goda nyheter, att utropa frihet, att ge de blinda synen åter, att sända iväg betryckta i
frihet för all framtid. Inte bara för Judarnas skull, utan för hela mänskligheten.

Jesu proklamation av ett Jubelår var inte begränsad till det första århundradet, detta 
andliga Jubelår fortsätter i våra dagar. han offrade sig själv en gång för alla så att människan
kunde vara fri för all evig framtid.

”Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp
blev offrad en gång för alla”. - Hebreerbrevet 10:10

”Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid.
Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria”. - Johannes 8:35-36 
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Men som tidigare nämnts i artikeln Bringing Heaven Down - Regaining Liberty
kapitulerade människan, gav upp sin frihet och återgick till att blidka olika religiösa auktoriteter,
ett tjänande av människor istället för Gud.  Den fria tjänsten för Gud var endast en illusion, ett
tjänande i fångenskap. Allt detta medans det sanna Kungarikets budskap om frihet, människans
broderskap och sonskapet med Gud låg i träda.

Men nu har de riktiga Goda Nyheterna vaknat till liv igen. Människan har vaknat upp ur
en slummer som varat i århundraden. Hon har insett och kommit att förstå de enkla och öppna
lärorna som Jesus predikade om. Detta samtidigt som Hon gör sig fri från religiöst bedrägeri. När
människan så gör, blir Hon påmind av Sanningens Ande ,Hjälparen, som Jesus lovat oss som ber
om den. Denna sanningens Ande vittnar med vår egna Ande om att vi människor redan är fria, att
vi är medborgare till det Himmelska Kungariket och redan medlemmar i Guds universiella
familj. Ja, sonen Kristus har redan gjort oss fria och vem kan då eller har rätt att ”rycka oss ur
hans hand”

”Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och
ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är
större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag
och Fadern är ett.” - Johannes 10:28-30

Då bevisen märks alltmer runtomkring oss, förklarar vi 2014 som människans Jubelår-
Gud, Faderns godtagbara år.

Alltför pretentiöst kanske? Ingalunda. Vi upprepar bara vad vår Mästare utropade för
2000 år sedan. Vi förkunnar just det Jesus själv beordrade att vi skulle göra (Matteus 28:19-20)
Då vi sedan länge slumrat till och blivit tröga till att höra (Hebreerbrevet 5:11), upprepas detta
nu i början 2000-talet. Vi är inte längra fattiga, fängslade, blind eller nedslagna. Vi är fria- fria
söner till Gud och detta är Hans Godtagbara År för oss alla, till att se och märkas.

Får du inte en känsla av frihet i luften? Får du inte en känska av att något håller på att
hända- nånting stort. Det finns ett överflöd av andlig aktivitet som pågår världen över, i våra
hem, samhällen och länder. Men media tar inte notis om detta. Bara påvens senaste
framträdanden får något utrymme i allmän media. Men bli inte vilseledd. Framtiden är betydligt
ljusare än hur den ter sig för de flesta Kristna . Bara de två senaste åren har miljontals vaknat upp
och insett sitt sonskap med Gud- män & kvinnor ur alla samhällsklasser från alla länder. De har
vänt sina ögon, sinnen och hjärtan mot himlen- till Himlarnas Kungarike. Som ett resultat har
Himlen sannerligen ”kommit ner” hit till jorden. Sanningens Ande är verksam, ”rör runt” precis
som i det första århundradet (Daniel 12:4) för att vägleda, inspirera och upplyfta varje individ
som tar emot denna Ande. Vår mäktiga, stora familj i universum(olika Andeskapelser) hjälper
oss jordiska söner aktivt i våra liv, kanske främst i det Andliga livet. Vi vet att det är många som
läser dessa ord och kan intyga att detta är sant-bokstavligen sant rentav.

Men även om du inte är en av dem som erfarit gudomliga manifestationer konkret så är
denna förklaring om frihet för dig. Fortsätt fråga, leta och ”bulta på” så skall det ges dig (Matteus
7:7-8) Det vore till stor hjälp om vi tar oss en fräsch titt på Jesu förklaring om frihet och förklara
på ett modernt språk vad Jubelåret innebär för människan. Hur det bör påverka våra
samfund/trosfränder, och hur vi personligen kan ta del av den, Gudagivna, av Kristus vunna,
friheten.
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             Goda Nyheter till de ”Fattiga”

Det var inte de matriellt fattiga allena som Jesus hade i åtanke när han förklarade 
”goda nyheter till de fattiga”.

”Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli
mättade”. - Matteus 5:6

Denna kategori människor hade många frågor. Hur finner vi Gud?. Hur kan vi tjäna
Honom? Hur kan vi få Hans godkännande? Hur vet vi att Han ens existerar? Alla dessa frågor
finns hos människan Jesus och hans tjänst.

”Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer
till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni
också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har
sett honom”. - Johannes 14 :6-7

Vår Fader vet att vi människor inte till fullo kan förstå Hans eviga natur. För människan 
är den sanna naturen hos den Evige Universelle Första Fadern ännu beslöjad.
Inte för att Gud har gått och gömt sig, utan för att om Han till fullo skulle uppenbara sig, skulle
vi inte kunna förnimma/förstå Hans storslagenhet:

”Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger
Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt
över era vägar, mina planer högt över era planer”. - Jesaja 55:8-9

”Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men
vi tänker Kristi tankar”. - 1 Korinthierbrevet 2:16

Ja de goda nyheterna är att vi kan finna Gud genom att lära oss mer om Jesu liv och
verksamhet. Vi kan tjäna Gud och få Hans godkännande genom att efterlikna Jesu egna tro på
Gud. Nu behöver inte längre människan följa olika ritualer eller människors påfund. Inga
”idoler” att blidka, inga fötter eller ringar att kyssa, ingen rökelse att bränna inget mässande.
Ingen vidskeplighet eller magi av något slag. Bara göra sitt bästa under omständigheterna med
hjälp av de enkla, öppna lärorna Jesus förkunnade:

”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna
gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill
Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber
honom måste tillbe i ande och sanning.” - Johannes 4:23-24

Och allt detta är gratis, kostar inte ett öre

”Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall
säga: ”Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill
skall fritt få dricka av livets vatten” - Uppenbarelseboken 22:17
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Vi behöver inte vara utbildade teologer. Allt vi behöver veta om räddning finns i de
öppna och enkla lärorna Jesus förmedlade. Kom ihåg:

”När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att
båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen
dem som följeslagare till Jesus”. - Apostlagärningarna 4:13

”Bröder, tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig
mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det
som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där
med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta
det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det
som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att
göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna
vara stolt inför Gud”. - 1 Korinthierbrevet 1:26-29

”Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i
världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike
han har lovat dem som älskar honom? - Jakobsbrevet 2:5 

Inte sällan är det just en människas intellekt som står ivägen. De som är självupptagna har
inte plats för Jesu budskap. (See Expanding Our Spiritual Vision)  Det är sådana personer som
tyvärr debatterar om helt meningslösa saker (1 Timotheosbrevet 1:4)  Det finns mycket lite en
Präst, Rabbi eller Pastor kan lära dig om räddning, allting finns redan nedtecknat i Evangelierna-
Jesu liv och tjänst. Även artiklarna på denna hemsida är egentligen bara en återgång till vad Jesus
redan lärt oss. Men men fräscha, nya ögon. Finn värdighet i att ”hungra” efter andliga ting så
skall du bli ”mättad" (Matteus 5:6.)

För de som är ”fattiga i Anden” blir Jesu läror både mättande och tillfredställande.
Han är livets bröd (Johannes 6:48) Sådana personer kan lämna människors ”bord” och deras
tröttsamma, egencentrerade doktriner. Att slippa bli tvångsmatad regelbundet med
återkommande ”påminnelser” och därmed slippa bli indoktrinerad med strunt- samfundets egna
överlägsenhet gentemot andra. Även lärofrågor som går stick i stäv med Jesu budskap kan med
fördel slängas på tippen av dessa personer som har ett öpper sinnelag. De kan också, helt fritt,
börja ta del av Jesu liv och tjänst genom att ta del av Herrens Heliga Måltid (Nattvarden) och inte
bara se på de smulor som blir kvar (Matteus 5:6) Ja, de kan också deltaga i Åminnelsen, inte för
att fira Kristi död, utan istället hedra & hålla i minnet Jesu magnifika liv. (Lukas 22:19)

