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Kristologi: läran om Jesus Kristus, Kol.2:6-7. 
Om vi fortsätter att vandra, uppbyggas, rota och befästa oss i Kristus 
så kommer det till att leda oss till att: 
Jag vet på vem jag tror! 2Tim.1:9–14 
 
Martin Luther sa ju att Jesus är bibelns kärna och stjärna och hela Kolos-
serbrevet handlar om att inte föras bort från denna kärna, detta cent-
rum… 
Jag skall försöka att ge en översiktlig påminnelse om den Herre som vi 
har tagit emot och nu tror på… 
Jag tror på en ny Jesusrörelse, en Jesus passion, Jesus fascination, en 
centrering omkring honom som person och vad som han har gjort för 
oss….. 
Vi behöver både en personlig Jesuserfarehet som förvandlar våra liv 
men också en förståndsmässig kunskap om Mästaren från Nasaret.. 
 
Jag vill idag predika några av de viktigaste sanningarna om vem Jesus 
är, inte var utan högaktuella sanningar som både behöver predikas och 
försvaras…. 
Vi har fem olika vittnesbörd om Jesus Kristus 
Matteus: Hans tema är Jesus som Messias, Konungen. Hela evan-
geliet lägger fram bevis för att Jesus var den Messias, Konungen som 
Gud hade utlovat. Gång på gång läser vi FRASEN: För att det skulle full-
bordas det som var skrivet.. 
Markus: hans tema är Jesus som Undergöraren. Varje kapitel under-
stryker i kompaktform Jesus som den Undergörande Guden. 
Lukas: hans tema är Jesus som Människosonen. Lukas beskriver alla 
de mänskliga attributen hos Jesus. Hans stora hjärta och känsla för de 
svaga, lidande och de utstötta.  
Johannes: hans tema är Jesus som Guds Son. Johannes avslutar så 
vackert sitt evangelium: Detta har nedtecknats för att ni skall tro att Je-
sus är Messias; Guds Son  
Paulus: hans tema är Jesus som 2 personen i gudomen, Evig Gud som 
försonade världen med sej själv.. 
 
1. Jesus är den som uppenbarar Gud för oss…. Hebr.1:1-4 Ampli-
fied bible säger att Sonen har ensamrätt på, eller Sonen ensam är radi-
ensen (utstrålningen) av Guds härlighet, det perfekta uttrycket för Guds 
natur och image… 
Joh.1:12-18 Amplified bible säger att Jesus har förklarat, kungjort, up-
penbarat, fört honom ut så att han kan ses, tolkat honom, tagit fram 
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från det dunkla…. 
M.A.O. Jesus är Guds varudeklaration…. 
Joh.5: 19 Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra 

något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det 
gör Sonen. 
30Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är 
rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. 
6: 38 Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja 
som har sänt mig. 7: 16Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har 
sänt mig. 
14: 8Filippus sade: ”Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” 9Jesus svara-
de: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som 
har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? 10Tror du inte 
att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte 
av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 11Tro mig: jag är i 
Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.  
 

Jesus har ensamrätt till att tolka Gud för oss.. 
 
DETTA MINA VÄNNER ÄR TEOLOGI NÄR DEN ÄR SOM BÄST!! 
Theo= Gud, Logi= läran  
Nu har vi teologiska studier på högsta nivå, den teologi som inte lär ut 
vem GUD Fadern är: förklarat, kungjort, uppenbarat genom Jesu 
person, liv och tjänst är inte TEOLOGI ALLS!! 
 
M.A.O. Allt vad Jesus säger eller gör är en enda tydlig varudeklaration på 
Guds vilja i manifestation.. 
När vi TEX: läser i Matt.8 om den spetälske mannen som frågade Jesus 
om han ville göra honom frisk och han fick svaret: JAG VILL, så är det 
svar för oss i alla tider om angående Guds vilja att hela alla människor.. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Jesus är Guds enfödde son..  
Joh.1:1-4, v.14 +  Kol.1:15–18 Jesus är inte skapad av Gud utan kal-
las enfödd, eller förstfödd, som betyder framkommen ur Gud ….han är 
Gud från evighet som blev den inkarnerade Guden…Kol 2:9 9Ty i honom 

bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt.  

Han är Gud är förkroppsligad ..Genom en övernaturlig födelse, den 
sk. Jungfrufödelsen skedde undret att Gud tog sin boning bland männi-
skorna… 

Jes.7: 
14

Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havan-

de och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel. 
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Luk.1:26- 26I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27till en jungfru i 

staden Nasaret i Galiléen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av 
Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28Ängeln kom in och sade till henne: 
”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.” 29Men hon blev förskräckt vid hans ord 
och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Frukta 
inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31Se, du skall bli havande och föda en son, 
och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, 
och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33Han skall vara konung över 
Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” 34Maria sade till ängeln: 
”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35Ängeln svarade henne: 
”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över 
dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 
 

När Jesus skulle göra entré i världen måste han göra det på ett överna-
turligt sätt för att inte vara besmittad med syndafallet och dess konse-
kvenser som överförs genom mannens säd vid befruktningen. 
Jesus var tvungen att födas av en jungfru som blev havande på ett över-
naturligt sätt genom den Helige Ande för att inte vara delaktig av den 
synd som genomsyrat hela mänskligheten efter syndafallet den sk. Arv-
synden. Rom.5:12, Ef.2:1-3  
Arvsynden kallas för vår gamla natur (gener). Jesus blev avlad av 
DHA, dvs. utan våra syndiga DNA = gener.  
 
Han var tvungen att vara av syndfri natur och fullkomligt rättfärdig för 
att Gud Fadern skulle kunna uppväcka honom rättfärdigt på tredje da-
gens morgon. I sin gudomliga natur var han evig men i sin mänskliga 
natur blev han född i Betlehem av jungfru Maria.. 
 
