Men jag säger…
På bergssluttningen
Saligheterna
Lagens sanna anda
Sant tjänande
Herrens bön
Gud är den som dömer

På bergssluttningen
ÖVER 1400 år före Jesu födelse i Betlehem hade det israeliska folket samlats i Sikems natursköna
dalgång. Där hade deras präster från bergssluttningarna på ömse sidor om dem utropat de
välsignelser och förbannelser som skulle följa folket beroende på om de höll sig till Gud och hans
lag eller inte (5 Mos 11). Gerissim, det berg välsignelserna kom från, blev så känt under namnet
"Välsignelsens berg". Men det var inte på Gerissim som de ord uttalades som kom som en
välsignelse för en värld i synd och bedrövelse. Israel kom till korta inför de höga ideal som ställdes
upp för det. En annan än Josua måste leda Guds folk till trons sanna vila. Nu är det inte längre
Gerissim som kallas saligprisningarnas berg utan ett annat berg vid Gennesarets sjö, där Jesus
uttalade sina välsignelser inför lärjungarna och de stora folkmassorna. Låt oss i tankarna förflytta
oss tillbaka till det tillfället och föreställa oss att vi sitter där på bergssluttningen tillsammans med
Jesu lärjungar. Låt oss leva oss in i hur de tänkte och kände inför allt det de fick höra. När vi förstår
vad Jesu ord betydde för dem som då hörde dem, ser vi dem genast i ett nytt ljus och kan få djupare
lärdomar för oss själva.
Gamla testamentet hade talat om Messias, världens Frälsare, som skulle komma. Men när Jesus,
som verkligen var Guds utsände Messias, började sin verksamhet, tolkades Gamla testamentets
profetior om Messias och vad han skulle göra på ett sådant sätt att folket inte alls var berett att ta
emot honom. Äkta gudsdyrkan hade gått förlorad i utstuderade traditioner och ceremonier.
Världsligt sinnade dignitärer angav hur de heliga skrifterna skulle tydas. Därför såg man inte fram
emot att "den som skulle komma" skulle vara en som befriade folket från syndens makt. Utan man
hoppades på en stor furste som skulle ge "Lejonet av Juda stam" ledningen över alla folk och
nationer. Nog hade Johannes Döparen försökt att få det judiska folket att tänka om. Men det hade
inte lyckats trots att han hade talat rakt till människornas hjärtan och uppträtt med samma auktoritet
som de gamla profeterna. Förgäves hade han på Jordanstranden pekat på Jesus och förklarat: "Där
är Guds lamm som tar bort världens synd" (Joh 1:29). Gud hade då velat att de skulle tänka på
Jesajas profetia om den lidande Frälsaren, men de ville inte lyssna på det örat. Hade Israels lärare
och ledare bara erkänt Jesus och följt hans linje skulle Jesus gärna använt dem för att utbreda sin
förkunnelse.
Det var i Judeen som Jesus först förkunnade evangelium om riket och inbjöd till omvändelse. Det
var genom att driva ut dem som skändade templet i Jerusalem som Jesus första gången öppet visade
att han var Messias. Den Messias som framför allt skulle rena själens tempel från syndens skuld.
Den Messias som skulle bygga upp ett levande och heligt Guds tempel bestående av omvända
människor. Men de judiska ledarna ville inte ödmjuka sig och ge sitt erkännande åt den enkle
läraren från Nasaret. När Jesus kom tillbaka till Jerusalem igen lyckades de få honom anklagad
inför Sanhedrin, det judiska Stora rådet. Det var uteslutande rädslan för folkets upprörda reaktioner

som hindrade dem från att redan då försöka ta hans liv. Efter detta lämnade Jesus Judeen för att
börja sin verksamhet i Galileen.
Under några månader innan han höll Bergspredikan hade han vandrat omkring och förkunnat att
himmelriket var nära. Budskapet hade väckt allas intresse. Den nationalistiska glöden hade flammat
upp hos många. Ryktet om den nye läraren hade spritt sig till och med utanför Palestinas gränser
och trots de ledandes inställning var den allmänna uppfattningen att Jesus kanske ändå kunde vara
Befriaren man sett fram emot. Stora skaror trängdes därför i Jesu fotspår och hans popularitet var
mycket stor.
Nu var tiden mogen för lärjungarna i kretsen närmast Jesus att själva mer aktivt engagera sig i hans
verksamhet så att inte allt folket lämnades utan omsorg, som får utan herde. Några av dessa
lärjungar hade slutit sig till Jesus redan i början av hans verksamhet. Och de flesta av de tolv hade
vid det här laget hunnit bli som en stor familj tillsammans med Jesus. Detta till trots delade
lärjungarna den allmänna förväntan om upprättandet av Israel som politisk makt. De skriftlärdas
undervisning satt djupt rotad i dem. De begrep inte vad Jesu planer egentligen gick ut på. De hade
redan blivit förvånade och oroade över att Jesus inte gjorde några ansträngningar att vinna prästerna
och de skriftlärda för sin sak. De frågade sig varför han inte vidtog några åtgärder för att etablera
sig som den nya kungen. Det var därför en stor förvandling som behövde ske med dessa lärjungar
innan de kunde axla det heliga ansvar som skulle bli deras när Jesus for upp till himlen. Hur som
helst hade de börjat bra genom att visa ett gott gensvar på Jesu kärlek och vara villiga att följa
honom. Även om de hade svårt att förstå och var tröga till att tro insåg Jesus att det skulle gå att
utbilda dem för den stora uppgift han planerat för dem. Nu när de hade varit så länge tillsammans
med Jesus att de åtminstone till en del fattade och accepterade den andliga inriktningen i Jesu
verksamhet, och folket också hade fått oemotsägliga bevis på hans makt, låg vägen öppen för Jesus
att framställa de grundläggande principerna för sitt rike, så att alla skulle kunna inse dess verkliga
beskaffenhet.
Jesus hade tillbringat hela natten för sig själv på ett berg i närheten av Galileiska sjön i bön för sina
utvalda. Vid gryningen kallade han dem till sig. Han gav dem vissa förhållningsregler och lade sina
händer på deras huvuden, välsignade dem och avskilde dem i bön för deras uppdrag. Sedan gick han
tillsammans med dem till sjöstranden där stora människoskaror börjat samlas redan tidigt på
morgonen. Förutom det vanliga uppbådet från närliggande galileiska städer strömmade många till
från Judeen och själva Jerusalem. Där fanns folk från Pereen och det halvt hedniska stadsförbundet
Dekapolis, ja ända från Idumeen söder om Judeen. Också från andra hållet, från de feniciska
kuststäderna Sidon och Tyros vid Medelhavet, kom människor i massor som hört talas om Jesu
underverk och hur han botade de sjuka. Den smala sjöstranden kunde snart inte rymma alla som
ville höra Jesus, och därför gick han i täten för dem uppåt bergssluttningen. När han nått en plats
som var lämplig för den stora församlingen slog han sig ner i gräset, och lärjungarna och hela
folkmassan följde hans exempel.
Med en känsla av att man kunde förvänta sig något utöver det vanliga hade lärjungarna trängt ihop
sig nära intill Mästaren. Av händelserna på morgonen hade de dragit slutsatsen att Jesus skulle göra
något uttalande om det rike, som de hoppades att han snart skulle grundlägga. Också folkmassan
var uppfylld av förväntan, och ivriga ansikten vittnade om det djupa intresset. När alla nu satt på de
gröna sluttningarna och väntade på att få lyssna till vad den gudomlige läraren hade att säga, var de
uppfyllda av tankar på framtida härlighet. Där fanns skriftlärda och fariseer som såg fram emot den
dag när de själva skulle få styra över de förhatliga romarna och besitta de rikedomar och den

härlighet som tillhörde världens största rike. De fattiga bönderna och fiskarna hoppades att Jesus
skulle lova dem att deras usla kojor och knappt tilltagna kost, deras arbetsamma liv och fruktan för
nöd, skulle bytas mot boningar i överflöd och dagar i lättja. Som ersättning för de torftiga kläder de
hade, som de bar på sig om dagen och använde som filtar om natten, hoppades de att Jesus skulle
förse dem med deras förtryckares fina och dyrbara kläder. Alla var fängslade av den stolta
förhoppningen att Israel snart skulle framstå som utvalt av Gud inför nationerna och Jerusalem
upphöjas som centrum för ett världsrike.

Saligheterna
"HAN började undervisa dem och sade: Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket"
(Matt 5 :2, 3)
Alla som samlats kring Jesus undrar vad han har att säga. Redan från början låter det nytt och
främmande. Helt annorlunda än allt de någonsin hört från sina präster och lärare. Jesus försöker inte
ställa sig in hos dem. Han talar inte till deras nationalistiska patos. Ändå är det något märkligt med
honom som ohjälpligt fängslar dem. Hans gudomliga kärleksfulla utstrålning är som en söt
förtrollande blomdoft. Hans ord är som regnet som den torra jorden måste suga i sig.
Alla upplever instinktivt att den ende Guden måste vara närvarande. Här står de inför en som kan
läsa deras innersta tankar och samtidigt komma dem nära på ett så deltagande sätt. Deras hjärtan
öppnar sig för honom och när de lyssnar uppenbarar den helige Ande något av innebörden i den
undervisning mänskligheten i alla tider så väl behöver.
Judarnas religiösa ledare på Jesu tid ansåg sig äga rika andliga skatter. "Jag tackar dig, Gud, för att
jag inte är som andra människor" (Luk 18: 11), citeras som en typisk bön för fariseerna, den
viktigaste gruppen bland dessa religiösa ledare. Denna självgoda attityd hade kommit att prägla inte
bara fariseerna själva utan i hög grad hela folket. Men det finns sådana i trängseln runt Jesus som på
något sätt är medvetna om sin andliga fattigdom. Den gången när Jesus vid den mirakulösa
fiskfångsten uppenbarade sin gudomliga makt, hade Petrus kastat sig ner inför honom och flämtat:
"Lämna mig, Herre, jag är en syndare" (Luk 5:8). På samma sätt känner sig nu också somliga runt
Jesus som usla syndare inför hans gudomliga utstrålning, men de har dragits till honom av längtan
efter att få del av den himmelska nåd han förmedlar. Jesu inledningsord ger dem en stråle av hopp,
det är tydligt att Gud vill utsträcka sin välsignelse också till dem. Jesus hade redan räckt
välsignelsens bägare åt dem som tyckte sig vara rika och inte upplevde att de saknade något. Men
dessa hade med förakt stött ifrån sig den frikostiga gåvan.
Den som är nöjd med sig själv och sin lott i livet känner ingen dragning till Jesus och det liv han vill
erbjuda. Självtillräcklighet vet inte av några behov. Dörren stängs för Jesus och de oändliga
välsignelser han har att ge. Det finns inte plats för honom. De som i sina egna ögon är präktiga och
goda människor ber inte om och tar inte emot någon välsignelse från Gud. De tycker att de har vad
de behöver och så går de sin väg tomhänta. De däremot uppskattar Jesu hjälp, som inser att de inte i
sig själva har några möjligheter till frälsning eftersom deras handlingar aldrig skulle tåla att
granskas i det gudomliga ljuset. Det är just sådana som kallas "fattiga i anden" och som Jesus prisar
saliga.

Jesu förlåtelse kommer efter att han först genom den helige Ande har påverkat människan till ånger
och insikt att hon inte har några meriter inför Gud. Då vet hon att allt hon har gjort har åtminstone
något stänk av själviskhet och synd. Hon kommer att vara som tullindrivaren som Jesus jämförde
med farisén. Denna tullindrivare "stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan
slog med händerna mot bröstet och sade: 'Gud, var nådig mot mig syndare'!" (Luk 18: 13). Men just
när man har en sådan inställning kan man prisas salig eftersom det finns förlåtelse för de ångerfulla.
Jesus är "Guds lamm som tar bort världens synd" (Joh 1 :29). Guds löften är: "Kom, låt oss gå
tillrätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita, och om de
är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull." – "Och jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en
ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag
skall låta min ande komma i ert bröst och göra så, att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina
lagar och gör efter dem." (Jes 1:18; Hes 36:26, 27).
Jesus säger att himmelriket tillhör de fattiga i anden. Detta rike är inte en världspolitisk makt, som
Jesu åhörare hade hoppats. Nej, Jesus öppnar dörrarna till sitt andliga kärleksrike. Dess medborgare
sägs uttryckligen vara de fattiga i anden, de ödmjuka och de som förföljs för rättfärdighetens skull.
Dessa bär himmelrikets emblem som är deras likhet med Människosonen, Jesus själv. Dem tillhör
himmelriket. Även om de inte är framme än, så är de på väg mot sin himmelska arvslott.
Alla som känner sig plågade av sin egen ofullkomlighet kan få styrka och upprättelse hos Jesus.
Han säger: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor" (Matt 11 :28). Han uppmanar dig att
byta ut din torftighet mot hans rikedom. Vi är inte värda sådan kärlek från Gud, men Jesus Kristus
har ändå ställt upp för oss och han är mer än mäktig att frälsa varenda en som kommer till honom.
Ditt förflutna har ingen betydelse, inte heller hur tilltrasslade dina nuvarande förhållanden är. Om
du, utan att skylla ifrån dig eller göra några bortförklaringar för att framstå i bättre dager, vänder dig
till Jesus kommer du att finna att han redan väntar på dig med öppna armar. Han klär dig i sin
rättfärdighets vita dräkt och presenterar dig inför Gud Fadern som en som han har återköpt och lidit
syndernas straff för. När Satan i protest slungar ut sina anklagelser om synder vi begått och kräver
att vi skall utlämnas i hans våld, så utgör Kristi offerdöd ett ännu kraftigare argument till vår fördel.
"Endast hos Herren finns rättfärdighet och makt. . . Ja, genom Herren får hela Israels släkt sin rätt,
och av honom skall de berömma sig" (Jes 45:24, 25).
"Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade" (Matt 5:4)
Den sorg man här i första hand tänker på är uppriktig hjärtesorg över synd. Jesus säger: "När jag
blir upphöjd från jorden, skall jag dra alla till mig" (Joh 12:32). Den som ser Jesus upphöjd på
korset har mänsklighetens synd utmålad framför sig. Synden som gisslade och korsfäste ärans herre.
Han inser att hans eget liv varit ett otacksamt förräderi gentemot den djupa kärlek som visats
honom. Han har vänt ryggen åt sin bäste vän och kastat bort himlens dyrbaraste gåva.
Korsfästelsescenen projiceras in i hans eget liv. Han blir själv delaktig i den. Han upplever hur det
liksom är han som har genomborrat Jesu blödande hjärta, och som en hemsk avgrund skiljer synden
honom från Gud. Smärtan och sorgen över synden känns fruktansvärt svår men det finns tröst för
sådan sorg. Gud låter detta skuldmedvetande komma på oss för att vi skall fly till Jesus och genom
honom bli befriade från syndens träldom. När vi i uppriktig ånger kommer till korset kan vi lämna
vår syndabörda och våra bojor vid dess fot och med jubel gå därifrån.
Jesu ord är ett tröstens budskap också för dem som råkat ut för olycka eller sörjer nära och kära som
gått bort. Sorgen drabbar inte blint. Gud låter oss bli tuktade "för vårt bästa, för att vi skall få del av

hans helighet" (Heb 12:10). ”Han plågar inte av villigt hjärta människors barn och vållar dem
bedrövelse" (Klag 3:33). Den prövning som känns bitter och tung att bära blir en källa till
välsignelse när vi tar emot den i tro. De hårda slag som kan beröva oss vår jordiska glädje förmår
ändå ofta vända vår blick mot höjden. Många skulle aldrig ha lärt känna Jesus om inte sorg hade lett
dem att söka tröst hos honom.
Livet här på jorden är som ett stenhuggeri där människorna som levande stenar bearbetas för att
passa in i det himmelska templet. Livets prövningar är Guds stenarbetare som hackar bort orenheter
och filar av ojämnheter i vår karaktär. Det känns svårt att bli utmejslad och finslipad på det sättet,
men när resultatet så småningom framstår i sin helhet förstår man att det varit mödan värt många
gånger om. Mästaren skulle heller aldrig lägga ned så omsorgsfullt arbete om materialet var
värdelöst. De människor som bearbetas för att passa i Guds palats är mycket dyrbara i hans ögon.
Gud utför sitt arbete med alla som förlitar sig på honom. Den som troget håller ut kommer att göra
värdefulla erfarenheter och vinna underbara segrar.
Vår himmelske Fader glömmer aldrig bort dem som drabbas av sorg. När David gråtande gick upp
för Olivberget med överhöljt huvud och bara fötter (2 Sam 15:30) såg Gud med medlidande på
honom. David var klädd i sorgkläder och hans samvete plågade honom. De yttre tecknen på
förödmjukelse vittnade om hans ångerfulla botfärdighet. Tårögd och med ett brustet hjärta lade han
fram sin situation för Gud, och Gud lämnade inte sin tjänare åt ett oblitt öde. David var aldrig kärare
för den oändliga kärlekens Gud än när han i samvetsnöd flydde för sitt liv från fiender som hans
egen son Absalom hade eggat till uppror. Herren säger: "Jag tillrättvisar och tuktar alla dem jag
älskar" (Upp 3:19). Jesus drar den ångerfullt sörjande till sig. Han luttrar honom och bygger ett
tempel i honom.
Men hur många av oss påminner inte om Jakob när vi hamnar i svårigheter. Vi tar för givet att
någon har onda avsikter och är emot oss, och i vårt mörker kämpar vi i blindo tills våra krafter är
slut utan att komma fram till någon lösning på problemet. För Jakob blev det den gudomliga
beröringen i gryningen som avslöjade vem det var han hade kämpat mot – nämligen förbundets
ängel. Gråtande och hjälplös föll han i dennes armar, som ju var utsänd på grund av Guds oändliga
kärlek. Så fick han ta emot den välsignelse som han eftertraktade. Vi behöver också lära oss att
prövningar kan vara oss till nytta. Vi skall inte förakta Herrens tuktan och bli missmodiga när han
tillrättavisar oss.
”Ja, säll är den människa som Gud agar. Den Allsmäktiges tuktan må du inte förkasta. Ty om han
sargar, så förbinder han också, om han slår, så helar också hans händer. Sex gånger räddar han dig
ur nöden, ja, sju gånger avvänds olyckan från dig” (Job 5:17-19). Jesus kommer med läkande
omsorg till varje sargad människa. Ett liv i lidande och sorg kan lysas upp av tecken på hans
ledning och närvaro. Gud vill inte att vi skall tryckas ned i maktlös sorg. Han vill att vi skall vända
trons blick uppåt och möta hans kärleksfulla leende. Frälsaren är nära många vilkas ögon är så
tårfyllda att de inte upptäcker honom. Han skulle så gärna ta oss i handen och få oss att i
okomplicerad tro vara medvetna om att han verkligen är med oss, där vid vår sida. Han skulle vilja
ha vårt förtroende, så han fick leda oss framåt. Han är alltid redo att dela våra prövningar, sorger
och bekymmer. Han älskar oss med evig kärlek och ger oupphörligen bevis på sin deltagande
omsorg. Vi borde varje dag låta vårt sinne vara inriktat på honom och tänka på denna kärlek och
omsorg. Han kommer då att dra oss till sig, upp över vardagens problem och bekymmer till fridens

rike. Du som plågas och sörjer, tänk på vilken makt tron har och gläd dig i hoppet. ”Detta är den
seger som har besegrat världen: vår tro” (1 Joh 5:4).
Saliga är också de som delar Jesu sorg över världens synd och gråter tillsammans med honom i
medkänsla över all bedrövelse i världen. Sådan sorg är inte blandad med någon självömkan. Jesus
var en smärtornas man. Hans själsångest var så djup att ingen penna förmår beskriva den. Hans
ande blev uppriven och söndertrasad i kontakten med människornas synd. Han kämpade för att
hjälpa människor i nöd och sorg tills han själv nästan gick under. Samtidigt höll han på att brytas
ned av sorg, då han såg hur de stora människoskarorna vägrade att ta emot det liv han hade kommit
för att ge dem. De som vill följa Jesus får dela hans vånda över människor som vägrar bli frälsta.
Men de som deltar i Jesu lidande kommer också att få delta i den kommande härligheten. De är
förenade med honom i hans verk och dricker samma sorgens bägare, men de får också dela hans
glädje.
Det var genom sina lidanden som Jesus kunde bli vår tröstare. Allt lidande som drabbar
mänskligheten drabbar också honom. Och "eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa
dem som prövas" (Heb 2:18). Varje människa som i tro gått igenom svårigheter kan ta del i denna
tröstens omsorg. Gud har en särskild nådegåva för dem som sörjer, nämligen att kunna nå och vinna
andra. Hans kärlek kan öppna en strömfåra genom en prövad själ och nå ut som läkande balsam till
andra som sörjer. "Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all
trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta
var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också en
riklig tröst genom Kristus" (2 Kor 1:3-5).
"Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet" (Matt 5:5)
I saligprisningarna kan man se en successiv utveckling av den kristna erfarenheten. De som först
har upplevt sin fattigdom i anden, sitt behov av Kristus, och därefter sörjt på grund av synd och
skolats i svårigheter tillsammans med Kristus lär sig också ödmjukhet – ett ämne som är föremål för
den gudomlige lärarens tredje saligprisning.
Varken bland hedningar eller judar ansågs det särskilt lovvärt att bemöta en oförrätt med tålamod
och mildhet. Mose omtalas i Bibeln, inspirerat av den helige Ande, som jordens mest ödmjuka eller
saktmodiga människa (4 Mos 12:13).* Detta kunde inte ha uppfattats som något eftersträvansvärt
karaktärsdrag av Moses samtida. Det måste snarare ha väckt medlidande eller förakt. Men för Jesus
är ödmjukhet bland de mest utmärkande karaktärsdragen i hans rike. Hans eget liv demonstrerade
vilken underbar egenskap ödmjukhet är när den är äkta.*Hebreiskans anáw och grekiskans praeís
översätts omväxlande med ödmjuk och saktmodig, anáw också med fattig, ringa.
Paulus tar upp Jesu föredöme i ödmjukhet i sitt brev till filipperna: "Han ägde Guds gestalt men
vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han
blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig
ända till döden, döden på ett kors" (Fil 2:6-8). Han samtyckte till att dela människors enkla
omständigheter. Han uppträdde inte som härskare och krävde ingen hyllning. Han accepterade
tjänarens lott, han ville bara hjälpa andra. Det var inget av demagog över honom så att han skulle
manipulera folkskarorna att sluta upp bakom sig. Han var ingen verklighetsfrämmande krävande
moralist. Han var världens Frälsare och hade en inneboende natur av mycket större härlighet än
änglarnas, men trots det tog hans himmelska majestät sig uttryck i en ödmjukhet som drog alla till

sig. Jesus bjöd fullständigt på sig själv. Det fanns ingenting av själviskhet i något han gjorde. I allt
satte han sin Faders vilja främst. När hans uppdrag på jorden närmade sig sitt slut kunde han säga:
"Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra"
(Joh 17:4). Och han uppmanar oss: "Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt
hjärta" och "om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv" (Matt 11:29; 16:24).
Låt oss lägga av vår självhävdelse! När vi blir varse hur ödmjukt och fritt från självhävdelse Jesu liv
var inser vi snart att vårt eget uppförande t o m när det är som bäst är ganska bristfälligt. Då
upptäcker vi att det oberoende och den självständighet som vi gärna berömmer oss av i själva verket
är tecken på osjälvständighet och beroende av Satan. Det ligger i människans natur att hävda sin
identitet och slåss för sin rätt, men om vi lärt något av Jesus gör vi det inte på ett sätt som inkräktar
på andra. Vi behöver inte höja vår röst över andras. Jaget är underkastat den helige Ande. Vi
kämpar inte för att få de flesta och bästa fördelarna. Det är inte så viktigt för oss längre att armbåga
oss fram till rampljuset. Så småningom har det gått upp för oss att vi nått allra högst när vi slagit oss
ner vid Jesu fötter. När vi vänder oss till honom ger han oss allt vi behöver för vårt liv. Paulus hade
upplevt detta och vittnade om det: "Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i
mig. Så långt jag ännu lever i världen, lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat
sig för mig" (Gal 2:20). Han kunde uppmana: "När vi åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom
få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värt än allt vi tänker, ge era hjärtan och
era tankar skydd i Kristus Jesus" (Fil 4:7).
Jesus blir ett skydd för oss när vi låter honom bli bofast hos oss. Trots att Jesu jordeliv var något av
ett konfliktcentrum var det ändå fyllt av frid. Ständigt jagad av förargade motståndare kunde han
säga: "Han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det
som behagar honom" (Joh 8:29). Fast Jesus inte fick vara i fred kunde han leva ett liv i frid. Inga
vreda stormar varken från människor eller djävul kunde störa det lugn som rådde i hans gemenskap
med Gud Fadern. Och han säger till oss: "Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er." – ”Ta på er
mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ." (Joh
14:27; Matt 11:29). Bär det ok tillsammans med mig som innebär att ära Gud och arbeta för
mänsklighetens positiva utveckling! Du kommer att finna oket och bördan lätt att bära.
Det som tar bort friden för oss är vår önskan att vara något speciellt, att visa oss duktiga. Så länge vi
tänker på det sättet måste vi hela tiden vara på vår jakt för att försvara oss. Men när vi har låtit
sådan jagiskhet dö bort och förenat vårt liv med Jesus Kristus behöver vi inte ta åt oss om vi blir
förbigångna eller misskrediterade. Om någon retar oss kan våra öron vara döva för det och när
någon handlar illa mot oss har vi råd att inte låtsas om det.
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är
inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i
orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig (1 Kor 13:4-8).
Den lycka som hämtas ur jordiska källor skiftar med omständigheterna. Men den frid vi kan få från
Jesus är bestående. Den är inte avhängig av att vi har det gott ställt materiellt eller har många
vänner. Jesus är det levande vattnets källa, han erbjuder en aldrig sinande lycka.
När Jesu ödmjukhet får behärska hemmet blir alla familjemedlemmar lyckliga. Då blir det inte
något bråk. En sådan ödmjukhet lugnar alla irriterade känslor. Den sprider en vänlig atmosfär

omkring sig som ingen undgår att lägga märke till. Den gör den jordiska familjen till ett med den
stora himmelska.
Det är bättre för oss att stå ut med orättvisa angrepp än att förstöra för oss själva genom att ge
tillbaka med samma mynt. Hatkänslor och hämndlystnad har sitt ursprung hos Satan och kan inte
annat än skada den som bär på dem. Däremot är den ödmjukhet som är frukten av gemenskap med
Jesus rätta nyckeln till välsignelse. "Ty Herren har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med
frälsning" (Ps 149:4).
De ödmjuka prisas saliga för att de skall ärva landet. Det var självhävdelse som ledde till att synd
kom in i världen och förorsakade att våra första föräldrar miste herraväldet över den vackra jord
som var deras land. Det var genom att avstå från att hävda sig själv som Jesus återköpte det som
gått förlorat. Jesus vill att vi skall följa hans väg till seger och när vi i ödmjukhet inte litar på något
vi själva åstadkommit utan bara på hans frälsning kan vi bli hans medarvingar den gången när "de
ödmjuka skall besitta landet och tröstas av stor frid" (Ps 37:11).
Det land som utlovas åt de ödmjuka, det förlovade landet, är inte vår jord i dess nuvarande skick,
hemsökt av död och förbannelse. "Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där
rättfärdighet bor'" (2 Pet 3:13) "och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron
skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom" (Upp 22:3). Där finns ingen sjukdom, död och
sorg mer. Inga skilsmässor och krossade hjärtan. Det är för alltid slut på besvikelser och tårar. Men
Jesus finns där, med frid och evig fred. "De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen
skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och skall föra dem till vattenkällor" (Jes
49:10).
"Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade" (Matt 5:6)
Att vara rättfärdig är att vara lik Gud och "Gud är kärlek" (1 Joh 4:16). Att vara rättfärdig är att
hålla sig till Guds lag, psalmisten lovar ju Gud och säger: "Alla dina bud är rättfärdiga" (Ps
119:172). Paulus skriver: "Kärleken är alltså lagen i dess fullhet" (Rom 13:10). Rättfärdigheten
omfattar alltså kärlek, som är Guds ljus och liv. Rättfärdigheten hör ihop med Gud och har
förkroppsligats i Jesus. Genom Jesus kan vi också få del av den. Man kan inte kämpa sig till den ens
genom oerhörda ansträngningar. Den går inte att köpa med offer och gåvor. Men den ges gratis åt
var och en som hungrar och törstar efter att få den. "Upp, alla ni som är törstiga, kom hit och få
vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja, kom hit och hämta säd utan
pengar, och för intet både vin och mjölk." – "Och detta skall vara det namn han skall få: Herren vår
rättfärdighet." (Jes 55:1; Jer 23:6.)
Själens hunger kan inte mättas och dess törst kan inte släckas genom någon människa. Men Jesus
kan. Han säger: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall
jag gå in till honom och äta med honom och han med mig." Jesus svarar: "Jag är livets bröd. Den
som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta"
(Upp 3:20; Joh 6:35).
Liksom vi behöver mat för vårt fysiska välbefinnande behöver vi Jesus, brödet från himlen, för att
uppehålla vårt andliga liv och ge oss den kraft som är nödvändig för att göra Guds vilja. Kroppen
måste ständigt tillföras näring, kontakten med Jesus måste också hela tiden upprätthållas. Som den

