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Mellan Gamla och Nya Testamentet
Apokryferna
Hur gjorde man skillnad på Guds
ord och andra andliga skrifter? Vi får en inblick i
detta genom att läsa en av apokryferna, nämligen
Syraks bok. Kap. 44–49 är en lovprisning över
fäderna. Här nämns i tur och ordning Henok,
Noa och patriarkerna, Elia och Elisa, Jesaja,
Jeremia, Hesekiel och de tolv profeterna, ända
fram till Nehemja. Slutsatsen är att omkring 190
f.Kr. när Syrak skrev sin bok, så var det alldeles
klart vad som ingick i Gamla testamentet –
Syraks egen bok gjorde inte anspråk på att höra
dit.
En annan apokryf är Tobits bok. Den är en
familjehistoria som skildrar händelser förlagda till
700-talet f.Kr. Den fromme Tobit blir blind och
därmed fattig. Sonen Tobias skickas till en stad
långt borta för att hämta pengar som hans far
lånat ut. Till ressällskap får han ingen mindre än
ängeln Rafael. Vidare bland apokryferna finns
Baruk bok och Judits bok, som berättar hur den
vackra Judit lyckas nästla sig in hos härföraren
Holofernes och genom list döda honom.
Tilläggen till Ester och Daniel och Manasses bön
fanns i grekisk översättning men inte i de
hebreiska originalen.
I Salomos Vishet framträder visheten som en
person. Boken visar bl.a. hur ogudaktiga reagerar
inför en rättfärdig:

Malaki såg inte fram mot några fler
profeter. Han fäste sitt hopp vid den
Elia som skulle föra folket till
omvändelse innan Herrens dag kom
(Mal 4:4).
Josefus berättar att när Alexander den Store
erövrade Palestina, mötte översteprästen honom
med Daniels bok som säger att en grek skulle
krossa perserväldet. När Alexander dog 323 f.Kr.
splittrades hans rike. Palestina lydde först under
Egypten men från 198 f.Kr. under Syrien. Kung
Antiokus III av Syrien hade stora militära
framgångar men mötte i romarna sin överman
och tvingades till ett enormt krigsskadestånd.
För att få ihop till detta började han plundra
tempel – den tidens storbanker – men blev
mördad. Sonen Antiokus IV var förtjust i
grekiskt tänkande och ville på den grunden hålla
ihop sitt rike. Han grep till tvång och våld mot
dem som ville bevara sin tro och kultur. Kanske
trodde han att det skulle gå lätt att omvandla det
lilla tempellandet Judéen efter sitt sinne, i
synnerhet som de ledande kretsarna i sin
grekiskvänliga inställning hade avsatt den rätte
översteprästen Onias III.
Order utfärdades att göra om altaret i templet till
ett Zeusaltare. Fromma judar gjorde uppror
under prästen Mattatias. Ledningen övertogs av
Judas Mackabeus, som lyckades inta Jerusalem
och rena templet. Detta skedde år165 f. Kr. och
till minne av detta firades en årlig
tempelinvigningsfest, jfr Joh 10:22. Ledningen
övertogs sedan av brodern Jonatan som 152 f.Kr.
utsågs till överstepräst – men med detta hade
frihetskämpen tillskansat sig ett ämbete som han
inte hade rätt till.

Vi skall lägga försåt för den
rättfärdige, ty han står i vägen för oss;
han motarbetar våra planer Han ger
sig ut för att ha kunskap om Gud.
Herrens tjänare kallar han sig. Han
står där som en anklagelse mot vårt
tänkesätt. Redan att se honom är
obehagligt (2:12-14)
Svårigheterna som den unga kristna kyrkan
ställdes visar sig i att några listor över Gamla
testamentets böcker tar upp en del av
apokryferna. Vissa kyrkofäder avvisade i likhet
med judarna i Palestina alla dessa skrifter, andra
ställde dem i en mellanklass, som med Luthers
ord: ”icke får räknas lika med den heliga Skrift,
men som dock är nyttiga och goda att läsa”.