Till de som är ”fattiga i anden” , de som tvivlar, är obeslutsamma kan de från och med nu
bestämma sig för att bara konsumera den fräscha, nyttiga enkla, öppna andliga mat Jesus kristus,
läromästaren, gjort iordning åt oss alla. Vi måste inse att ”brödet från Himlen” är fullt tillräckligt
närande till att leva ett Guds-orienterat liv. När du så gör detta i handling kommer du att få
kärleksfullt stöd från ditt andliga broderskap som också tagit del av de goda nyheterna Jesus
lärde om. Vi återger Mästarens ord och förklarar dessa ”goda nyheter till de fattiga”. Ät och drick
med glädje! Detta är sannerligen ditt Jubelår.
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Frihet för de tillfångatagna

Jesus började med att förkunna frihet får de tillfångatagna till Judarna, hans eget folk,
som hölls som slavar i andlig bemärkelse. Domstolen Sanhedrin, Fariséer, skriftlärda, bidrog alla
till denna andliga fångenskap av sitt folk. Dessa så kallade ”ledare” hade lagt till regler/lagar
utöver Mose lag, regler som inverkade på människors dagliga liv. En totalitär mardröm initierad
av folkets köttsligt sinnade ledare. Jesus var djupt bedrövad av detta eländiga tillstånd i den
religion som skulle innebära frihet, inte bara Judarna utan också resten av världen:

”Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han
undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och
botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg
människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa
medfarna och hjälplösa, som får utan herde” - Matteus 9:35-36

Judarna hade fråntagits sin värdighet, plundrade på sina resurser, kastats tillbaka till sin
håla, helt utan andlig vägledning eller hjälp från sina bördor. Jesu medkänslighet gjorde att han
fysiskt botade sjuka individer som kom till honom för att få hjälp. I samband med dessa goda
gärningar gav Jesus också andlig läkedom. Som han själv sade:

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er
vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt
hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min
börda är lätt.” - Matteus 11:28-30

Den andliga läkedomen tjänande till att befria folket från tröttsamma/skadliga
påbud och religiösa regler. De saker Jesus begärde av människor var få och enkla.
Ha bara tro på hans budskap (1) att Gud år vår Fader (2) att alla människor är bröder och (3)
det finns en storslagen, evig framtid som andligt adopterade söner och döttrar till Gud i
Himmelriket:

”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har
välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus
finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i
honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har
förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och
förenas med honom – det var hans viljas beslut” - Efesierbrevet
1:3-5

Alla andra saker som gäller Gudshängivenhet och frälsning kan sammanfattas i dessa tre
enkla punkter. Om vi ser Gud som vår Far vill vi ju försöka efterlikna Honom (Matteus 5:48)
Om vi ser på våra medmänniskor som bröder kommer vi att behandla dem precis som vi själva
vill bli behandlade (Lukas 6:31) Och om vi söker nå den himmelska adoptionen förstår vi också
att vi bara residerar tillfälligt på den här planeten, vi skall varken orsaka eller vara rädda för det
tumult som tyvärr är vanlig på många platser. (Matteus 10:28) 

På det sätt Jesus levde och lärde, visade han på enkelheten i sitt budskap om frihet.
När han ibland befann sig i situationer då det förväntades av honom att underkasta sig enfaldiga
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religiösa ritualer och läror, avstod han. Han visade istället på enkelheten i Gudomlig
hängivenhet. Till exempel:

”Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem
samlades kring honom, och de såg att några av hans lärjungar åt
bröd med orena händer, det vill säga utan att tvätta sig. Fariseerna
och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig
utan att ha tvättat sig om händerna, och när de kommer från torget
äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra
traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och
kittlar. Därför frågade fariseerna och de skriftlärda honom: ”Varför
lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena
händer?” Han svarade: ”Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare,
när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan
är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är
människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid
människornas regler.” - Markus 7:1-8

”En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en
kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i arton år. Hon var
krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne
kallade han på henne och sade: ”Kvinna, du är fri från din
sjukdom”, och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon
räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som
förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket:
”Det finns sex dagar då man skall arbeta. På dem kan ni komma
och bli botade, men inte under sabbaten.” Herren svarade honom:
”Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna
från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men
här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år.
Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?” Dessa ord kom
alla hans motståndare att skämmas, men folket gladde sig över allt
det underbara som han gjorde”. - Lukas 13:10-17