trötte vandraren i öknen söker efter en källa för att släcka sin törst, så törstar en kristen efter det
levande vatten som utgår från Herren Jesus.
När vi lär känna mer och mer av vår Frälsares underbara liv kommer vi också att vilja bli som han.
Vi sätter våra livsmål allt högre. När vi sträcker oss upp mot Gud kommer han oss till mötes och
hjälper oss. "Endast i Gud må du ha din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp" (Ps 62:6).
Om du upplever ditt behov, om du hungrar och törstar efter rättfärdigheten, så är det i sig själv ett
tecken på att Jesus söker dig. Du kan genast komma till honom, för han vill utgjuta sin Ande i dig så
att du skall förmå att göra det som är omöjligt för dig utan hans hjälp. Du behöver inte nöja dig med
att släcka din törst i vattenpölar, när den djupa rika källan finns inom nära räckhåll, bara ett steg i
tron.
Guds Ord är livets källsprång. När du söker dig till dessa källor med levande vatten kommer du
genom den helige Ande i kontakt med Jesus. Du kommer då att märka att gamla välkända trosläror
innehåller mycket mer än du anat och kan plötsligt finna en ny fräsch innebörd i många bibeltexter
och ser hur allt står i samband med den stora frälsningsplanen. Jesus, den gudomlige läraren, står
vid din sida och undervisar dig.
Jesus sade: "Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv" (Joh 4:14).
När den helige Ande leder dig till sanningen får du vara med om underbara upplevelser och du
kommer att brinna av längtan att berätta för andra om den uppmuntran du fått genom Bibeln. Du
kommer alltid att ha något nytt att dela med dig av i Kristi kärlek både åt sådana som redan själva
älskar honom och åt sådana som ännu inte gör det.
”Ge, så skall ni få!” (Luk 6:38). Har man en gång läppjat på Kristi kärlek vill man hela tiden dricka
djupare av den. Om du häller upp åt andra får du själv ett rikare flöde. Ju mer man får av Gud desto
mer kan man känna och älska. Hjärtats rop till Gud är: Mer av dig! och Anden svarar: Ja, du får
mycket mer! Vår Gud älskar att göra långt mer än vi kan begära och tänka (Ef 3:20). Jesus utgav sig
själv för att frälsa en förlorad mänsklighet, men fick ta emot Guds Ande utan begränsning. Så får
varje efterföljare till Jesus som utger sig själv ta emot Guds Ande. Ja, vi har Bibelns uppmaning:
Låt er uppfyllas av ande! (Ef 5:18), och denna uppmaning garanterar också att något sådant är
möjligt. Paulus skriver att i Kristus har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin
boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet (Kol 2:9,
10).
Gud portionerar inte ut sin kärlek i magra ransoner. Han låter den strömma som ett ymnigt regn
över torr mark. "Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdighet strömma ned. Må jorden
öppna sig, och må dess frukt bli frälsning. Rättfärdighet må den också låta växa upp. Jag, Herren,
skapar detta." – "De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten, deras tunga försmäktar av
törst, men jag, Herren, skall bönhöra dig, jag, Israels Gud, skall inte överge dig. Jag skall låta
strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag skall göra öknen till en vattenrik sjö och
torrt land till källsprång." (Jes 45:8; 41:17, 18). "Av hans fullhet har vi fått, med nåd och åter nåd"
(Joh 1:16).
"Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet" (Matt 5:7)

Människan är av naturen kall och kärlekslös. Barmhärtighet utvecklas inte i henne av sig själv. Den
är frukten av den helige Andes påverkan. "Vi älskar därför att han först älskade oss" (1 Joh 4:19).
Gud är ursprunget till all barmhärtighet. Han är angelägen om att ge en bild av sig själv som i första
hand barmhärtig. Mose berättar om Gudsuppenbarelsen på Sinai berg: "Och Herren gick förbi
honom där han stod, och utropade: 'Herren! Herren! – en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig
och stor i mildhet och trofasthet'." (2 Mos 34:6). Gud behandlar oss inte som vi förtjänar. Han
frågar inte om vi är värda hans kärlek. Han strör sina rika kärleksgåvor över oss och gör oss värda
dem. Han är inte ute efter att straffa, utan för att frälsa. När han låter ett grymt öde drabba är det för
att leda vilsegångna människor att söka hans frälsning. Han längtar ofantligt efter att få befria
mänskligheten från dess umbäranden och läka dess sår med sin balsam. Det är ett faktum att han
inte låter missgärning bli ostraffad men han är beredd att ta bort vår missgärning från oss.
Barmhärtighet är ett gudagivet karaktärsdrag. Genom de barmhärtiga förmedlar Gud sin
förbarmande kärlek. De som står under inflytande av hans oändliga kärlek förbannar inte sin
omvärld utan försöker förbättra den. Att ha Kristus i hjärtat innebär att äga en aldrig sinande
kraftkälla. Goda gärningar överflödar där han går.
När olyckliga människor i nöd ber om hjälp, frågar sig inte en kristen om de är värda någon hjälp
eller inte. Han ställer sig i stället frågan om hur han själv skall kunna bli till största välsignelse för
dem. Också i den eländigaste och djupast sjunkna stackare ser han en människa som Jesus har gett
sitt liv för att frälsa.
Barmhärtiga är de som gör något för att visa sitt medlidande med människor i besvärliga
omständigheter. Job försökte vara sådan: "Ty jag räddade den betryckte som ropade, och den
faderlöse, den som ingen hjälpare hade. Den olyckliges välsignelse kom då över mig, och änkans
hjärta uppfyllde jag med jubel. I rättfärdighet klädde jag mig, och den var som min klädnad.
Rättvisa bar jag som mantel och huvudbindel. Ögon blev jag då åt den blinde, och fötter var jag åt
den halte. Jag var då en fader för de fattiga, och den okändes sak redde jag ut" (Job 29:12-16).
Många lever ett grått och tråkigt liv. De pressas av sina tillkortakommanden och känner sig ofta illa
till mods. De tycker inte att de har något att vara tacksamma för, och inget att tro på. Ofta är de
ganska ensamma. Om de fick ett par vänliga ord, ett sympatiskt leende, något uttryck för
uppskattning skulle det vara som ett glas läskande vatten för en törstig själ. Ett ord av medkänsla
eller ett vänskapsbevis av något annat slag kan lätta bördor som tynger trötta skuldror. All
oegennyttig vänlighet är ett uttryck för Jesu kärlek till förlorade människor.
De barmhärtiga skall möta barmhärtighet. "Den frikostige blir rikligen mättad, och den som
vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt" (Ords 11 :25). Den som drivs av omtanke om andra
upplever själv en förunderlig inre lycka. Den som glömmer sig själv för andras bästa finner mening
med sitt liv. När den helige Ande får tala genom ens liv bryts många hårda murar ner och varma
sympatier väcks. Det är en allmängiltig sanning att man får skörda det man sår. "Säll är den som
låter sig vårda om den arme, honom skall Herren hjälpa på olyckans dag. Herren skall bevara
honom och behålla honom vid liv, han skall prisas säll i landet. Inte skall du överlämna honom åt
hans fienders vilja! Herren skall på sjukbädden stå honom bi, vid hans lidande förvandlar du
alldeles hans sjukläger" (Ps 41:2-4).
Den som ställer upp på Guds sida för att hjälpa människor har också alla Guds omätliga resurser till
sitt förfogande. Gyllene länkar av osvikliga löften binder honom samman med Guds eget liv. Han
blir inte lämnad ensam i nödens tid, som Paulus kan försäkra: "Min Gud skall med sin härliga

rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov" (Fil 4: 19). När livets sista timme kommer med sin nöd
kan den barmhärtige kasta sig i Frälsarens barmhärtiga armar och vara försäkrad om ett underbart
mottagande i de eviga boningarna.
"Saliga de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5 :8)
Judarna var fanatiska i fråga om religiös renhet. Det blev en väldig börda med alla dessa
föreskrifter. Deras hjärnor var fyllda av rituella regler och rädsla att bli orena genom att bryta dessa.
Samtidigt insåg de inte hur befläckande själviskhet och ondska är.
Jesus nämner inte denna formella renhet som villkor för att komma med i hans rike. I stället pekar
han på behovet av att ha ett rent hjärta. Jakob karakteriserar i sitt brev visheten från ovan först och
främst som ren (Jak 3:17). Om den himmelska staden, det nya Jerusalem, sägs det i
Uppenbarelseboken att "aldrig skall något orent komma in där" (Upp 21:27). De som kommer att
vara med där har redan här i tiden varit renhjärtade. Ju mer man lär känna Jesus desto mer tar man
avstånd från ovårdat uppförande, grovt språk och smutsiga tankar. Med honom i hjärtat blir det
naturligt att uppträda rent och snyggt och disciplinera sina tankar.
När Jesus prisar de renhjärtiga saliga menar han inte dem som ute i världen kanske anses vara rena
därför att de inte ägnar sig åt vanliga laster och nöjen. Jesus ser djupare, till själva hjärtegrunden
och människans dolda motiv för sina handlingar, om hon är osjälvisk.
Lika söker lika. Om du inte själv vill låta självuppoffrande kärlek bli ledmotivet i ditt liv, så som det
är för Gud, kan du aldrig lära dig att uppskatta honom rätt. De som står under Satans inflytande ser
Gud som en tyrann och tillskriver honom sina egna själviska karaktärsdrag och skyller till och med
den ondska Satan åstadkommit på Gud. En psalm beskriver hur syndarna tror att Gud håller med
dem och faktiskt, att han är lik dem själva när han inte genast griper in och straffar dem (Ps 50:1821). De tolkar hans försyn som uttryck för en godtycklig, hämndlysten natur. På samma sätt
behandlas Bibeln, den gudomliga nådens skattkammare. De ser inte skönheten i dess budskap som
är så högt som himlen och så omfattande som evigheten. För den stora majoriteten är Jesus
fortfarande som ett rotskott ur förtorkad jord, vars utseende inte kan behaga dem, precis som
Messias-profetian i Jesaja förutsade (Jes 53:2). När Jesus levde bland människorna och var Gud i
mänsklig gestalt mitt ibland dem, ansatte judarna honom: "Har vi inte rätt när vi säger att du är
samarier och att du är besatt?" (Joh 8:48). Till och med hans lärjungar var så förblindade av sin
djupt rotade själviskhet att det var väldigt svårt för dem att förstå honom som hade kommit för att
uppenbara sin Faders kärlek. Det var därför Jesus var så ensam fast han hela tiden hade så mycket
människor omkring sig. Det var bara i himlen som man verkligen förstod honom.
När Jesus kommer tillbaka till jorden igen kan de ogudaktiga inte stå ut med att se honom i hans
härlighet. Hans oerhörda utstrålning, som ger liv åt dem som älskar honom, betyder döden för dem
som stått honom emot. "Ty syndar vi med vett och vilja efter att ha lärt känna sanningen, återstår
inte längre något offer för synderna; då väntar en fruktansvärd dom och en glupande eld som skall
förtära dem som trotsar Gud" (Heb 10:26, 27). När han kommer, ber de att klipporna skall falla över
dem för att de skall slippa se honom som dött för att frälsa dem (Upp 6:16).
Men för dem som renats genom den helige Andes verk är saken helt annorlunda. De kan se Gud.
Mose fick skydd i en klippskreva när Herrens härlighet gick fram över honom. När vi har sökt vårt
skydd i klippan Kristus kan vi se Guds kärlek.

”Den som älskar hjärtats renhet, den vilkens läppar talar ljuvligt, hans vän är konungen” (Ords
22:11).
I tro kan vi se Gud redan här och nu. I vardagslivets många olika händelser kan vi se hans godhet
och omvårdnad, hur han leder och beskyddar oss. Vi vet att det är samma Gud som ledde Jesus och
uppenbarade sig i hans jordeliv. Den helige Ande hjälper oss att varsebli och glädjas åt denna
gudomliga närvaro. De renhjärtade ser Gud på ett nytt och kärt sätt, de vet att han har del i
frälsningsverket liksom Jesus. De ser hans rena majestätiska väsen och önskar återspegla det som
hans avbilder. De ser honom som en fader som längtar efter att krama om sina ångerfyllda barn och
fylls av outsäglig glädje.
De renhjärtade ser Skaparen bakom naturens under och universums härlighet. Och i hans skrivna
Ord ser de en än klarare uppenbarelse av Guds nåd. Detta är sådant som är "dolt för de lärda och
kloka och uppenbarat för dem som är som barn" (Matt 11:25). Vacker och dyrbar sanning som
världens visa inte lägger märke till öppnas oupphörligt för dem som har en barnslig önskan att lära
känna och göra Guds vilja. Vi behöver få del av gudomlig natur för att kunna urskilja sanningen. De
renhjärtade vistas liksom i Guds osynliga närvaro under den tid som blivit bestämd för dem här i
världen.
Och i evighetens värld kommer de att se honom ansikte mot ansikte som Adam gjorde när han
vandrade med Gud i Eden och samtalade med honom. "Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi
se ansikte mot ansikte" (1 Kor 13:12).
"Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner" (Matt 5:9)
Profeten Jesaja profeterar och framställer Kristus som den kommande fridsfursten (Jes 9:6).* Det är
hans uppdrag att i himlen och på jorden återställa den fred som brutits genom synden. "Då vi nu har
gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus" (Rom 5:1). Var och
en som tar emot Jesu kärlek och överger synden blir delaktig av denna himmelska frid. Det finns
ingen annan väg till frid. Genom Jesu nåd kan motsättningar överbryggas och irritation och
misstankar ersättas med kärlek. Den som har frid med Gud och människor är inte olycklig. Han har
ingen plats för avundsjuka, misstänksamhet och hat i sitt liv. Den som lever i harmoni med Gud
äger himmelsk frid och kan vidarebefordra dess välsignande inflytande till sin omgivning. Denna
fridens anda kan vara som svalkande dagg för de många människor som är oroade av och utsatta för
konflikterna i världen.*Grundtextens ord är på hebreiska shalom, som betyder både yttre fred och
inre frid.
Kristi efterföljare är utsända i världen med ett fredsbudskap. Vem som än genom sitt helgade livs
lugna, omedvetna inflytande leder människor bort från syndens oro till Jesu kärlek är en som på ett
verksamt sätt håller fred i sin umgängeskrets.
Och "saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner". Den anda av fred och frid som de har är
bevis på deras förbindelse med himlen. Kristi ljuva inflytande omger dem. Deras rena liv och
älskvärda karaktär avslöjar för världen att de är Guds söner. Människor kan inte undgå att lägga
märke till att de har varit med Jesus. "Den som älskar är född av Gud" (1 Joh 4:7). "Den som inte
har Kristi ande tillhör inte honom" – "Alla som leds av ande från Gud är Guds söner" (Rom 8:9,
14).

”Då skall Jakobs kvarleva vara bland många folk som dagg från Herren, som en regnskur på gräs,
vilken inte dröjer för någon mans skull eller väntar för människobarns skull” (Mika 5:7).
"Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket" (Matt 5:10)
Jesus förespeglar inte sina efterföljare jordisk ära och rikedom. Han utlovar inte ett liv fritt från
svårigheter och prövningar. Däremot framhåller han för dem deras privilegium att få vandra
tillsammans med sin Mästare på självförsakelsens och impopularitetens väg, för världen känner inte
till den vägen.
Fridsfursten som kom för att frälsa en förlorad värld mötte obarmhärtigt motstånd av såväl
människor som onda andemakter. Alla hans ord och handlingar andades gudomlig kärlek och
medömkan, men de kunde inte tåla att han var så annorlunda – och bättre. Han väckte en väldig
opposition genom att inte acceptera att man gav utlopp åt någon enda av människonaturens lägre
impulser. Ingen som vill leva ett sant kristet liv kan undgå att göra den erfarenheten. Det råder ett
fruktansvärt spänningsförhållande mellan rättfärdighet och synd, mellan kärlek och hat och mellan
sanning och falsarium.
Den som framhåller Jesu kärlek och det underbara i att få leva ett heligt liv är på väg att rycka
Satans fångar ifrån honom och han drar genast ut i strid för att förhindra det. De som leds av Anden
kan inte undvika att möta förakt och förföljelse. Förföljelsen varierar till sin karaktär från en tid till
en annan, men den anda som ligger bakom och framkallar den är samma anda som har dräpt Guds
utvalda alltifrån Abel.
Människor som söker sig fram på Guds väg kommer att finna att korset väcker lika stor anstöt nu
som alltid förr. Onda andemakter har mobiliserat all sin styrka mot dem som vill vara trogna
himlens auktoritet. Därför skulle förföljelse snarare framkalla glädje än sorg hos Kristi lärjungar,
eftersom den är ett av tecknen på att de vandrar i Mästarens fotspår.
Gud har inte lovat sitt folk befrielse ifrån prövningar, men han har lovat det som är mycket bättre.
Ett av hans löften är: "Så länge du lever, må din kraft bestå" (5 Mos 33:25). Ett annat är: "Min nåd
är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst" (2 Kor 12:9). Om du måste prövas i eld för
Jesu skull så kommer han att vara vid din sida på samma sätt som han var med de trogna
ungdomarna i Babylon. De som älskar sin Frälsare kommer att glädjas invärtes över varje tillfälle
de får att dela förödmjukelse och förakt med honom. Deras kärlek till sin herre gör att de kan
uthärda lidande för hans skull med glädje.
Under alla tider har Satan förföljt Guds folk. Han torterar och dödar, men även i själva döden segrar
de. I sin ståndaktiga tro visar de vem som är mäktigare än Satan. Satan kan visserligen plåga och ta
det jordiska livet men han kan inte röra det eviga livet som genom Kristus bevaras hos Gud. Han
kan kasta kroppen i fängelse, men han förmår aldrig sätta anden i bojor. Bortom jordens dystra
mörker skådar Herrens trogna den eviga härligheten och de kan utbrista: "Jag menar att våra
lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår." "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." (Rom 8:18; 2 Kor 4: 17).
I prövningar och förföljelse uppenbaras Guds härlighet – hans karaktär – i hans utvalda. Hatade och
förföljda i världen fostras Guds barn i Kristi skola. De följer Jesus genom svåra strider. De uthärdar

självförsakelse och genomgår bittra missräkningar. Men deras smärtsamma erfarenheter ger dem
djup insikt i syndens verkliga natur och de avskyr den alltmer. De är delaktiga i Kristi lidanden och
förutbestämda att också bli delaktiga i hans härlighet. I en himmelsk syn såg Johannes Guds folks
slutliga seger och beskriver den på följande sätt: "Och jag såg liksom ett glas hav blandat med eld,
och de som hade kämpat sig fria. . . stod på glashavet med Guds harpor i händerna. Och de sjöng
Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: Stora och mäktiga är dina gärningar, Herre Gud,
allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung." "Det är de som kommer ur det
stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de
inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall
slå upp sitt tält över dem." (Upp 15:2, 3; 7:14, 15).
"Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull" (Matt 5:11)
Alltsedan Satan gjorde uppror mot Gud ingår det i hans strategi att förföra och vilseleda. Han har
gjort allt för att sprida förvrängd information om Gud och han använder sina medarbetare för att
också Guds trogna skall framstå i ett falskt ljus. David ropar till Gud och säger: "Dina smädares
smädelser har fallit över mig" (Ps 69:10). På liknande sätt får alla kristna uppleva hur den
förtalskampanj som har sin udd riktad mot Gud också drabbar dem.
Aldrig har någon människa på jorden blivit så illasinnat baktalad och skymfad som Jesus. Och han
blev utsatt för detta på grund av sin omutliga lojalitet mot Guds lag. Han blev hatad utan orsak.
Ändå stod han lugnt framför sina motståndare och förklarade att sådant måste den som vill följa
Gud räkna med att råka ut för, och han gav sina efterföljare råd om hur de skulle möta ondskans
giftpilar och vädjade till dem att inte ge upp under förföljelse.
Förtal kan svärta ner ens rykte, men innerst inne är man ju samma människa ändå. Och det kan man
fortsätta att vara även om det känns svårt, tack vare Guds tröst och beskydd. Så länge vi inte
samtycker till att synda kan varken människor eller onda andar besudla vår karaktär. Den som
verkligen förtröstar på Gud står lika fast i motgångens prövande stunder som under medgång då
livet leker och Guds nåd känns nära. Allt vad han gör kan misstydas och bedömas orättvist, men det
bekommer honom inte eftersom hans största intresse inte är knutet till honom själv. Han kan härda
ut så som Mose under de svåra prövningarna i Egypten "höll ut, därför att han liksom såg den
Osynlige" (Heb 11:27). I likhet med Paulus kan den härda ut "som inte riktar blicken mot det
synliga utan mot det osynliga" (2 Kor 4:17).
Även om människor duperas och förs bakom ljuset, även om många missförstånd uppstår, så kan
man som kristen ge sig till tåls. För Jesus är väl förtrogen med alla omständigheter. Hur mycket
elakt skvaller och hur många lögner som än staplas upp emot Guds barn kommer sanningen så
småningom att framträda i öppen dager. De som ärar Gud kommer att bli ärade av honom inför
både människor och änglar.
Jesus förklarade för sina åhörare att de skulle kunna jubla och vara glada även under hån och
förföljelse. Han påminde dem om att profeterna som hade framfört Herrens budskap ofta hade fått
utstå förföljelse och att de hade varit ett föredöme i att lida och visa tålamod. Abel, det första av
Adams barn som genom offren bekände sin tro på Kristus, fick dö som martyr. Man gycklade med
Noa och ansåg att han var en fanatiker som ängslade sig i onödan. "Andra torterades till döds när de
vägrade låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och
prygel, ja, också bojor och fängelse" (Heb 11:35, 36). Varje generation har skymfat och förföljt dem

som tjänat Gud. Men just deras lidande har gjort Gud känd. De kristna kan föra Guds verk vidare
och vara trygga i förvissningen att vad fienden än tar sig till kommer det ändå på något sätt att tjäna
Guds syften. Gud vill att evangelium skall framhållas tydligt och klart så att det blir föremål för
granskning och meningsutbyte även om detta skulle leda till att det smädas. Folk måste komma i
kontakt med evangelium. Allt motstånd och varje försök att inskränka samvetsfriheten kan Gud
använda som ett medel för att väcka sovande människor till besinning.
Hur ofta har vi inte sett slående exempel på detta! När den ädla och vältaliga Stefanos på
Sanhedrins, det judiska Stora rådets, ingivelse stenades till döds, var den yttersta konsekvensen av
denna tragedi ändå inte en förlust för evangelium. Det himmelska ljus som lyste upp hans ansikte
och det gudomliga medlidande som besjälade hans bön träffade de fanatiska rådsherrarna som ett
skarpt svärd och överbevisade dem. Och Saul från Tarsos, farisén som så ivrigt hade förföljt de
kristna, blev ett utvalt redskap att föra ut Kristi namn till hedningar och kungar och Israels folk
(Apg 9:15). Saul bytte namn till Paulus och långt senare skrev han som en gammal man från sitt
fängelse: "De flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren, så att de
vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut. Visst finns det en del som förkunnar
Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter, och de
förkunnar av kärlek; de vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. Men de andra är bråkmakare och
talar om Kristus inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. Än sen?
Falska eller hederliga syften – i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad, och det gläder jag mig
över" (Fil 1:14-18). Genom den fångenskap Paulus uthärdade blev evangelium utbrett i fjärran
trakter, till och med i det kejserliga palatset vanns människor för Kristus.
Genom Satans ansträngningar att förstöra Guds levande och bestående Ords oförgängliga sådd
sprids evangelium ut till allt fler människor. Genom den vanära och förföljelse som Guds barn
möter blir Jesu namn förhärligat och människor frälsta.
”Er lön blir stor i himlen” säger Jesus. Han avser alla dem som skulle bli hans vittnen under
motstånd och förakt. Medan människor söker jordiska skatter hänvisar Jesus dem till en lön i
himlen. Men han förlägger den inte enbart till ett framtida liv. Den börjar delas ut redan i detta livet.
Herren uppenbarade sig för Abraham och sade: ”Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor” (1
Mos 15:1). Herren Gud själv är den lön som alla Kristi efterföljare får ta del av. Och i honom finns
vishetens och kunskapens alla skatter gömda, i honom har hela den gudomliga fullheten
förkroppsligats och tagit sin boning (Kol 2:3, 9). Att lära känna och uppskatta honom i hans makt
och kärlek, att mer och mer bli lik honom och få del av hans ovärderliga rikedom är den kristnes
lön.
Det var glädjen i detta som fyllde Paulus och Silas när de bad och sjöng lovsånger till Gud vid
midnattstid i fängelset i Filippi. Fast osynlig var Jesus där bredvid dem och lyste upp deras
fängelsecell med himmelskt ljus. Inspirerad av de framgångar som evangelium rönte kunde Paulus
skriva från Rom att han fröjdade sig trots sina bojor. Ja, Jesu ord i Bergspredikan ekar i Paulus
budskap till församlingen i Filippi mitt under förföljelserna som hade utbrutit där. "Gläd er alltid i
Herren. Än en gång vill jag säga: Gläd er" (Fil 4:4).
"Ni är jordens salt" (Matt 5:13)
Saltets värde låg i dess egenskap att bevara från förruttnelse. När Jesus kallar människor för jordens
salt, menar han att deras uppgift är att rädda andra undan världens fördärv. Guds avsikt med att i

hela världen utvälja ett enda särskilt folk hade inte varit att bara göra just detta till sitt eget. Han
ville genom detta folk nå ut till och befria hela världen. Gud utvalde Abraham inte bara till att bli
sin privilegierade vän utan för att förmedla sin välvilja till de olika folken runt omkring. I sin sista
bön tillsammans med lärjungarna före sin korsfästelse bad Jesus: "För deras skull helgar jag mig till
ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen" (Joh 17:19). Kristna som helgats genom
sanningen kan komma att få ett inflytande som skyddar världen mot att helt angripas av ruttenhet.
Saltet måste blandas in ordentligt i det som skall bevaras. Det måste lösas upp och tränga in för att
kunna hindra förruttnelse. Så är det också med människor. Evangeliums frälsande kraft kommer till
uttryck i de nära personliga kontakterna. Frälsningen är inte kollektiv utan individuell. Vi måste
skapa förtroende hos var och en som vi skall kunna hjälpa. Det ligger kraft i det personliga
inflytandet.
Saltets bevarande kraft står för den levande kraft som präglar den kristne – Jesu kärlek,
rättfärdighetens kraft, som hela den kristnes liv är uppfyllt av. Det går inte att hindra Jesu kärlek
från att sprida sig. Finns den inom oss flödar den också ut till andra. Vi skall se till att vi umgås med
våra medmänniskor tills vår sympati och kärlek genomsyrat den. Uppriktiga troende utstrålar en
andlig livskraft som kan påverka överallt och ge nytt levnadsmod och ny moralisk styrka. Denna
omskapande kraft är starkare än mänsklig kraft, den härrör från den helige Ande.
Jesus tillfogar en allvarlig varning: "Om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det
duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna" (Matt 5:13).
Medan människorna lyssnar på Jesus kan de här och där se glittrande vitt salt som kastats ut på
stigarna. Men det är sådant salt som mist sin kraft och därför kastats ut som värdelöst avfall. Detta
salt var en träffande bild på hur det var ställt med fariséerna och inflytandet av deras
religionsutövning på samhället. Det saltet påminner om var och en som förlorat Guds nåd och kraft
och därför blivit kall och oandlig. Då spelar det ingen roll vad man ger sig ut för att tro, både
människor och änglar märker att det är urlakat och vämjeligt. Jesus själv utbrister: "Jag känner dina
gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm! Men nu är du ljum och
varken varm eller kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun" (Upp 3:15, 16).
Utan en levande tro på Jesus som vår personliga frälsare kan vi aldrig göra vårt inflytande gällande
gentemot världens otro. Vi kan aldrig ge andra det vi inte själva har. Vi kan bara vara till
välsignelse för världen i den mån vi troget följer Jesus. Utan djupare gudsupplevelse kan vi inte
förmedla någon kontakt med himlen. Utan Jesus i våra liv saknas den äkta kärlek hos oss som gör
oss villiga att tjäna andra och ger oss kraft och förmåga att hjälpa. Om den helige Ande inte kan
använda oss för att meddela världen Jesu inbjudan, är vi som värdelöst kraftlöst salt. Vår avsaknad
av Jesu goda karaktärsdrag ger intryck av att vår tro inte har någon förvandlande kraft. Vi sprider ett
negativt inflytande som upphäver kraften i Guds Ord.
”Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en
skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela
kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och
om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag
ingenting vunnit” (1 Kor 13:1-3).