3. Jesus, sann Gud och människa: Det kommer hela tiden attacker 
på antingen Jesu gudom eller på Jesus som människa.. 
Antingen är det sanningen om Jesus som full människa eller som sann 
Gud som under attack.. 
Judendomen är ju en monotonisk religion dvs. tron på bara en Gud, Gud 
kan väl inte ha en SON?  Ps.2: säger Hylla sonen, eller du är min Son 
jag har idag fött dej!!! 
1Joh.4:1-4 Jesus kommen i köttet = mänsklig gestalt, fullt ut männi-
ska… 
Vi kan se av evangeliernas berättelse en uppenbarelse om Jesus både 
som sann människa och sann Gud. Skärskilt i Lukas evangelium ser vi 
beskrivningen på Jesus som MÄNNISKOSONEN, Jesus blev hungrig, törs-
tig, upplevde alla medmänskliga känslor och blev till och med frestad i 
alla lika som vi, dock utan synd.  
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Hebr.4:14–16, 2:14, Fil.2:5-11 
Jesus var till det yttre som en vanlig människa på alla vis, men han ock-
så sann Gud. Bara en människa kunde ta straffet för mänsklighetens 
synd. Det var Människan som hade syndat och bara som sann människa 
kunde han bli vår ställföreträdare och ta vårt straff. Han var tvungen att 
vara av syndfri natur och fullkomligt rättfärdig för att Gud Fadern skulle 
kunna uppväcka honom rättfärdigt på tredje dagens morgon. 
 
4. Jesus är världens frälsare..  Bara som människa kunde han repre-
sentera hela mänskligheten eftersom enbart en människa kunde dömas 
för människans synd, som syndfri människa kunde han ta på sej andra 
människors synd och dö i deras ställe och därefter uppstå. Som Gud 
kunde han betala priset till fullo… 
1Tim.2:3-6 3Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4som vill att alla männi-

skor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5Ty Gud är en, och en är 
medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6som gav sig själv 
till lösen i allas ställe. 
 

Försoningen det stora utbytet! 2 Kor.5:17-19 
 
Jag vill idag undervisa om det mest centrala i den kristna tron nämligen 
Jesu försoningsverk på Golgata. Jag skall försöka att ge en översiktlig 
förkunnelse av det som Jesus gjorde oss tillgodo i sin död och uppstån-
delse… 
Försoningen är det centrala temat i hela bibeln, det mest grundläggande 
som vi behöver känna till och glädjas över. 
Att förstå försoningens betydelse handlar om att se hela den stora 
världsvida konflikt som synden har skapat i människans förhållande till 
en Helig Gud. 
Synden och dess inverkan handlar om en dödlig och livshotande skuld-
konflikt som ropar på en lösning.  
En lösning/soning som är acceptabel inför Gud och hans helighetsgrav. 
Försoningen med Gud är en upprättelse av den av synden brutna guds-
gemenskapen och kan i biblisk mening bara ske genom soning. D.v.s. 
Genom att ett sonande offer frambärs. Soningen sker genom ett ställ-
företrädande strafflidande, genom att oskyldigt liv offras istället 
för det förbrutna. Detta oskyldiga liv som ges för att betala 
skulden har offerkaraktär…. 
Allt detta talar både gamla och nya testamentet om och detta är anled-
ningen till att Jesus måste komma och dö på korset… 
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Jesu försoningsdöd handlar om Guds stora kärlek till den skapelse som 
har vänt honom ryggen, en skapelse som inte längre brydde sej och som 
är förmörkad av syndens makt att bedraga… 
 
Rom.5:6-8 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, 
när tiden var inne. 7Knappast vill någon dö för en hederlig människa – 
kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8Men Gud bevisar 
sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu 
var syndare.  
Rom.3:23-25 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24och de 
står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att 
Kristus Jesus har friköpt dem. 25Honom har Gud, genom hans blod, ställt 
fram som en nådastol, att tas emot genom tron. 
 
Det finns en nådastol, en medlare, en ställföreträdare för dej och 
mej, det är någon som har gått emellan för att avvända Guds vrede 
emot synden…. 
det är därför som vi sjunger: Dig o Guds lamm ske ära att du vårt offer 
blev och med den stungna handen skuldbrevet sönderrev. Och utav oss 
ett evigt rike av präster gjort, bland alla namn på jorden endast ditt 
namn är stort!!! 
 
Denna underbara sanning: Vad Jesus gjorde för dej och mej, vad han led 
istället för mej, handlar om vad jag har på mitt tillgodokonto på grund av 
Golgata, och det är inget annat än ett välsignat fullbordat faktum för oss.  
Det är bara att säga tack jag tar emot vad som är mitt och tillhör mej…. 
I Guds tidsperspektiv så är ju hela försoningen för hela människan 
klar, ett fullbordat faktum… 
 
Man skulle kunna säga att Jesus frälser ingen numera???? 
Det som händer är att predikan/förkunnelsen skapar tro i en människa 
och hon ger respons och tar emot den frälsning som Jesus har fullbordat 
för snart 2000 år sen….. 
 
De 4 evangelierna ger oss bilden/porträttet av Jesu död på Golgata, = 
UTSIDAN. Men breven ger oss röntgenbilderna, det som finns på insi-
dan, eller resultatet/frukten av FÖRSONINGEN!    
 
Det som jag kallar FÖRSONINGEN = DET STORA och SALIGA  
UTBYTET!  
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Nils Bolander skriver i en av sina utmärkta dikter: Du store skrothandlare 
Jesus Krist. kasserade spisar köpte du sist!! 
 
Jag vill betona att det finns ett spänningsfält mellan det som tillhör oss 
och är fullbordat i försoningen, och på mottagarsidan av vår verklighet. 
Vi lever i spänningsfältet: REDAN NU OCH ÄNNU INTE!! 
 
Det finns många hinder på vägen, stenar som behöver undanröjas men 
det är ändå viktigt att vi försöker att presentera alla aspekter av vad 
FRÄLSNINGSPAKETET INNEHÅLLER.  
FRÄLSNINGSPAKETET handlar om det som Jesus har burit för oss, det 
som han tog på sej i sin STÄLLFÖRETRÄDANDE försoningsdöd på kor-
set.. 
Allt som han bar, allt som han led, allt som han utstod var ett STÄLL-
FÖRETRÄDANDE då han tog vår plats och gav oss I SALIGT UTBYTE! 
 