Dessa återgivningar i Jesu liv visar på att enkel Gudomlig vördnad var överlägsen
ledarnas minutiöst absurda regler. Folket uppmuntrades av Jesu enkla budskap om frihet, men de
religiösa ledarna förstod/insåg inte just hur enkelt detta budskap egentligen var. De trodde att de
kunde lura Jesus till att säga något mot Mose lag då de ville att folket skulle vända sig bort från
honom. Här kan vi läsa om just ett sådant tillfälle:

”När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa
samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en
laglärd: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade
honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och
med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största
och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska
din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och
profeterna.” - Matteus 22:34-40
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Jesus förklarade därmed att de som godtog hans budskap bara behövde hålla dessa två
bud. Om vi med framgång håller dessa, uppfyller vi alla andra moraliska och gudomliga ”lagar”.
Detta innebar verklig frihet för det Judiska folket och denna frihet spreds sig sedan till jordens
”alla hörn” (Apostlagärningarna 1:8) Alla som sökte frihet från skadliga teokratiska
institutioner med människobud, destruktiva regler, var nu fria att lämna dessa. Ingen skulle
behöva ha någon ”Herre” som övervakade ens personliga tro. Den frihet Jesus gav resulterar i
verklig frihet- inte bara frihet från destruktiva regler/påbud. Denna frihet  skall och bör resultera i
tankefrihet, yttrandefrihet, frihet i val av form för tillbedjan- inte bara frihet från nedbrytande
regler. Jesu enkla och öppna lärar kan också få icke-troende att öppna sitt sinne för möjligheten
att det kanske finns en storslagen, personlig gudomlighet. Med en mening för livet här på jorden
och med en plan för framtiden.

 Till er som nu är fångna i destruktiva religiösa sedvänjor, traditioner, ritualer/regler, har
Jesus gjort er fria en gång för alla. Du kan från och med nu välja om du vill välja Gud som
härskare, istället för ofullkomliga människor (Apostlagärningarna 5:29) Som en fri son till Gud
kan du strunta i att försöka blidka människor. Inte längre behöva offra tid och resurser, allt bara
för att glorifiera mänskliga, religiösa organisationer. Inte längre behöva följa religiösa ”Herrar”
och finna dig i deras nycker. Njut av det enkla i livet, din frihet att tjäna Gud helt otvunget, för att
DU vill, ingen annan. Utan förbehåll gav Jesus dig denna frihet när han sa:

”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. Inte heller skall ni låta er
kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus”. - Matteus 23:8-10

Vi uppmanas att ära alla sorters människor (1 Petrus 2:17) men ingen påve eller präst är
vår ”Fader” ingen Rabbi är vår lärare och ingen pastor är vår ”ledare”. De är alla Bröder i
Kristus, ingen är förmer än någon annan i en Kristen sammanslutning. Ära skall ges till alla,
oavsett den organisatoriska ställning en medlem kan ha. (Galaterbrevet 3:26-28) Om omsesidig
ära och respekt inte existerar är du fri att lämna en sådan sammanslutning och inträda i ett andligt
broderskap som en fri son till Gud. Detta broderskap kommer att hjälpa dig och samarbeta med
dig i Kristus. (Romarbrevet 16:3) Detta är ditt Jubelår.

Att Återställa Synen För De Blinda

När Jesus gav de blinda synen åter, låg betoningen på andlig blindhet- de utan klara
andliga visioner och insikter. Den judiska religionen som etablerades av Mose var den tidens
högsta trossystem om vem Gud är. Lagen blev till för att förbereda nationen på den kommande
Messias. En sorts vägledning/guide (Galaterbrevet 3:24-25) som om den åtföljdes skulle leda
folket till Kristus. Istället så tillät folket sina ”skriftlärda” att ändra denna guide och lägga till sina
egna tolkningar som man sedermera upphöjde till lag:

”Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull. Hycklare,
Jesaja profeterade rätt om er när han sade: Detta folk ärar mig med
sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de
mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.” - Matteus 15:6-9
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Judarna hade blivit förblindade av stolthet, deras traditioner och förväntningar. Deras
religion hade blivit statisk, ovillig att ge efter i andliga frågor. Då de såg sin religion som  absolut
sanning fanns det inget rum för ökad upplysning och andlig förståelse. Andlig vägledning fick
bara komma från Mose och/eller de ”skriftlärde”, allt annat ratades. När så Jesus framträdde och
gav det gamla vinet ny innebörd och förklarade den andliga meningen av lagen, dess bokstav,
kunde de ändå inte ge med sig.