1 Mackabéerboken
är den främsta källan till kunskap om vad om
hände, som berättar om tiden 175-134 f.Kr. Den
finns på grekiska men är från början skriven på
hebreiska omkring 100 f. Kr. och har stort
källvärde, större än 2 Mackabéerboken som
berättar samma förlopp men endast för tiden
180-161 f.Kr. Båda räknas till apokryferna, dvs.
inte avsedda för gudstjänstbruk.
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Qumrangruppens skrifter
Vi återvänder till mackabéertiden och Jonatan.
Prästerna i Jerusalem kunde ju ha vakat över
översteprästen kom från rätt familj, den som
ledde sin härstamning till Sadok, han som
Salomo själv hade insatt som överstepräst. När
inget hände, bröt sig en grupp präster loss och
bildade under ledning av Rättfärdighetens lärare
ett centrum vid Qumran intill Döda Havet. I
grottorna runt anläggningen har man funnit
rester av de skrifter de studerade och kopierade.
Utom det välkända fyndet av hela Jesajarullen,
har större och mindre delar av samtliga
bibelböcker hittats, utom Ester. Mest lästa var 5
Mosebok, Jesaja och Psaltaren.

Daniel 7:13: ”en som liknade en människoson
kom med himmelens skyar”. Av 1 Henok förstår
vi att det fanns fromma judar som tänkte på
Människosonen som en himmelsk gestalt, som
fanns före världens skapelse och som skulle
komma i de yttersta tiderna.

Qumrangruppens egna skrifter ger inblick i dess
tillkomst, organisation och trosuppfattning. De
menade att Guds förbund hade satts ur spel
genom Israels synd, och att de själva
representerade ett nytt förbund. De var
övertygade om att Gud nedlagt två andar i
mänskligheten: ljusets ande som står för allt gott
och mörkrets ande som står för allt ont. Den
som kom till insikt om detta kunde ansluta sig till
gemenskapen, efter att ha prövats under ett års
tid
När fynden var nya framkastades en rad idéer
om att gruppen med var en länk mellan Gamla
och Nya testamentet. Mer än Nasaret och
Betlehem såg en del Qumran som kristendomens
vagga. Men ett noggrant studium visade att det
inte finns något speciellt kristet i Qumran: ingen
lidande Messias som ger sitt liv för människorna,
inget dop till ny födelse, inget altarets sakrament.

Man kan inte av detta dra slutsatsen att Judas och
Petrus vill förmedla hela beskrivningen av fallet
in änglavärlden som i anslutning till 1 Mos 6:1-4
målas upp i 1 Henoksboken, och som även finns
i skrifterna från Qumran och i judiska targumer.
Tanken är där att änglarna lämnat den höga,
heliga och eviga himlen och legat med kvinnor
som efter detta fött jättar.

Paulus
nämner i 2 Tim 3:8 namnen på de egyptiska
spåmännen Jannes och Jambres som annars
endast är bevarade i utombiblisk litteratur. Ser vi
på Judas brev v. 6, talas där om de änglar som
inte bevarade sitt höga ämbete och därför har
blivit bevarade i eviga bojor i mörker till domens
dag. Liknande står att läsa i 2 Petr 2:4

Med en sådan uppfattning gör man människorna
till offer för himmelska makter. Men enligt
Bibeln är det deras egen ondska som leder till
den stora floden. Tanken att de ”gudasöner”
som omtalas skulle vara ängar, avvisar Jesus själv
i Joh 10:34 där han citerar Ps 82:2: ”Jag har sagt
att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner”, och
ger uttydningen att de människor som Guds ord
kom till blev i lagen kallade gudar. En stark
kyrklig tradition menar också att Guds söner i
detta sammanhang syftar på makthavare. Faktum
är också att varken Judas eller Petrus säger något
om hur änglarnas fall gick till, bara att det skett
och att de fallna änglarna hålls fångna till
domens dag.
Intressant är förhållandet mellan Melkisedek i
Hebréerbrevet och i en text från Qumran.
Melkisedek förknippas där med en utläggning av
jubelåret, året då allt skall återställas.