Vad finns då i försoningen oss tillgodo?  
Lår oss läsa innehållsförteckningen och glädjas över vad Jesus har gjort! 
 
Jesaja 53:1-12 
 
 

JESUS BAR FÖR OSS DET STORA UTBYTET 

Våra synder Syndernas förlåtelse 

Vår andliga 
död/skilsmässa 

Guds rättfärdighet 

Vår nakenhets skam Guds härlighet 

Vår förkastelse Guds accepterande, bar-
naskap  

Vår fattigdom, andligt & 
fysiskt 

Alla behov fyllda 

Våra sjukdomar Helande och hälsa 

Vår förbannelse Abrahams välsignelse 

 
 
1. Våra synder: 1Petr.2:24-Kol.2:13-14 
Han har burit våra synder för att ge oss tillgång till STÄNDIG FÖRLÅTEL-
SE! 1Joh.1:7-10 Vi har ständigt tillgång till syndernas förlåtelse, inte 
syndernas tillåtelse, eller syndernas förståelse..  
 
2. Andlig död/skilsmässa från Gud: 2Kor.5:21, Rom.5:1-2, v.17 
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Bibeln säger: Genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens 
bekännelse blir man frälst. Rätt ställning inför Helig Gud Allsmäktig! Som 
om synden aldrig hade funnits i våra liv.. 
 
3. Nakenhets/skam: Joh.19:23-24 Jesus hängde naken på korset, fyra 
krigsmän delade på hans kläder + livklädnaden, en judisk man hade van-
ligtvis fem klädespersedlar… 
Bibeln talar om vår nakenhets skam.. allt som 
 
Guds son hängde naken för min skull, allt vi skäms för som vi har 
gjort eller som vi har blivit utsatta för har han burit när han häng-
des ut naken för vår skull. Sexuella övergrepp, förlorad oskuld kan bli 
helat och upprättat..  
För att vi skulle få Guds härlighet. Hebr.2:9-10.  
Joh.17:5, 22-24, 2Kor.3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Her-
rens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till här-
lighet. Det sker genom Herren, Anden. 
 

 
4. Förkastelse: Jesus dog av brustet hjärta, hans ord på korset: Min Gud, 
min Gud varför har du övergivit mej????? Vid 6 timmen kom ett överna-
turligt mörker över Golgata då treenigheten för första och enda gången 
upplevde separation… Gud kan inte ha någon gemenskap med synd, när 
Jesus blev gjord till synd, måste Fadern skiljas från honom för en kort 
liten tid… Jesus blev övergiven och förkastad av Fadern när han blev 
gjord till synd Ef.1:5-6 Jesus blev övergiven för att du skulle upptas och 
insättas som Guds barn.. 
Jak.1:18 + 1Petr.1:23 Genom Gud ord som är oförgänglig säd blev 
vår ande (befruktad) = och pånyttfödd till Guds barn. Inte fosterbarn 
utan Guds älskade barn.. Rom.8:14-18 
 
5. Fattigdom: 2Kor.8:9 Jesus var inte fattig innan korset, hade en kas-
sör, understödjare, underhöll ett helt team, hyrd bostad m.m. 
På Korset var han naken, törstig, hungrig utblottad på allt, bokstavligen 
fattig…..Varför?? Fil.4:19 
 
6. Sjukdomar: Matt.8:16-17, Jes.53:3-4, 10, 1Petr.2:24 
Fysisk och psykisk ohälsa/sjukdomar  
På samma sätt som tidigare nämnda brister, vid samma tillfälle tog han 
på sej/bar han alla världens sjukdomar….. Mina sjukdomar.. 
Därför är Guds vilja klarlagd och uppenbar…. 
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7. Förbannelsen: Gal.3:13-14 Hela lagens förbannelse har Jesus upp-
hävt för dej.. Enligt 5Mos.28 innehåller överträdelse av lagen en trefal-
dig förbannelse: a. Skilsmässa från Gud, b. sjukdomar och c. fattigdom. 
Det står om Hunger, törst, nakenhet och brist på allt. Alla förbannelser 
uttalade eller outtalade i över ditt liv eller din släkt och familjen är brutna 
genom Golgata… 
Abrahams välsignelser är dina, V.14, 29….. 
 
Vår frälsningsgrund! 1Kor.15:1-4, 2Petr.1:12-13 
 
Bön om hjärtats öppnade öron och ögon, att vi får se Jesu försonings-
verk levande verklighet... 
 
Under denna termin har jag försökt att lägga grunden med att påminna 
oss Guds Ords tillförlitlighet, om hur Guds Ord håller att tro på och ha 
som grund för hela livet. Vi har fortsatt med att tala om Jesus som är 
hela bibelns kärna och stjärna, om Jesus, både som Guds Son kommen i 
köttet och som fullkomlig människa. Frälsare och försoningen för vår 
synder. 
Idag så passar det förträffligt bra att påminna om vår frälsnings grund, 
att vi har en solid och klippfast grund för vår tro. Paulus säger att det 
finns ett evangelium genom vilket vi kan bli frälsta, det finns någonting 
som fortfarande fungerar/biter efter alla dessa år.. 
Han påminner dem om det allra viktigaste i tron nämligen försoningens 
grund. 
Att Kristus dog enligt skrifterna, begravdes enligt skrifterna och slutligen 
uppväcktes enligt skrifterna…… 
M.A.O. Jesu försoningsdöd var ingen slump eller att det bara var tillfäl-
ligheter att det skedde som det gjorde…. 
Jesus dog en skriftenlig död.. Allt han genomgick var förutsagt i gamla 
testamentets heliga skrifter. 
 
Vår uppgift som förkunnare är endast att återberätta, återrelatera så 
troget vi kan det som redan är förutsagt i den Heliga Skrift.  
 