 Deras traditioner fick dem att tro att Messias skulle framträda som en krigarkung,
besegra grannfolken och styra över världen från Kung Davids tron. Jesus kom istället till jorden
som en högst anspråkslös person från Nasaret, det Judiska folket som helhet kunde inte ”se”
honom som Messias p.g.a deras förväntningar. De var förblindade av deras visioner om
storslagenhet i Messias ankomst. Det var till dessa blinda själar som Jesus inledningsvis
förkunnade budskapet om frihet. Många som verkligen hörde på, återfick synen, övergav 
”uppfostraren” (Lagen) och tog istället ett fast grepp om det verkliga livet, som söner och döttrar
till Gud.

”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds
barn, åt alla som tror på hans namn” - Johannes 1:12

Ja, den fastställda tiden hade kommit och deras ögon öppnades till att förstå sitt sanna jag
nämligen som söner och döttrar till Gud. De kunde nu utropa; Abba, Fader!

”Jag menar så här: så länge en arvtagare är omyndig är det ingen
skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till
alltsammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända
fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så
länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna.
Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och
född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står
under lagen och vi få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud
sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: ”Abba! Fader!”
Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son har Gud också
gjort dig till arvtagare”. - Galaterbrevet 4:1-7

Den andliga visionen Jesus gav återfinns än idag. Inte bara den generation som levde på
hans tid utan för all evig framtid. Ända fram i våra dagar så är de som hörsammar Kristi budskap
inte längre slavar utan söner. Så varför är det så många idag som inte inser sitt sonskap eller
uppskattar det? Paulus förklarade:

”När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet
och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att
israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog
slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger
den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den
lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än i
dag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag.
Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det
är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet”. - 1
Korinthierbrevet 3:12-17
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Nu är det inte tid att fortsätta under det gamla förbundet med dess ”svaga och ömkliga
makter” och primitiva idéer. (Galaterbrevet 4:9) Det är dags att träda in i det nya förbundet där
guds lag är skriven i hjärtan istället för på stentavlor:

”Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus i kommande
dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och
inrista dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall
vara mitt folk”.- Hebreerbrevet 8:10

Vi måste öppna våra andliga ögon, växa till i tron och tillämpa den andliga sidan av
Lagen, inte dess bokstav. Det är just den bokstavliga tillämpningen som förblindar oss. Jesus gav
oss bara två bud att hålla- älska Fadern helhjärtat och älska våra bröder( vår nästa) som oss själva
(Matteus 22:35-40) Dessa två andliga förmaningar ger frihet och insikt.

Vi bör också lära oss om vem Fadern är- Hans sanna natur som uppenbarades av Jesus.
Men också om vem Jesus verkligen var- hans sanna väsen i ljuset av hans liv och tjänst. Vi gör
väl i att fortsätta ha ett öppet sinne när vi fortsätter växa till i förståelse av Fadern & Sonen,
Jesus. Dessa båda är kärleksfulla, barmhärtiga, tålmodiga och rättvisa. Allt som skulle tyda på
något annat är en missuppfattning eller helt enkelt fel.

Låt inte sådana missförstånd beröva dig de verkliga välsignelserna som Israeliterna gick
miste om. Låt inte människors traditioner och förväntningar färga din förståelse av vårt framtida
öde. Läs heller inte det ”gamla förbundet” som om det skulle ha något att tillföra idag. Vi är
efterföljare till Jesus från Nasaret, inte någon annan människa eller profet. Jesu läror och tjänst
överträffar alla som var både före honom och efter honom. Vi respekterar visa lärare och
begrundar deras visdomsord, men vi lever endast för Jesu egna läror. Detta är innebörden av att
vara Kristen.

Lägg dessa ord på minnet:

”Jesus sade till dem: ”Akta er noga för fariseernas och
saddukeernas surdeg.” - Matteus 16:6

”Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden”.
- Kolosserbrevet 3:2

”Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den
överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar
blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är
förgängligt, men det osynliga är evigt”. - 2 Korinthierbrevet
4:17-18

Till dessa som upplever andlig blindhet, låt fjällen falla från ögonen. Vänd dig bort från
alldagliga/elementära ting och var förbered på att följa Kristus in i de himmelska boningarna som
har ställts iordning åt dig. Det är ingen lögn.