När vi fylls av kärlek så strömmar den av sig själv ut till andra. Kärlek fungerar så. Vi ger inte,
köpslående, för att få något tillbaka. Kärlek har en förmåga att styra hela livet så att det blir ljust
och gott. Den är lika obändig som universum och står i harmoni med änglarnas värld. När den får
bo i oss, sprider den genom oss sin välsignelse till alla i vår omgivning. Det är kärlek, och bara
kärlek, som gör oss till jordens salt.
”Ni är världens ljus" (Matt 5:14)
När Jesus undervisade folket gjorde han det på ett sätt som intresserade åhörarna och fångade deras
uppmärksamhet. Han använde många illustrationer från naturen. Vid det tillfälle då Jesus höll
Bergspredikan hade folket börjat samlas redan tidigt på morgonen. Solen steg allt högre upp på
himlen och jagade bort skuggorna i bergspassen. Landskapet badade i solsken. Sjöns lugna yta
speglade den gyllene solen och några rosafärgade morgonskyar som dröjde sig kvar. Knoppar,
blommor och löv glittrade av daggpärlor. Välsignad av åter en dag öppnade naturen leende sin
famn. Från dungarna steg fågelsång mot himlen. Jesus blickade ut över människorna framför sig
och lyfte sedan ögonen mot solen som var på väg upp över himlavalvet. Så sade han till sina
lärjungar: "Ni är världens ljus". På samma sätt som solen skingrar nattens skuggor och väcker en
sovande värld till liv, skall Kristi lärjungar sprida himlens ljus bland dem som lever i villfarelsens
och syndens mörker.
I det klara morgonljuset över kullarna framstod närliggande städer och byar i skarp kontrast. Jesus
pekade på dem och sade: "En stad uppe på ett berg kan inte döljas". Och han tillade: "När man
tänder en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i
huset" (Matt 5:14, 15). De flesta av dem som lyssnade till Jesu ord var lantbrukare och fiskare.
Deras anspråkslösa kojor bestod av ett enda rum. Ett ensamt ljus på bordet utgjorde ofta all
belysning. "På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och
prisar er fader i himlen" (Matt 5:16).
Inget annat ljus har lyst och inget annat kommer att lysa över den fallna mänskligheten än det som
utstrålar från Jesus Kristus. Han, Frälsaren, är det enda ljus som kan skingra mörkret i en värld som
är insvept i synd. Det heter att i honom "var liv, och livet var människornas ljus" (Joh 1:4). Det var
genom att dela hans liv som lärjungarna kunde bli ljusbärare. När hans kärleksfulla liv strålade ut
genom dem var de världens ljus.
Människan har inget eget ljus. Utan Jesus är vi som en släckt lykta, ja, som månens skuggsida. Vi
har inte en enda stråle för världens mörker. Men när vi vänder oss mot Rättfärdighetens sol strålar
hela vår varelse upp och vi reflekterar det gudomliga härlighetsljuset.
De kristna är mer än enstaka ljus bland människor. De är världens enda ljus. Jesus säger till alla
som bekänner hans namn: "Som Fadern har sänt mig sänder jag er" (Joh 20:21). Så som Jesus
förmedlade en utstrålning av Fadern skall vi förmedla en utstrålning av Jesus. Även om vår Frälsare
själv är ljusets källa, får vi som kristna aldrig glömma att han uppenbarar sig genom människor.
Guds välsignelse kommer oss till del genom mänskliga redskap. Kristus uppenbarade sig själv i
världen som Människosonen. Det krävs människa för att påverka människa. Kristi kyrka, som
omfattar varje enskild lärjunge till Mästaren, är det strålknippe, den himmelska kanal som
förmedlar Gud till världen. Ljusets änglar väntar på att få förmedla kraft och ljus genom dig till
människor som är på väg att förintas. Skall de mänskliga redskapen svika sin uppgift? I den mån de
gör det berövas världen den utlovade kraften från den helige Ande.

Jesus uppmanade inte sina efterföljare att ägna sina krafter åt att göra sig till ljus. De skulle bara låta
ljuset lysa. När Jesus fyller ens liv är det omöjligt att dölja ljuset av hans utstrålning. Om de som
bekänner sig vara kristna inte är världens ljus, är det därför att den livgivande kraften har lämnat
dem, de har ingen förbindelse med Jesus som är ljusets ursprung. Under alla tidsåldrar har Kristi
Ande som verkade redan i Gamla testamentets profeter (1 Pet 1:11) gjort dem som varit trogna mot
Gud till ljus för sin tid. Josef var en ljusbärare i Egypten. Han var ren i sina principer och
godhjärtad. Han visade en trogen sons kärlek till sin far och representerade Guds Son inför ett
avgudadyrkande folk. Under israelernas marsch från Egypten till löfteslandet så spred de trogna
bland dem ljuset till folken utefter vägen. Genom dem blev Gud uppenbarad för världen. Daniel och
hans vänner i Babylon och Mordokai i Persien lät det gudomliga ljuset skina i de kungliga palatsens
hedniska mörker.
På samma sätt är det meningen att alla kristna skall lysa upp vägen till himlen. Genom dem kan
Faderns nåd och godhet nå in i en värld som omger sig med ett tjockt mörker av fördomar om Gud.
När människorna ser deras goda gärningar skall de ledas att prisa Fadern i himlen. Det är uppenbart
att det finns en Gud som styr universum på ett sätt som motiverar tillbedjan och efterföljelse.
Gudomlig kärlek, lugn och fattning som kommer till uttryck i de kristnas liv är ljusglimtar från
himlen. Människorna i världen behöver dem för att få upp ögonen för hur fin och underbar den
himmelska gemenskapen är, och förstå Guds kärlek till oss alla. På detta sätt kan Jesus leda
fördärvade människor till förnyelse och innerlig harmoni i sin härlighet.
Jesu ord "ni är världens ljus" pekar på det faktum att han har anförtrott sina efterföljare ett
världsomfattande uppdrag. Fanatism och nationalism har rest höga murar som skilde det folk som
blivit utvalt att förvalta Guds heliga Ord från alla andra folk. Men Jesus hade kommit för att göra
slut på detta missförhållande. De ord människorna får lyssna till från honom skiljer sig från all
undervisning de fått från präster och skriftlärda. Han bryter ned alla skiljemurar som byggts upp i
världen och talar om en kärlek som omfattar hela mänskligheten. Han lyfter människorna ur de
trånga cirklar som deras själviskhet ritat upp åt dem. Han suddar ut politiska och sociala gränslinjer.
Granne eller främling, vän eller fiende – är inte det avgörande. Han lär oss att var och en som
behöver hjälp är vår nästa som vi bör hjälpa. Hela världen är vårt missionsfält.
Precis som solens strålar når det mest avlägsna hörn av jordklotet, har Gud bestämt att evangeliums
ljus skall lysa fram överallt på jorden. Om Jesu kyrka följde sin Herres planer skulle ljus skina över
dem som lever i mörker och dväljs i dödsskuggans dal. När de kristna klumpar sig samman i stora
församlingar undandrar de sig korsets ansvar. De borde sprida sig överallt i alla länder för att låta
det gudomliga ljuset nå ut genom dem. De borde arbeta som Jesus gjorde för människors frälsning.
Då skulle budskapet om riket snabbt förkunnas i hela världen. Det är på det sättet som Guds
frälsningsplan kan slutföras. Gud har alltid kallat ut sitt folk alltsedan han kallade Abraham från
Mesopotamien ända till våra egna dagar. Han säger: "Jag skall välsigna dig. . . och du skall bli en
välsignelse" (1 Mos 12:1).
Den evangeliske profeten Jesajas gudainspirerade ord som Jesus låter eka ut i Bergspredikan gäller
oss som lever i världens sista tid: "Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går
upp över dig" (Jes 60:1). Mästarens uppmaning gäller dig som fått se och uppleva något av Herrens
härlighet. Har du stått med Kristus på förklaringsberget? Där nere runt omkring finns människor
som är Satans slavar och väntar på att trons och bönens ord skall göra dem fria.

Vi skall inte bara dröja oss kvar i meditation över Kristi härlighet. Vi måste också vittna om honom.
Vem kan i tro ta emot Guds underbara frälsning, det är ju den som är den enfödde Sonens härlighet,
utan att berätta vidare om den? Vem kan begrunda den ofantliga kärlek som uppenbarades på
Golgata-korset där Jesus dog för att vi inte skulle gå under utan ha evigt liv, ja, vem kan begrunda
den utan att brista ut i lov och pris till Frälsarens ära? "I hans himmelska boning förkunnar allting
hans ära" (Ps 29:9) sägs det i psalmen. Israels sångare spelade på harpa och sjöng till Guds ära:
"Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Man skall tala om dina
fruktansvärda gärningars makt, dina storverk skall jag förkunna" (Ps 145:5,6).
Låt oss upphöja Golgata-korset så att alla kan inse dess väldiga betydelse. Det är det som kan ge
gudomlig kraft och äkthet åt kyrkans verksamhet och inspirera medarbetare att gå ut i världen som
levande ljusstrålar. Jesus tar med stor glädje emot var och en som vill samarbeta med honom. Han
låter sitt gudomliga ljus fylla och aktivera varje människa som ställer sig till förfogande. Undret,
kärleken som tagit boning i mänsklig gestalt, kan föras ut i världen. Låt det prägla ditt tal och fylla
dina böner! Sjung och förkunna budskapet om hans härlighet! Låt det nå ut till nya områden!
Hos dem som tar emot livets ljus reflekteras detta i
tålamod under prövningar,
förnöjsamhet,
seger över frestelser,
ödmjukhet,
vänlighet,
medmänsklighet och
kärleksfullt uppförande.
Vilken bjärt kontrast mot det själviskhetens mörker som råder i den människa som inte låter sig
påverkas av livets ljus!

Lagens sanna anda
"JAG har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla" (Matt 5: 17)
Det var Kristus som omgiven av stormvind och tordön hade förkunnat lagen på berget Sinai.
Herrens härlighet hade visat sig som en förtärande eld på bergets topp. Israelerna hade skräckslagna
fallit till marken och lyssnat till lagens heliga bud. Vilken kontrast mot scenen på
Saligprisningarnas berg där Bergspredikan gavs! Där under den blå sommarhimlen, där inget annat
än fågelsång bröt tystnaden, förklarade Jesus de bud hans rike grundar sig på. Trots att han den här
gången talade till människorna i mjuk kärlek, var det ändå samma bud som gavs på Sinai som han
förklarade.
Under israelernas långa tid som slavfolk åt egyptierna hade deras moral sjunkit. Därför behövde de
den manifestation av gudomlig makt och härlighet som de fick vid Sinai. Men också då visade sig
Gud som en kärlekens Gud som har omsorg om människorna. "Herren kommer från Sinai, och från
Seir gick hans sken upp för dem. Han kom fram i glans från berget Paran, ut ur skaran av
mångtusen heliga. På hans högra sida brann i eld en lag för dem. Ja, han vårdar sig om folken.
Folkets heliga är alla under din hand. De ligger vid din fot, de hämtar upp av dina ord" (5 Mos 33:2,
3). Det var på Sinai som Herren Gud uppenbarade sig för Mose på ett så fantastiskt underbart sätt.

Beskrivningen av Gud från det tillfället blev till en dyrbar skatt som gick i arv från generation till
generation. "Och Herren gick förbi honom, där han stod, och utropade:
'Herren! Herren! – en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som
bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd, men som ingalunda
låter någon bli ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och barnbarn och
efterkommande i tredje och fjärde led'." (2 Mos 34:6, 7).
Lagen som gavs på Sinai var en preciserad formulering av hur ett liv styrt av kärlek måste fungera.
Himlens lag hade skrivits med jordiska bokstäver. Den förmedlades av honom som också har makt
att leda människor i samklang med dess anda. Gud talade om avsikten med lagen när han sade till
israelerna: "Ni skall vara mig ett heligt folk" (2 Mos 22:31). Men de hade inte fattat lagens sanna
anda. Att följa lagen innebar för dem alltför ofta blott och bart religiös ritual. Att låta vardagslivet
helgas av kärleksfull omtanke kom i skymundan. Både genom sitt eget sätt att leva och i sin
undervisning visade Jesus att Gud har omsorg om oss som en frikostig fader. Därför är det
meningslöst att försöka förtjäna en ställning hos Gud genom formalistisk lydnad.
De judiska ledarna kunde inte förstå och än mindre acceptera Jesu synsätt. De ansåg att han tog
alltför lätt på lagens krav. Med sin ytliga och förvanskade syn på lagen anklagade de Jesus för att
försöka göra sig av med den, fastän han i själva verket betonade dess mest väsentliga aspekter.
Jesus undervisade lugnt och sansat men med en kraft och ett allvar som påverkade människorna.
Man hade allmänt trott att man skulle få höra samma sorts berättelser och moralkakor från honom
som de religiösa lärarna brukade komma med. Men det blev inte så. Matteus kommenterar
Bergspredikan med att skriva att "när Jesus hade avslutat detta tal, var folket överväldigat av hans
undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda" (Matt 7:29).
Folkets religiösa lärare kunde inte heller låta bli att lägga märke till den stora skillnaden mellan
deras och Jesu sätt att undervisa. De såg att många var starkt påverkade av de klara och rättframma
sanningar han kom med. Jesu sympatiska uppträdande skapade kontakt och förtroende. De
skriftlärda kände sig utmanövrerade. All deras undervisning föll ihop som ett korthus. Jesus hotade
den privilegierade ställning som de åtnjöt bland folket och som de var så stolta över. Skulle det här
få fortsätta, så skulle Jesus snart få folkmassorna över på sin sida. Därför bevakade de honom med
stor fientlighet. De försökte hela tiden finna något som de kunde använda för att vända opinionen
emot honom och sedan också få Sanhedrin, det judiska Stora rådet, att döma honom till döden. Där
på bergssluttningen spionerade de noga på Jesus. Medan han i sin undervisning utvecklade tankarna
om vad lagens krav egentligen innebär, gick de omkring och viskade åt alla håll att det inte stämde
överens med vad Gud hade förordnat vid Sinai. Men Jesus sade ingenting för att misstänkliggöra
den religion som judarna hade fått från Mose. Varje bud och ceremoni härstammade ju ytterst från
honom själv. Det var han som hade gett dem till Mose vid Sinai. Många trodde att Jesus ville
upphäva lagen och det gör man än idag. Men Jesus uttalar sig om Guds förordningar i ord som inte
går att ta miste på: "Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna" (Matt 5:17).
Det är människornas Skapare, som också är lagens upphovsman, som förklarar att hans avsikt inte
är att åsidosätta lagens bud.
Allt i naturen, från den lilla insekten som blänker till i en solstråle till de ofantliga stjärnevärldarna,
styrs av lagar. Naturens invecklade samspel är helt beroende av dessa. På samma sätt finns det
grundläggande moraliska principer som reglerar alla intelligenta varelsers liv. Hela universums
harmoni och lycka beror på om dessa efterlevs. Guds lag existerade innan jorden skapades.

Änglarna är beroende av den. För att inlemmas i den kosmiska gemenskapen måste också
människorna följa den. Jesu uppgift på jorden var inte att upphäva lagen utan att genom sin nåd
återföra människorna till den.
Johannes, som på ett särskilt sätt upplevde Jesu kärlek till sig och som kallar sig själv för den
lärjunge som Jesus älskade, betonar lagens eviga giltighet. Han lyssnade till Bergspredikan som
Jesus höll och skrev långt senare under inflytande av den helige Ande att "synd är laglöshet", "den
som syndar bryter också mot lagen" (1 Joh 3:4). Han gör det klart för alla vilken lag han menar.
"Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud, utan ett gammalt som ni har haft från början" (1
Joh 2:7). Han syftar på den lag som fanns vid skapelsen och som inskärptes på nytt vid Sinai. Jesus
sade om lagen: "Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla" (Matt 5:17). Han
använder här ordet uppfylla i samma betydelse som när han sade till Johannes Döparen att det var
hans avsikt att "uppfylla allt som hör till rättfärdigheten" (Matt 3:15). Det är frågan om att efterleva
lagen i dess fulla innebörd, att helt och fullt följa Guds vilja. "Det är Herrens behag, för hans
rättfärdighets skull, att han vill låta sin lag komma till makt och ära" (Jes 42:21). Jesus ville visa
lagens sanna anda. Han ville visa hur enkla och klara lagens krav är och hur de berör hela vårt
dagliga liv. Han fyllde sitt liv med gudomlig mening. Ja, hela hans sätt att vara och verka var en
personifiering av Guds lag och de kärleksfulla livsprinciper som ligger bakom den.
Innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte
förrän allt har skett (Matt 5:18). Genom att själv rätta sig efter lagen vittnade Jesus om dess
oföränderliga karaktär. Han visade också att det genom Guds nåd är möjligt för varje människa att
helt och hållet inrätta sitt liv i överensstämmelse med Guds lag. På bergssluttningen förklarade
Jesus att inte den minsta prick skulle försvinna från lagen innan allt har skett – allt som angår
mänskligheten och dess frälsning. Han lär egentligen inte att lagen någon gång skall förändras. Han
siktar in sig på yttersta gränsen av människans framtidshorisont. Så försäkrar han att intill dess
kommer lagens auktoritet att förbli gällande. Ingen skall tro att det är hans uppgift att förändra
lagen. Så länge himmel och jord finns kvar, så länge gäller också Guds heliga lag (Ps 36:6, 7).
Eftersom Herrens lag är fullkomlig och därmed oföränderlig, är det omöjligt för syndiga människor
att i sig själva möta dess krav. Det var därför Jesus kom för att hjälpa oss. Hans uppgift var att dela
med sig av det gudomliga åt mänskligheten och öppna en väg till harmoni med universum och Guds
lag. När vi lämnar våra synder och tar emot Jesus som vår Frälsare får också lagen sin rätta plats.
Aposteln Paulus frågar: "Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls! Vi befäster lagen" (Rom
3:31). Nya förbundets löfte är: "Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras
sinnen" (Heb 10:16). Ceremonialsystemet, med dess symboliska framställning av Kristus som Guds
Lamm som tar bort världens synd, upphörde i och med Jesu död. Däremot är de moraliska principer
som kommit till uttryck i Guds tio bud lika eviga som Guds eviga tron. Inte ett enda bud har
upphävts, inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen har utgått.
Samma principer som uppenbarades för människan i paradiset som livets stora lag, kommer att
existera oförändrade också i det återupprättade paradiset. När Eden på nytt står i blom på jorden
kommer Guds kärlekslag att följas av var och en som bor där. "Evinnerligen, Herre, står ditt ord fast
i himmelen." "Hans händers verk är trofasthet och rätt, oryggliga är alla hans ordningar. De står
fasta för alltid och för evigt, de fullbordas med trofasthet och rättvisa." "Sedan länge vet jag genom
dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evig tid." (Ps 119: 89; 111:7, 8; 119:152).
Den som upphäver ett enda av buden

Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han
skall räknas som den minste i himmelriket (Matt 5:19). Det innebär i själva verket att det inte finns
någon plats för honom där. Den som med vett och vilja bryter ett av buden kan inte hålla något av
dem i den rätta andan. ”Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem
alla” (Jak 2:10). Graden av olydnad har inget att göra med om denna är synd eller inte. Det är
riktningen bort från Guds uttryckliga vilja som är avgörande. En sådan inriktning visar att man
fortfarande är dominerad av syndens kraftfält. Man följer inte Gud helhjärtat utan på något sätt
förnekar man honom och lever i uppror mot hans lag.
Om nu människan verkligen hade frihet att avvika från Guds krav och fastställa egna moraliska
riktlinjer, skulle var och en för sig själv kunna avgöra vad som föll honom eller henne in.
Människans vilja skulle sättas främst och Guds vilja, som rätteligen borde vara främst, skulle
åsidosättas. Guds kärleksfulla ledning av mänskligheten skulle göras om intet. De som väljer sin
egen väg försätter sig i krigstillstånd mot Gud. Genom att motsätta sig Guds vilja hamnar de på
Satans sida, mot Gud, trots att Satan också är människans fiende. De kan inte släppas in i
himmelriket så länge de revolterar mot dettas grundläggande principer.
Människan skall inte leva av ett av Guds Ord, utan av många, ja av varje ord som Gud har talat. Vi
kan inte utan fara sätta oss över någon av Guds föreskrifter även om vi tycker det är en bagatell.
Inget av buden är till för något annat än människans bästa, både i detta livet och i det tillkommande.
Guds lag är en skyddsmur för människan, som skyddar henne från det onda. Den som på något
ställe bryter ner den mur Gud har byggt upp underlättar fientlig invasion och förödelse. Genom att
ifrågasätta Guds vilja i en sak öppnade de första människorna portarna på vid gavel för allt elände i
världen. Var och en som följer deras exempel kommer att drabbas av liknande följder. Guds kärlek
ligger bakom varje detalj i hans lag, den som avviker från Guds lag drar därigenom på sig olyckor
och fördärv.
Om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i
himmelriket (Matt 5:20)
De skriftlärda och fariseerna angrep inte bara Jesus. De anklagade också hans lärjungar för att vara
syndare. Orsaken var att dessa skulle ha försummat de rabbinska föreskrifterna. Lärjungarna kände
sig många gånger besvärade av den hårda kritiken från dem de vant sig vid att se upp till som
religiösa auktoriteter. Jesus klargjorde det rätta förhållandet. Han förklarade att den sorts
rättfärdighet som fariseerna satte så högt värde på i själva verket var värdelös. Judarna gav sig ut för
att vara det enda folk som var troget mot Gud och därför kunde få del av hans välsignelser. Men
Jesus visade att deras religionsutövning inte gav dem något att hämta hos Gud. De spelade fromma
och följde sina människobud och påhitt skrytsamt noga i livets formaliteter, men det var inget som
gjorde dem heliga. Nej, de var inte alls renhjärtade och hade inte tillstymmelse till god karaktär.
Lagreligion leder inte till Gud. Fariseernas benhårda renlärighet stod i vägen för människor som
behövde Gud. Den var likgiltig för syndanöd och ånger. Den hade ingen sympati och kärlek att ge.
Den var som saltet som mist sin kraft, för den hade ingen makt alls att bevara mot korruption och
moraliskt förfall.
Den enda rätta läran är den som får sitt uttryck i kärlek. Den kan genomsyra hela vårt liv och
förändra vårt sätt att vara till det bättre (Gal 5:4-6). Allt detta borde judarna redan ha förstått genom

profeternas undervisning. Själens rop om frid med Gud hade århundraden tidigare funnit ord och
fått ett svar genom profeten Mika:
”Med vad skall jag träda fram inför Herren, och med vad skall jag böja mig ned inför Gud i höjden?
Skall jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Har Herren behag till
vädurar i tusental, till oljeströmmar i tiotusental? Skall jag ge min förstfödde till offer för min
överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ? Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o
människa. Ty vad annat begär väl Herren av dig, än att du gör vad rätt är och bemödar dig om
kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?” (Mika 6:6-8). Fastän judarna utgav sig för att tjäna
Gud förhöll det sig tvärt om. De tjänade sig själva och sina egna själviska syften. Deras rättfärdighet
var något de trodde att de själva kunde åstadkomma. Den grundade sig på deras eget sätt att hålla
lagen, såsom de tolkade den. Och det var ofta ganska själviskt. Så deras rättfärdighet kunde inte bli
bättre än vad de själva var. De försökte sätta en fin etikett på sitt smutsiga liv, som om livet därmed
skulle bli fint! Guds lag är ett uttryck för Guds fullkomliga helighet. Den visar människor på Guds
rättfärdighet till skillnad från människors. Guds lag kan ingen människa hålla i egen kraft, eftersom
hela hennes sätt att vara och fungera är förvrängt, skilt från Guds ideal. Profeten Jesaja beskriver
hur vi inför Gud blev allesammans lika orena människor, och all vår rättfärdighet var som en
fläckad klädnad (Jes 64:6).
Utan att förneka att lagen är helig, måste man konstatera att judarna inte hade kunnat bli rättfärdiga
genom att försöka hålla den. Jesu lärjungar måste alltid få en rättfärdighet av ett annat slag än
fariseernas för att komma in i himmelriket. Genom sin Son, Jesus Kristus, erbjöd Gud som fri gåva
den fullkomliga rättfärdighet som lagen kräver. Om de bara ville öppna sig helt och hållet för Jesus,
så skulle Guds eget liv och hans kärlek fylla dem och förvandla dem till hans likhet. Fariseerna
förkastade Jesus. Aposteln Paulus skriver om sådana fanatiska ju dar: ”De vet inte vad rättfärdighet
från Gud vill säga utan söker hävda sin egen, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten
från Gud” (Rom 10:3).
Jesus fortsätter Bergspredikan med att visa sina åhörare hur man beter sig för att följa lagen i en
sann anda. Också hans liv visade det. De skulle ta efter hans livsmönster, för just i hans liv
uppenbarades Gud mitt ibland dem i deras vardagsliv.
"Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom” (Matt 5:22)
Genom Mose hade Gud gett följande förordning: "Du skall inte hysa hat till din broder i ditt hjärta,
men väl må du tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du skall
inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv" (3
Mos 19:17, 18). De levnadsregler Jesus framförde var faktiskt desamma som Mose och profeterna
hade förkunnat. De hade bara under tidens gång kommit i skymundan på grund av människornas
hårdhet och dragning till synden. Jesus avslöjade för sina åhörare att de, när de fördömde människor
som lagöverträdare, var lika syndiga själva, för de bar själva på hat och ondska. På andra sidan
Galileiska sjön, mitt emot där alla nu var samlade, låg Basan. Det var ett ödsligt område med
skogklädda berg och svåråtkomliga raviner. Det var sedan länge ökänt för alla de förbrytare som
höll sig gömda där. Alla hade nyheter därifrån om överfall och mord i färskt minne. Många uttalade
sig kraftigt fördömande angående dessa ogärningsmän. Samtidigt var de själva hetsiga och
stridslystna. De närde ett bittert hat mot de romerska ockupanterna. De tyckte de hade rättighet att
förakta alla andra folk, ja till och med sina egna landsmän om dessa inte anslöt sig till deras åsikter.
Men i allt detta bröt de mot budet "Du skall inte dräpa!" (2 Mos 20:13).