Kanske att det jag säger idag låter på någon punkt som nytt eller annor-
lunda än vad du har tidigare hört men då får du vara så god och göra 
som vännerna i Berea? Det står att när dom hade hört förkunnelsen 
gick dom hem och rannsakade skrifterna för att se om det förhöll sej 
som dom hade predikat! Och sedan trodde man förkunnelsen... Jag vill 
säga att alla troende har en gudagiven rätt och skyldighet att själva prö-
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va gentemot Guds ord det som predikas och tillämpas i den kristna ge-
menskapen.. 
 
Jag skulle nu vilja ta dej med på en 90 minuters resa genom försoning-
en, det som vi har i trosbekännelsen: Vi tror och på Jesus Kristus, Guds 
enfödde son, vår Herre. Vilken var avlad av den Helige Ande, född av 
jungfru Maria, pinad under Pontus Pilatus, korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de 
döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra 
sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 
1. Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Jes.53:1-12 
Profetiskt med detaljrik klarhet 740 år före Kristus var det förutsagt att 
Jesus skulle ta vårt straff, vår synd och dess konsekvenser. 2Kor.5:21 
 
2. Begravdes enligt skrifterna? Jesu kropp lades i den kalla mörka graven 
men vart gick Jesus själv? Nederstigen till dödsriket? 
GT ger oss svaret: Jonas tecken, Matt.12:38-40 
Sedan sade några skriftlärda och fariséer till honom: ”Mästare, vi vill se 
dig göra ett tecken.” 39Han svarade dem: ”Ett ont och trolöst släkte krä-
ver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jo-
nas tecken. 40Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och 
tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre 
nätter. 
Ef.4:9 Hedegård: att han for upp det förutsätter att han också for ned 
till regionerna under jorden, Bib.2000 stigit ner i underjorden… 
Låt oss följs med till GT profetiska utsagor om Messias dödsvånda.. 
 
Jona 2:1-7+ Ps.88:3-11, 17-19  
Det finns många Messianska texter bl. i Psaltaren som beskriver både det 
yttre fysiska lidandet men också andra texter som beskriver Messias li-
dande i underjorden.  
Min Gud min gud varför har du övergivit mej, På min rygg har flöjare 
plöjt djupa fåror m.m. 
Ps 88 En underlig Messiansk psalm som kan tala till oss om det helve-
teskval som Jesus genomgick innan Gud sände sin Helige Ande och upp-
väckte honom för de döda.. 
Jesus visste vad som väntade honom, men att detta inte är slutet, därför 
kunde han överlåta sej till Guds plan: Fader i dina händer befaller jag 
min ande! 
MAO: Jag förväntar mej att du Fader uppväcker mej enligt ditt eget ord.. 
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1Kor.2:1-10 Gud hade ju en plan som grundlurade den gamle satan, 
som just när han trodde att han hade vunnit ändå blev besegrad på sin 
egen hemmaplan… 
Vi läser nu Apg.2:22-24  
 
 
Upp.1:17-18 säger: Var inte förskräckt, Jag är den förste och den siste 
och den LEVANDE, jag var död men se jag lever i evigheternas evigheter 
och har nycklarna till döden och dödsriket! 
 
3. På tredje dagen uppstånden ifrån de döda. Ps.2:1-7,  
Apg.13:32-33 
Jesus kallas på tre ställen för den förstfödde från de döda: 
Kol.1:18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnel-
sen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den 
främste.  
Upp.1:5 och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde 
från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss 
och har friköpt oss från våra synder med sitt blod  
Rom.8:29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också 
förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara 
den förstfödde bland många bröder. 
 
När Jesus hade blivit uppväckt från de döda och visat sej för Maria från 
Magdala försökte hon röra vid honom men hon fick inte (Överstepräs-
ten i Gt fick inte beröras efter han hade blivit avskild för att gå in i det 
allra heligaste för att bära fram blodet från ett oskyldigt och felfritt offer-
lamm).  
Joh.20:16-17 Jesus sade till henne: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu 
inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag 
far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” 
Jesus var inte bara vårt påskalamm, Se Guds lamm som borttager värl-
dens synd utan han blev i sin uppståndelse också vår Överstepräst som 
skulle bära in blodet till försoning för folket. 
Hebr.9:22-24, 11-12. 
Skall vi sluta våra ögon för en liten stund och i fantasin påminna 
Oss om slutklimax i försoningsdramat: Tänk dej in i himmelens tronsal 
där lovsången och tillbedjan av Gud oavbrutet pågår, plötsligt tystnar 
sången för första gången i universums historia… 
Jesus sonen återvänder från jorden efter 33 års frånvaro men ännu åter-
står det allra viktigaste…. 
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I sin hand håller han en bägare fylld med blod, sitt eget blod.. jag kan se 
glädjen i Faderns ansikte då han återser Jesus igen.. Samtidigt ser jag 
också tårarna och smärtan i Faderns ögon då han upptäcker att det inte 
är samme Jesus som återvänder, han är sej inte lik, han är märkt av 
syndiga människohänder,  
Fadern ser såren i hans händer, fötter och den uppstugna sidan… Det 
ända som är gjort av människohänder i himmelen är Jesu sårmärken.. 
Jesus närmar sej Fadern som sitter på sin tron, sitt domarsäte och då tar 
Jesus av sitt eget blod och bestryker Guds domarsäte som från denna 
stund förvandlas till en nådastol…. 
Då plötsligt bryter jublet och lovsången loss igen till ära för Guds lamm 
som har segrat på Golgata, Konungarnas Konung och Herrarnas Herre, 
Jesus från Nasaret, Messias Guds smorde. 
Senare samma dag så återvänder Jesus efter att ha framburit sitt blod i 
det allra heligaste i himlen till sina förskräckta lärjungar och säger: 
Joh.20:19-22  
På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade 
bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt 
ibland dem och sade: ”Frid vare med er.” 20När han hade sagt detta vi-
sade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när 
de såg Herren. 21Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som 
Fadern har sänt mig sänder jag er.” 22Sedan han sagt detta, andades 
han på dem och sade: ”Tag emot den helige Ande!  
 