Ett påfallande drag hos jdarna vid denna tid är
att de gärna uppehöll sig vid den bibliska
urhistorien, vid Noa och Henok. Exempel på
böcker av detta slag är Jubiléerboken och 1
Henoksboken. Rester av båda har hittats bland
skrifterna i Qumran, och båda är kända etiopiska
översättningar. Jubiléerboken skrev på hebreiska
under mackabéerupproret. Den framträder som
en uppenbarelse, given av Gud till Moses genom
en ängel, kallad ”Ansiktets ängel”. Boken
föreställer sig hela världshistorien indelad i
jubelårsperioder om 49 år.

Melkisedek
Qumrantexten gör Melkisedek till en himmelsk
gestalt, utrustad med Guds makt att ställa allt
tillrätta att frälsa och straffa. Hebréerbrevets
författare vänder på saken. Det är inte
Melkisedek som är upptagen i härligheten och
regerar i himmelen – utan Jesus för vilken
Melkisedek endast är en förebild genom att inte
ha vare sig företrädare eller efterföljare och ingen
släkttavla.

1 Henok består av fem delar; de äldsta går
tillbaka till omkring 200 f.Kr. De mycket
intressanta kap. 37-71 handlar om
Människosonen, och är antagligen skrivna några
årtionden före Kristi födelse. Jesus brukar
uttrycket ”Människosonen” i anslutning till
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Lukas
berättar om de gamla och fromma Simeon och
Hanna som väntade på Israels tröst och
Jerusalems befrielse. De kände igen den trösten
och den befrielsen i det lilla barnet framburet av
fattiga föräldrar. De förkastade inte likt
fariséerna och de lagkloka Guds rådslut ifråga
om sig själva genom att inte lyssnade till
Johannes och lät sig döpas av honom (Luk 7:30).
Vad närde det andliga livet hos dessa åldriga
människor och hos dem som lyssnade till
Johannes och sedan till Jesus? Naturligtvis

Bibeln, men troligt är också att de – alldeles som
vi – även lät sig uppbyggas av andra skrifter, där
de fann ord som manade dem att förtrösta på
Guds nåd. De såg likt Malaki inte fram mot
några fler profeter utan fäste sitt hopp vid
Messias och hans förelöpare Elia.

Mats Eskhul

Abraham møter Melkisedek. (wikimedia)
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Kristus er tre dager i graven.
Vi kan lese om det som
skjedde før graven ble stengt
av en stor stein på
langfredagen og etter at stenen var veltet vekk fra
graven, oppstandelsen første påskedag. Men
ellers er det ikke mye som står om Kristus
liggende i graven.

Mellom langfredag og
påskemorgenen ligger Jesus i
graven. Den 1. dagen var
langfredagen. Den 2. dagen
var lørdagen. Den 3. dagen
var påskedagen. Jesus
forteller sine disipler igjen og
igjen at han skal lide og dø,
men etter tre dager skal han
stå opp fra de døde. Ja endog
overprestene og fariseerne
hadde merket seg dette. De
kommer til Pilatus og sier:

Kristi begravelse.
Om kvelden langfredag ble Jesus tatt ned av
korset og lagt i en ny grav. Graven ble forseglet
og bevoktet av soldater. Alle hans venner, få i
tallet, beskrives som redde og i stor frykt for hva
som videre kan hende. De er sorgfulle og stille.
Kristi fiender råder grunnen, men samtidig er
også de engstelige og redde. Hvem skulle så ta
seg av Jesus? Skulle han bli tatt sammen med
røverne og lagt i en ukjent grav? Ingen av
disiplene hadde hverken mot eller makt til å
foreta seg noe. Men skriften har sagt hva som
skal skje: «Da han var død, fikk han sin grav blant
urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt
vold og det ikke fantes svik i hans munn.» Jes 53,9.
Den som skal oppfylle skriften er Josef fra
Arimatea. En rik borger som sitter i Rådet i
Jerusalem. Han våget å gå til Pilatus og be om
Jesu legeme, så han kunne ta det ned av korset
og begrave det. ( Se Matt 27,57ff).
Det hastet. Det var en stor sabbat som nærmet
seg, og da måtte alle ned før tiden var omme.
«Når en mann har gjort en synd som det er dødsstraff
for, og han blir henrettet og hengt opp i et tre,
da skal du ikke la hans døde legeme henge natten over i
treet, men gravlegge ham samme dagen. For den som blir
hengt opp i et tre, er forbannet av Gud, og det landet
Herren din Gud vil gi deg til eiendom, må du ikke gjøre
urent.» 5 Mos 21,22-23. Derfor brøt soldatene
benene til røverne for at det skulle gå fort. Jesus
var jo død, men for å være sikker stakk de et
spyd inn i siden og opp mot hjertet. Så kommer
Nikodemus fram, også en som er Jesu venn i det
skjulte. Vi kjenner han som kom til Jesus om
natten for å la seg undervise og fikk en preken så
pedagogisk og så sentral at vi siden har kalt det
for den lille Bibel, Joh 3,16. Underlig for han å
erkjenne Jesu undervisning om kobberormen og

«Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren
sa da han ennå levde: «Etter tre dager blir jeg reist opp.»
64 Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret til den
tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele
ham og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da
ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første."(Matt
27;63f).
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Jesus på Korset. Han hadde omtrent 100 pund
aloe og myrra (ca. 33 kg), slik at Herren skulle få
en rett og hederlig begravelse. De skulle ligge
lengst mulig uten å råtne, og samtidig lukte godt.
På påskedagen kom kvinnene med mer salve
som de skulle stelle Jesus med. Det er tydelig at
både Josef og Nikodemus hadde fått del i troen
på Jesus Kristus. Det står om Josef at han ventet
Guds Rike. Nikodemus var også en hemmelig
disippel. Nå bidro de til at Jesus fikk en grav, en
ny grav som Josef hadde hugget ut av fjellet.
Som sedvanen var, ble en stein rullet foran slik at
ikke dyr skulle komme inn i graven.

Tomas, forfølgeren Paulus, og alle de andre som
sovnet i Getsemane eller var redde og flyktet da
Jesus trengte de som mest. Vi er da bedre stilt vi
vel? Nei de er alle bilde på hver og en av oss.
«Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte
Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens
øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til
skamme.» 1.Kor 1,27 Det er Gud som handler.
Han bestemmer. Vi må legge saken i hans hånd.
Fiendene kan være så aktive de vil. De beseglet
graven og satte vakter med tillatelse fra Pilatus.
Jeg tenker meg at Gud fikk en god latter. Hva
tenker de på? Forstår de ikke at Gud er allmektig
og kan bryte alle bånd og stengsler? For å
understreke dette etter oppstandelsen så går
Jesus gjennom lukkede graver og dører, plutselig
er han her og så der. Selv om fienden prøver å
hindre oss på alle måter, kan de ikke hindre at
Jesus i dag er til stede der to og tre samles i hans
navn, i sitt ord og sakrament.
De beskylte Jesus for å være en bedrager.
Bedraget ville bli enda større om det så gikk
rykter om at han var stått opp. Derfor segl og
vakter ved graven som skulle hindre disiplene å
stjele Jesu legeme og sette ut rykter. Men Gud
ville det annerledes. Den åpne og tomme grav
var bare et bevis på at han alt hadde stått opp.
Det var mange som fikk se denne tomme grav
og som også fikk oppleve den oppstandne Jesus
Kristus.