Hat och hämndlystnad uppstod hos Satan och ledde honom till slut att ta Guds Sons liv. Den som är
elak och ovänlig i sitt sinne är inne på samma dödens spår. Onda tankar föder onda gärningar precis
som ogräs växer upp ur ogräsfrön. "Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen
mördare bär evigt liv inom sig" (1 Joh 3:15).
"Den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet" (Matt 5:22). Gud har genom att
offra sin Son som frälsningsgåva visat hur högt han värderar varenda människa och han har inte gett
någon rätt att okväda eller bemöta en annan föraktfullt. Självklart ser vi fel och brister hos våra
medmänniskor, men vi kan inte behandla dem som om de tillhörde oss – de tillhör Gud. Och de
tillhör Gud i dubbel bemärkelse, han har skapat dem och återköpt dem genom Kristi offer. Alla är
skapade till Guds avbild, till att vara honom lika. Också den som tycks oss mest motbjudande måste
vi behandla med respekt och sympati. Vi är ansvariga inför Gud om vi på något vis uppför oss
nedsättande mot någon som Jesus gett sitt liv för. "Vem ger dig någon särställning? Vad äger du
som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva?" "Vad har
du för rätt att döma den som är i en annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans egen
herre. Men han faller inte, ty Herren är stark nog att hålla honom upprätt." (1 Kor 4:7; Rom 14:4).
"Den som förbannar honom undgår inte helvetets eld" (Matt 5:22). Förbanna avser här att klassa
någon som avfälling eller hopplöst i det ondas våld. Jesus säger att den som betraktar sin
medmänniska på det viset själv är värd det ondas straff. "Ärkeängeln Mikael tillät sig inte att
fördöma djävulen med smädelser när han tvistade med honom om Moses kropp, utan sade: 'Måtte
Herren tillrättavisa dig'." (Jud 9). Ärkeängeln tillät sig alltså inte att fördöma ens Djävulen själv.
Hade han gjort det hade han använt sig av dennes metoder. Djävulen kallas ju därför Satan, ett
hebreiskt ord som betyder anklagare. Uppenbarelseboken talar om Satan som "våra bröders
anklagare", "han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt" (Upp 12:10). Ärkeängeln
Mikaels handlingssätt är ett gott exempel för oss i att överlämna domen åt Gud. När vi råkar i
konflikt med sådana som står Kristus emot måste vi akta oss för att yttra något på ett nedlåtande
sätt, vi får inte inta en dömande attityd gentemot dem. Den som talar i Guds sak får inte svänga sig
med uttryck som inte ens ärkeängeln ville ta i sin mun när han tvistade med Djävulen. Att döma är
Guds sak inte vår.
Försona dig med din broder (Matt 5:24)
Guds kärlek omfattar mer än att bara hålla tillbaka det onda. Den tar initiativ för att föra fram det
goda. Den har alltid något positivt att dela med sig. Om denna kärlek finns hos oss nöjer vi oss inte
med att låta bli att ha en negativ inställning till våra medmänniskor. Nej, vi kommer alltid att hålla
ögonen öppna för varje tillfälle vi får att konkret visa den i praktiska handlingar. Jesus sade: "Om
du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så
låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och
bär fram din gåva" (Matt 5:23, 24). Genom att frambära offer uttryckte man sin tro på att genom
Messias komma i åtnjutande av Guds nåd och kärlek. Men att på så sätt demonstrera sin tro på Guds
förlåtande kärlek och samtidigt själv låta sig präglas av en kärlekslös anda är hyckleri. En
bekännande kristen som förorättar sin medmänniska ger en vrångbild av Guds kärlek. Man måste
bekänna vad man gjort och erkänna att det är synd innan man kan nå frid och harmoni med Gud
igen. Motparten kanske har uppträtt ännu sämre, men ansvaret förminskas inte därigenom.
Om vi när vi ber till Gud kommer att tänka på någon som har något otalt med oss, så måste vi lämna
vår "bönegåva", vår tacksägelse och våra löften till Gud. Vi måste ta kontakt med denna person. Vi

skall försöka sätta oss in i hur han eller hon upplever oss och vad vi kan ha gjort eller sagt som
lämnat ett negativt intryck. Så kan vi erkänna det och på ett vänligt sätt be om ursäkt. Har vi orsakat
skada av något slag skall vi givetvis ersätta denna. Har vi spridit falska rykten måste vi dementera
dessa på effektivast möjliga sätt. Om människors svårigheter att komma överens inte blev till
samtalsämne för alla möjliga utan klarades av genom uppriktiga samtal mellan dem det berör så
skulle mycket obehag undvikas. Många orsaker till bitterhet och elände kan röjas undan i ett tidigt
skede. Sammanhållningen i de kristna församlingarna kan då bli betydligt djupare och
kärleksfullare.
"Den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap" (Matt 5:28)
Judarna var stolta över sin höga moral. De var chockerade över hedningarnas syn på sex. Genom
kejsardömets officerare som blivit placerade i Palestina hade lusta och tvivelaktiga nöjen gjort sitt
förhatliga intrång i gatubilden. Torg och promenadstråk i Kafarnaum hemsöktes av dessa romerska
representanter med sina omoraliska älskarinnor. Skrålet från deras hejdlösa festande bröt ofta
tystnaden över sjön när deras nöjesbåtar gled fram över de stilla vattnen. Folket väntade sig att
Jesus i skarpa uttalanden skulle fördöma dessa människor. Men till sin förvåning fick de i stället
sina egna dåliga sidor avslöjade. När man låter sig upptas av onda tankar, även om det sker i smyg,
visar det att synden fortfarande råder över en, förklarade Jesus. Man leds som en slav i syndens
kedjor.
Den som finner nöje i att se på brott och omoral kan ledas till att verkligen själv begå sådant.
Tankar av åtrå leder så småningom till öppen synd, som inte tar hänsyn till hjärtesorg och
samvetsförebråelser. Med dessa konsekvenser står det helt klart att synden redan börjar när man
omhuldar det onda i sitt tankeliv. Det är inte i prövningens stund när man faller för frestelsen som
det onda uppstår hos en. Då framträder bara det onda som redan finns i en människa och ligger
gömt i henne. "Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet" (Ords
4:23).
"Om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig" (Matt 5:30)
För att hindra en sjukdom att sprida sig till resten av kroppen och förstöra den, skulle vilken
människa som helst gå med på att mista till och med sin bästa hand. Hur mycket mer borde vi inte
vara villiga att avstå från sådant som kan hota vårt andliga liv! Genom evangelium erbjuds Guds
härlighet åt den som fastnat i Satans slaveri. Gud vill inte bara befria från det lidande som alltid
följer i syndens fotspår. Han vill befria från själva synden och återskapa sin bild i oss. Bara
evigheten kan förvisso avslöja det underbara mål Gud har för oss, men för att nå dit måste vi redan
nu följa Guds väg och lägga av allt som hindrar oss.
Synden råder över oss genom vår vilja. Att man river ut sitt öga eller hugger av sin hand är ett
bildligt uttryck för att man överlämnar sin vilja. Ofta kan vi tycka att vi blir handikappade genom
att gå med på att följa Guds vilja. Men Jesus framhåller att det är bättre att få sitt jag stympat om
man därigenom får del av livet. Det du upplever som en katastrof för dig kan vara dörren till ett
rikare liv. Gud är livets källa. Bara i gemenskap med honom kan vi ha liv. Utan honom kan vi
existera för en tid, men man kan inte säga att vi har liv. "Den som bara vill leva gott är död, fast hon
lever" (1 Tim 5:6). Bara om vi fogar vår vilja efter Guds plan kan han ge oss liv. Jesus sade att det
bara var genom att ge upp våra själviska ambitioner och acceptera hans liv som vi kan komma åt
synden djupt där inne i oss. Visst kan du gömma den för andra människor, men hur skall du bestå

inför Guds genomträngande blick? Om du hävdar din egen väg framför Guds, så väljer du döden.
Gud är som en förtärande eld för synd, var den än förekommer. Därför kommer Guds närvaro att
förinta dig tillsammans med synden om du håller fast vid den och vägrar att skiljas från den. Det
krävs att du offrar något för att överlämna dig åt Gud. Men du kommer att finna att du byter det
som är mindre värt mot det som är mer värt. Det som är förgängligt mot det som är oförgängligt.
Gud vill inte alls underkuva vår vilja eller göra oss viljelösa. För det är bara genom att vi använder
vår vilja på ett riktigt sätt som vi kan tjäna Gud. Genom frivilligt samarbete med Gud kan vi bli
påverkade av honom att vilja det som är rent och gott. Då kan vi bli verktyg för hans kraft och
kärlek.
Hur påfrestande det än kan upplevas att lämna sig åt Gud och följa hans vilja, så är det ändå det
bästa som kan hända en människa. Bibeln ger många exempel också på kroppsligt lidande man
måste finna sig i innan segern är vunnen. Patriarken Jakob fick inte uppleva seger i sitt liv förrän
han blivit slagen så hårt att han halt och hjälplös överlämnat sig i förbundsängelns nåd. Sedan
kunde han möta sin broder Esau som han legat i fejd med (1 Mos 32). Jesus själv "blev fullkomnad
genom lidande" för att kunna föra människorna till frälsning (Heb 2:10). Hebreerbrevet talar om
dessa troshjältar som ”var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på
flykten" (Heb 11:34). Jesaja profeterar om den härliga tid som kännetecknas av att "också de lama
skall då ta byte" (Jes 33:23). Sakarja ser för sin inre blick att "den skröpligaste bland dem skall på
den tiden vara som David och Davids hus skall vara som ett gudaväsen, som Herrens ängel framför
dem" (Sak 12:8).
"Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?" (Matt 19:3)
De orsaker en judisk man behövde anföra för att få skilsmässa kunde vara mycket triviala. Kvinnan
hade därefter rätt att gifta om sig. Men denna äktenskapspraxis ledde till grymhet och elände. I
Bergspredikan förklarade Jesus tydligt att äktenskapet inte alls kan upplösas. Det enda undantaget
skulle vara otukt. "Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt,
han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild
kvinna bryter hennes äktenskap" (Matt 5:31). När fariseerna senare frågade Jesus om det var tillåtet
med skilsmässor, påpekade han att äktenskapet instiftades redan vid skapelsen. Och han fortsatte:
"Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte
så" (Matt 19:8). Jesus hänvisade till Paradisets välsignade dagar när Gud hade skapat allt och funnit
det "mycket gott". Ända från den tiden härstammade både äktenskapet och sabbatsfirandet, två
gudomliga förordningar till Guds ära och mänsklighetens bästa.
När Skaparen förde samman det ofördärvade brudparet i det första äktenskapet och sade: "Därför
skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött" (1
Mos 2:24), så formulerade han en äktenskapslag för alla Adams efterkommande fram till tidens slut.
Det som vår evige Fader själv funnit mycket gott är en lag avsedd att säkerställa människans största
lycka och främja hennes positiva utveckling. Genom synden har äktenskapet förvanskats liksom allt
annat gott Gud har anförtrott människorna. Evangelium bygger upp äktenskapets ideal på nytt. I
både Gamla och Nya testamentet används äktenskapet som en bild på den nära relation som
upprättats mellan Kristus och de frälsta, dem som Kristus återköpt till priset av att offra sig på
Golgata. "Frukta inte", är budskapet, "ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är
Herren Sebaot, och Israels helige är din Förlossare, han som kallas hela jordens Gud" (Jes 54:4, 5).

Höga Visan är en strålande poetisk framställning av förhållandet mellan den gudomlige
brudgummen och förbundsfolket, bruden. Bruden utbrister: "Min vän är min, och jag är hans." Och
han som för henne är "härlig fram för tiotusen" svarar: "Du är skön alltigenom, min älskade, på dig
finns ingen fläck." (Höga Visan 2:16; 5:10; 4:7). Senare skrev aposteln Paulus till de kristna i
Efesos att Gud hade satt mannen till kvinnans huvud för att vårda sig om henne och för att hålla
samman familjemedlemmarna, så som Kristus är kyrkans huvud och vårdar sig om den och genom
sin frälsnings makt håller samman dess medlemmar (Ef 5:21-33).
Guds nåd och bara den kan få äktenskapet att bli vad det är avsett att vara – trygghet och
tillfredsställelse för människorna, och mod att sträcka sig framåt, uppåt. Familjen kan här i världen,
om den lever i harmoni och kärlek, återspegla den himmelska gemenskapen. Situationen i dagens
samhälle, precis som den var på Jesu tid, är en svart skugga av det himmelska idealet. Men också
för dem som förgäves sökt lycka och samhörighet finns tröst i evangelium. Den helige Ande ger
tålamod och levnadskonst så att förhållandet inte blir alltför svårt. Den människa som tagit emot
Jesus kommer att bli så fylld av kärlek, och mättad med den, att hon inte längre plågas av längtan
efter att folk skall bry sig om och tycka om henne. Dessutom kan den visdom och takt man får när
man överlämnar sig åt Gud uträtta mycket som mänskligt sett verkar omöjligt. Guds kärlek kan
börja verka genom att den får komma till synligt uttryck i vardagslivet. Sådana som blivit likgiltiga
för varandra och glidit isär från varandra kan förenas med band som är starkare och hållbarare än
några jordiska band – kärlekens gyllene länkar, som uthärdar alla prövningar.
"Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls!" (Matt 5:34)
Jesus förklarar också anledningen till förbudet att använda eder. "Inte vid himlen, ty den är Guds
tron; inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store
konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt
eller svart" (Matt 5:34-36). Allt kommer från Gud. Vi har ingenting som vi inte har fått. Och än
mer, vi har ingenting som inte blivit köpt åt oss med Kristi blod. Allt vi har bär korsets stämpel,
köpt åt oss med blodet som är dyrbarare än någon kan förstå, det representerar ju Guds eget liv. Det
finns alltså ingenting som vi har rättighet att ställa upp som garanti för våra påståendens riktighet,
ingen pant som vi kan lämna som om den var vår egen.
Judarna såg i det tredje budet ett förbud mot att profanera Guds namn genom att ta det i sin mun.
Men eder ansåg man sig gott och väl kunna använda om de bara inte innehöll Guds namn. Ja, att gå
ed på något var vanligt förekommande. Mose hade förbjudit dem att svära falskt. Men de hade
många kryphål genom vilka de kunde slingra sig undan en överenskommelse som bekräftats genom
ed. De brukade inte ens dra sig för mened, om de kunde skylla på någon formell detalj i lagen. Så i
själ och hjärta var de inte alls rädda för att göra sådant som i själva verket profanerade Guds namn
långt mer än att uttala det. Jesus slog ner på deras sätt att använda eder. Han förklarade att om de
gjorde så bröt de mot Guds Ord.
Jesus förbjöd inte juridisk edgång, där Gud högtidligen kallas som vittne att det som sägs är hela
sanningen och inget annat än sanningen. Jesus vägrade inte själv att vittna under ed när han dömdes
inför Sanhedrin, det judiska Stora rådet. "Översteprästen sade: 'Jag besvär dig vid den levande
Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son.' Jesus svarade: 'Du har själv sagt det'."
(Matt 26:63, 64). Hade det varit Jesu avsikt i Bergspredikan att fördöma juridisk edgång, så skulle
han ha tillrättavisat översteprästen och på så sätt gjort sin undervisning ännu klarare för sina
efterföljare.

Det finns många som inte har några skrupler när det gäller att bedra sina medmänniskor, men som
ändå samtidigt på grund av sin uppfostran anser det mycket fult att ljuga inför Gud. Eden får dem
att känna att de inte bara vittnar för människor utan inför Gud själv. Om de vittnar falskt så gör de
det inför honom som kan läsa allas hjärtan och känner all sanning. Rädslan för de obehagliga
konsekvenserna av detta håller tillbaka deras lögner.
Den kristne om någon borde alltid kunna vara beredd att vittna under ed. Han är ju alltid medveten
om Guds närvaro. Han vet att Gud kan läsa alla hans tankar som en uppslagen bok. Därför har han
rätt att i domstolsärenden kalla Gud till vittne att det han säger är hela sanningen och inget annat än
sanningen. Jesus fortsätter sin förkunnelse med något som egentligen skulle göra edgång överflödig.
Han lär att exakt sanning måste prägla allt vad vi säger. "Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt
däröver kommer från det onda" (Matt 5:37). Därmed avvisar Jesus alla meningslösa fraser och
utfyllnadsord som är på gränsen till svordomar. Det är inte riktigt att komma med inställsamma
komplimanger och smicker. Inte heller att överdriva, och inte att tysta ner sådant som borde sägas.
Ingen som ger sig ut för att vara något han inte är eller döljer sina verkliga avsikter för att vilseleda
kan betraktas som sanningsenlig. Jesu ord fördömer många av de metoder som tillämpas i samhället
och i affärsvärlden idag.
Om vi tog fasta på Jesu ord skulle det bli slut på alla misstänkliggöranden och all elak kritik. För
vem kan göra anspråk på att känna till den exakta sanning som krävs ifråga om andras handlingar
och motiven bakom dessa? Och hur ofta är det inte som man själv försöker framstå i bättre dagar på
andras bekostnad. Eller också är det personliga motsättningar eller dåligt humör som färgar ens
uttalande. Menande blickar, vilseledande tonfall – lögnen har många uttrycksmedel! Till och med
fakta kan "tillrättaläggas" så att de för människor bakom ljuset. Men "vad ni säger skall vara ja eller
nej. Allt därutöver kommer från det onda."
Allt vad den kristne säger eller gör måste tåla att granskas. Sanning hör till Gud. Bedrägeri i vilken
som helst av dess tusentals former hör Satan till. Den som på något sätt avviker från den rätlinjiga
sanningen ger sig i det ondas våld. Det är inte lätt att alltid hålla sig till sanningen. Vi kan inte heller
tala sanning om vi inte känner till sanningen. Hur ofta är det inte som förutfattade meningar och
bristande omdöme hindrar oss från att förstå saker och ting omkring oss. Vi kan inte tala sanning
om vi inte hela tiden leds av honom som är sanningen. Kristus talar genom Paulus till oss: "Lägg
alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur man skall svara var och en." "Öppna inte
munnen för ofruktbart prat utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att
det blir till välsignelse för dem som hör på." (Kol 4:6; Ef 4:29). När vi sammanför de orden med
Jesu uttalanden i Bergspredikan så utgör de en klar fördömelse av allt bedrägligt, lättsinnigt och
oanständigt tal. Jesus väntar av oss att det vi säger inte bara skall vara sanningsenligt utan också
uppbyggande. De som tar vara på Jesu undervisning har inget gemensamt med mörkrets ofruktbara
gärningar. Både i tal och handling är de uppriktiga och rättframma. Deras mål är att få vara
tillsammans med dem som Uppenbarelseboken har följande beskrivning av: "I deras mun har det
aldrig funnits någon lögn, de är fläckfria" (Upp 14:5).
"Värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot
honom" (Matt 5:39)
Den dagliga kontakten mellan judarna och de romerska soldaterna framkallade ideliga
irritationsmoment. Romerska truppavdelningar var utstationerade runtom i Judeen och Galileen och
påminde hela tiden det judiska folket om dess underkuvade ställning. Trumpetstötarna som skallade

genom luften ekade bittert i de judiska öronen. De romerska soldaternas uppställning kring de
romerska fanorna och deras hedniska tillbedjan vid dessa symboler för den starka
ockupationsmakten iakttogs med hätska känslor av dem som bodde i närheten. Sammanstötningar
mellan militär och civilbefolkning var ganska vanliga och underblåste ytterligare judarnas hat.
Ofta när romerska officerare gjorde snabba marscher runt omkring i landet, omgivna av sina
livvakter, brukade de kommendera judiska lantarbetare, som de stötte på utefter vägen, att hjälpa
dem att bära i backarna uppför bergen eller bistå dem på något annat sätt som kunde behövas. Detta
var helt och hållet i överensstämmelse med romersk lag. Vägrade man att lyda tvingades man med
föraktfullt våld ändå till det. Folksjälens åtrå att skaka av sig det romerska oket blev allt intensivare
för varje dag som gick. Särskilt galileerna var nära att göra öppet uppror. De var djärva och hade
aldrig långt till vapnen. Kafarnaum låg nära provinsens gräns och hade därför omvandlats till en
romersk garnisonsstad. Också medan Jesus höll sin Bergspredikan kunde åhörarnas uppmärksamhet
störas av en och annan grupp soldater. Ständigt påminda om det bedrövliga politiska läget hoppades
de nu ivrigt att Jesus skulle vara mannen att sätta romarna på plats.
Beklämd blickar Jesus ut över alla ansikten som är vända mot honom. Han lägger märke till hur de
är stämplade av hämndlystnad. Det ser inte bra ut. Jesus förstår hur besatta de är av att få makt att
krossa sina förtryckare. I besviken ton säger han åt dem: "Värj er inte mot det onda. Nej, om någon
slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom" (Matt 5:39). Detta var inget annat än
en upprepning av vad Gamla testamentet lär. Visserligen står det "öga för öga, tand för tand" i lagen
som man fått genom Mose (3 Mos 24:20), men det är fråga om en civilrättslig princip. Ingen hade
rätt att ta hämnden i egna händer. Guds Ord säger tydligt och klart: "Säg inte: 'Jag vill vedergälla
ont med ont.' Vänta efter Herren, han skall hjälpa dig." – "Säg inte: 'Som han gjorde mot mig vill
jag göra mot honom, jag vill vedergälla mannen efter hans gärningar'." – "Gläd dig inte, när din
fiende faller, och låt ej ditt hjärta fröjda sig, när han störtar över ända." – "Om din ovän är hungrig,
så ge honom att äta, och om han är törstig, så ge honom att dricka." (Ords 20:22; 24:29; 24:17;
25:21).
Jesu liv här på jorden var helt och hållet inriktat efter vad Bibeln här uppmanar till. Det var för att
komma med livets bröd till sina fiender som vår Frälsare lämnade sitt himmelska hem. Alla falska
anklagelser och beskyllningar som hopades över honom från vaggan till graven bemötte han
uteslutande med förlåtande kärlek. Genom profeten Jesaja ger han sitt vittnesbörd: "Jag höll fram
min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte mig i skägget. Jag dolde inte mitt
ansikte mot smädelse och spott." – "Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och inte öppnade
sin mun, lik ett lamm som förs bort att slaktas, och lik ett får som är tyst inför dem som klipper det
– ja, han öppnade inte sin mun" (Jes 50:6; 53:7). Och från korset på Golgata har vi beskrivningen av
hans bön för dem som dödade honom och hans budskap av hopp för den döende rövaren. Från
himlen följde Gud hela tiden noga allt vad som hände kring Jesus. Han lät ingenting drabba honom
som han inte i sin oändliga kärlek såg kunde vara till välsignelse för världen. Jesus förstod det: Det
gjorde honom trygg. Vi kan uppleva samma sak när vi har fått del av Guds Ande. Allt motstånd
som riktas mot oss hamnar på Jesus Kristus som omgärdar oss med sin skyddande atmosfär. Allt
som släpps igenom och når oss kommer via honom. Vi behöver inte värja oss mot det onda. Jesus är
vårt försvar. Inget kan åsamkas oss utan hans tillåtelse och "vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem
som älskar honom att nå det goda" (Rom 8:28).
”Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon
vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom” (Matt 5:40, 41). Jesus

bad sina lärjungar att inte sätta sig emot kraven från de makthavande, utan tillmötesgå dem och till
och med frivilligt göra ännu mer. De borde så långt deras möjligheter tillät utföra allt de blev
ålagda, även om kraven sträckte sig längre än vad landets lagar angav. Den mosaiska lagen krävde
en ordentlig fattigomsorg och hänsyn till de mindre bemedlade. Så var till exempel den som krävde
en skuldsatt på någon pant tvungen att vänta utanför på gatan att panten skulle föras ut till honom.
Han fick inte tränga sig på och godtyckligt lägga beslag på något. Och inte under några
omständigheter fick han behålla panten längre än till kvällen (5 Mos 24:10-13). På Jesu tid fäste
man inte så stor vikt vid dessa sociala trygghetslagar. Men Jesus lärde nu sina efterföljare att foga
sig efter domstolens beslut, även om detta krävde ännu mer än vad som stod i Mose lag. De skulle
gå med på att till och med avstå från sina kläder! Och naturligtvis skulle de alltid betala den de var
skyldiga något hans rättmätiga del, även om lagen skulle öppna något kryphål för dem att slippa
undan. ”Om någon vill processa med dig för att få din skjorta”, sade Jesus, ”så ge honom din mantel
också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.”
Och Jesus fortsatte: "Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig."
Samma sak hade Mose också försökt lära folket: "Om någon fattig finns hos dig, en av dina bröder
inom någon av dina städer, i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, så skall du inte förhärda ditt
hjärta och tillsluta din hand för denne din fattige broder, utan du skall gärna öppna din hand för
honom och gärna låna honom vad han behöver i sin brist" (5 Mos 15:7, 8). Det här skriftstället
belyser för oss att Jesus inte avser att vi utan urskillning skall ge åt alla som tigger om något. "Låna
honom vad han behöver i sin brist", sägs det och ge det gärna i frikostighet, som en gåva. Litet mer
än lagen kräver. "Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen", säger Jesus (Luk 6:35).
"Älska era fiender!" (Matt 5:44)
Det var svårt för dessa judar som så sjöd av hämndbegär att acceptera Jesu påbud att inte värja sig
mot det onda. Man hörde hur de reagerade i protest. Men Jesus hade ännu skarpare uttalanden att
komma med: "Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag
säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty
han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga"
(Matt 5 :43-45). Det här var lagens sanna anda. Det var så här den skulle förstås, den lag som de
skriftlärda hade feltolkat och behandlat som en lång lista av kärlekslösa, stelbenta krav. De var av
den uppfattningen att de själva var bättre än andra människor. De trodde att deras judiska
härstamning gav dem en särskilt gynnad plats i Guds ögon.
Men Jesus klargjorde att de behövde gripas av en anda av förlåtande kärlek. Annars leddes de
uppenbarligen inte av högre motiv än de tullindrivare och syndare som de så djupt föraktade!
Jesus riktar sina åhörares uppmärksamhet på universums härskare som deras himmelske fader. Han
använder detta nya namn på Gud för att människorna skall förstå med vilken innerlig kärlek Gud
bryr sig om dem. Han påminner om att Gud frågar efter och intresserar sig för var och en särskilt.
"Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom"
(Ps 103:13).
En sådan gudsuppfattning som Bibeln ger här, är det ingen annan religion som ger. Nej, dessa får
människan att med fruktan och bävan i stället för kärleksfull förtröstan vända sig till något högre
väsen. Detta uppfattas som en ondskefull gudomlig makt som måste blidkas genom något slags
offer. Vilken skillnad mot den bild Jesus ger av en fader som i kärlek strör ut gåvor till sina barn!