Grunden för vår frälsning är lagd en gång för alla, ingen annan grund 
kan läggas än den som redan är lagd... 
 
Du kan ta emot frälsningens gåva, det eviga livets gåva när du tar emot 
Jesus som din personlige frälsare... 
 
Du som redan är Guds barn men behöver ny förlåtelse och omstart i ditt 
kristna liv... 
 
 

5. Jesus är den som döper i Helig Ande och eld… 
Matt.3:11 11Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig 

är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall 

döpa er i den helige Ande och i eld. Eldens attraktionsförmåga, värmekälla, 
giv oss nu en glödhet frälsning..  
Joh.14:15 15Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. 16Och jag skall be Fadern, 

och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 

Joh.16:7 7Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag 



 12 

inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända ho-
nom till er. 

Jesus lovade att sända en annan likvärdig hjälpare, allt vad Jesus 
hade varit för lärjungarna är den Helige Ande för oss idag.. 
Jesus döper (ifyller och nedsänker dej) in i en överflödande relation med 
den tredje personen i gudomen…detta gäller alla som längtar och törstar 
idag…. 
 
6. Jesus är helbrägdagöraren… 
Matt.9:35 35Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras 

synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och 
krämpor. 36När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var 
rivna och slagna, som får utan herde. 

Hebr.13:8-9 8Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 9Låt er inte 

föras bort av alla slags främmande läror. 

Detta är ett gudomligt faktum att Jesus är densamme, gör det samma 
än i dag, även om vi aldrig har sett ett enda under hända…. Så kommer 
tron av predikan och predikan av Kristi ord….. 
Västerländskt välstånd, materialism har marginaliserat Jesu undergöran-
de till något som inte behövs eller som rynkas på näsan åt….. 
 

7. Jesus är vår förebedjare..  
Hebr.8:1-2 1Detta är en huvudpunkt i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst 

som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen 2och som tjänar i helge-
domen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. 

Hebr.7:24-25 24Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som 

varar för evigt. 25Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom 
kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.  

1Joh.2:1-2 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om 

någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är 
rättfärdig. 2Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för 
hela världens. 

Jesus är inte direkt arbetslös, han gör tjänst som förebedjare inför Fa-
dern för dej… Jesus säger till Petrus att Satan har begärt att få sålla dej 
som vete, (sakta pulverisera dej genom frestelser, prövningar och mot-
gångar) men jag har bett för dej att din tro inte skall bli om in-
tet…..Halleluja… vad som än händer…. Jesu förbönstjänst borgar för att 
du skall nå den andra stranden….. 
 
 
8. Jesus kommer tillbaka till vår jord igen, då som Konungarnas 
Konung. 
Alla nya testamentets förkunnare har förutsagt, varje 25 vers får vi en 
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påminnelse om att Jesus skall komma igen…Apg.1:6-11 6När de nu var 

samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt 
Israel?” 7Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som 
Fadern i sin makt har fastställt. 8Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få 
kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till 
jordens yttersta gräns.” 9Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett 
moln tog honom ur deras åsyn. 10Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då 
stod två män i vita kläder hos dem. 11Och de sade: ”Ni män från Galiléen, varför står 
ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han 
skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till him-
len.  
1Tess.4:13-18 13Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som 

har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 
14Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra 
fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15Vi säger er detta enligt 
ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte kom-
ma före de insomnade. 16Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds 
basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kris-
tus Jesus uppstå. 17Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln till-
sammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos 
Herren. 18Trösta därför varandra med dessa ord.  

Jag tror att den mest omdanande, världsomspännande, allomfattande 
händelsen i planeten jordens historia blir när församlingen, de troende 
först rycks bort från jorden och den stora vedermödan bryter ut och se-
dan vid dess slut Jesus kommer tillbaka med sina mångtusen heliga och 
sätter sina fötter på oljeberget och tar regeringssäte i Jerusalem och det 
tusenåriga fridsriket bryter in…… 
Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom 7och låt er rotas 
och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning 
ni fått, och överflöda i tacksägelse.  
 

UNDERVISNINGSSERIE Jag vet på vem jag tror! 2Tim.1:9-14 
 
Kära vänner, vi lever i en både märklig och högintressant tid andligt sett, 
det är en tid då många av de klassiska bibelsanningarna attackeras och 
ifrågasätts från många håll. Hela fundamentet för urkristen tro och över-
tygelse svajar och har blivit politiskt inkorrekt. 
Vi kommer att få uppleva mer och mer att nya skiljelinjer dras upp och 
den andliga kartan ritas om på ett kraftfullt och dramatiskt sätt. Det är 
inte längre skillnaderna i hur vi firar gudstjänst som skiljer oss åt utan 
mera handlar det om vilken bibelsyn vi har, vilken Jesus vi tror på, vad 
försoningen verkligen innebär, och om bibelordets auktoritet på de mo-
raliska områdena. 
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Men sanningen är den att ingenting är nytt under Solen och att historien 
bara upprepar sej i varje tid.. Samma yttre förhållanden som Nya testa-
mentet beskriver upplever vi även i vår tid: Djävulen är densamme igår, 
idag men inte för evig tid... 
 
Aposteln Paulus proklamerar frimodigt: Jag vet på vem jag tror och jag 
är övertygad om att det står i hans makt att bevara det som har blivit 
anförtrott åt mej... 
 
Paulus hade en övertygelse både om Jesus vem han var och vad som 
han hade gjort: alltså både en personlig Jesuserfarenhet som hade för-
vandlat hans liv men även en förståndsmässig och intellektuell kunskap 
om Jesu person och frälsningsverk.. 
Detta är den stora utmaningen för oss idag att också vi blir bärare av lite 
mera av övertygelse om Jesus som person och vad hans försoningsverk 
innehåller... 
 