Tilsynelatende ikke noe å skryte av hverken Josef
eller Nikodemus, men likevel får de være til så
stor nytte i Guds Rike. Uten frykt tar de Jesus
ned og legger han i graven. De viste om jødenes
raseri og hat og romermakten. Men likevel går de
på oppgaven med stor iver. Den Hellige Ånd
utruster den som trenger det. Gud vet tid og
sted. Det må få oss til å være mer ydmyke og
forsiktige neste gang vi vil omtale folk. Vi har
lett for å karakterisere hverandre og dømme
hverandre etter den aktivitet vi ser og hører. Vi
ser fort splinten i vår brors øye, men ikke bjelken
i vårt eget. Vår dømmekraft er ikke å lite på. Det
vi skal gå etter er om en bekjenner at Jesus
Kristus er Herre. Det er opp til Gud og Den
Hellige Ånd hva mennesker blir brukt til. Husk
det var en ussel flokk Jesus hadde samlet rundt
seg. Disipler i hemmelighet som kom om natten,
fornekteren Peter, svikeren Judas, tvileren

Kristi fornedrelse og opphøyelse.
Både GT og NT framstiller Kristus i to
tilstander. Først i fornedringens tilstand som
omfatter de 33 år han levde her på jorden og
utviklet seg som et vanlig menneske fra barn til
voksen, menneskelig fattigdom og ringhet,
torturen og spotten, sviket, døden på korset og
graven.
Opphøyelsens tilstand som ikke bare omfatter
oppstandelsen fra de døde, men også det faktum
at han for opp til himmelen og sitter ved Guds
Faders høyre side, er den kristne sanne kirkes
hode og er den som skal komme igjen synlig for
alle i herlighet for å dømme verden.
Vi bekjenner Kristi fornedrelse og opphøyelse
hver eneste søndag i og med 2. trosartikkel.
Jesaias beskriver fornedrelsen på sin måte: «…
Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et
utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt
av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en
de skjuler ansiktet for. Han var foraktet…Vi tenkte:
Han er rammet, slått av Gud og plaget.Men han ble
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såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå
på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» Jes
53,2-5
Salme 110 tar oss med til Kristi opphøyelse:
«Herren sier til min herre: "Sett deg ved min høyre hånd
til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!"
Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer. Du skal
herske blant dine fiender! 3 Folket ditt møter villig fram
den dagen du viser din kraft.»
Dette med Kristi fornedrelse og Kristi
opphøyelse, er vesentlig å få tak i når vi taler om
Jesus som sann Gud og sant menneske. I
fornedrelsen gir han delvis avkall på sine
guddommelige natur. Han framtrer som en av
oss med alle menneskelige behov. Han er prøvd i
alle ting i likhet med oss. Det er ikke den ting du
opplever som menneske eller som kristen som
Kristus gjennom sitt liv ikke kjenner til eller har
erfart. Han har vært ensom, sviktet, misforstått,
foraktet, utsatt for fysisk og psykisk vold. I
opphøyelsen er det ingen tvil. Han er den evige
allmektige, allestedsnærværende sanne Gud. Når
Gud blir menneske så består det i at Guds Sønn
har tatt på seg menneskenaturen uten noen
reduksjon av den guddommelige natur. Det er
Gud selv som fødes i en stall. Det er Gud selv
som blir foraktet av sitt eget folk. Det er Gud
selv som blir slått, pisket, tornekronet og hengt
på et kors. Det er Gud selv som blir lagt i graven.
«Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han
kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet:
Forbannet er hver den som henger på et tre.» Gal 3,13
Her må vi ta med oss noe av epistelteksten på
Palmesøndag: «.. men ga avkall på sitt eget, tok på seg
tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram
som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til
døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd
ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.» Fil
2,7f
Fornedrelsen omfatter alt som skjedde fra
fødselen til begravelsen. Han måtte gjennom
hele livet godta å bli behandlet som et vanlig
menneske selv om han var Guds Sønn. Dette
fordi han skulle kjøpe oss fri fra lovens
forbannelse. Hele Jesu liv er en lidelseshistorie,
men det fortettes og dramatiseres i og med
påskens hendelser. En sak er at han blir plaget,
foraktet og pisket og spikret på et kors, men
lidelsen og fornedrelsen får sitt klareste uttrykk i
at han er forlatt av Gud, sin far: «Og ved den niende
time ropte Jesus med høy røst: "Elí, Elí, lemá
sabaktáni?" Det betyr: "Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forlatt meg?» Matt 27,46. Kristus opplever i
sin sjel menneskenes synd og skyld som sin egen
og samtidig å være forkastet og fordømt av Gud.
Det er som han jages ut av paradis slik Adam og