Judarna hade också blivit så blinda för profeternas budskap att de inte såg den ömma gudskärlek
som fanns där. Därför upplevde människorna kring Jesus där på bergssluttningen detta tala om
Guds faderskärlek som något nytt.
Judarna ansåg att Gud älskar dem som tjänar honom. Och att tjäna honom var förstås att följa de
skriftlärdas alla olika föreskrifter. Gjorde man inte det utsatte man sig för Guds ogillande och
förbannelse måste drabba en. Men så är det inte alls, förklarade Jesus, utan alla, både onda och
goda, möts av hans kärleks solljus. Det skulle ni ju kunna förstå från naturen själv, för Gud "låter
sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga" (Matt 5:45).
Det är ingen slump att jorden år efter år frambringar sin gröda alltefter som den rusar fram i sin
bana runt solen. Gud har själv fastställt himlakropparnas rörelse. Det är genom hans allmakt som
sommar och vinter, sådd och skörd ständigt växlande följer på varandra. Gud har genom sitt Ord
skapat växtligheten med dess blomstertid som sommaren för med sig. All vår tid, solskensstunder
såväl som regnskurar, har vi fått oss anförtrodd av honom. All den goda mat som jorden
frambringar är gåvor från honom.
Gud har också makt att i sin nåd förnya oss från att vara kantiga och osympatiska till att bli som han
är. Vi kan bli vänliga och sympatiska mot alla, inte bara mot våra vänner utan också mot dem som
verkligen är otrevliga och obehagliga att ha att göra med. "Vi var ju också själva en gång dåraktiga,
olydiga och vilsegångna, slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska och
avund, vi var avskyvärda och vi avskydde varandra. Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek
till människorna blev uppenbarad, räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga
gärningar, utan därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder och
förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår Frälsare, har han låtit Anden strömma
över oss, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Jag vill att du skall inskärpa detta, så att de som
tror på Gud vinnlägger sig om att utföra goda gärningar" (Tit 3:3-8). De som ärver Guds egenskaper
är Guds barn. Det är inte de jordiska förhållanden som vi fötts i och inte heller någon religiös status
som vi nått som avgör om vi är Guds barn. Det är kärlek, en kärlek som inte utesluter någon
människa, som visar om vi verkligen är födda av Gud. Människor som inte är helt stängda för Guds
Ande är mottagliga för vänlighet. De kanske ger tillbaka med samma mynt om någon är hård mot
dem, men de kommer att visa kärlek mot dem som visar dem kärlek. Det är bara Guds Ande som
kan ta emot hat och ge kärlek tillbaka. Att visa vänlighet mot den som är elak och otacksam, att dela
med sig utan att förvänta sig att få något tillbaka – det är bevis på att man tillhör den himmelske
Faderns familj.
"Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig!" (Matt 5:48)
Dessa ord kommer som en slutsats till vad som hittills sagts i Bergspredikan. Jesus har beskrivit
Guds osvikliga kärlek och omsorg och uppmanar nu sina åhörare att ta efter denna fullkomlighet.
Eftersom er himmelske Fader är god mot de otacksamma och onda och har böjt sig ner för att hjälpa
er, därför, förklarade Jesus, kan ni bli lika honom i ert sätt att vara. Varken människor eller änglar
skall behöva anmärka på något hos er. Villkoret för att få del av det eviga livet genom Guds nåd är
exakt samma nu som det var från början i Paradiset – fullkomlig harmoni med Gud och hans lag.
Både Gamla och Nya testamentet lägger samma vikt vid ett heligt liv. Och detta är inte något som
vi inte kan klara av! Nej, varje bud och uppmaning Gud ger är samtidigt ett löfte och en möjlighet.
Gud kan hjälpa oss att bli lika honom, om vi bara inte vägrar att följa hans råd och motarbetar hans
nåd. Guds kärlek till oss är i sanning otroligt stor. När vi i någon mån börjar begripa det tänds också

vår kärlek till honom. Till och med en enveten motståndare till Gud kan påverkas, och bli ett Guds
barn, när han får klart för sig hur fantastiskt underbar Jesus egentligen är och vilken kärlek han har
till syndiga människor redan innan de tagit emot honom. Gud använder inga tvångsmetoder. Kärlek
är det enda han använder för att befria människor från det onda. Genom kärlek övervinner han
fiendskap så att den förbyts i tillgivenhet. Genom kärlek väcker han tro hos den otroende. Genom
kärlek får han den som tycker sig vara något förmer att också sätta värde på andra.
Judarna hade mödosamt kämpat för att på sitt eget sätt nå religiös fullkomlighet men misslyckats.
Jesus hade redan varnat dem att deras rättfärdighet aldrig skulle kunna godtas i himmelriket. Nu
pekar han i stället på den slags rättfärdighet som alla som kommer med i himmelriket måste ha.
Genom hela Bergspredikan beskriver han rättfärdighetens frukter. Här i en kort mening visar han
vad rättfärdigheten består av och vad som är dess källa: "Var fullkomliga, såsom er fader i himlen
är fullkomlig!" Guds lagar är inget annat än en beskrivning av hurudan han är som har fastställt
dem. På så sätt förstår vi vem Gud är. Gud själv är det fullkomliga väsen som vi kan ana bakom
hans lagar.
Gud är kärlek. Som ljusa glada solstrålar flödar hans kärlek ut till alla varelser han skapat. Att ge ut
hör ihop med Gud. Hans liv består i ett utflöde av osjälvisk kärlek. Hans lycka ligger i att som en
god fader se till sina barns bästa. Jesus uppmanar oss att vara fullkomliga som vår himmelske Far.
Vi skall vara ljuskällor som sprider välsignelse i vår närmaste omgivning, på samma sätt som han
gör det i hela universum. Vi har ingen egen lyskraft, vi skall bara reflektera Guds kärleks ljus. Med
lånad godhet kan vi i vår krets vara fullkomliga så som vår himmelske Fader är fullkomlig i sin.
Jesus sade att vi skulle vara fullkomliga som vår Fader. Blir vi Guds barn, ärver vi också hans
egenskaper. Vi kan inte undgå att bli lika honom. Varje barn får sitt liv genom sin far. Blir vi Guds
barn, födda av hans egen Ande, så får vi också vårt liv genom Gud. I Kristus "har hela den
gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning" (Kol 2:9). Hans liv skall också bli synligt
i våra dödliga kroppar och få oss att handla på samma sätt som han och utveckla samma karaktär i
oss som han har. Då kommer vi att leva i fullständig harmoni med Guds lag som Jesus uppenbarade
den, en lag som ger nytt liv eller med psalmistens högtidliga ord "vederkvicker själen" (Ps 19:8).

Sant tjänande
"VAR noga med att inte göra era fromma gärningar i andra människors åsyn för att de skall lägga
märke till er" (Matt 6:1)
Jesu undervisning i Bergspredikan var en formulering i ord av det hans liv i tysthet hade
demonstrerat. Folk hade uppmärksammat den undergörande makt Jesus hade. Men ingen fattade
varför han inte använde den för att skaffa sig det som allmänt ansågs höra till livets goda. Jesus
handlade på ett sätt som var diametralt motsatt judarnas. Dessa gjorde anspråk på att inrätta hela sitt
liv i helig vördnad för lagen. Men egentligen jagade de bara själviskt och litet skrytsamt efter status.
Nu måste Jesus i klartext tillrättavisa dem att själviskhet faktiskt innebär överträdelse av lagen. Jesu
förmaningar med jämförelser mellan sin egen och fariseernas livsstil är tidlösa och passar
människor av alla folkgrupper, för den anda som var så typisk för fariseerna förekommer mer eller
mindre överallt.

På Jesu tid utgjordes fariseernas liv av en oupphörlig strävan att tillskansa sig himlens ynnest som
på ett övernaturligt sätt skulle garantera dem jordisk ära och rikedom. Dygden måste få sin
materiella belöning, ansåg de. Samtidigt paraderade de med fromma gärningar också inför folket,
för att göra ett gott intryck och grundmura sitt heliga rykte.
Jesus angrep deras hyckleri och förklarade att Gud inte går med på något sådant tjänsteförhållande.
De smickrande glosor och beundrande blickar de så begärligt tog emot skulle bli deras enda lön
någonsin. "När du ger allmosor", sade Jesus, "låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge
din allmosa i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:3, 4). Jesus
menade inte därmed att alla goda gärningar alltid måste hemlighållas. Aposteln Paulus skrev under
den helige Andes ledning om den självuppoffrande generositet som de kristna i Makedonien gav
prov på. Han stack inte under stol med det. Han berättade att det var Guds nåd som arbetade i dem.
När andra fick veta det blev de också inspirerade till samma frikostiga anda. Till församlingen i
Korinth kunde Paulus skriva: "Er iver har sporrat de flesta här" (2 Kor 9:2).
Jesu egna ord var otvetydiga. Välgörenhet skall inte utföras med avsikt att åstadkomma vackra
kommentarer. Äkta gudaktighet gör aldrig något väsen av sig. Den som fikar efter beröm och suger
på det som en söt karamell är ingen riktig kristen. Det goda som Jesu efterföljare gör är inte för
deras egen berömmelse. Det sker till Guds ära. Det är ju han som står bakom det och inspirerar till
det med den helige Ande. Är vi uppfyllda av Jesu undervisning har vi alltid ett ord av lovprisning
och tacksamhet till Gud på våra läppar. Det som tankarna kretsar kring är inte hur ber jag, hur ger
jag, hur utför jag mina plikter, hur självförnekande är jag. Vi framhåller inte oss själva i våra
samtal. Det blir mer av Jesus. Han blir vårt centrum.
När vi hjälper någon måste det vara för att vi vill bry oss om, visa ömhet och kärlek, inte för att
framhäva oss själva. Medmänsklighet utan baktankar och oskrymtad gudsdyrkan är vad Gud vill ha.
Det är sant att vi inte skall koncentrera oss på en eventuell belöning utan osjälviskt planera för de
positiva insatser vi kan göra. Allt som utförs i en sådan anda får ändå till slut sin gottgörelse. "Då
skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig." Gud själv, gemenskap med honom, är den stora
belöningen. Allt annat innefattas i den. Ju mer vi inrättar vårt liv efter Guds plan med människan
desto högre kommer vi att värdera denna belöning, eftersom våra intressen alltmer smälter samman
med Guds. När vi överlämnar oss åt Gud och uppoffrar oss för att fylla människornas behov
kommer Gud oss nära.
Alla som låter Guds välsignelser strömma från det egna livet till andra får själva en rik belöning.
Bergssluttningar och slättland som genomkorsas av bäckar och åar på väg till havet förlorar
ingenting på att vattnet täcker en del av marken. Vattendragen som rinner förbi lämnar sin gåva av
grönska och fruktbarhet och ger hundrafalt igen. När marken bränns brun under den heta
sommartorkan markerar ett grönt bälte flodens väg genom landskapet. Den dal som öppnar sig för
att föra bergens skatt till havet kläds i färgsprakande fägring, en bild på hur Guds nåd välsignar var
och en som öppnar sig för att föra den ut i världen.
”Om du delar med dig av din nödtorft åt den hungrige och mättar den som är i betryck, då skall ljus
gå upp för dig i mörkret, och din natt skall bli lik middagens sken. Och Herren skall ständigt leda
dig. Han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Och du skall vara lik
en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter” (Jes 58:10-11).

Delad glädje är dubbel glädje. Genom att göra något för andra upplever vi själva en dubbel
välsignelse. Genom Guds nåd lär vi oss att tänka på andra och livet blir mycket rikare.
Omtänksamhet i det tysta för människor mycket närmare varandra, och leder dem också närmare
honom som är all godhets källa. Små handlingar i kärlek och självuppoffring som kommer lika
naturligt som blommornas vackra dofter formar en inte oväsentlig del av livets lycka. Även om
ingen nu lägger märke till det, kommer det en gång att stå klart för alla, att när vi sett till andras
bästa framför våra egna intressen, är just det beviset på att vi hör ihop med honom som är
härlighetens kung, som var rik men blev fattig för vår skull.
De goda gärningarna kan väl ha utförts i skymundan. Men karaktärsutvecklingen hos den som gjort
dem går inte att gömma. Lever vi helhjärtat som Jesu efterföljare kommer den himmelska frid som
Anden ger oss att märkas. Gud ser också vad vi gör genom Kristi nåd och visar sitt erkännande av
det. Han ger oss ytterligare gåvor när vi gör ett förståndigt bruk av dem vi fått. Om vi försöker följa
ett kristet livsmönster och gör det som är gott, kommer vi i den tillkommande världen att få se en
god skörd av vad vi sått. Det som påbörjas i jordelivet når sin fullkomning i det högre och heligare
liv som varar i evighet.
"När ni ber, skall ni inte göra som hycklarna!" (Matt 6:5)
Fariseerna hade fastställda bönetider. Var de då än befann sig, och ofta var det ute på gatan eller vid
marknaden mitt i det brådskande människovimlet, började de med hög röst recitera sina
böneramsor. Jesus sparade inte på kritiken mot denna slags gudstjänst som bara var ägnad att dra
uppmärksamheten till dem själva. Men han fördömde inte offentlig bön. Själv bad han ju både med
lärjungarna och inför de stora folkmassorna. Men det finns personliga böneämnen som inte hör till
den offentliga bönen. Det visade han också. När vi har vår enskilda andaktsstund bör våra böner
inte nå andras öron än vår bönhörande Gud. De är inte till för att stilla någons nyfikenhet.
"När du ber, gå då in i din kammare." Se till att du har någon plats där du kan vara för dig själv och
be! Jesus hade särskilda platser dit han brukade gå för att få vara ensam med Gud. Det behöver vi
också. Det behöver inte ordnas på något märkvärdigt sätt, men det är viktigt för oss att ofta dra oss
undan någonstans där vi i lugn och ro kan vara med Gud.
"Be sedan till din fader som är i det fördolda.” I Jesu namn kan vi närma oss Gud med ett barns
tillförsikt. Ingen människa behövs som medlare. Genom Jesus kan vi öppna oss för Gud, säkra på
att han förstår och älskar oss. I den enskilda bönevrån, där inget annat öga än Guds kan se oss och
inget annat öra än Guds kan höra oss, där kan vi utgjuta våra hemligaste önskningar inför vår
godhjärtade Fader. I själens tystnad får vi svar av den röst som aldrig sviker en människa som ropar
i nöd.
"Herren är rik på medlidande och barmhärtighet" (Jak 5:11). Han väntar med oförtröttlig kärlek på
att få höra den skuldtyngdes bekännelse, och att få acceptera hans ånger. Som en mamma väntar på
ett leende från sitt barn längtar han efter att vi på något sätt skall uttrycka vår tacksamhet. Han vill
låta oss förstå hur innerligt hans fadershjärta längtar efter kontakt med oss. Han inbjuder oss
överlämna oss åt honom – att komma med våra problem till hans sympati, vår sorg till hans tröst,
vår svaghet till hans styrka, vår sjukdom till hans läkedom, vår fattigdom till hans överflöd. Aldrig
har någon behövt bli besviken som har kommit till honom.

”Jag sökte Herren, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig. De som
skådar upp till honom strålar av fröjd, och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. Här är en
betryckt som ropade, och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår
sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god.
Säll är den man som tar sin tillflykt till honom” (Ps 34:5-9).
Om du ropar till Gud från djupet av ditt hjärta och omtalar dina behov och vädjar om hjälp gör du
det inte förgäves. "Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig." Med Jesus som vår
daglige följeslagare kommer vi att uppleva att den osynliga världens makt är med oss. Umgänget
med Jesus gör oss mer och mer lika honom. Vårt liv förändras. Det blir härligare och mer äkta. Steg
för steg förbereds vi för det himmelska och fylls av en allt starkare andlig iver och längtan. Allt
eftersom vi umgås med Jesus i bön lär vi oss också att bedja med större visshet. Detta slår igenom
också i vårt vardagsliv. När vi går in för att varje dag målmedvetet be Gud om hjälp och stöd får vi
förmåga att bättre avgöra vad som är rätt och riktigt att göra i olika situationer och vi vågar lägga
sådana planer för vårt liv som ärar och upphöjer Gud. Det blir angeläget för oss att ständigt söka
Guds gemenskap. Genom att förena den inspiration vi får i böneumgänget med personliga
ansträngningar kan vi öva upp oss dels i att förstå våra medmänniskors problem så att vi kan visa
omtanke och medkänsla på bästa sätt, dels i att själva bevara själslugnet under alla omständigheter.
Genom att hålla kanalen till Gud öppen kan vi i vårt umgänge med andra människor förmedla något
av det själslugn som kommit oss till del. När vi vänder oss till Gud ger han oss ett ord i rätt tid, så
att vi kan vittna för honom och uttrycka vår tacksamhet till honom. Han lär oss att sjunga med i
änglarnas lovsångskör. I varje livssituation kommer ljuset från Frälsaren som är med oss att lysa
upp vägen. Yttre svårigheter kan inte rubba den som tror på Jesus.
"När ni ber, skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna!" (Matt 6:7)
Hedningarna trodde att deras böner hade en inneboende magisk kraft som kunde försona deras
synder. Ju längre bön desto större kraft. Om det nu var så att de genom egna ansträngningar kunde
bli heliga, då skulle de verkligen ha något att glädjas och yvas över. Denna uppfattning om bön är
konsekvensen av den vilseledande princip som genomsyrar alla falska religionssystem, nämligen att
det är möjligt att göra bot för sin synd. Fariseerna hade införlivat denna syn på bön i sin version av
judendomen. Nu för tiden betraktar stora grupper fortfarande bön på det sättet, till och med många
som kallar sig kristna.
Att läsa vissa fastställda böner utan att kännas vid något behov av Gud är att "rabbla tomma ord
som hedningarna" .
Bön är ingen botgöring för synd. Bön har inget värde och ingen kraft i sig själv. Den mest
sprakande ordskatt betyder inget i jämförelse med en outtalad helig längtan. Vältaliga böner är helt
meningslösa om de inte uttrycker människans verkliga tankar och önskningar.
Men trons bön är när vi utan dubbelmoral ger uttryck för vad vi innerst inne upplever oss behöva, så
som vi skulle be en vän om en tjänst och vänta oss att få den. Gud är inte angelägen om våra
ceremoniella hövlighetsfraser. Men som vår ömsinte Fader uppfattar han ett sorgset hjärtas stumma
skrik i syndanöd och hjälplöshet.
"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna!" (Matt 6:16)

Den fasta Bibeln uppmanar till betonar inte det yttre. Den stannar inte vid att avstå från mat, och klä
sig i säckväv och strö aska i håret som seden var bland judarna. Den som fastar i uppriktig sorg över
begångna synder eftersträvar inte uppmärksamhet med det. Avsikten med den fasta Gud påbjuder är
heller inte att plåga kroppen för själens synd. I stället skall den hjälpa oss att inse att synd verkligen
är något allvarligt. Och den skall vara ett tecken på att vi förstår vår situation inför Gud och tar emot
hans förlåtelse genom nåd. Genom profeten Joel hade Gud uppmanat Israels folk att fasta, men då
att "riva sönder" sina hjärtan och inte sina kläder (Joel 2:12, 13). Det hade en andlig innebörd.
Att försöka med botgöring är totalt lönlöst för oss. Vi skall inte inbilla oss att vi kan köpa oss en
plats bland de heliga – genom fromma gärningar förtjäna den. När Jesus tillfrågades: "Vad skall vi
göra för att utföra Guds verk?" (Joh 6:28) så svarade han: "Detta är Guds verk: att ni tror på honom
som han har sänt" (Joh 6:29). Ånger och bättring innebär att vända huvudintresset från sig själv till
Jesus. När vi tar emot Jesus så att hans liv kommer till uttryck i vårt liv genom vår tro på honom, då
utför vi Guds verk med dess goda gärningar. Men alla goda gärningar gör vi eftersom Jesus redan är
med oss, inte för att locka honom till oss.
Jesus sade: "När du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du
fastar, utan bara din fader i det fördolda" (Matt 6:17, 18). Allt som görs till Guds ära skall upplevas
som roligt, inte trist och tråkigt. Kristendom har inget med dysterhet att göra. Om de kristna med
sina sura miner ger intryck av att deras Herre inte är tillräcklig för dem, ger de en dålig bild av Jesus
åt världen och ger Guds fiender anledning att triumfera. Även om de i ord bekänner Gud som sin
Fader, ger de genom sin sorgsna uppsyn intryck att vara övergivna, föräldralösa barn.
Jesus vill att vi skall visa hur tilltalande det är att tjäna honom – för det är det ju. Gå med dina
problem och sorger till din förstående Frälsare, lägg dina bördor vid korsets fot. Sedan kan du
fortsätta jublande över hans kärlek, hans som har älskat dig från första början. Ingen människa
behöver känna till dina hemliga samtal med Gud. Men resultatet av Andens verk i dig kommer att
bli uppenbart, för din Fader, som ser i det fördolda kommer att belöna dig.
"Samla inte skatter här på jorden!" (Matt 6:19)
Jordiska rikedomar har inget bestående värde. Tjuvar stjäl. Skadeinsekter förstör. Eldsvådor och
naturkatastrofer ödelägger. Inte nog med det. Bekymren om dessa jordiska skatter tar sinnet så helt i
anspråk att det inte blir plats för något andligt. Jesus säger: "Där din skatt är, där kommer också ditt
hjärta att vara" (Matt 6:21).
På Jesu tid behärskades människan allmänt av penningbegär. Världslighet hade trängt ut den sanna
gudstron. Vi befinner oss i en liknande situation. Vinningslysten materialism har ett förhäxande
inflytande. Ärlighet och hänsyn hör till undantagen. Men korruption och kris låter inte vänta på sig.
Att tjäna Djävulen befriar inte från tröttsamt knog, utan det medför bekymmer och tråkigheter. Och
de skatter man kämpar för att samla här på jorden varar bara en kort tid.
Jesus erbjuder däremot något av varaktigt värde. "Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask
förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att
vara." Jesus uppmanar dig att samla din skatt. Det ligger i ditt intresse att du får en skatt i himlen.
Inget annat du äger kan förbli ditt. Men den himmelska skatten är oförgänglig. Varken eldsvåda
eller översvämning kan förstöra den, varken mal eller mask kan skada den och inte heller kan någon
bedragare förskingra den. Den är ju i förvar hos Gud själv.

Paulus skriver till de kristna i Efesos med en bön att Gud skall hjälpa dem att se denna skatt: "Må
han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv
han ger oss bland de heliga" (Ef 1:18). Att få vara bland de heliga är i sig en skatt, och det är att
själv få vara del av en skatt. De som
Jesus har köpt med kärlek och förödmjukande lidande är hans dyrbara skatt. Han har gjort dem rena
och fullkomliga. Sakarja profeterar om de återlösta som "ädelstenar i en krona" (Sak 9:16). Vi får
vara ädelstenar som strålande i härliga färger återspeglar ljuset som utgår från härlighetens källa,
Jesus Kristus själv. Vilken förmån vi har fått att tillsammans med honom ta del i frälsningsverket
och sedan dela fröjden över den rikedom som hans död och lidande har vunnit.
Paulus skriver till de kristna i Thessalonike: "Vem är vårt hopp, vår glädje, vår stolta segerkrans
inför vår herre Jesus vid hans ankomst om inte ni! Ja, ni är vår ära och glädje" (1 Thess 2:19, 20).
Det är en sådan skatt Jesus uppmanar oss att samla. Frälsta människor är livets verkliga skörd. När
vi säger och gör saker som leder människor mot himlen, när vi uppmuntrar dem att lära känna Jesus
och bli lika honom, då samlar vi på den himmelska skatten.
"Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara" (Matt 6:21). Genom att investera för
andras bästa blir du själv berikad. Satsar du pengar och tid på evangelium blir det naturligt för dig
att ägna mer av ditt intresse och dina böner åt detta arbete och de människor som nås av evangeliets
inbjudan. Du lär dig tycka mer om människor och känner behov av att ivrigare söka Gud för att
kunna hjälpa dem så bra som möjligt. Detta engagemang påverkar dig själv mycket positivt. Ditt
eget andliga liv blir mycket rikare. När slutligen den dag kommer då alla jordiska skatter förgås, får
den som har samlat himmelska skatter se den vinst hans liv fört med sig. Har vi varit Jesus trogna
kommer vi att få vara med om något underbart när alla samlas runt den stora vita tronen. Vi
kommer att få träffa människor som vi fått vara med att leda till frälsning och dessa har vunnit
andra, som i sin tur har vunnit andra. En stor skara som räddats in i trygghetens hamn som resultat
av våra bemödanden. Det blir ett jubel inför Jesus som fortgår i all evighet. Vilken glädje för den
som vittnat om frälsningen att se dessa frälsta i härlighet tillsammans med Frälsaren! Himlen
kommer att vara en oändligt rik skatt för dem som varit trogna att vinna själar!
”Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns däruppe där Kristus sitter på
Guds högra sida” (Kol 3:1).
"Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus" (Matt 6:22)
Ett ogrumlat öga, en helhjärtad hängivenhet till Gud, är det villkor Jesus ställer upp för oss. Det
gudomliga ljuset blir ditt om du anstränger dig att ta reda på Guds vilja och följer den vad det än må
kosta. Verklig kristendom börjar först när allt kompromissande med synd har upphört. Då upptas
vårt sinne helt av önskan att följa Jesus. Vi kan utbrista som aposteln Paulus: "Men ett är säkert: Jag
glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot
målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus." – "Ja, jag
räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre
Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen
för att vinna Kristus" (Fil 3:13, 14, 8). När ögat grumlas av egenkärlek tränger inget ljus in. "Om
ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp" (Matt 6:23). Det var detta förödande mörker
som svepte in judarna i deras envisa otro. Det var det som gjorde att de inte kunde inse vad Jesus
gjorde för att rädda dem från deras synd.

Vi faller för frestelser när vi är obeslutsamma och inte tar itu med tvivel som smyger sig på oss, när
vi inte riktigt på allvar litar på Gud hela tiden. När vi inte väljer att obetingat stå på Guds sida
grumlas vårt liv av mörker. Har vi förbehåll och vissa undantag i vårt beslut att tjäna Gud, blir det
lätt för Satan att leda oss vilse med sina frestelser. Han vet att om han bara kan grumla vår syn och
vision så att vårt inre öga, trons öga, inte ser Gud, så hjälper inga barrikader mot synd längre. Om vi
domineras av något syndigt begär är detta ett symtom på att vårt andliga liv är angripet. Ju mer vi
tillfredsställer vårt begär desto mer främmande kommer vi att känna oss inför Gud. När vi följer den
väg Satan utstakat faller det ondas mörka skuggor över oss. Varje steg leder in i djupare mörker,
som ingen andlig klarsyn längre genomskådar.
Det är med trons öga precis som med det vanliga biologiska ögat. Stängs ljuset ute förloras
synförmågan till slut. Då blir allt nattmörka dimmor som inte ens den klaraste middagssol kan
skingra. Aposteln Johannes använder detta uttryckssätt när han skriver om Guds kärleksbud som
ljuset, ”men den som hatar sin broder är i mörkret; han vandrar i mörkret och vet inte vart han går,
ty mörkret har gjort hans ögon blinda” (1 Joh 2:11). Den som konsekvent håller sig till det onda och
underlåter att se vad Gud i sin kärlek vill, tappar intresset för sådant som är gott och uppbyggligt.
Längtan efter Gud slocknar hos honom. Själva förmågan att ta emot himmelskt ljus går förlorad.
Guds erbjudande om nåd går ut till honom med samma ljusa kärlek som alltid. Men de förblindade
ögonen lägger inte märke till det. Nådens ögon talar till döva öron.
Gud överger inte en enda människa så länge det finns något som helst hopp om räddning för henne.
Det är människan som vänder sig bort från Gud, inte tvärtom. Vår himmelske Fader visar oss
medkänsla och varnar oss och vädjar till oss ända tills det har gått så långt att allt han gör är helt
förgäves. Ansvaret vilar på oss själva. Genom att stå emot Guds Andes maning idag blir det lättare
att tillsluta ögonen för ännu större ljus nästa gång. Faran är att vi så småningom blir alltmer
förhärdade, så att vi till slut inte alls påverkas av Guds Ande. Då är till och med det ljus vi tycker
oss ha inget annat än mörker. Den kunskap om Gud och hans vilja vi fortfarande har, har blivit så
förvänd att den grumlar vårt inre öga. Den bidrar till själens mörker.
Ingen kan tjäna två herrar (Matt 6:24)
Jesus säger inte här att man inte skall tjäna två herrar utan att man inte kan. Materialism och
kristendom har ingenting gemensamt. Vid skiljelinjen mellan de två varnar den kristnes samvete
honom att inte ge efter för själviska intressen. Men den världsligt sinnade passerar styrd av sin
själviskhet gränsen för vad Gud kan acceptera. På ena sidan finner vi alltså dem som tjänar Gud och
inte sig själva. På den andra sidan finner vi dem som tjänar mammon* och tillfredsställer sig själva
med dess goda, dem som låter klädmodets nycker utmana lustarna och som tar del i allehanda
utsvävningar och tvivelaktiga nöjestillställningar. Här måste den kristne säga nej.*Det judiska
uttrycket för denna världens rikedom.
Ingen kan vara neutral. Det finns inte någon slags mellanklass som varken tjänar Gud eller Satan.
Kristus vill leva sitt liv i sina efterföljare – utöva sitt inflytande genom deras sinnesförmögenheter
och handla inom ramen för deras förmågor. För att detta skall kunna ske måste de naturligtvis
underordna sig hans vilja och samarbeta med hans helige Ande. Så kan Kristi liv komma till uttryck
i dem. Paulus beskriver sin erfarenhet sedan han överlämnat sig att leva för Gud: ”Jag lever, fast
inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig” (Gal 2:20).