Tänk om lite flera troende i Laxå frimodigt kunde utbrista: Ja, jag vet i 
alla fall på vem och vad jag tror... 
 
JESUS: Sann Gud och sann människa! 
 
Vi kan vara tacksamma för att vi har tillgång till den fulla uppenbarelsen 
av Jesu person och verk. Gamla och Nya testamentet ger oss den sam-
lade bilden av Jesu person och verk, alltså vem han var och är och vad 
hans uppdrag syftade till. 
 
Luk.24:13-32 Det finns en förkunnelse om Jesus redan i GT som bara 
den enbart kan ge oss brinnande hjärtan. 
 
Dessutom har vi 5 evangelisters mångfacetterande beskrivning på Jesus 
som sann Gud och sann människa: 
 
Matteus: Hans tema är Jesus som Messias, Konungen. Hela evangeliet 
lägger fram bevis för att Jesus var den Messias-Konungen som Gud hade 
utlovat. Gång på gång läser vi FRASEN: För att det skulle fullbordas det 
som var skrivet.. 
Markus: hans tema är Jesus som Undergöraren. Varje kapitel understry-
ker i kompaktform Jesus som den Undergörande Guden. 
Lukas: hans tema är Jesus som Människosonen. Lukas beskriver alla de 
mänskliga attributen hos Jesus. Hans stora hjärta och känsla för de sva-
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ga, lidande och de utstötta.  
Johannes: hans tema är Jesus som Guds Son. Johannes avslutar så 
vackert sitt evangelium: Detta har nedtecknats för att ni skall tro att Je-
sus är Messias; Guds Son  
Paulus: hans tema är Jesus som 2 personen i gudomen, Evig Gud som 
försonar världen med sej själv. 
 
JESUS SANN GUD!  
 
En av de senaste villfarelserna som sprids är ett förnekande av att Je-
sus är Sann Gud men kommen i människogestalt. Och denna lära måste 
vi med bestämdhet tillrättavisa och ta avstånd ifrån. Om man ska vara 
väldigt radikal angående detta förnekande av Jesus som Gud så kan visa 
på vad Johannes säger i 1Joh.4:1-5, 2Joh.7-9 1Joh.2:22-24 Det är 
m.a.o. väldigt farligt när man börjar ta bort något från antingen Jesu gu-
dom eller hans människoblivande.. Det slutar alltid lika illa!! 
 
Låt mej nu visa på lite av de texter som vi kan använda som bevistexter 
för Jesu Gudomshärlighet. Joh.1:1-5, 14-18, Kol.1:15-20, Hebr.1:1-3, 
Fil.2:5-11, 2Mos.3:4-6, 13-14, = Joh.6:35, 8:12, 23-27, 56-58, 20:27-
30... 
 
JESUS SANN MÄNNISKA! 
 
Jag kommer att försöka visa på att alla sidor av Jesu person är livsviktiga 
att vi omfattar med vår tro, både hans preexistens som Gud av evighet 
före jungfrufödelsen såsom hans jordeliv då han avlade sej sin himmels-
ka härlighet, hans ställföreträdande försoningsoffer som Guds Lamm och 
hans nuvarande Översteprästliga tjänst på Faderns högra sida. 
 
Låt oss titta lite på Jesu preexistens före Jungfrufödseln: Ordspr.8:12-36, 
Kol.2:1-3, 1:15-18, Hebr.1:1-3 
 
Jesus är Guds förstfödde och enfödde SON, den verkställande personen i 
hela skapelseverket och försoningsplanen. Förstfödd bland många bröder 
säger Guds ord men den ende i sin klass i en upphöjd särställning, Gud 
av Evighet.. 
 
Varför nu en Jungfrufödsel? Matt.1:18-25, Luk.1:26-37 
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När Jesus skulle göra entré i världen måste han göra det på ett överna-
turligt sätt för att inte vara besmittad med syndafallet och dess konse-
kvenser som överförs genom mannens säd vid befruktningen. Vi brukar 
ju kalla detta för ARVSYNDEN som överförs från generation till genera-
tion. Arvsynden är inte bara några allmänna synder som vi begår eller en 
tendens/fallenhet till att synda utan sitter mycket djupare än så.  
Rom.5:12-21, Ef.2:1-3 
Man kan säga att hela mänskligheten som har levat och som kommer att 
leva på jorden är orättvist drabbade av Adams syndafall, vi föds alla med 
en fallen syndanatur, utestängda från medborgarskap i Israel och har 
ingen del i förbunden och dess löften. Vi levde utan hopp och utan Gud i 
världen... 
 
Men på motsvarande sätt är också alla människor helt orättvist drabbade 
och inkluderade i den frälsning och upprättelse som har kommit hela 
mänskligheten till godo i Kristus.. 
 
Detta är bakgrunden till att Jesus måste födas på ett övernaturligt sätt 
utan inblandning av någon människa, det är bara Guds Ande kan genom 
ett under inplantera Jesus människoblivande. Han som föddes genom att 
Guds rena oförfalskade Säd planterades i en Jungfrus moderliv.  
Jesus kallas därför för ”Guds Ord” både i Johannes inledningen och i Up-
penbarelseboken 19.  
 
Jungfrufödseln är och förblir förutsättningen för försoningen, för bara 
som en människa kunde Jesus ta straffet för våra synder, men bara som 
Guds Son, utan personlig delaktighet i synden kunde han rättfärdigt 
uppväckas på tredje dagens morgon.. Jesus representerade därför både 
Gud och människan i sin försoningsdöd på korset. Om Jesus hade bara 
fötts genom Josef och Maria så hade han inte kunnat vara försoningen 
för våra synder, det är därför som tron på Jungfrufödseln är så betydel-
sefull och ifrågasatt!! 
 
Avsl. 1Petr.1:8-9 
 
Jesus i varje bok i Bibeln. 
 