”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
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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”. - Johannes 14:1-3

Andlig syn är att tro. Med andra ord, genom tro kan du se. Materiella saker måste ses för
att älskas, men andliga ting måste älskas för att kunna ”se” dem. Ha tro på de enkla, öppna
lärorna Jesus förkunnade. Du kommer då återfå din andliga syn och vara fri från människors
felaktigheter. Detta är ditt Jubelår!

Att Sända Iväg Brustna Själar I Frihet

När Jesus talade om att sända de betryckta i frihet, hade han de andligt nedslagna i sinnet.
Inte enbart det andliga tillståndet i nationen som helhet. Många enskilda individer var i ett
särskilt utsatt läge och illa behandlade. Dessa kunde vara kvinnor som lämnats av sina män på
icke-skriftliga grunder, änkor och föräldralösa som hade blivit övergivna av sina religiösa ledare.
Det kunde röra sig om allmänt ”svaga” människor som blivit utkastade från synagogan istället för
att bli tröstade och uppbyggda. Många som sökte andligt stöd och upplysning i olika situationer,
blev lämnade i sticket.

”Dina sturska stormän är tjuvars kumpaner. Alla älskar de mutor, 
ständigt försöker de sko sig. De för inte den faderlöses talan, 
änkans sak tar de inte upp”. - Jesaja 1:23

Alla dessa men även andra, blev befriade från sina svåra omständigheter av Jesus själv.
Han tog tillbaka det som stulits, han vattnade det som torkat och tände det som blivit utsläckt.

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er
vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt
hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min
börda är lätt.” - Matteus 11:28-30

Alla som kom till honom blev beviljade att bli Guds barn (Johannes 1:12) Detta andliga
botande byggde upp självtilliten, värdigheten och respekten hos dessa individer. Det gav också
mening till deras liv som varande ljuset i världen, söner till Gud och arvtagare till det himmelska
kungariket (Romarbrevet 8:16-17) Detta är vad ett sonskap handlar om-egenvärde, respekt och
värdighet.

“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,
de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta
barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. - Matteus
5:3-8

”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och
när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet
utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt
skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar
och prisar er fader i himlen”. - Matteus 5:14-16
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Ja, det enkla faktum att de är söner till Gud och arvtagare till det himmelska kungariket
ingav dem kraft och mod. Inte längre var de slavar, de var barn till Gud som man inte kunde
behandla hursomhelst. Förrädiska människoläror och/eller absurda regler, kunde inte längre
påverka dessa söner till Gud negativt (Efesierbrevet 4:14) De visste sanningen om sig själv och
denna sanning gjorde dem helt & hållet fria (Johannes 8:32)

Dessa välsignelser om återställelse och frihet finns tillgänglig även idag. Men det verkar
som om de ”betryckta” inte alltid är medvetna om den revolutionerande, läkande kraft denna
enkla sanning ger. Från Psalmisten vill vi säga till dessa:

”Se och smaka Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom”!  -
Psalm 34:9

”Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet.  - 2
Korinthierbrevet 3:17

Vi ser främst hos Jehovas vittnen rädslan att ta detta steg i tro, men vi inser att samma
problem finns i andra religiösa sammanslutningar. Vi får rapporter om att fruar blir
blir förnedrade medans de äldste vänder bort blicken. Vi hör att bröder och systrar som söker
stöd hos de äldste blir svikna men även bannade för sitt ”tillstånd” Vi hör berättelser från många
som blivit uteslutna för olika svagheter och sen behöver böna & be i åratal bara för att bli
”återupptagen” medans de är andligt/socialt isolerade. Vi hör från väldigt många som vill lämna
denna sammanslutning p.g.a dessa skäl men som själva blir utfrysta/isolerade av sina familjer om
de tar steget och lämnar. Tusentals andra känner sig svikna och förråda av den organisation de
litat på i årtionden. Dessa ”betryckta” behöver lindring. De behöver bli frisläppta och sändas iväg
i frihet. De behöver ett Jubelår.