De som inte överlämnat sig fullständigt åt Gud befinner sig under en annan makts kommando, som
styr på ett helt annorlunda sätt. Genom att bara halvhjärtat försöka tjäna Gud blir de i stället
effektiva redskap åt mörkrets härskaror. De gör anspråk på att kämpa på Guds sida men låter sig
engageras på Satans sida och visar sig vara Guds fiender. De sviker sitt heliga ansvar. De blir en för
bindelselänk mellan Satan och Guds lojala kämpar, och Satan använder dem hela tiden för att locka
fler över till sin sida.
Det ondas starkaste fäste i världen består inte i samhällets utslagna, försupna stackare eller i dem
som öppet anlägger en omoralisk livsstil. Utan de är farligast som i största allmänhet verkar ärliga
och uppriktiga men som ändå omhuldar något enstaka dåligt karaktärsdrag. Deras exempel leder lätt
sådana på avvägar som i tysthet verkligen brottas med frestelser och står och väger vid ett
avgörande. Den som värderar heder och ära högt men ändå medvetet överträder något av Guds bud
har förvandlat det bästa hos sig till en syndens snara. Intelligenta, generösa och sympatiska
människor kan bli Satans lockfåglar och leda andra över ruinens brant, både med avseende på detta
livet och det tillkommande.
”Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek
i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter
med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men
den som gör Guds vilja består för evigt” (1 Joh 2:15-17).
Bekymra er inte (Matt 6:25)
Han som är upphovet till ditt liv är medveten om ditt behov av mat att leva av. Han som skapat
människokroppen vet att du behöver kläder till den. Skulle inte han som skänkt oss den största av
alla gåvor, också skänka oss allt som behövs för vårt uppehälle? Jesus gör sina åhörare
uppmärksamma på fåglarna som drillar sina lovsångstoner utan bekymmer för framtiden. ”Se på
himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte in i lador, men er himmelske Fader föder
dem.” Så ställer han frågan: ”Är inte ni värda mycket mer än de?” (Matt 6:26). Inte en enda sparv
faller till marken utan att Gud bryr sig om det. Ingen människa trycks ner utan att Jesus vet det. Han
är med oss överallt och lägger märke till varje tår. Han överger aldrig någonsin den som satt sin lit
till honom.
Backar och ängar är prydda med blommor. Daggpärlor glittrar vackert på dem i morgonsolen. Jesus
kan peka ut över detta storslagna natursceneri och säga: ”Se på ängens liljor, hur de växer” (Matt
6:28). Deras lyster och vackra färger kan väl i någon mån efterliknas av skickliga människor. Men
vem kan ge liv åt en enda blomma eller ett enda grässtrå? Varje ört har fått sitt liv av samma makt
som placerat stjärnevärldarna i höjden. Samma livsström från Guds hjärta pulserar i allt skapat.
Ängsblomstren är klädda i en rikare dräkt än någon jordisk kung varit utsmyckad i. ”Om nu Gud
ger sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då
inte ha kläder åt er, ni trossvaga?” (Matt 6:30).
Det är samma Herre som skapat blommorna och gett fåglarna förmåga att sjunga som säger: ”Se på
himlens fåglar” och ”se på ängens liljor”. I naturen kan vi lära mer av Guds vishet än vad
vetenskapen känner till. Gud talar till dig på ett blomsterspråk som du bara kan tyda om du litar på
honom och befriar dig från självupptagenhet och nedbrytande stress. Varför har han överhuvudtaget
gett dig sjungande fåglar och doftande blommor att njuta av? Är det inte ett bevis på hans
överflödande faderskärlek? Vill han inte göra ditt liv glatt och trevligt? Allt vad du behöver för ditt

livsuppehälle kunde du ju ha fått utan vare sig blommor eller fåglar. Men Gud vill inte begränsa
sina gåvor till ditt existensminimum. Han har fyllt din omgivning med mycket vackert som ett bevis
på att han älskar dig, han som själv i sin härlighet vida överstiger skönheten hos allt skapat
tillsammans. Om han nu med sådan oändlig sinnrikhet slösat med sin prakt i naturen för att ge dig
glädje och lycka, kan du då tvivla på att han vill ge dig allt annat du behöver?
”Se på ängens liljor!” Varje blomma som slår ut i solskenet följer samma naturlagar som de
himmelska världarna styrs av. Hur vackert, okomplicerat och bekymmersfritt är inte blomlivet! Det
är en gudomlig vägvisare till Kristi kärleksfyllda liv. Han som har format blomlivet önskar ännu
mycket mer forma våra liv att med himmelsk inspiration bli Kristuslika.
Jesus riktar uppmärksamheten på hur liljorna växer. Hur de stiger upp ur den kalla mörka jorden
eller åkantens gyttja med sina rena, prunkande blommor. Vem skulle drömma om dessa möjligheter
till obeskrivlig skönhet om han stod där med liljans hårda bruna lök i handen? Men det liv Gud har
lagt ner där utvecklar sig när han kallar på det med regn och solsken, och människan kan inte annat
än fascineras av den vishet som måste ligga bakom ett sådant naturens under. Så kan också Guds liv
utvecklas i varje människa som låter sig påverkas av den nåd som lika frikostigt som regn och
solsken ges åt alla. Det är Guds Ord som skapar blommorna och samma Ord kan frambringa
Andens frukt i dig.
Gud verkar med kärlek. Han har omgett dig med allt det vackra för att du skall förstå att meningen
med ditt liv här på jorden inte bara är att slita och släpa för brödfödan. Avsikten är också att du,
precis som blommorna lyser upp, skall sprida gudomligt ljus och kärlek till dina medmänniskor och
göra dem glada.
Ni som har barn, låt dem lära sig något från blommorna. Tag med dem ut och lär dem att läsa Guds
kärleks ABC i naturens bok. Förknippa fåglar och blommor med tanken på Gud. Lär barnen att allt
vackert och angenämt är bevis på Guds kärlek till dem. Förmedla er gudstro till barnen genom att
framställa den vacker och attraktiv. Låt alltid vänlighetens lag råda över era läppar.
Förklara för barnen att genom Guds stora kärlek så kan också de växa och utvecklas i harmoni med
hans plan. Lär dem att han önskar att deras liv skall återspegla himmelsk skönhet som blommorna.
Berätta också för dem när de plockat en vacker blombukett att han som gjort blommorna är ännu
mycket vackrare än vad blommorna är. Då kommer de små barnasjälarna att utvecklas och växa upp
stödda av honom, precis som små blomskott som slingrar sig kring blompinnen. Han som är
alltigenom skön kommer att bli som en god vän och kamrat för dem som de umgås med varje dag.
Deras liv kan då bli goda och rena som hans.
Sök först hans rike (Matt 6:33)
Folkmassorna som lyssnar på Jesus väntar fortfarande ivrigt att han skall ta upp frågan om politisk
frigörelse och förklara sig villig att återupprätta det israeliska kungariket. Medan Jesus öppnar
himlens skattkammare för folket, är den viktigaste frågan för många huruvida de skall kunna dra
någon nytta av Jesus för sin karriär. Jesus bemöter dem och visar att de är precis som hedningarna
runt omkring dem i sitt jagande efter jordiska framgångar och fördelar. De lever ju som om det inte
fanns någon Gud som vårdar sig om sina skapade varelser! Med följande ord tillrättalägger Jesus
deras prioritering av det materiella: ”Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader
vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra

också” (Matt 6:32, 33). Jag har kommit för att inbjuda er till kärlekens, rättvisans och fridens rike.
Öppna era hjärtan och ta emot detta rike. Gör det till ert främsta intresse. Trots att det är ett andligt
rike behöver ni inte vara rädda att era timliga behov inte skall tillgodoses. Om ni beslutar er för att
verkligen tjäna Gud, så kommer han att förse er med vad ni behöver. Han har ju all makt i himlen
och på jorden.
Visst måste vi arbeta och planera. Jesus befriar oss inte från det. Men han försöker lära oss att sätta
Gud främst i allt. Vi skall inte ägna oss åt sådana affärer eller nöjen eller andra saker som hindrar
utvecklingen av vårt kristenliv. Genom Paulus uppmanas vi att tänka på Gud bortom och över allt
engagemang jordlivet kräver: ”Var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och
glatt, det gäller ju Herren och inte människor” (Ef 6:6, 7).
Under sin tid på jorden gav Jesus värde åt alla livets plikter genom att demonstrera inför
människorna att de kunde utföras till Guds ära i överensstämmelse med hans vilja. Om vi följer
hans exempel försäkrar han oss att vi skall få allt vad vi behöver i detta livet. Och det gäller under
livets alla förhållanden vare sig vi är fattiga eller rika, sjuka eller friska, låg- eller högutbildade. Hur
svag en människa än må vara så omsluts hon av Guds eviga armar när hon anropar honom om hjälp.
Allt som i världen kallas dyrbart kommer att förgås, men den som lever för Gud kommer att bestå
tillsammans med honom. ”Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja
består för evigt” (1 Joh 2:17). Guds stads gyllene portar kommer att öppnas för dem som under
jordelivets bedrövelser lärde sig att söka Gud för att få tröst och ledning. Änglarna kommer att
sjunga välkomstsånger för dem och de kommer att bjudas på frukten från Livets träd.
”Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar, skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt
fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare” (Jes 54:20).
Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. . . var dag har nog av sin egen plåga (Matt 6:34)
När du har beslutat dig för att följa Gud behöver du inte oroa dig för morgondagen. Du tjänar ju
honom som känner dig allt från början till slut. I sin allmakt överblickar han morgondagen på ett
sätt som inte du kan göra. Därför skall vi inte avskärma oss från Gud och söka lycka och framgång
på egen hand. Det blir en börda Gud aldrig lagt på oss som vi då själva försöker bära utan hans
hjälp. Vi tar på oss ett ansvar som bara hör Gud till och gör på så vis faktiskt anspråk på hans plats.
Vi kan inte alltid undvika bekymmer eller alltid räkna med att gå fria från faror och förluster. Men
om vi på allvar tror att Gud älskar oss och vill oss väl, kan vi genast sluta att ängslas för framtiden.
Vi kan lita på Gud som ett barn litar på sina kärleksfulla föräldrar. Vi kan känna oss trygga, för vår
önskan att allt skall ordna sig på bästa sätt är innesluten i Guds önskan.
Jesus lovade ingen hjälp med att redan idag klara av morgondagens bekymmer. Han har sagt: ”Min
nåd är allt du behöver” (2 Kor 12:9), men liksom mannat under ökenvandringen utportionerades
dagligen, i lagom mängd för varje dags behov, så ges också hans nåd på nytt varje dag.
En dag i sänder ligger i våra händer, och den dagen skall vi se till att vi lever för Gud. Låt oss
dagligen inviga Jesus i alla den dagens planer och dela våra bekymmer med honom, för han har
omsorg om oss. ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och
inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.” – ”Ty så säger Herren, Herren, Israels helige:
'Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka'.” (Jer
29:11; Jes 30:15.) Om du varje dag söker Herren för att ständigt vara i samklang med honom

kommer du inte att behöva klaga och sörja mer. Om du varje dag i din ande väljer att vara fri och
glad i Herren kommer inte din väg att spärras av några oöverstigliga problem längre. Om du varje
dag med glädje tar emot det ok Herren i sin nåd ger dig – lydnadens och tjänandets ok – så kommer
också han att bära dina svårigheter.

Herrens bön
SÅ skall ni be! (Matt 6:9)
Den bön som brukar kallas Herrens bön nämns två gånger i Jesu undervisning. Först i
Bergspredikan till de stora folkskarorna. Sedan en gång när Jesus är ensam med lärjungarna några
månader senare. Vid det senare tillfället hade lärjungarna varit borta från Jesus en kort tid. När de
kom tillbaka till honom fann de honom i innerlig gemenskap med Gud. Det verkade som om han
inte märkte att de kom. Han fortsatte att be högt. Hans ansikte strålade av himmelsk glädje. Han var
nära den Osynlige. Det gav hans ord en levande kraft.
Lärjungarna blev starkt påverkade av det de såg och hörde. De hade redan tidigare lagt märke till
hur ofta Jesus kunde tillbringa timmar för sig själv i bön till sin Fader. Om dagarna var han
upptagen med att ta hand om människomassorna som trängdes kring honom. Dessutom måste han
oupphörligen bemöta och avslöja de religiösa lärarnas sofistikerade bedrägeri. Den oerhörda energi
han lade ner gjorde att hans mor och bröder och också lärjungarna många gånger var allvarligt
bekymrade att han skulle förstöra sig genom sitt arbete. Men efter bönetimmarna som avslutade
dagens möda kunde de lägga märke till hur krafterna på något sätt hade återvänt och frid och
harmoni omgav honom. Det var tack vare dessa timmar tillsammans med Gud som han dag efter
dag kunde fortsätta att förmedla det himmelska ljuset till människorna. Lärjungarna började förstå
sambandet mellan bönetimmarna och kraften i Jesu ord och handlingar. När de nu personligen fick
vara med om hur han bad begrep de vad bön verkligen kan vara, och hur fattigt deras eget böneliv
var. Så snart Jesus hade slutat att be, bad de honom därför att undervisa dem om bön.
Jesus kommer inte med någon ny revolutionerande böneformel. Han upprepar vad han tidigare
försökt lära dem. Det är som om han ville säga: ”Ni behöver gå på djupet med det ni redan fått höra.
Det är fyllt av mycket som ni ännu inte har förstått.”
Jesus vill inte låsa fast oss vid en bestämd ordalydelse. Han ger bara sitt eget förslag till vad han,
människa liksom vi, funnit vara ett gott exempel på hur man kan be. Orden är så enkla att ett litet
barn förstår att använda dem. Men de omfattar ändå så mycket att den skarpaste hjärna aldrig riktigt
kan förklara det. Jesus lär oss att tacka Gud, lägga fram våra behov, bekänna våra skulder och ta
emot den nåd Gud har lovat.
När ni ber skall ni säga Fader! (Luk 11:2)
Jesus lär oss att också vi skall säga Fader till hans Fader. Han blygs inte för att kalla oss bröder
(Heb 2:11). Han är så angelägen att ta emot oss som medlemmar i Guds familj, att han försäkrar oss
om vårt släktskap med Gud genom de allra första orden vi skulle använda då vi närmar oss honom,
vår fader. Det är därför han vill att vi skall säga Fader, när vi ber till Gud. Det försäkrar oss om vårt
nära förhållande till Gud.

Det ger oss tröst och uppmuntran att Gud älskar oss som sina barn, såsom han älskar Jesus. Jesus
nämnde också just det i sin sista bön för lärjungarna före sin död.
Han sade till Fadern: ”Du har älskat dem så som du har älskat mig” (Joh 17:23). Varför skall vi
tvivla och vara osäkra på att vi har en Gud som bryr sig om oss? Det var för att hjälpa dem som
hade överträtt lagen som Jesus blev människa. Han blev som en av oss för att kunna ställa allt
tillrätta för oss och ge oss ett framtidshopp. Vi har honom på vår sida däruppe i himlen. Den som
accepterar honom som sin Frälsare behöver inte känna sig som ett föräldralöst barn, ensamt med sin
syndabörda. Nu är vi Guds barn. – ”Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och
Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få del av hans härlighet.” – ”Det har ännu
inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig, kommer vi att
bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.” (1 Joh 3:2; Rom 8:17.)
Första steget på väg mot Gud är att lära känna och lita på hans kärlek till oss. Som Johannes skriver:
”Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den” (1 Joh 4:16).
Satan lade beslag på världen och kuvade den i grym tyranni. Men genom ett kärlekens stordåd
återförde Jesus den till Guds herravälde. Då segern var vunnen hördes jubelsånger till Gud och
Lammet från änglarna och de syndfria världarnas oräkneliga skaror. Dessa gladdes över att
räddningsaktionen för den olyckliga planeten hade lyckats, och att en utväg ur syndens förbannelse
hade skapats för dess stackars invånare. Hur mycket mer borde inte de glädja sig som är föremål för
denna fantastiska kärlek! När vi får klart för oss hur högt Gud älskar oss kan vi inte längre vara
själviska. När vi kallar Gud vår fader innebär det att vi betraktar alla hans barn som våra syskon. Vi
är alla medlemmar i mänsklighetens stora familj. I våra böner skall vi tänka på människor runt
omkring oss lika väl som på oss själva. Det är inte riktigt att bara be för egen del.
Jesus framhåller att Gud i sin allmakt har gett dig förmånen att komma till honom som till en fader.
Försök förstå allt vad det för med sig! Inga jordiska föräldrar har någonsin resonerat så allvarligt
med ett barn på väg att välja en olycklig livsväg som Gud gör med dem som överträder hans lag.
Mänsklig kärlek och omsorg kan inte mäta sig med de öppna armar Gud ständigt sträcker ut mot
dem som förhärdar sig mot honom. Han känner varje sorg och missräkning som vi drabbas av. Han
ser vårt förhållande till föräldrar och syskon, grannar och bekanta. Han bryr sig om våra behov, i sin
nåd och kärlek är han alltid verksam för att tillfredsställa dem.
Om du kallar Gud din Fader betyder det också att du räknar dig själv som hans barn. Du vill ledas
av hans visdom och vara honom lydig i allt, eftersom du vet att hans faderskärlek aldrig tar slut. Du
accepterar hans planer för dig och sätter honom främst i ditt liv. Du känner dig glad och nöjd med
att ha Gud till din Fader och hela mänskligheten som syskon och ställer gärna upp för att hedra din
fader och hjälpa dina syskon.
Jesus lär oss att vända oss till vår fader, du som är i himlen. Det ger en oerhörd trygghet. Psalmisten
säger: ”Vår Gud är ju i himlen. Han kan göra allt vad han vill” (Ps 115:3). Vi kan ta emot det löftet
och möta varje fara med ett annat psalmord: ”När fruktan kommer över mig, sätter jag min
förtröstan till dig” (Ps 56:4).
"Låt ditt namn bli helgat!" (Matt 6:9)

Att helga Guds namn innebär för vår del att vi talar om honom med vördnad. "Heligt och värt att
frukta är hans namn" (Ps 111:9). Vi skall akta oss för att på något sätt använda Guds namn på ett
ovärdigt sätt. Då vi ber kommer vi nära den Högste, och det måste ske med helig vördnad.
Majestätiska änglar döljer sina ansikten i hans närvaro. Hur mycket mer borde inte då vi, små
syndiga människor, med vördnad komma inför Herren, vår Skapare!
Men att Guds namn blir helgat omfattar mycket mer. Genom att som judarna på Jesu tid enbart
hänge sig åt yttre manifestationer till Guds ära profanerar man ändå Guds namn. Gud uppenbarade
för Mose på Sinai berg den vida betydelsen av sitt namn: "Herren! Herren! – en Gud, barmhärtig
och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter
missgärning och överträdelse och synd" (2 Mos 34:6-8). Bibeln säger om Guds folk att "man skall
kalla det så: Herren vår rättfärdighet" (Jer 33:16). Detta namn ges åt var och en som följer Kristus.
Det är Guds barns arv. Familjen är uppkallad efter Fadern. I en tid när Israels folk led ett
fruktansvärt förtryck bad profeten Jeremia till Gud: "Vi är uppkallade efter ditt namn. Så överge oss
då inte" (Jer 14:9).
Guds namn helgas av änglarna i himlen och av alla invånare i de syndfria världarna. När du ber:
"Låt ditt namn bli helgat!" så önskar du att det skall kunna bli helgat både ute i världen och hos dig
själv. Inför både änglar och människor har Gud tagit sig an dig som sitt barn. Bed därför att du inte
"smädar det heliga namn som har uttalats över er" (Jak 2:7). Du bär ju Guds namn som hans
representant i världen. Betydelsen av hans namn skall uppenbaras i ditt sätt att leva, i allt vad du
gör. Guds sinnelag måste få komma till uttryck i ditt sinnelag. Detta kan inte ske på något annat sätt
än genom att du tar emot Jesu nåd och rättfärdighet.
"Låt ditt rike komma!" (Matt 6:10)
Gud är vår Fader, som älskar och bryr sig om oss som sina barn. Han är också den som styr hela
universum. Vår välfärd och hans stora rikes välfärd går hand i hand. Vi skall vara med i
uppbyggnaden av denna välfärd. Jesu lärjungar trodde att Guds rike mycket snart skulle upprättas i
härlighet på jorden. Men genom Herrens bön visade Jesus att de skulle bli tvungna att vänta. Även
om riket inte skulle grundas under deras tid, så var det faktum att Jesus uppmanade dem att be om
det, en försäkran till dem att när Guds egen tid är inne så skall det komma.
Redan nu vinner Guds nådesrike terräng. Varenda dag överlämnar sig människor som levt i uppror
mot Gud till att ledas av hans kärlek. Men det fullständiga upprättandet av Guds rike sker först vid
Jesu återkomst till jorden. "Rike och välde och storhet, över alla riken under himlen, skall ges åt den
Högstes heliga folk" (Dan 7:27). Jesus säger då till sina efterföljare: "Kom, ni som har fått min
faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse" (Matt 25:34). Då
skall Jesus regera i makt och härlighet.
I Uppenbarelseboken ges en glimt av den scenen. De himmelska portarna öppnas på glänt för oss
och vi får se Jesus, Guds lamm, omgiven av myriaders myriader, tusen och åter tusen heliga väsen
(Upp 5:9-14). "Och Herren skall då vara konung över hela jorden, ja, på den tiden skall Herren vara
en, och hans namn ett" (Sak 14:9). "Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: 'Se Guds tält
står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk och Gud själv
skall vara hos dem'." (Upp 21:3). Men innan detta kan ske sade Jesus att "budskapet om riket skall
förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma" (Matt
24:14). Hans rike kan inte komma förrän hela världen nåtts av glädjebudet att det genom Guds nåd

går att få vara med där. I och med att vi överlämnar oss själva i Guds tjänst för att vinna andra för
honom påskyndar vi hans rikes upprättande. Egentligen ber bara de på allvar "låt ditt rike komma!",
som är villiga att liksom profeten Jesaja säga till Gud: "Se här är jag, sänd mig" (Jes 6:8), de som
likt Paulus är villiga att ta emot kallelsen att gå ut till människor och "öppna deras ögon och vända
dem från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud", så att de skall "vinna syndernas
förlåtelse och få en plats bland dem som helgats" (Apg 26:18).
"Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen!" (Matt 6:10)
Guds vilja kommer till uttryck i budorden i hans heliga lag. Grundprinciperna för denna är
desamma som råder i himlen. Änglarna vet inget högre än att känna Guds vilja, och att utföra denna
är det viktigaste för dem. Men i himlen tjänas inte Gud i lagisk anda. När Satan gjorde uppror mot
Guds lag, blev änglarna förvånade över att det fanns något sådant som en lag. De hade aldrig förr
konfronterats med den. Änglarna tjänstgör inte som arbetare i ett företag utan är som barn i en
familj. Det råder en harmonisk stämning mellan dem och deras Skapare. Att lyda är inte något
slavgöra för dem. De älskar Gud och gläds åt att tjäna honom. Hos var och en som i Kristus funnit
hoppet och härligheten genljuder psalmens ord: "Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din
lag är i mitt hjärta" (Ps 40:9). När vi ber: "Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen!" så önskar vi
att det ondas herravälde här på jorden skall ta slut. Vi ser fram emot den dag då synden för alltid
omintetgjorts. Vi längtar efter att Guds rike skall upprättas i makt och rättfärdighet. Då kommer allt,
både på jorden och i himlen, att vara präglat av Guds ljuvliga kärlek.
"Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer!" (Matt 6:11)
I den första halvan av Herrens bön har Jesus lärt oss att be angående Guds namn, rike och vilja – att
hans namn skall bli helgat, att hans rike skall komma och hans vilja ske. När du sätter Guds verk
främst kan du med tillförsikt också be angående dina egna behov. Om du inte längre söker egen
vinning utan har lämnat dig åt Jesus hör du ju till Guds familj, och allt i din Faders hus står till ditt
förfogande. Alla Guds skattkammare är öppna för dig, både i den värld som nu är och i den
kommande. Änglar står redo att hjälpa dig. Den helige Ande är angelägen att ge dig sina gåvor. Du
har dina medtjänare i Herren som också är beredda att dela Guds välsignelser med dig och stödja
dig. Hela världen, med alla dess tillgångar, är din i den utsträckning den kan leda till ditt bästa och
du kan göra dig något verkligt bruk av den. Till och med människors ondska och fientlighet
kommer att visa sig vara en välsignelse genom att de fostrar dig för himlen. "Allt tillhör er" om "ni
tillhör Kristus" (1 Kor 3:21-23).
Men du är som ett barn som ännu inte har rätt att fritt förfoga över ditt arv. Gud vill inte att Satan
med sina försåtliga trick skall lura av dig dina värdefulla tillgångar, som han gjorde med de första
människorna i Eden. Därför håller han arvet i säkert förvar, så att fördärvaren inte kan komma åt
det. Likt ett barn får du dag efter dag ta emot vad du behöver just då. Varje dag är det din förmån att
be: "Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer!" Känn dig inte nedslagen ifall det du har inte
räcker längre än så. Lita på Guds löften! "Förtrösta på Herren, och gör vad gott är, förbli i landet
och bemöda dig om redbarhet och ha din lust i Herren: då skall han ge dig vad ditt hjärta begär" (Ps
37:3, 4). David säger: "Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige
övergiven eller hans barn gå efter bröd" (Ps 37:25). Gud sände korpar med mat åt Elia vid bäcken
Kerit. Han överger inte något av sina trogna, självuppoffrande barn. "Den som vandrar i
rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar vad som vinns genom orätt och våld, och den
som avhåller sina händer från att ta mutor, den som tillstoppar sina öron för att inte höra om

blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att inte se vad ont är, han skall bo på höjderna,
klippfästen skall vara hans skydd, sitt bröd skall han få, vatten skall han ha beständigt" (Jes 33:15,
16). "Herren känner de frommas dagar, och deras arvedel skall bestå evinnerligen. De skall inte
komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skall de bli mättade" (Ps 37:18, 19). "Han
som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte
skänka oss allt med honom?" (Rom 8:32). Jesus gjorde bördorna och bekymren lättare för sin mor,
som blivit änka, genom att hjälpa henne med försörjningen av familjen i Nasaret. Han sympatiserar
med varje mor i hennes kamp att förse barnen med dagligt bröd.
När Jesus "såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och
hjälplösa" (Matt 9:36). Han fylls fortfarande av medlidande inför människor i nöd, och är angelägen
att de skall få ta del av hans välsignelser. Herrens bön påminner oss om de fattiga i världen. När vi
ber: "Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer!" så ber vi för andra likaväl som för oss själva.
Vad vi får av Gud är inte enbart avsett att fylla våra egna behov. Vi får för att kunna dela med oss.
På så sätt vill Gud i sin godhet använda oss för att förse de fattiga med vad de behöver. Jesus säger:
"När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller
släktingar och rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du skall ha en
fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig
någon belöning; belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse" (Luk 14:2-14). – ”Kom ihåg:
den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge
som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud
förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd
till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet
varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det
och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet"
(2 Kor 9:6-11).
Bönen om bröd för dagen som kommer gäller inte bara lekamlig föda utan också andlig. Jesus
uppmanar: "Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker
evigt liv" (Joh 6:27). Han fortsätter: "Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet" (Joh 6:51). Vår Frälsare är livets bröd. Genom att
lägga märke till hans kärlek och meditera över den och göra den till vår, livnär vi oss på brödet som
har kommit ner från himlen. Det är genom Bibeln som vi kan ta emot Jesus. Dag efter dag kan vi be
Gud om den helige Andes hjälp att förstå och acceptera Bibelns budskap till oss. Då får vi kraft för
dagen som kommer. Det var med tanke på vårt bästa som Jesus ville lära oss att be om våra behov,
både de timliga och de andliga, varenda dag. Han ville göra oss medvetna om vårt ständiga
beroende av Guds omsorg och öppna vägen för oss till en kontinuerlig gudsgemenskap där vi i bön
och bibelläsning blir mättade av livets bröd.
"Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss" (Matt 6:12)
Jesus visar att vi bara kan få förlåtelse från Gud i den mån vi själva förlåter andra. Det är Guds
kärlek som drar oss till honom. Har den kärleken verkligen påverkat oss, så har den också i oss
skapat kärlek till våra medmänniskor. När Jesus har gått igenom Herrens bön med lärjungarna ger
han ytterligare eftertryck åt detta: "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er
himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader
förlåta er era överträdelser" (Matt 6:14, 15). Den som inte vill förlåta blockerar sin egen väg till
Guds nåd och förlåtelse. Vi får inte tro att vi kan låta bli att förlåta en människa om inte hon först