Jesus är huvudtemat i uppenbarelsen av Gud i bibeln, han är utlovad i 1 
Moseboken, uppenbarad i lagen och profeterna, prisad i de poetiska 
böckerna och proklamerad i Evangelierna och Uppenbarelseboken. 
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I 1 Mos. är han den utlovade Kvinnans Säd.. 
I 2 Mos. är han Påskalammet. offrat för befrielsen från synd.. 
I 3 Mos. är han vår Överstepräst.. 
I 4 Mos. en Stjärna i Jakob.. 
I 5 Mos. en Profet lik Moses och vår klippa.. 
I Josua: Överbefälhavaren över Herrens Här.. 
I Domarboken: är han Guds budbärare.. 
I Rut: vår förlossare och trogna brudgum.. 
I 1 Samuel syns han som den store Domaren.. 
I 2 Samuel är han vår Prins och Konung.. 
I 1 Kings som kung Davids val.. 
I 2 Kings som den allra Heligaste.. 
I 1 Krönikeboken: som Konung av födsel.. 
I 2 Krönikeboken: som dömande Konung.. 
I Ezra är han Herre över himmel och jord.. 
I Nehemiah som den store byggnadsmannen.. 
I Esther som vår Mordokaj.. 
I Job som vår återvändande Förlossare.. 
I Psalms är han Sonen som ska hyllas och den Gode Herden..  
I Proverbs: vår visdom 
I Predikaren någonting Nytt under Solen 
I Höga Visan vår brudgum och vän, skönast bland tiotusen 
I Jesaja: Herrens lidande tjänare 
I Jeremia: Herren vår rättfärdighet 
I Klagovisorna: Smärtornas man 
I Hezekiel: Härlighetens Gud 
I Daniel: Människosonen som kommer med himmelens skyar  
I Hosea: den uppståndens Konungen 
I Joel: den som utgjuter av sin Ande 
I Amos: den Evige Kristus 
I Obadiah: den förlåtande Kristus 
I Jonah: den uppståndne Profeten 
I Micah: som Betlehemiten 
I Nahum: de goda Nyheternas budbärare 
I Habakkuk: Herren den helige i sitt tempel 
I Zephaniah: den Nådefulle Kristus 
I Haggai: alla Nationers stora längtan 
I Sakarja: en Konung över hela jorden 
I Malachi: Rättfärdighetens Sol, med läkedom under sina vingar 
I Matthew: Messias, Judarnas Konung 
I Mark: tjänaren och undergöraren 
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I Luke: Människosonen 
I John: Guds Son 
I Acts: den himlafarne Herren  
I Rom: vår Rättfärdighet 
I 1 Corinthians: den uppståndne 
I 2 Corinthians: all Trösts Gud 
I Galatians: Lagens slut 
I Ephesians: församlingens Huvud 
I Philippians: den som fyller alla våra behov 
I Colossians: förstfödd före allt skapat 
I 1 Thessalonians: den som hämtar sin församling 
I 2 Thessalonians: han som kommer för att förhärligas i sina heliga 
I 1 Timothy: som Medlaren mellan Gud och människor 
I 2 Timothy: den som utdelar Rättfärdighetens Segerkrans 
I Titus: vår Store Gud och frälsare 
I Philemon: allt det goda vi har i Kristus 
I Hebrews: Trons hövding och upphovsman 
I James: den Nalkande Guden 
I 1 Peter: Herren vår läkare 
I 2 Peter: Härlighetens Konung 
I 1 John: vår förespråkare inför Fadern 
I 2 John: Jesus är Kristus kommen i köttet 
I 3 John: som Sanningen 
I Jude: vår ende härskare och Herre, Jesus Kristus 
I Revelation: Lejonet av Juda, Lammet som har segrat, den Strålande 
Morgonstjärnan, Konungarnas Konung och Herrarnas Herre..  
 
Kristologi: läran om Jesus Kristus, Kol.2:6-7. 
Martin Luther sa ju att Jesus är bibelns kärna och stjärna och hela detta 
kapitel handlar om att inte föras bort från denna kärna, detta centrum… 
Idag skall vi predika om Jesus för varandra, jag skall försöka att ge en 
översiktlig påminnelse om den Herre som vi har tagit emot och nu tror 
på… 
Jag tror på en ny Jesusrörelse, en Jesus passion, Jesus fascination, en 
centrering omkring honom som person och vad som han har gjort för 
oss….. 
Om det var länge se du utryckte din kärlek till honom kanske det beror 
på att du har förlorat den första kärleken till Jesus eller har somnat i ditt 
kristna liv… 
Jag vill idag predika några av de viktigaste sanningarna om vem Jesus 
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är, inte var utan högaktuella sanningar som både behöver predikas och 
försvaras…. 
 
1. Jesus är den som uppenbarar Gud för oss…. Hebr.1:1-4 Amplified bib-
le säger att Sonen har ensamrätt på, eller Sonen ensam är radiensen 
(utstrålningen) av Guds härlighet, det perfekta yttrycket för Guds natur 
och image… 
Joh.1:12-18 Amplified bible säger att Jesus har förklarat, kungjort, up-
penbarat, fört honom ut så att han kan ses, tolkat honom, tagit fram 
från det dunkla…. 
M.A.O. Jesus är Guds varudeklaration…. 
Joh.5: 19Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte 
göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fa-
dern gör, det gör Sonen. 30Jag kan inte göra något av mig själv. Efter 
det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min 
egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. 6: 38 Ty jag har inte kommit 
ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. 7:  
16Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 14: 
8Filippus sade: ”Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” 9Jesus 
svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, 
Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss 
se Fadern? 10Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De 
ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig 
och gärningarna är hans verk. 11Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i 
mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. 
  
Jesus har ensamrätt på att tolka Gud för oss.. 
M.A.O. Allt vad Jesus säger eller gör är en enda tydlig varudeklaration på 
Gud. 
 
