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Jesus säger: Håll fast vid
det du har så att ingen
kommer och tar din krona
(Upp. 3:11)

Frälsningshistorien
(del 2, Jesu liv)
Vi har nu sett hur Gud
handlade i historien under
gamla testamentets tid. Genom
Mose och alla profeterna talade
Gud om den kommande
frälsningen genom kvinnans säd
som skulle födas av Davids släkt.
Den siste profeten Malaki
förutsade att Johannes döparen
skulle komma och bereda vägen
för Messias. Så var tiden
äntligen inne. I Hebreerbrevet
står det:
I forna tider talade Gud många
gånger och på många sätt till fäderna
genom profeterna, men nu i den sista
tiden har han talat till oss genom sin
Son. Honom har han insatt som
arvinge till allt, och genom honom har
han också skapat universum. Sonen är
utstrålningen av Guds härlighet och
hans väsens avbild, och han bär allt
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Ordet om korset är en
dårskap för dem som går
förlorade, men för oss som
blir frälsta är det en Guds
kraft (1 Kor. 1:18)

med sitt mäktiga ord. Och sedan han
fullbordat en rening från synderna
sitter han nu på Majestätets högra
sida i höjden (Hebr. 1:1-3).
Detta är en underbar
sammanfattning av Jesu liv. Han
är verkligen Guds evige Son, ett
med Fadern och den Helige
Ande. Han var med och skapade universum. Vår tanke kan
inte fatta hur stort det är att vår
frälsare, Jesus Kristus, inte bara
är en sann människa, utan
också Guds evige Son. Om
honom säger ängeln till Maria:
Du ska bli havande och föda en
son, och du ska ge honom namnet
Jesus. Han ska bli stor och kallas den
Högstes Son, och Herren Gud ska ge
honom hans fader Davids tron. Han
ska vara kung över Jakobs hus för
evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.
Då sade Maria till ängeln:
Hur ska detta ske? Jag har ju inte
haft någon man. Ängeln svarade
henne: Den helige Ande ska komma
över dig, och den Högstes kraft ska
vila över dig. Därför ska barnet som
föds kallas heligt och Guds Son (Luk.
1:31-35).

Den gode herden
leder sina får (Joh. 10)

Många sekter, t.ex. Jehovas
vittnen och muslimerna,
erkänner att Jesus var en stor
profet, men de kan inte acceptera och tro att han också var
sann Gud. Det strider ju mot
förnuftet, och därför menar de
att endast Fadern kan var Gud.
Men det finns så mycket som
vårt begränsade förnuft aldrig
kan förstå. Som kristna litar vi
därför fullt och fast på Bibelns
eget vittnesbörd om Jesus:
1. Jesus har gudomliga
namn.
Han är den sanne Guden och det
eviga livet (1 Joh. 5:20).
Tomas sade: Min Herre och min
Gud! (Joh. 20:28).
Guds röst ur molnet sade: Han är
min älskade Son. (Matt. 7:5). Och
Paulus skriver:
De har fäderna, och från dem har
Kristus kommit som människa, han
som är över allting, Gud, välsignad i
evighet. Amen. (Rom. 9:5).
2. Jesus har gudomliga
egenskaper.
I begynnelsen var Ordet, och Ordet
var hos Gud, och Ordet var Gud. Han
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var i begynnelsen hos Gud (Joh. 1:1,
Jesus Kristus är evig.).
Jesus Kristus är densamme, igår
och idag och i evighet (Hebr. 13:8,
Jesus Kristus förändras inte).
Se jag är med er alla dagar intill
tidens slut (Matt. 28:20, Jesus
Kristus är närvarande överallt).
Herre, du vet allt (Joh. 21:17,
Jesus Kristus är allvetande).
Jag har fått all makt i himlen och
på jorden (Matt. 28:18, Jesus
Kristus är allsmäktig).
3. Jesus gör gudomliga
gärningar.
Allt blev till genom honom, och
utan honom blev ingenting till av det
som är till (Joh. 1:3).
Han bär allting genom sitt
mäktiga ord (Hebr. 1:3).
Människosonen har makt här på
jorden att förlåta synder (Matt. 9:6).
Han (Fadern) har gett honom
makt att hålla dom (Joh. 5:27).
Jesus förvandlade vatten till vin
(Joh. 2:1-11).
Jesus stillade stormen (Luk.
8:22-25).
Jesus botade den lame (Matt.
9:1-8).
Jesus uppväckte Lasarus från de
döda (Joh. 11:38-44).
Jesus uppstod från de döda (Matt.
28:6-7).
4. Jesus har gudomlig ära
och härlighet.
Alla ska ära Sonen liksom de ärar
Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar
inte heller Fadern, som har sänt
honom (Joh. 5:23).
Alla Guds änglar ska tillbe honom
(Hebr. 1:6).
Alla skall böja knä i Jesu namn
(Fil. 2:20).
Allt skapat tillber Lammet,
Kristus (Upp. 5:12-13).
Det skulle egentligen ha
räckt med ett enda bibelställe
som lär, att Jesus är sann Gud.