erkänner att hon gjort fel och ber oss om förlåtelse. Visserligen borde hon ju ångra sig och be om
ursäkt, men vi måste ändå ha ett förlåtande sinne, vare sig hon har bekänt eller inte. Hur djupt
sårade vi än har blivit, skall vi inte fördjupa oss i det och tycka synd om oss själva. Precis som vi
hoppas att Gud skall förlåta oss, skulle vi inta en försonande hållning gentemot vem som än kan ha
gjort någon orätt emot oss.
Egentligen innebär förlåtelse mer än vad folk i allmänhet föreställer sig. När Gud lovar att "han
skall skänka mycken förlåtelse" så tillägger han, som om betydelsen av detta löfte övergår allt vi
kan fatta: "Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så
mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och
mina tankar högre än era tankar" (Jes 55:7-9). Guds förlåtelse är inte bara en juridisk formalitet som
befriar oss från fördömelsen. Den är ett utflöde av gudomlig kärlek som påverkar vår attityd till
synden och befriar oss från dess dragningskraft. David hade den rätta förståelsen av förlåtelse när
han bad: "Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i
mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig. ande" (Ps 51:11, 12). Sedan kan han
utbrista: "Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en fader
förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom" (Ps 103:8-13).
I Kristus utgav Gud sig själv för våra synder. Han bar syndabördan i vårt ställe. Fastän han själv är
rättfärdig och vi syndare, intog han vår plats. Han led korsets grymma död. Allt för att visa oss sin
kärlek och dra oss till sig. Och han uppmanar oss i vår tur: "Var goda mot varandra, visa medkänsla
och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus" (Ef 4:32). Låt Kristus, som är det
gudomliga livet, uppfylla dig. Låt honom använda dig för att visa människorna sin himmelska
kärlek. Genom din medverkan kan då den som tycker allt är hopplöst få nytt hopp. Och den som
plågas av dåligt samvete kan få himmelsk frid. Att vi förbinder oss att förmedla Guds nåd till andra
är villkoret för att vi själva skall kunna få ta mot den.
Att vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den (1 Joh 4:16) är det enda
absolut nödvändiga för att vi själva skall kunna uppleva och också dela med oss av Guds
försonande kärlek. Satan använder alla bedrägliga konster han kan för att avleda oss från den
kärleken. En av dessa är att försöka inbilla oss att våra felsteg är så grova att Gud inte kan fästa
något avseende vid våra böner och ge oss välsignelse och frälsning. Vi kan själva inte upptäcka
något annat än ofullkomlighet i oss, inget som skulle kunna göra oss värda Guds uppmärksamhet.
Satan säger oss att allt är hopplöst, vi kan aldrig rå på våra svagheter. Och när vi vill be viskar han i
vårt inre: "Det är inte lönt att du ber. Var det inte du som begick den där svåra synden? Har du inte
med vett och vilja gjort något dumt mot Gud nu?" Men då kan vi svara vår fiende: "Blodet från
Jesus, hans son, renar oss från all synd" (1 Joh 1:7). När vi känner att vi gjort något dumt och inte
kan be, då är det verkligen tid att be. Vi kanske skäms och känner det väldigt olustigt, men då måste
vi be och tro. "Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till
världen för att rädda syndare – och bland dem är jag den störste" (1 Tim 1:15). Förlåtelse och
försoning med Gud kommer inte som någon sorts belöning för ett eller annat som vi har
åstadkommit, utan grundar sig helt och hållet på Kristi fläckfria rättfärdighet.
Låt oss aldrig försöka minska vår skuld genom att ursäkta eller bortförklara vår synd. Vi måste
acceptera vad Gud har att säga om synd, och han framhåller den som något mycket allvarligt.
Golgata ensamt visar hur enorm synden verkligen är! Skulle vi tvingas bära våra egna skulder, så
skulle vi krossas under dem. Men Jesus, som var totalt syndfri, tog vår plats. Utan att på något sätt
ha förtjänat det har han lidit konsekvenserna av vår ondska. "Om vi bekänner våra synder, är han

trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1 :
9). Det är en underbar sanning! Gud vidmakthåller sin lag, men gör ändå var och en som tror på
Jesus rättfärdig. "Vem är en sådan Gud som du? – du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess
missgärning och förlåter den dess överträdelse, du som inte behåller vrede evinnerligen, ty du har
lust till nåd, och du skall åter förbarma dig över oss och trampa våra missgärningar under fötterna"
(Mika 7:18, 19).
"Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda!" (Matt 6:13)
Prövning kan betyda antingen svårighet i största allmänhet eller också frestelse. Frestelse är att bli
påverkad och lockad till att göra något orätt. Vi frestas inte av Gud, utan av Satan och det onda i vår
egen natur. "Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas
av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han
lockas och snärjs" (Jak 1:13, 14). Satan försöker alltid att sätta oss i situationer där vi prövas av våra
begär. Han önskar att våra dåliga karaktärsdrag skall komma fram. Sedan gör han anspråk på oss
som sina. I en av profeten Sakarjas syner skildras hur Satan och Herrens ängel står på var sin sida
om översteprästen Josua. Satan anklagar prästen, som är klädd i orena kläder. Han vill hindra
Herrens ängel när denne vill skydda prästen. Det visar hur Satan är mot alla som Jesus försöker dra
till sig. Han förleder oss till synd och sedan anklagar han oss inför den himmelska världen och
påstår att vi inte är värda Guds kärlek. "Men Herren sade till Åklagaren: 'Herren skall straffa dig, du
Åklagare, ja, Herren skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denne en brand,
ryckt ur elden'?"* "Och till honom själv (Josua) sade han: "Se, jag har tagit bort ifrån dig din
missgärning, och man skall nu klä dig i högtidskläder' ." (Sak 3:2, 4). I sin stora kärlek bereder Gud
möjligheter för Andens frukt att utvecklas i oss. Han tillåter oss att stöta på hinder, råka ut för
förföljelse och gå igenom olika svårigheter inte som en förbannelse utan som en stor välsignelse för
vår livserfarenhet. Varje frestelse som vi övervunnit och varje svårighet som vi med tålamod klarat
av medverkar till att bygga upp vår karaktär. Den som i Guds kraft säger nej till frestelserna
demonstrerar inför både himmel och jord hur härligt verksam Guds nåd är. Vi skall alltså inte låta
oss nedslås av prövningar, även om de kan vara nog så svåra.*”Åklagaren” är namnet ”Satan”
översatt från hebreiska till svenska.
Det är viktigt att vi ber om Guds beskydd mot att råka ut för situationer där vi snärjs av våra egna
begär. När vi med Herrens bön ber att vi inte skall bli utsatta för prövning utan bli räddade från det
onda, så överlämnar vi oss åt Guds beskydd och ledning. Vi kan inte på allvar be så och sedan följa
vilka infall och nycker som helst. Vi måste vänta på bevis på hans ledning och lyssna efter hans röst
som säger: "Här är vägen, vandra på den" (Jes 30:21). Det är farligt att börja överlägga med oss
själva eller med andra om vilka fördelar det skulle kunna ge oss om vi följde Satans förespeglingar.
Synd leder till vanära och katastrof för var och en som ger efter för den, men den är villsam och
förblindande till sin natur och vi faller lätt för dess lockande inviter. Om vi medvetet går in på
Satans område har vi inget löfte om Guds beskydd. Tvärtom skall vi göra allt vi kan för att
förebygga att sådana situationer uppstår som kan innebära en frestelse för oss.
Att vi får be: "Utsätt oss inte för prövning" är i sig ett slags löfte till oss. Om vi vill vara Gud trogna
så skall vi veta att "Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: När han sänder
prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den" (1 Kor 10:13).
Det enda skyddet mot det onda är att vi litar på Kristi rättfärdighet och låter honom behålla första
platsen i vårt liv. Det är själviskhet som ger prövning och frestelse makt över oss. Om vi har Guds

stora kärlek för våra ögon ser vi hur avskyvärd och motbjudande vår själviskhet är. Och vi vill inte
kännas vid den. När den helige Ande framställer Kristus för oss hjälper det oss att inte ge efter. Och
Kristi nåd förvandlar vår karaktär.
Jesus överger inte den han har dött för. Vi kan lämna honom och falla för frestelser, men han kan
inte vara likgiltig för hur det går med någon som han betalat en lösensumma för bestående av sitt
eget liv. Om vår andliga klarsyn kunde skärpas litet skulle vi runt omkring oss se tyranniserade och
sorgtyngda människor på väg att brytas sönder. Vi skulle också se hur änglar skyndar till snabb
undsättning för att bistå dessa prövade människor som står och väger på avgrundens brant, färdiga
att ge upp i sin förtvivlan. Himlens änglar driver tillbaka de onda makter som har omringat dem och
leder dem till säkerhet. Kampen som pågår mellan dessa arméer i andevärlden är lika verklig som
de krig som utkämpas mellan jordiska riken. Människors eviga öde beror på utgången av denna
andliga strid.
Jesu ord till Petrus gäller oss också: "Simon, Simon. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som
vete. Men jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut" (Luk 22:31, 32). Det är verkligen något vi
kan vara tacksamma över, att Gud inte har lämnat oss åt oss själva. Han som älskade världen så "att
han gav dem sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv" (Joh
3:16), han viker inte från oss i kampen mot vår gemensamma fiende. "Ja", säger han, "jag har gett er
makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall
skada er" (Luk 10:19).
Jesus lever. Släpp inte kontakten med honom! Han släpper inte taget om dig, utan leder dig tryggt
framåt. Lita på och lev i Guds kärlek så kan du känna dig lugn och säker. Hans kärlek är ett
ogenomträngligt försvar mot Satans alla angrepp och förvillelser. "Herrens namn är ett starkt torn,
den rättfärdige hastar dit och blir beskyddad" (Ords 18:10).
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Den traditionella avslutningen på Herrens bön återknyter till inledningen och pekar på Faderns
absoluta suveränitet. Som framgår av Jesu profetiska uttalanden såg han åren som låg framför
lärjungarna, inte så som de drömde om, i glansen av världslig framgång och ära. Nej, deras framtid
skulle bli mörk och svår genom människors hat och Satans vrede. Under en tid av nationell
frihetskamp och undergång skulle lärjungarna bli utsatta för allehanda faror. Skräck och oro skulle
bli deras ständiga följeslagare. De skulle få uppleva Jerusalems förstöring. De skulle få se templet
nedbrutet och dess gudstjänster för alltid nedtystade. Judarna skulle strömma som flyktingar till alla
länder och hamna som vrakgods på främmande, ödsliga kuster. Jesus sade: "Ni kommer att få höra
stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu
inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning
på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna" (Matt 24:6-8). De kristna
fick ändå inte tro att det var ute med deras hopp och att Gud hade lämnat världen åt dess öde.
Makten och härligheten tillhör Gud i evighet. Alla hans planer går sakta men säkert i fullbordan. I
Herrens bön leddes de att i sina dagliga behov se bortom det ondas makt och dominans till Guds
allmakt. Hans rike råder över alla gränser. Han är deras Fader och vän för alltid.
Jerusalems undergång var en förebild på världens slutliga undergång. De profetior som delvis
uppfylldes i ödeläggelsen av Jerusalem får sin slutgiltiga uppfyllelse i och med världens sista dagar.
Vi står nu på tröskeln till dessa stora och avgörande händelser. En kris står för dörren, som är av ett

format världen aldrig förut bevittnat. Men lika underbar ljuder för oss än idag den försäkran som
gavs de första lärjungarna, att Guds rike skall segra. Gud är vår Skapare. Han har historiens framtid
i sina händer. Gud är himlens majestät. Han råder över nationernas framfart. Han tillgodoser sin
kyrkas behov. Gud har planerat i förväg. Han säger till var och en som får ta del i utförandet av hans
planer, såsom han sade till Kores: "Så säger Herren till sin smorde, till Kores, som jag har fattat vid
hans högra hand, då jag nu vill slå ned folken inför honom och lösa svärdet från konungarnas höft,
då jag vill öppna dörrarna för honom, så att inga portar mer är stängda: Själv skall jag gå framför
dig, backarna skall jag jämna ut, kopparportarna skall jag krossa, och järnbommarna skall jag bryta
sönder. Och jag skall ge dig dolda skatter och bortglömda rikedomar, för att du må veta att jag,
Herren, är den som har kallat dig vid ditt namn, ja, Israels Gud. För min tjänare Jakobs skull, för
Israels, min utkorades, skull kallade jag dig vid ditt namn och gav dig ärenamn, innan du kände
mig. Jag är Herren och för övrigt ingen, förutom mig finns ingen Gud. Innan du kände mig,
omgjordade jag dig, för att man skulle förstå både i öster och i väster att alls ingen finns förutom
mig, att jag är Herren och eljest ingen" (Jes 45:1-6).
Det är Guds kraft som ger framgång åt hans tjänster. De som får vara med i Guds verk skall inte tro
att dettas slutförande är avhängigt av dem. Gud har aldrig låtit människor ta över den
ansvarsbördan. Han är själv i oupphörlig verksamhet för att se till att hans planer genomförs. Han
kan omintetgöra det ondas alla attacker. Gud är härskarornas herre. Med sina änglahärar skyddar
han sina barn under krig och upplopp. När till slut alla mänskliga riken störtar samman, när vredens
pilar genomborrar Guds fiende, då kommer hans folk att vara tryggt i hans händer. Han som råder
över himlen är vår frälsnings Gud. Han sätter en gräns för de frestelser som riktas mot oss. Han
kontrollerar den prövningens eld som alla människor måste genomgå. "Lovad vare du, Herre, vår
fader Israels Gud, från evighet till evighet! Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och
glans och majestät, ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt
dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är
kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår
Gud, och lovar ditt härliga namn" (1 Krön 29:10-13).

Gud är den som dömer
"DÖM inte, så blir ni inte dämda" (Matt 7:1)
De som anstränger sig för att på något sätt bli förtjänta av frälsning kan inte undgå att så
småningom fastna i ett virrvarr av saker som skall och inte skall göras för att undvika synd. När de
inte förmår att hålla Guds lag ställer de upp en mängd regler för sig själva för att försöka tvinga sig
till bättre lydnad. Men de vänder bara uppmärksamheten bort från Gud till det egna jaget. Guds
kärlekskraft dör bort i dem. Kärleken till medmänniskorna försvinner. Förespråkare av ett sådant
moralsystem som människor konstruerat fördömer gärna dem som kommer till korta inför det. En
anda av själviskhet och trångsynt anklagande bryter ned fina och generösa känslor. Människorna
blir egocentriska domare och ynkliga småspioner.
Fariseerna var sådana. I sin religionsutövning nådde de inte fram till en riktig uppfattning av sin
egen litenhet i jämförelse med det stora som Gud hade anförtrott dem. I stället var de fyllda av
andligt skryt. För dem rörde sig allting kring det egna jaget, vad jag känner, vad jag vet, vad jag
anser vara rätt. Och andra dömde de på grundval av sina egna prestationer. De svepte in sig i
mantlar av självpåtagen värdighet och klättrade upp på domarsätet för att kritisera och fördöma.

I stort sett hade hela folket blivit genomsyrat av samma anda. Man trampade på varandras samveten
och dömde angående sådant som rörde den enskildes personliga för hållande till Gud. Det var
bakgrunden till Jesu uttalande: "Döm inte, så blir ni inte dömda." Det betyder att du inte skall göra
dig själv till måttstock och referensram. Låt inte dina åsikter, dina pliktkänslor, dina bibeltolkningar
bli det som andra måste rätta sig efter. Tänk inga fördömande tankar om dem som inte når upp till
dina ideal. Dra inga förhastade slutsatser om andras motiv så att du kritiserar och fördömer dem.
”Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger
dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet" (1 Kor 4:5). Vi kan inte läsa
människors tankar. Vi har själva fel och brister. Alltså saknar vi kvalifikationer att döma andra.
Människor kan på grund av sina begränsningar bara döma efter ytliga grunder. Endast Gud själv
känner till hemligheterna bakom allt. Han är förstående och fylld av medlidande. Det är han som
skall avgöra varje människas sak. "Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är.
Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer"
(Rom 2:1). De som fördömer eller kritiserar andra dömer alltså därmed sig själva, eftersom de
också handlar på samma sätt. Gud låter på så sätt människor fälla sina egna domar.
"Varför ser du flisan i din broders öga?" (Matt 7:3)
Det är ett kraftigt påstående att du som dömer handlar likadant som den du dömer. Men inte ens det
är tillräckligt för att beskriva hur allvarligt det är att våga sig på att kritisera och fördöma sin
medmänniska. Jesus låter proportionen av sådan synd framtona för oss när han säger: "Varför ser du
flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget?" Det är en passande beskrivning av
den som är snar att upptäcka fel hos andra. Så snart han tycker sig finna fel och brister i någons liv
är han väldigt ivrig att påpeka detta. I brist på fördragsamhet och kärlek gör han en höna av vilken
fjäder som helst. Men Jesus menar att just detta självgoda karaktärsdrag i förhållande till det fel som
påtalats är som en bjälke jämförd med en flisa. Har man inte upplevt nöden i sin egen svaghet och
helt överlämnat sig åt Jesus, så kan man inte heller i sitt liv visa det förlåtande sinnelag som
Frälsarens kärlek åstadkommer. Man missrepresenterar evangeliets anda av respekt och hänsyn och
sårar människor trots att de har ett sådant stort värde att Kristus dött för dem. Det bildspråk vår
Frälsare använder visar att den som har för vana att jämt kritisera syndar mer än de som utsätts för
hans kritik. Inte nog med att han handlar likadant som dem han dömer, han visar därtill självgodhet
och en fördömande anda. Kristus är den enda rätta måttstocken för människans karaktär. Den som
låter sig själv framstå som måttstock för andra försöker inta Kristi plats, "Fadern . . . har helt
överlåtit domen åt Sonen" (Joh 5:22). Den som försöker döma motiven bakom andras handlingar
gör alltså intrång på Guds Sons ansvarsområde. Han ställer sig på Antikrists sida, "motståndaren,
han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig
för att vara Gud" (2 Thess 2:4).
Den synd som får de olyckligaste följderna är den kyliga, kritiska, oförlåtande anda som är
kännetecknande för fariseism. Religion utan kärlek är också religion utan Jesus. Hans värmande
solljus saknas. Energiska aktiviteter och nit kan aldrig uppväga avsaknaden av Jesus. Även om man
med utomordentlig skicklighet kan analysera och framlägga andras tillkortakommanden varnar
Jesus var och en som ägnar sig åt sådant: "Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se
klart och ta bort flisan ur din broders." Den som själv handlar fel är den förste att misstänka att
andra också gör det. Han döljer eller ursäktar sin egen onda natur genom att anklaga andra.
Redan vid syndafallet fick människan denna kunskap om det onda. Då Adam och Eva hade syndat
började de genast anklaga varandra. Så fungerar människonaturen automatiskt när den inte låter sig

påverkas av Kristi nåd. Sådana som är fyllda av denna anklagande anda nöjer sig inte med att bara
peka "på det de tycker är fel". Sker ingen omedelbar ändring tar de till påtryckningar och tvång. De
går så långt omständigheterna tillåter för att få andra att rätta sig efter de egna normerna. Judarna
handlade så på Jesu tid. Det har den kristna kyrkan också gjort alltsedan dess, närhelst den saknat
Kristi nåd. Utblottad på kärlekskraft har den stött sig på den civila lagens starka arm för att tvinga
på människor sina läror och påbud. Här har vi hemligheten bakom alla religionslagar som stiftats,
och bakom all förföljelse från Abels dagar till vår egen tid.
Kristus driver inte på människor. Han drar dem till sig utan annat tvång än sin kärlek. När kyrkan
börjar se sig om efter civila maktmedel är det tydligt att den saknar Kristi kraft – den tilldragande
gudomliga kärleken. Problemet ligger hos den enskilde församlingsmedlemmen. Det är där
bättringen måste ske. Jesus uppmanar den som anklagar att först ta bort bjälken ur sitt eget öga, att
lägga av sin kritiska anda och bekänna och sluta upp med sina egna synder, innan han försöker
tillrättavisa andra. "Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt" (Luk
6:43). En kritisk anda som du låter dig domineras av är usel frukt som visar att trädet är uselt. Det är
meningslöst att i självtillräcklighet försöka styrka din egen ställning. Du behöver ett nytt hjärta, en
omvändelseerfarenhet, innan du kan tillrättavisa andra. "Munnen säger vad hjärtat är fullt av" (Matt
12:34).
När du försöker ge råd eller uppmuntran åt någon som råkat i svårigheter, kanske in i en
krissituation, väger dina ord inte tyngre än det förtroende du skapat genom ditt sätt att leva. Du
måste vara en god människa innan du kan göra gott. Du kan inte påverka någon till det bättre innan
du själv påverkats av Kristi nåd. När du så befriats från din själviskhet och fyllts av gudomlig
sympati kommer det att vara lika naturligt för dig att leva för andras bästa som det är för
nyponbusken att bära sina skära rosor eller för vinrankan att bära sina välsmakande druvor.
Om Kristus är ditt härlighetshopp, kommer det inte att vara naturligt för dig att vakta på andra och
blotta deras misstag. I stället för att anklaga och fördöma vill du hellre hjälpa. Och då bör du ta väl i
akt uppmaningen att "se till att du inte själv blir frestad" (Gal 6:1). Du kan gott komma ihåg de
många gånger du själv gjort något galet och hur svårt det kan ha varit att komma på rätt kurs igen.
Då driver du inte dina medmänniskor in i djupare mörker utan varnar dem på ett kärleksfullt sätt för
faror de svävar i.
Den som ofta tänker på korset på Golgata – och att det var hans synder som förde Frälsaren dit –
jämför inte omfattningen av sina egna synder med någon annans. Han sätter sig inte till doms över
andra. Den som vandrar i skuggan av Golgatas kors kan inte vara kritisk och självgod.
Inte förrän du känner att du skulle kunna offra ditt rykte, ja till och med ditt liv, för att rädda en
människa på avvägar, har du tagit bort bjälken ur ditt eget öga och blivit redo att hjälpa. Då kan du
nå henne och påverka henne. Ingen har återförts till den rätta vägen genom klander och förebråelser,
men många har på det sättet drivits bort från Kristus och letts att förhärda sina samveten. Ett mjukt
sätt och ett smidigt, vinnande uppförande kan rädda vilsegångna och skaffa bort en mängd synder.
Kristus återspeglad i din egen karaktär kommer att påverka alla i din omgivning. Låt Kristus få
komma till uttryck i ditt liv varje dag. Han kommer då att genom dig uppenbara den skapande
kraften i sitt Ord. Det blir ett milt och vältaligt men ändå kraftfullt inflytande som omskapar andra
till den skönhet Herren vår Gud erbjuder.
"Ge inte det som är heligt åt hundarna" (Matt 7:6)

Här syftar Jesus på sådana som inte har någon önskan att bli fria från syndens slaveri. De har levt i
korruption och omoral tills det har gått så långt att de riktigt klamrar sig fast vid det onda och inte
vill skiljas från det. Kristi efterföljare skall inte uppta sin tid med dem som bara antastar och
förlöjligar evangeliet. Men inte en enda en, som var villig att ta emot det värdefulla himmelska
budskapet, gick Jesus förbi. För tullindrivare och prostituerade blev hans ord början till ett nytt liv.
Maria från Magdala som han drivit ut sju demoner ur dröjde sig kvar längst vid Jesu grav och var
den första han hälsade på när han hade uppstått. Det var Saul från Tarsos, en av evangeliets mest
beslutsamma fiender, som blev Paulus, hängiven missionsarbetare åt Kristus. Bakom en fasad av
hat och för akt, ja t o m brottslighet och sexuell förnedring, kan gömmas någon som genom Guds
nåd kommer att räddas till en underbar framtid.
"Be, så skall ni få, sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas" (Matt 7:7)
För att inte ge något utrymme för otro eller missförstånd utvecklar Jesus sitt löfte i tre delar. Han är
angelägen att få dem som känner en gudslängtan att lita på honom som har makt att göra allt. Därför
lägger han till: "Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar
skall dörren öppnas" (Matt 7:8). Jesus ställer inte upp några andra villkor än att du hungrar efter
hans nåd, eftertraktar hans råd och längtar efter hans kärlek.
"Be!" Genom att be visar du att du är medveten om ditt behov. Om du ber i tro kommer du att få.
Jesus har gett sitt Ord, och det håller. Upplever du din egen litenhet och ditt beroende av Gud
behöver du inte känna det förmätet att be enligt Jesu löften. När du ber om gåvor som kan hjälpa dig
att leva mer och mer kristuslikt, så vill Jesus att du skall vara övertygad om att du ber i
överensstämmelse med ett löfte som kommer att uppfyllas. Att du vet om och upplever din
otillräcklighet är tillräcklig orsak för dig att be om Guds nåd och hjälp. Gud kräver inte att du skall
vara fullkomlig innan du kan komma till honom, utan att du skall drivas av en önskan att låta
honom rena dig från allt och avhjälpa alla dina brister. Vi har alltid rätt att peka på vår hopplösa
situation och det stora hjälpbehov som gör Guds ingripande nödvändigt för oss.
"Sök!" Eftertrakta inte bara Guds gåvor utan också honom själv. Sök, så skall du finna. Gud söker
dig. Själva längtan du känner efter honom är inget annat än Guds Andes påverkan. Låt dig dras till
Gud. Jesus ställer upp för frestade, vilsekomna och otroende människor. Han önskar lyfta upp dem
till en innerlig gudsgemenskap. "Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig" (1 Krön 28:9).
"Bulta!" Vi kommer till Gud på hans personliga inbjudan och han väntar på att få välkomna oss och
lyssna på oss. De första lärjungarna som följde Jesus nöjde sig inte med ett kort samtal med honom
på vägen. De frågade honom var han bodde och följde honom dit och stannade hos honom hela
dagen (Joh 1:38, 39). Så kan också vi komma till Gud och uppleva hur han öppnar dörren till nära
gemenskap. "Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: 'I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar'." (Ps 91:1,
2). Den som önskar uppleva välsignelsen av att umgås med Gud kan med frimodighet bulta på
nådens dörr och upprepa Jesu löfte: "Den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för
den som bultar skall dörren öppnas."
Jesus blickade ut över dem som samlats för att lyssna till hans ord. Han var fylld av en intensiv
önskan att dessa stora människomassor skulle förstå att uppskatta Guds nåd och kärleksfulla
omsorg. Som en illustration till deras behov och Guds villighet att ge talar han om ett hungrigt barn
som ber sin pappa om bröd. "Finns det någon bland er", säger han, "som ger sin son en sten när han

ber om bröd?" (Matt 7:9). Han vädjar till den ömma kärlek som föräldrar brukar ha till sina barn.
"Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge
det som är gott åt dem som ber honom?" (Luk 11:13). I och med den helige Ande, som är Jesu
representant och den största gåvan, får vi alla goda gåvor. Det finns inget större eller bättre
Skaparen skulle kunna ge. När vi ber Gud bry sig om oss i våra prövningar och låta den helige Ande
leda oss, nekar han aldrig att besvara vår bön. Föräldrar skulle möjligtvis kunna avvisa sitt hungriga
barn, men Gud avvisar aldrig någon behövande som ropar till honom. Vilket talande sätt att
beskriva Guds underbara kärlek och hans omsorg om oss!
För den som känner sig övergiven av Gud har Bibeln ett budskap från Faderns hjärta: "Men Sion
säger: 'Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig.' Kan då en moder glömma sitt barn, så
skulle dock jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig" (Jes 49:14-16). Varje
löfte i Bibeln ger oss något att bedja om. Vi har Guds eget Ord som garanti att stödja oss på. Det är
vår förmån att genom Jesus göra anspråk på alla andliga välsignelser vi behöver. Lika enkelt och
rättframt som barn gör kan vi berätta för Gud precis vad vi behöver. Och lika väl som vi kan be om
livets bröd och Kristi rättfärdighets klädnad kan vi be om mat och kläder i bokstavlig bemärkelse,
våra vardagsbehov. Vår himmelske Fader vet att vi behöver allt detta och vi är välkomna att lägga
fram också dessa behov i bön till honom.
Det är i Jesu namn vi får ta emot varje gåva. Till Jesu namns ära vill Gud i sin frikostighet fylla dina
behov. Att komma till Gud som till sin fader innebär, det skall du också komma ihåg, att acceptera
sin barn-relation till honom. Du sätter inte bara din lit till Guds godhet. I förtroende för hans
oföränderliga kärlek vill du gärna följa hans vilja. Du erbjuder dig att ta del i hans verk. Det var till
dem som Jesus uppmanade att först söka Guds rike och hans rättfärdighet, som han gav löftet: "Be,
så skall ni få" (Matt 6:33; 7:7).
Gåvor från honom som har all makt i himlen och på jorden finns i förvar åt Guds barn. Gåvor som
är så dyrbara att de köpts åt oss genom offret av Jesu blod. Det är gåvor som kan tillfredsställa
människans innersta väsen, gåvor som varar i evighet. Ändå kan var och en som kommer som ett
litet barn till Gud ta emot dem och njuta av dem. Ta Guds löften på allvar. Lägg fram dem i bön
inför honom som har gett dem och du kommer att få uppleva en fullkomlig och evig glädje.
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem" (Matt 7:12)
När Jesus försäkrar oss hur Gud älskar oss uppfordrar han oss också att älska varandra. Han
framställer den gyllene regeln, som är en sammanfattande princip för hur alla mänskliga relationer
skall kunna fungera. Judarna var i allmänhet noga på sin vakt för att ta vara på varje fördel de kunde
komma åt. En stor del av deras omsorger gick åt till att försöka tillförsäkra sig sin som de tyckte
rättmätiga position av makt, värdighet och sociala förmåner. Jesus däremot, lärde att man inte hela
tiden skulle fråga efter hur mycket man kan få, utan hellre hur mycket man kan ge. Våra
skyldigheter mot andra definieras av vad vi tycker deras skyldigheter mot oss är.
Försök att sätta dig in i andras situation. Lev dig in i deras känslor, deras svårigheter och
besvikelser. Ta del av deras glädjeämnen och sorger. Identifiera dig med dem och behandla dem
sedan precis som du själv skulle vilja bli behandlad ifall ni bytte plats. Det är en säker regel för
ärligt och riktigt handlande. Det är så som budet "du skall älska din nästa som dig själv" (Matt
22:39) fungerar i praktiken. Det är huvudpunkten i profeternas undervisning och karakteriserar
också gemenskapen i himlen och dem som kommer dit.