2. Jesus: den förlåtande Guden. Joh.8:2-11 
Jesus visar oss med detta exempel på allas vårt behov av förlåtelse, 
kvinnan var gripen på bar gärning men var var mannen, det krävs två för 
att begå äktenskapsbrott och lagen sade att bägge skulle stenas. Om 
Jesus hade kommit för att döma så skulle han ha kunnat sagt: Rätt dömt 
ni skriftlärda nu stenar vi henne… 
Joh.3: 16Ty 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. 
17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att 
världen skulle bli frälst genom honom.  
Joh.1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom 



 20 

Jesus Kristus. 18Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är 
Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.  
Jesus har gjort känt för oss att Nåd och sanning hör ihop och kommer i 
den ordningen… 
Rom.5:20  20Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så 
mycket större. Men där synden blev större, överflödande, där överflöda-
de nåden ännu mer, 
Bibeln visar oss att vi är alla i behov av förlåtelse för att det står i 1 
Joh.1:7-2:2 Detta är inte en förkunnelse om syndernas tillåtelse som 
Jonas Gardell ”predikade” så fräckt i en Tv-gudstjänst. Inte heller hand-
lar det om syndernas förståelse utan om syndernas förlåtelse D.V.S. Om 
vi faller och missar målet så finns det en väg tillbaka genom bekännelse 
och omvändelse. 
Ordet som används för bekännelse är det grekiska ordet homolego som 
betyder att säga samma sak som i detta fall Gud säger, det betyder att 
nämna saker vid sitt rätta namn….. 
 
Kung David säger följande i Ps.32  
Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. 2Salig 
är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är 
utan svek. 
3Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 
4Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av 
sommarhetta. Sela. 5Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte 
min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för HER-

REN.” 
Då förlät du mig min syndaskuld.  
 
Jesus har visat för oss Guds nåd och förlåtelse, att det finns obegränsad 
nåd och förlåtelse för den som vänder om och bekänner sin synd….. 
Spring därför inte från Gud och gemenskapen med Guds folk om du har 
fallit utan spring till Fadern och säg som det är och tag emot rening och 
förlåtelsens verklighet…min bön är att du skall få uppleva en blodstvag-
ning här idag från huvud till tårna, för Jesu Guds sons blod renar från all 
synd….Jesu blod är lika starkt verksamt här idag som aldrig förr om du 
gör anspråk på det….. 
 
3. Jesus: den upprättande, rehabiliterande Guden.  
Nya testamentet är full av exempel på de människor som Jesus frälste 
och upprättade…Rehabilitering betyder ju att återfå ursprunglig förlorad 
värdighet… 
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Jag vill nämna tex. Maria från Magdala från vilken 7 onda andar hade 
blivit utdrivna, hon ingick senare i det evangelistteam som Jesus omgav 
sej med. 
En fullständigt av demoner kontrollerad människa – upprättad och reha-
biliterad till evangeliets tjänare….. 
Saulus från Tarsus som var farisé men i Guds ögon en hädare, förföljare 
och våldsman, brottsrubriceringen på modärnt språk skulle nog vara: 
medhjälp till mord!! Saulus upprättas till Paulus en förkunnare, apostel 
och lärare som blev använd till att nedteckna den största delen av nya 
testamentet…. 
Det visar att när Gud får ta hand om en människa helt och fullt så finns 
det full upprättelse till ursprunglig förlorad värdighet . 
 
Därför vill jag idag proklamera att vårt förflutna varken kvalificerar 
eller diskvalificerar dej för tjänst i Guds rike….hur hopplöst det än har 
varit eller hur duktig eller perfekt liv du har haft….. Det står om mannen 
Mose att han var undervisad i egyptiernas hela visdom, den tidens mest 
högtstående kultur, och att han var mäktig i ord och gärningar…men när 
han försökte befria Israels betryckta folk i egen kraft och förmåga så 
slog han ihjäl en egyptier och begravde honom i sanden. 
Men tydligen var han dålig att begrava sina misstag för han blev upp-
täckt och fick fly från landet. Men Gud upprättade honom också och om-
skolade honom i 40 år i Midjans land….. 
Kom ihåg att Jesus visade i allt på en Gud som har specialiserat sej på 
rehabilitering av hopplösa fall… man skulle kunna säga att just du är ex-
tremt kvalificerad för Guds frälsningsplan, en upprättad gudsmänniska 
med återställd värdighet.  
 
I Luk.15:11-31 har vi ju den kända berättelsen om den förlorade so-
nen, en berättelse om upprättelse, från fall till fullmakt… 
En person som valde att gå sin egen väg oberoende av sin fader, en per-
son som förslösade sitt arv och liv, förlorade sin värdighet men som till 
slut när botten var nådd kom till besinning... Han återvänder hem och 
har en enda bön och begäran att få bli som en av faderns daglönare, 
kanske kunde han få arbeta för att betala tillbaka allt som han hade för-
slösat från fadern…kanske en avbetalningsplan och skuldsanering??? 
Vers 20: Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och 
förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom 
om halsen och kysste honom. 21Sonen sade till honom: Far, jag har syn-
dat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. 
22Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräk-
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ten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans 
fötter! 23Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och 
vara glada. 24Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad 
men är återfunnen. Och festen började.  
 
Det finns vissa böner som inte Fadern besvarar: böner om hur ovärdiga 
vi är eller böner om att vi skall få betala av på skulden…. 
 
Den bästa dräkten: representerar full upprättelse, inte bättre kläder utan 
som det står i 1917 översättning: den yppersta klädnaden…. 
Ringen på hans hand: representerar återinsatt till fullt sonskap, inte en 
daglönare, ringen representerar fullmakt att agera i faderns ställe…. 
 
Jag har predikat idag för att visa på att Jesus har gett oss en klar och 
tydlig Gudsbild som vi behöver bygga in i vårt medvetande för att bli 
trygga i vår relation med Gud och att vi går till honom med allt 
även när det har gått sönder för att Fadern har hela tiden väntat på 
oss och bara vill ditt bästa här i tiden och för evigheten…. Kom till ho-
nom idag och nu….. 
 

 
 
 
 
In Genesis,  
 
 
 
 
 
  
 
             
 
 