Eva opplevde det. Dette er helvete som er å være
forlatt av Gud selv. Kristus lider helvetets straff
og pine. Men Jesus klynget seg til håpet selv om
alt var svart: «og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine
hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det,
utåndet han.» Luk 23,46. For fortsatt gjelder Guds
utsagn ved Jordans bredd: "Dette er min Sønn, den
elskede, i ham har jeg min glede." Matt 3,17. Selv om
Kristus er overgitt, så glemmer Gud ikke sin
sønn. Midt i fornedrelsen er han gjenstand for
den Guds kjærlighet.
Så dør Kristus. Det er en ekte død.
Legemet og sjelen skilles. Det er døden: «..og
Jesus ropte med høy røst: "Far, i dine hender overgir jeg
min ånd!" Da han hadde sagt det, utåndet han.» Luk
23,46. Johannes beskriver det slik: «Da Jesus hadde fått
vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han
hodet og utåndet.» Joh 19,30

Så legges han i en grav. Det er bare det
tomme skallet igjen. Her begynner det å bli
vanskelig for fornuften å følge med. Det er
fortsatt slik at det er Guds sønn som legges i
graven. Men vi får tro med Skriften at Jesus
Kristus døde og ble lagt i graven. Han var
fortsatt sann Gud og sant menneske. Det
bekjenner vi, og det tror vi. Hva skjedde så mens
han var i graven? Det var bunnen av
fornedrelsen. Lenger kan en ikke komme enn å
dø med sine synder. Men da begynner
opphøyelsen. Verket er fullendt. Jesus ropte på
korset: «Det er Fullbrakt.» Gud svarer med reise
han opp fra de døde. Steines veltes fra som et
vitnesbyrd på at oppstandelsen var et faktum.
Linkledene lå på plass der inne. Alle kunne se at
det har vært noen der. En rekke mennesker ble
vitne til at Jesus Kristus Sannelig er oppstanden.
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Men opphøyelsen startet ikke her. Vår
bekjennelse har med noe mellom grav og
oppstandelse:
«fór ned til helvetet,» Læren om Kristus som farer
ned til helvete grunner seg på 1 Pet 3,18-22:
«For Kristus selv led for synder, én gang for alle, den
rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud.
Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort
levende, 19 og slik gikk han bort og forkynte for åndene
som var i fangenskap.….. 22 han som fór opp til
himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at
engler, myndigheter og makter er underlagt ham.»

Jonas tegnet
Som sagt er det ikke mye om Jesus i graven i NT.
Men vi skal ta fram «Jonas tegnet».
På kravet fra noen skriftlærde og fariseere om at
Jesus skulle gjøre noen tegn svarer han:
"En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få
noe annet tegn enn Jona-tegnet. For slik profeten Jona var
i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik
skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre
netter.» Matt 12,39f.
Mennesker krever bevis på at Jesus virkelig er
den han gir seg ut for å være. Her svarer Jesus at
de ikke skal få noe annet tegn enn «Jonas tegnet.»
Dere får ikke noe annet tegn enn Jesu død,
begravelse og oppstandelse. Hvor viktig dette er
understreker Paulus i 1 Kor 15,3-18:
«For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt
imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 4 at
han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter
skriftene, 5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de
tolv. 6 Deretter viste han seg for....17 Men hvis Kristus
ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er
fremdeles i deres synder. 18 Da er også de fortapt som
har sovnet inn i Kristus.»