Men nu har Gud i sin kärlek
gett oss ett överflöd av sådana
ställen. Han vet hur svårt vi
människor har att tro på sådant
som vi inte kan se eller ta på
eller förstå med vårt förnuft.
Så kunde inte heller aposteln
Tomas tro att Jesus verkligen var
uppstånden förrän han fick se
såren efter spikarna och känna
dem med sina fingrar. Men i sin
kärlek visade sig Jesus för Tomas
och sade:
Kom med ditt finger och se mina
händer, kom med din hand och stick
den i min sida. Och tvivla inte, utan
tro!" Tomas svarade honom: "Min
Herre och min Gud!" Jesus sade till
honom: "Du tror därför att du har sett
mig. Saliga är de som inte har sett
men ändå tror.” (Joh. 20:27-29).
Så vill Herren med alla
Bibelns berättelser om Jesus
Kristus övertyga oss om att han
verkligen både var och är en
sann människa och sann Gud.
Detta är också helt avgörande
för frälsningshistorien.
Jesus utförde alla sina goda
gärningar här på jorden för vår
skull. Han frestades av djävulen
för att också vi skall kunna
övervinna djävulens frestelser.
Han blev fattig för vår skull för
att vi skulle bli rika genom tron.
Han tog på sig våra sjukdomar,
vår synd och skuld, för att vi
skulle bli botade, både till kropp
och själ och komma till himlen.
Jesu undervisning var fullkomlig. Han visade att allt som
står skrivet hos Mose och profeterna (= GT) är sant i alla
stycken. Han sade:
Innan himmel och jord förgår ska
inte en bokstav, inte en prick i lagen
förgå, inte förrän allt har skett (Matt.
5:18).
Jesus säger att ett kännetecken på han sanna lärjungar
är att de lyssnar till Guds ord:

Ni forskar i Skrifterna, för ni tror
att ni har evigt liv i dem. Det är just
de som vittnar om mig (Joh. 5:39).
Saliga är de som lyssnar till Guds
ord och bevarar det (Luk. 2:19).
Om någon älskar mig, håller han
fast vid mitt ord (Joh. 14:23).
Det allra viktigaste under
Jesu tid på jorden var hans
lidande, död och uppståndelse.
Bibeln skildrar detta
ingående genom de fyra
evangelisterna. Samstämmigt
vittnar de om att Jesus verkligen
dog och att han uppstod på den
tredje dagen.
Han gjorde detta för vår
frälsnings skull. Han fullbordade
lagen genom att frivilligt göra
allt som Guds lag krävde.
Men när tiden var inne sände Gud
sin Son, född av kvinna och ställd
under lagen, för att friköpa dem som
stod under lagen så att vi skulle få
söners rätt (Gal. 4:4f).
Gud står inte under lagen,
utan han är lagens herre. Men
Jesus blev ställd under lagen för
vår skull, i vårt ställe. Så har
han fullbordat lagen för oss. När
Guds stränga lag anklagar oss
för allt vad vi brutit, för all synd,
alla överträdelser, allt vi borde
ha gjort men inte gjorde – då
säger Skriften att Jesus har gjort
allt detta i vårt ställe.
Och när lagen anklagar oss
för alla våra förskräckliga
synder, både för arvsynden och
sedan allt vad vi syndat med
tankar, ord och gärningar – då
säger Skriften att Kristus har
tagit på sig all vår synd. Det var
detta Johannes döparen vittnade
om när han pekade på Jesus och
sade: Se Guds Lamm som tar bort
världens synd! (Joh. 1:29).
* * *
(Forts. i nästa nummer)