Till alla dessa vill vi uppmana dem att ställa sig på Kristus, Jesus sida som arvtagare till
det himmelska kungariket. Vet att du inte bara är vän med Gud, du är son till Gud, värdig
de himmelska boningarna som ställts iordning åt dig (Johannes 14:1-2) När du inser din sanna
arvedel, ditt sanna syfte och ditt sanna slutmål finns det ingen kraft som kan hindra dig. Du blir
en segrare. Låt er inte tillåtas att bli offer, klaga och begråta ofullkomligheten hos människor. Stå
upp som segrare. Som Paulus rådde bröderna i det första århundradet:

”När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även
vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och
hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid
Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje
som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om
skammen och sitter nu till höger om Guds tron”. - Hebreerbrevet
12:1-2

Det finns en inre styrka i att vara fri. En handfast individ kan stå emot alla livets stormar.
Så önska dig den rena, andliga mjölken från de enkla, öppna lärorna från Jesus själv
(1 Petrusbrevet 2:2-3) och bind om dig den andliga vapenrustningen:

”Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den
onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta,
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spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar
och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet
om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få
den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens
hjälm och Andens svärd, som är Guds ord”. - Efesierbrevet
6:13-17

Denna maning till handling blir nu hörd och beaktad världen över. Du är inte på något sätt
ensam. Förutom att du är del av ett världsvitt, andligt broderskap har du också den innevarande
Anden från den levande Guden (1 Korinthierbrevet 3:16). Du får också vägledning och tröst från
Sanningens Ande bredvid dig (Johannes 14:26; Johannes 16:13)  samt stöd från oräkneliga
andliga varelser(bl.a änglar) vars uppgift är att hjälpa dig nå ditt slutliga mål. Som vår Herre
förklarade för nästan 2000 år sedan till de ”betryckta”: Du är nu fri. Detta är ditt Jubelår. 

Åt tillfångatagare Och De Som Motstår Ett Jubelår

När Jesus förkunnade Faderns Godtagbara År innefattade det världsvid förändring i
människans syn på sig själv och hur Hon skulle behandla sina syskon. Förkunnelsen var inte bara
till för de fattiga, blinda och betryckta. Det var även ett budskap åt ”tillfångatagare” att också de
kan få sin frihet och Faderns barmhärtighet genom att foga sig till Hans önskan att släppa Hans
folk fria.

De religiösa ledarna av idag kan undgå ett fruktansvärt öde som ledarna i det första
århundradet drabbades av då de förtryckte ”fåren” i deras hjord. I Matteus 23:e kapitel förklarade
Jesus att deras hus för tillbedjan skulle överges därför att de:

• stängde tillträdet till himmlarnas kungarike (v 13)
• kommersialiserade sina andliga gåvor (v 14)
• värvade proselyter och gjorde dem till ateister (v 15)
• gjorde  pengar och gåvor ärbara hellre än att tillbe Gud (v 16-22)
• var mer intresserade av tiondet än rättvisa och barmhärtighet (v 23-24)
• låtsades vara förkunnare när de istället var mer lika handelsmän (v 25-26)
• hade en fin utvändig fasad, men var inombords hycklare och blodbestänkta (v

27-28)
 • frivilligt gjorde sig lika de som dödat profeterna (v 29-32)

• och slutligen avvisade Faderns barmhärtighet genom Jesus Kristus (v 33-37)

Som sista ord sa Jesus till dessa:

”Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger:
Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” - Matteus 23:39

Historien visar att så inte heller skedde och de profetiska orden uppfylldes:

”De skall slå dig och ditt folk till marken, och de skall inte lämna
sten på sten, eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds
besök.” - Lukas 19:44
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Men detta behöver inte bli religiösa ledares öde i vår tid. De kan alla vända om från sitt
sorgliga, ignoranta betéende mot Guds barn och Kristi bröder (Matteus 25:40) De kan sluta upp
med att vara sina bröders Herrar (2 Korinthierbrevet 1:24) De kan sluta vara äregiriga och
överge sina självutnämnda titlar som varande överlägsna andra (Matteus 23:11-12) De kan
använda sina resurser till att hjälpa de fattiga och betryckta bland dem (Lukas 16:9) och
därigenom ”samla skatter” i himlen (Matteus 6:20-21)

Låt de religiösa ledarna i det första århundradet tjäna som varning för alla som förtrycker
Guds barn att upphöra med detta, ångra sig och vända om med glädje. Du kan ändra ditt öde om
du vänder om, utan falskhet, vända dig bort från synd och komma ihåg den kärlek du först hade
(Uppenbarelseboken 2:4) Den kärlek som fick dig att ta på dig ansvaret att sörja för de
”förlorade fåren”. Det är möjligt och önskvärt hos Den Högste att förlåta och visa barmhärtighet i
stort mått (Jesaja 55:7) Det finns mycket gott att hämta till alla som stödjer Faderns Godtagbara
År. Om det sedan inte störs av så kallade ”trons män” kan detta Jubelår innebära att vi får se
himmel och jord mötas snabbt och smärtfritt.