Den gyllene regeln är måttstocken för en äkta livsstil. Allra bäst har den kommit till uttryck i Jesu
liv. Hans vardag strålade av omtänksamhet och kärlek. Det var underbart att vara i hans närhet. Så
kan det också vara då Jesus bor i sina efterföljares liv. De omges då av denna gudomliga atmosfär,
en försmak av Paradisets härlighet. De delar hela tiden med sig av sitt ljus, som de får från Gud, åt
människor som famlar i mörker. Ingen som har gripits av denna vision av äkta livsstil behöver
misslyckas i att utveckla den vänlighet och omtanke som Jesus hade. Hans nåd kan påverka ditt sätt
att vara, rena dina känslor och ge dig ett himmelskt sinne för takt.
Den gyllene regeln har en ännu djupare aspekt. Ingen som fått del av Guds nåd i någon av dess rika
former kan låta bli att också dela med sig åt dem som är utan. Han skulle ju inte själv vilja vara utan
det han fått. Aposteln Paulus säger: "Greker och barbarer, lärda och olärda – alla har jag
skyldigheter mot. Därav min iver att förkunna evangeliet för er i Rom" (Rom 1:14, 15). Allt vad du
har lärt känna om Guds kärlek och fått ta emot av hans nåds rikedomar ger dig skyldighet att dela
med dig åt dem som fått mindre än du. Det gäller också detta livets goda. Vadhelst du har i större
mått än andra ger dig skyldigheter gentemot dessa som inte är lika gynnade. Lever vi i rikedom och
bekvämlighet har vi ett ansvar, som vi måste ta mycket allvarligt på, för fattiga och nödlidande – vi
skulle ju bli tacksamma för hjälp om våra livsvillkor var de ombytta.
Omvändningen av den gyllene regeln uttrycks också i Bergspredikan: "Med det mått som ni mäter
med skall det mätas upp åt er" (Matt 7:2). Vad vi gör mot andra, antingen det nu är gott eller ont, får
vi förr eller senare tillbaka. När vi delar med oss av jordiska förnödenheter får vi ofta motsvarande
saker tillbaka. En del kan vi uppleva komma tillbaka med dubbel välsignelse när vi själva verkligen
behöver det. Med gåvor och gengåvor förhöjs värdet genom att den himmelska skattkammarens
dyrbarhet, Kristi kärlek, läggs till. Men också det dåliga vi sprider kring oss återvänder. Var och en
som tagit sig friheten att slå ner och fördöma andra kommer själv att få gå igenom någon liknande
erfarenhet. Han kommer själv att få lida vad han orsakat andra genom brist på sympati och god
vilja. I sin kärlek låter Gud det gå till på det sättet. Han vill hjälpa oss att avsky vår egen hårdhet så
att vi öppnar oss för Jesu mjuka inflytande. Så kan det onda vändas i något gott. Det som vi ville
förbanna kan bli till välsignelse.
Den gyllene regeln utgör kristendomens verkliga väsen. En lägre målsättning är ett falsarium. En
religion som leder oss att nedvärdera våra medmänniskor, som Jesus satt så högt pris på att han dött
för dem, är en falsk religion. En religion som försummar mänskliga behov och rättigheter och inte
beaktar mänskligt lidande duger ingenting till. Nej, vi förråder Kristus om vi inte bryr oss om dem
som saknar resurser, tröstar dem som lider eller räcker en hjälpande hand åt dem som sjunkit i synd.
Att människor kallar sig kristna men inte lever som Kristus, har gjort kristendomen kraftlös i
världen. Det har dragit hån och skam över Jesu namn.
Det står skrivet om kyrkan på apostlarnas tid, den tid när den uppståndne Frälsarens härlighet
omstrålade den, att "de troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de
ägde och hade och de delade ut åt alla, efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje
dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande,
uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya
människor bli frälsta och förena sig med dem. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta
och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor
kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del
av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd" (Apg 2:44-47; 4:32, 34). Du kan leta igenom himmel
och jord, men aldrig kommer du att finna någon högre sanning än den som tar sig uttryck i

handlingar av medmänsklighet mot dem som står i behov av sympati och hjälp. Detta är den
sanning vi finner hos Jesus. När de som kallar sig kristna börjar praktisera den gyllene regeln i sina
liv kommer evangelium att gå framåt med samma kraft som på apostlarnas tid.
"Den port är trång och den väg är smal som leder till livet" (Matt 7:14)
På Jesu tid bodde folket i Palestina i städer som var kringspridda i det kulliga och bergiga
landskapet. Man byggde gärna städerna högt upp och omgav dem med ordentliga murar.
Stadsportarna stängdes vid solnedgången och folk på väg hem vid slutet av dagen måste ofta
anstränga sig allt vad de orkade uppför branta, klippiga stigar för att hinna fram till porten före
kvällningen. Den som drog benen efter sig lämnades utanför.
Den smala vägen uppåt, som ledde till hem och vila, gav Jesus en utmärkt illustration av den
kristnes livsväg. Den väg jag har gett er att gå är smal, sade han. Och porten är besvärlig att passera
genom. Han hade just förklarat den gyllene regeln som stänger ute all prestige och alla själviska
ambitioner. Visst finns det en bredare väg, men den slutar med förintelse. Om du vill utvecklas
andligt måste du ständigt bestiga högre höjder. Hela tiden sträva uppåt. Det är en uppförsbacke. Du
får sällskap med en liten minoritet.
Den stora majoriteten väljer den lätta vägen som leder nedåt. Där utför mänskligheten sin
dödsmarsch med all sekularisering, protektionism, självupphöjelse, mygel och moraliskt förfall. Där
finns utrymme för vars och ens åsikter och lärosatser. Var och en kan följa sina egna infall och göra
vad hennes egoism bjuder. Man behöver inte leta efter vägen till fördärvet. Porten är vid och vägen
är bred. Det känns naturligt för människor att gå den.
”Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet.” Vägen är så smal att utrymmet inte
tillåter att du bär med dig någon skötesynd. Du måste lämna dina egna vägar – din egen vilja och
dina dåliga vanor – om du vill gå Guds väg. Den som tjänar Jesus leds inte av opinionen i samhället
och jagar inte dess status. Vägen till himlen är för smal för rikemannens lyxåk. Självupptagenhet
och stjärnkult fastnar på den. Försoffad slöhet och bekvämlighet klarar inte av de branta backarna.
Jesus själv fick med tålamod utstå fattigdom och hårt arbete, självuppoffring, hån och öppet
motstånd. Det blir också vår lott om vi skall nå fram till Guds paradis.
Men låt oss därför inte dra slutsatsen att vägen uppåt är den jobbiga och vägen nedåt den sköna
vägen. Vägen som leder mot döden är överallt kantad av straff och lidande, sorg och besvikelse –
varningsmärken att inte fortsätta. Gud vill i sin kärlek hindra människor att köra ihjäl sig i
dumdristig vansinnesfärd. Den breda vägen verkar så lockande i reklamen, men det är ett stort
bedrägeri. Väl ute på den får man bittert ångra sig. I förväg kanske vi tror att det blir trevligt att
följa våra själviska önskningar, men det slutar alltid med tråkigheter. Nöjes- och vinningslystnad
förgiftar lyckan. Förhoppningar knutna till det egna jaget gör livet tomt och meningslöst. Början på
vägen utför kan vara omgiven av praktfulla blomsterängar , men snart nog böjer sig stickiga
taggkvistar in över den. Det hoppingivande ljuset vid dess port förbyts i hopplöst mörker och de
som fortsätter kommer aldrig ut ur den eviga natten igen.
Varje uttryck av lydnad mot Jesus, varje självuppoffrande handling för hans skull, varje prövning
som uthärdas i tålamod och varje seger över frestelse är ett steg i riktning mot den härliga
slutsegern. Låter vi Jesus leda oss kan vi vandra trygga på den smala vägen uppåt. Den mest
vilsekomna syndare kommer att finna den rätta vägen med Jesu hjälp. Ingen som försöker treva sig

fram till den vägen behöver sakna rent och heligt ljus. Trots att vägen bara är som en smal stig, så
smal och helig att man måste lägga bort sin synd för att gå på den, har det ordnats så att alla kan
komma med. Ingen skall, utmattad i tvivel, kunna säga att Gud inte brytt sig om honom. Vägen kan
vara stenig och brant, och bråddjup kan öppna sig både till höger och till vänster. Vi kan få utstå
många mödor och mycket besvär under vår resa. Fast vi är uttröttade och vill rasta måste vi kunna
sträva vidare. Vi måste kämpa när det verkar som vi skulle falla omkull av utmattning. Vi måste
hålla hoppet uppe när besvikelserna möter oss.
Med Jesus som färdledare kommer vi att klara av att nå det efterlängtade målet till slut. Jesus har
själv tagit sig fram på den här oländiga vägen före oss och jämnat ut den och ställt den tillrätta för
oss. Utefter hela den branta vägen mot det eviga livet finns uppfriskande glädjekällor för trötta
pilgrimer. De som vandrar på visdomens vägar kan känna stor glädje till och med i svåra
prövningar, eftersom han, som de älskar av hela sin själ, osynlig går vid deras sida. För varje steg
uppåt märker de hans beskyddande hand allt tydligare, och vägen upplyses allt klarare av strålar
från den himmelska härligheten. Deras lovsånger stiger upp till Guds tron och ökar i styrka för att
till slut blandas med änglarnas jubelsång. "De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i
klarhet, till dess dagen når sin höjd" (Ords 4:18).
"Kämpa för att komma in genom den trånga porten" (Luk 13:24)
En resenär i Palestina som var sent ute måste skyndsamt tänja ut stegen för att nå fram till staden
före solnedgången. Han hade minsann inte tid för några sevärdheter längs vägen. Han var helt
upptagen av att hinna i tid genom porten. Jesus visade att man måste vara lika målmedveten i sitt
kristna liv. Jag har visat er det sanna sätt att leva som hör ihop med mitt rike, och är mitt rikes
härlighet. Det finns inget löfte om jordisk makt förknippad med det. Ändå är det värt den högsta
åtrå och ansträngning. Jag kallar er inte att kämpa för det som världen kämpar för, men dra därför
inte slutsatsen att det inte finns något att kämpa för och vinna. Jag ber er att kämpa och verkligen ge
ert yttersta för att få vara med i mitt andliga rike.
Det kristna livet är kamp och fälttåg. Slagfältet ligger i människans inre. Striden som ankommer på
oss att utkämpa är mänsklighetens största strid, att överlåta sig åt Guds vilja, åt kärleken. Men
segern kommer inte av mänsklig styrka.
Vi kan inte med vår gamla natur som är knuten till detta jordiska ärva Guds rike. Nedärvda böjelser
och ovanor måste kuvas. Den som beslutar sig för att vara med i Guds rike finner snart hur hans
gamla natur, understödd av onda andemakter, revolterar inom honom. Själviskhet och prestige
försöker att bekämpa allt som kan avslöja det förkastliga i en egocentrisk livsstil. Vi kan inte genom
egna ansträngningar besegra de onda böjelser och ovanor som gör sig gällande hos oss. Vi kan inte
själva rå på den jätte som fångat oss som trälar. Bara Gud kan ge oss seger. Han vill se oss som fria
individer, som själva kan råda över sin vilja och bestämma över sina handlingar. Men han kan inget
göra för oss utan vårt samtycke och vår medverkan.
Guds Ande verkar genom de sinnesförmågor och själskrafter som människan skapats med. Vi måste
öppna dessa för samarbete med Gud. Vi får ingen seger utan allvarlig och oförtröttlig bönekontakt
med Gud där vi själva erkänner vår egen oförmåga och vår villighet att ta emot hans hjälp. Gud
tvingar inte vår vilja till samarbete. Han har gett oss – och respekterar – vår fria vilja. Om Guds
Andes inflytande kunde göras hundra gånger starkare, skulle inte det i sig självt göra någon till

kristen och passande för himlen. Satans fästen skulle inte brytas ned. Det krävs att vi låter vår vilja
ställa sig på Guds sida, komma i samklang med hans vilja.
Vi kan inte av oss själva, med alla våra önskningar och planer, underordna oss Guds vilja. Men om
vi år "villiga att göras villiga", är Gud beredd att utföra detta verk i oss. Paulus beskriver hur Gud
ger honom makt att i varje tanke vara lydig Kristus. "Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte
denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader
och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos
Kristus" (2 Kor 10:4, 5). Så Paulus kan uppmana alla kristna: "Arbeta med fruktan och bävan på er
frälsning. Ty det är Gud som verkar i er så att ni i både vilja och gärning förverkligar hans syfte"
(Fil 2:12, 13).
Men många som fått upp ögonen för det positiva i Jesu kärlek och himmelriket, ryggar ändå tillbaka
för de villkor som måste uppfyllas för att de själva skall vara med på den smala vägen. Rätt många
på den breda vägen är ganska missnöjda med den väg de vandrar på. De vill bort från syndens
tvång. I egen kraft gör de ansträngningar för att befria sig från nedbrytande vanor. De sneglar mot
den smala vägen och den trånga porten. Men nöjeslystnad, materialism och prestige står som en
mur mellan dem och Frälsaren. Att överlåta sin egen vilja, egna ambitioner och intressen, kräver en
uppoffring som de tvekar inför. Så drar de sig för det, och det blir inget av. "Många skall försöka ta
sig in men inte lyckas" (Luk 13:24). De har en längtan att ta emot Jesus. De gör vissa ansatser. Men
de bestämmer sig aldrig fullt och helt. Att följa Jesus blir inte deras främsta livsmål, som de är
villiga att offra allt annat för.
Vår enda möjlighet att lyckas ligger i att vi förenar vår vilja med Guds och samarbetar med honom
timme efter timme, dag efter dag. Vi kan inte klamra oss fast vid vår själviskhet och ändå få en plats
i Guds rike. Skall vi någonsin nå så långt att vi lever ett heligt liv måste vi sluta tänka på oss själva
och i stället ta emot Jesu sinnelag. Stolthet och självtillräcklighet måste korsfästas. Är vi villiga att
betala det begärda priset? Är vi villiga att låta vår vilja helt och hållet följa Guds vilja? Innan vi är
villiga kan inte Guds förvandlande nåd verka i oss. Den kamp vi måste kämpa är trons goda kamp.
Paulus skriver att han strävar och kämpar med den kraft som Kristus så mäktigt låter verka i honom
(Kol 1:29).
När patriarken Jakob kom in i en avgörande krissituation i sitt liv drog han sig avsides för att bedja.
Men medan han kämpade med Gud i bön kom vad han trodde var en fiende och tog tag i honom,
och hela natten fick han brottas för sitt liv. Men hans ivriga önskan avmattades inte ens i denna
stund av livsfara. När Jakobs krafter var nästan slut fick han känna på sin motståndares gudomliga
makt i ett slag över höften. Jakob förstod då vem han hade brottats med. Det måste vara en ängel
som Gud sänt till honom för att rädda honom genom hans svåra kris. Hjälplös och sårad kastade han
sig om sin räddares hals och bönföll om dennes välsignelse. Ingenting kunde stoppa honom i hans
beslutsamma bönekamp. Jakob ropade; "Jag släpper dig inte, med mindre du välsignar mig" (1 Mos
32:26). Denna anda av beslutsamhet uppmuntrades av ängeln som brottades med patriarken. Till
sist gav ängeln både seger och ett nytt namn åt Jakob då han sade: "Du skall inte mer heta Jakob,
utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger." Det som Jakob
förgäves hade brottats om i egen kraft vann han genom att överlämna sig i sin räddares händer och i
tro förlita sig på Gud. "Detta är den seger som har besegrat världen: vår tro" (1 Joh 5:44).
"Akta er för de falska profeterna!" (Matt 7:15)

Falska lärare kommer att försöka få bort er från den smala vägen och den trånga porten. Akta er för
dem! De är förklädda till får men i sitt inre är de rovlystna vargar. Jesus visar hur vi skall skilja dem
som bara ger sig ut för att komma med sann undervisning och lära från dem som verkligen kommer
med den. Han säger: "På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen
eller fikon på tistlar?" (Matt 7:16). Han säger inte åt oss att låta deras egna välformulerade
framställningar och höga bekännelser avgöra saken. Nej, vad de lär måste prövas i lagens och
vittnesbördets ljus, det vill säga med Bibeln. "När man säger till er: 'Fråga andebesvärjare och
spåmän, dem som viskar och mumlar', så svara: 'Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga
de döda för de levande? Nej, håll er till lagen, till vittnesbördet'!" (Jes 8:19, 20). Vad är det för slags
budskap de kommer med? Leder det dig att ge större ära åt Gud? Leder det dig att visa kärlek till
honom genom lojalitet gentemot hans vilja?
Människor som inte accepterar moraliskt ansvar, som får andra att nonchalera Guds bud, kommer
inte med himmelsk undervisning. "Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och
undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket" (Matt 5:19). Vi kan då
vara säkra på att deras anspråk är utan grund. Ja, de fortsätter faktiskt lögnens verk vars ursprung är
mörkrets furste, Guds fiende. Inte alla bekännande kristna hör Gud till. Jesus säger själv: "Inte alla
som säger 'Herre, Herre' till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min
himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: 'Herre, Herre, har vi inte profeterat
i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?' Då skall jag
säga dem som det är: 'Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare'!" (Matt 7:2123).
Det finns personer som tycker att de har rätt i vad de gör, fast de har fel. Trots att de hävdar att
Jesus är deras Herre och uppenbarligen utför stora underverk i hans namn, är de ondskans
hantlangare. "Ty väl formar de med munnen ljuvliga ord, men deras hjärtan strävar bara efter egen
vinning" (Hes 33:31). Att bara säga att man är kristen är till ingen nytta. Den tro på Gud som
innebär frälsning är inte vad många antar. "Tro, bara tro", sägs det "så behöver du inte befatta dig
med lagen." Men en tro som inte fullkomnas i lydnad är förmätenhet. Aposteln Johannes säger:
"Den som säger: 'Jag känner honom' men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns
inte i honom" (1 Joh 2:4).
Ingen skall inbilla sig att äktheten i någons lära och förkunnelse bevisas genom underverk eller
sådant som ger intryck av att vara Guds särskilda ledning. Om någon avfärdar Bibelns krav och i
stället framhåller sina egna intryck, känslor och handlingar, så kan vi förstå att han inte är en äkta
kristen. Det är lydnad som är beviset på sant lärjungaskap. När vi håller buden visar vi att det ligger
allvar bakom våra kärleksförklaringar. Då först kan vi veta att vår troslära kommer från Gud, när
den verkligen medför att synden utrotas i oss och vi renas från smutsiga begär och vårt liv blir
fruktbärande i helighet. När givmildhet, vänlighet och sympati börjar blomma i våra liv och vi inget
hellre vill än att göra gott och samtidigt ger Gud all ära och oss själva ingen, då har vi ett
omisskännligt tecken på att vår kristendom är av det rätta slaget. "Att vi har lärt känna honom
förstår vi av att vi håller hans bud" (1 Joh 2:3).
"Det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund (Matt 7:25)
Folkmassorna blev starkt påverkade av Jesu undervisning. De fängslades av den gudomliga
utstrålningen i de sanningar som sades. Jesu allvarliga varningar kom till dem som en röst från Gud,
som kunde öppna deras innersta väsen. Hans ord slog ner vid roten av deras tankevärld. Att följa

hans undervisning skulle kräva radikala förändringar i deras tanke- och handlingsmönster. Det
skulle leda till en våldsam brytning med deras religiösa lärare. Allt vad dessa under generationer
hade byggt upp störtade ju samman. Därför var det inte många som var redo att följa hans
undervisning, trots att alla förstod att den var riktig. Jesus avslutade Bergspredikan med en
illustration som med slående kraft visade vikten av att hans lära fick fungera i det praktiska livet.
Många i de stora människomassorna som trängdes kring Jesus hade bott vid Galileiska sjön hela sitt
liv. När de nu satt på bergssluttningen och lyssnade på Jesus, kunde de se sänkor och raviner där
bäckarna löpte ner mot sjön. På somrarna torkade dessa bäckar ut helt och hållet, så att bara den
torra, dammiga bäckfåran blev kvar. Men när vinterns oväder svepte fram över bergen förvandlades
bäckarna till vilda, skummande kaskader. Dalsänkorna kunde svämmas över och allt ryckas med av
oemotståndlig kraft. Då och då hände det att hus byggda på grässluttningarna till synes utom all fara
spolades med. Högre upp fanns det hus byggda på själva berget. En del av dem var helt och hållet
byggda av sten och hade under kanske tusen år motstått alla oväder. Det hade krävt hårt och
mödosamt arbete att uppföra dessa hus. De låg otillgängligt till, inte alls lika bekvämt som de nere
på grässluttningen, men de stod stadigt på berggrunden och regn och flod och vindar kastades emot
dem utan att göra någon skada.
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på
berggrund”, sade Jesus. Århundraden dessförinnan hade profeten Jesaja skrivit: ”Vår Guds ord
förblir evinnerligen” (Jes 40:8). Petrus tänkte tillbaka på Jesu förkunnelse, som kom till uttryck i
Bergspredikan, när han i ett av sina brev citerade det här stället från Jesaja och tillfogade: ”Det är
detta ord som har förkunnats för er” (1 Pet 1:25). Guds Ord är det enda bestående i världen. Det är
den säkra grunden. ”Himmel och jord skall förgås”, sade Jesus, ”men mina ord skall aldrig förgås”
(Matt 24:35).
I Bergspredikan har Jesus förklarat grundprinciperna i den lag som är ett uttryck för Guds egen
natur. Den som gör dessa till sina egna livsprinciper bygger på den säkra berggrunden, Jesus själv,
som är den fasta klippan som består för alla tider. "Ingen kan lägga en annan grund än den som
redan finns, och den är Jesus Kristus" (1 Kor 3:11). "Hos ingen annan finns frälsningen, och
ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss" (Apg 4:12).
Jesus är Guds Ord som talar om hurudan Gud är, vad hans kärlek ger och vad hans lag kräver, ja
överhuvudtaget vad livet med Gud innebär. Därför är Jesus den enda grund som vi kan bygga ett liv
av bestående värde på. Och vi bygger på honom då vi lyder honom. Rättfärdighet består inte i att
enbart tycka om det som är rätt och riktigt, man måste vara färdig att göra det som är rätt och riktigt.
Helighet är inte ett liv i något slags känslorus utan att man lämnar allt i Guds hand och helt handlar
efter hans vilja.
När de israeliska flyktingarna slagit läger vid gränsen till Kanaan, det utlovade landet, räckte det
inte att känna till dettas geografi och sjunga dess sånger. Bara med det skulle de aldrig komma i
besittning av det bördiga landets vingårdar och olivlundar. De måste i tro lita på Guds löften och
följa hans instruktioner och marschera in i Kanaan. En kristen följer Kristi instruktioner, inte för att
förtjäna Guds nåd, utan därför att han oförtjänt redan fått del av den. Jesus visar att människans
frälsning inte bara beror på hennes bekännelse, utan på om hennes tro tar sig uttryck i det praktiska
livet. Han förväntar konkreta handlingar och inte bara prat av sina efterföljare. Vår karaktär byggs
inte medan vi sitter och tittar på, det krävs aktivitet. "Alla som leds av ande från Gud är Guds
söner" (Rom 8:14). Det är inte de som känner sig påverkade av Guds Ande och då och då följer
hans maningar som hör Gud till, utan de som leds av Guds Ande.

Vill du följa Jesus, men vet inte hur du skall börja? Känner du dig omgiven av mörker, och vet inte
var du skall finna ljus? Besluta dig då just nu för att lyda Gud, så långt du hittills fått ljus genom
Bibeln. I den finns Guds kraft, ja, själva hans liv. När du tar Bibelns ord till dig i tro får du kraft att
lyda. Allt eftersom du gör bruk av det ljus du får, kommer större ljus att uppenbaras för dig. Du
bygger bit för bit upp ditt liv på Guds Ords grund och formar det efter Jesu exempel.
Kristus, den rätta grunden, är en levande sten. Hans liv fortplantas till allt som byggs upp på honom.
"När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av
honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge." – ”Ni har fogats in i den byggnad
som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom
hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också
ni samman till en andlig boning åt Gud." (1 Pet 2:4, 5; Ef 2:20-22.) Stenarna blir ett med
grundstenen, eftersom ett och samma liv växer i alla. Ingen naturkatastrof kan störta omkull den
byggnaden, eftersom allt som är fyllt med Kristi liv blir bestående lika länge som Kristus själv.
Men varje byggnad som vilar på annan grund än Guds Ord kommer att slås i spillror. Det gäller lika
mycket nu som för judarna på Jesu tid. Människobud i stället för Guds bud. Sakrament och
ceremonier som ersättning för medmänsklighet. En livsstil som tycks göra Guds nåd överflödig.
Den som bygger på en sådan förrädisk sandgrund kommer att få se sin byggnad underminerad och
totalförstörd när prövningarnas stormar och störtfloder kommer. "Därför säger Herren, Herren så: . .
. Och hagel skall slå ned er lögntillflykt, och vatten skall skölja bort ert beskydd" (Jes 28:16, 17).
Men än idag försöker Gud beveka människor med sin nåd. "Så sant jag lever, säger Herren, Herren,
jag har ingen lust till den ogudaktiges död, utan tvärtom till att den ogudaktige vänder om från sin
väg och får leva. Så vänd då om, ja, vänd om från era onda vägar, ty inte vill ni väl dö" (Hes 33:
11).
Den röst som vädjar till de obotfärdiga idag är rösten av honom som i hjärtesorg över sin älskade
stad utbrast: "Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig.
Hur ofta har jag inte velat samla dina barn såsom hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men
ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus" (Matt 23:37, 38). Händelserna i
Jerusalem blev till en bild av hela världens förkastande och föraktande av Guds nåd. Jesus grät
också för din skull, för det motstånd du gör. Jerusalem hade fortfarande möjlighet att vända om och
undgå sin dom, när Jesus utgöt sina tårar över staden. Gud väntade ytterligare en liten tid på att man
skulle acceptera hans gåva. På samma sätt, kära vän, talar Jesus i kärlek till dig just nu: "Se, jag står
vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta
med honom och han med mig." – ”Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag." (Upp 3:20; 2
Kor 6:2).
Du som tror att du skulle klara dig själv, bygger på osäker sandgrund. Men än är det inte för sent att
undvika den hotande katastrofen. Sök upp den säkra berggrunden innan stormarna bryter lös!
"Därför säger Herren, Herren så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar
hörnsten, fast grundad. Den som tror på den behöver inte fly." – "Vänd er till mig, så blir ni frälsta,
ni jordens alla ändar. Ty jag är Gud och eljest ingen." – "Frukta inte, ty jag är med dig, var ej
modfälld, ty jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig, jag håller dig uppe med min
rättfärdighets högra hand." (Jes 28:16; 45:22; 41:10).