Ett Jubelår

Från det att Jesus proklamerade ett Jubelår fram till idag, var det inte meningen att
mänskligheten skulle vara fattig utan istället rik på andliga värderingar. Inte vara fångar utan
istället vara fria från religiösa grupperingar styrda av människor. Inte vara ”blinda” utan
insiktsfulla och upplysta. Inte ”betryckta” utan ha ett egenvärde som fullvärdiga söner till Gud.
Tänk hur vår värld hade kunnat se ut om människan hade stannat kvar i ett tänkande präglat av
frihet. Utvecklingen av samspelet mellan människor hade varit häpnadsväckande. Utan tvivel
hade vår andliga, himmelska familj kunnat visa sig och hjälpt oss då vi behövt det. Detta hade
gjort det tydligt att om människan hade fortsatt att leva ett liv i kärlek, mod, ödmjukhet hade
himmel kunnat möta jord. Världen hade kunnat glädja sig åt ”Ett Nådens År Från Vår Gud &
Fader” som visats av sin SkaparSon, härskaren i vårat universum.

Det skall sägas att starten varit trög, men det är ännu inte försent. Himlen kommer
faktiskt ”komma ner”  och Anden kommer hjälpa män och kvinnor  överallt att leva mer
öppenhjärtligt. Frihetens Ande rör sig genom länder  öar, städer och byar. Därför uppmuntrar vi
alla Guds söner att nå höjder de inte trodde var möjligt. Att se för sin inre syn se en himmel på
jorden och med tiden kan detta bli verklighet. Inte genom köttslig krigföring, utan genom andlig
styrka (Sakarja 4:6) och orubblig tro på Jesu ord. Rädsla är inte meningen hos ett fritt folk som
är förbundna med en orädd Fader. (2 Korinthierbrevet 3:17)

Vi kan se det vid horisonten. Framtiden är mycket storslagnare och närmre än vad
även kungarikets söner är medvetna om. Allt som återstor är att förkunna Faderns Godtagbara
År- detta Jubelår- de goda nyheterna om frihet åt Guds söner. Och som folk betraktat, en efter en,
ta fasta på sin frihet och därmed skulle smärta, lidande och sorg upphöra (Matteus 24:14)

Det har aldrig funnits bättre förutsättningar i den mänskliga historien än just nu till att
 de riktiga goda nyheterna kan läras ut och förstås. Det verkar vara så att vi måst gå igenom en
era av mörker och separatism för att fritt, helhjärtat acceptera det faktum att vi alla är bröder, och
söner till den Himmelske Universella Fadern. Detta enligt vad Jesus Kristus visade och lärde ut.
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Året 2014 kommer att bli storslaget för den Kristna samfälligheten. Även om vi måste
genomgå många förändringar och orättvisor på vår väg mot verklig frihet, kommer utgången att
bli storartad. Vi kommer att lyckas slå bort bojorna och återställa allt som gått förlorat. Som
ljusbärare kan var och en av oss skriva om historien (Matteus 5:14-16)

Så gör dig av med ett förläget, gammalt tänkesätt som inte har något verkligt värde eller
kraft (Kolosserbrevet  3:9-11). Vänd din uppmärksamhet mot det som ännu inte setts, där det
finns både liv och himmelsk makt, både för denna generation och de som följer efter.

Detta upprop görs så att vi kan handla nu och rena vår ytterklädnad med de enkla, öppna
lärorna från Jesus. Det är bra om vi försöker handla gott mot andra men även hålla fast vid
tillbedjan av Gud, så att Sanningens Ande(Hjälparen) samverkar med vår innevarande Ande från
Gud, vår Fader.

Så med dessa ord och många härefter, så förkunnar vi åter, med början i Kristenheten:
Detta Är Ditt Jubelår- Nådens År Från Fadern! Träd in i Hans vila och förvänta dig det
oförväntade!

Som vanligt välkommnar vi dina kommentarer!

” Elaia Luchnia”

(Citat Hämtade Från Bibel 2000)