Kristus levendegjort med kropp og sjel og begav
seg til det sted der de som ikke eide troen på
Jesus Kristus her på jorden, var holdt i
fangenskap.Her har Kristus tydeligvis opptred
som budbærer. Han forkynte for disse. Begrepet
her for å forkynne brukes både om evangeliets
forkynnelse og lovens forkynnelse. Her kommer
Jesus Kristus med loven og dommen. Dette var
mennesker som hadde fått Guds ord, men som
tok avstand fra det og hadde forherdet seg. Peter
bruker dette til en formaning. Det kommer en
dom for alle på den siste dagen. Det gjelder å
holde ut. Se på alt Kristus har gått igjennom. Det
er realiteter. Han led døden for våre synder. Han
var i graven, men han ble levendegjort og som
seierherre over døden, synden og djevelen
forkynner han for de som sitter fanget i helvete.
Konkordieboken tar opp dette. Det er nemlig et
stridstema om Kristus gjorde dette før eller etter
sin død. Skjedde det bare med sjelen eller bare
med den guddommelige natur eller både med
legeme og sjel, åndelig og legemlig? Dessuten
strides det om dette hører med til fornedrelsen
eller til Kristi herlige seier og triumf. «For det er
nok at vi vet at Kristus fór ned til helvetet og ødela det for
alle troende, og at han har forløst dem fra dødens og
djevelens makt og den evige fordømmelse i helvetets svelg.
Men spørsmålet om hvordan dette gikk til, skal vi spare
til den andre verden.» (IX. Om Kristi nedfart til
dødsriket). Bekjennelsen slår fast at dette ikke
kan begripes med sansene eller med fornuften.
Den kan bare gripes med troen. Så er
konklusjonen på dette: Kristus har gjort det slik
at djevelen og helvete ikke kan holde på de som
tror. De er frikjent. Seieren er vunnet. «Jeg har
vunnet, Jesus vant,døden opslukt er til seier,Jesus mørkets
fyrste bandt,jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen
funnet,Jesus vant, og jeg har vunnet!» Derfor
bekjenner vi med stor frimodighet: «for ned til
helvete». Han lukket helvetes porter for de som
tror. Vårt hjemland er himmelen og en evighet
sammen med Jesus.

Det er jo Gud som reiser meg opp med Kristus
av graven i oppstandelsen. Jesu verk er fullført
og jeg er rettferdig for Gud. Jonas tegnet er nok
for liv og salighet. Jødene holdt Jesus som
bedrager. De var redd bedraget skulle bli større
når ryktene om hans oppstandelse ble satt ut.
Derfor seglet og vaktene. Men de kjente ikke
Gud. Gjennom dette har de understreket at vår
tro står og faller med oppstandelsen fra det døde.
Jesu grav og oppstandelse bilde på dåpen.
«Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus
Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble begravet med ham
da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus
ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også
vi vandre i et nytt liv. 5 Har vi vokst sammen med
Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med
ham i en oppstandelse som er lik hans.» Rom 6,3-5
Fantastiske ord. Her tar Paulus dåpens sakrament
og bruker bilder fra Jesu død og oppstandelse. Vi
senkes ned i døpefonten og drukner vårt gamle
menneske og opp av vannet reiser det seg et nytt
menneske. Vi fødes, legges i graven og reises opp
til nytt liv. Kraften er Jesu oppstandelses kraft.
Han som sprengte dødens lenker har fridd oss ut
fra mørket og fangenskapet. Loven binder oss og
legger oss i graven, og vi dødes. Evangeliet som
er en kraft til frelse, reiser oss opp. Slik ordnet
Gud det med deg og meg for at vi skulle få være
hans barn.
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Jesu grav er min grav.
Brorson skriver følgende: «Jeg ser mitt skyldebrev til
korset naglet blev, og i din grav i haven
der er min synd begraven til evig skjul og gjemme, hvi vil
jeg mig da gremme?» Skyldbrev? Min Synd? Nei den
har jeg kontroll på. Etter så mange år er det ikke
noe stort problem. Hva da med onde tanker,
baktalelse, hovmod, dømmesyke, gjerrighet, feil
prioriteringer osv. Elsker du Gud over alle ting?
Desto mer jeg tenker på det og ramser opp,
desto tydeligere blir
Paulus ord i Rom7 mine ord: det gode jeg vil gjør
jeg ikke, det onde jeg ikke vil det gjør jeg. Jeg
arme menneske. Hvem skal fri meg fra dette
dødens legeme? Paulus gir svaret: Gud skje lov
ved Jesus Kristus vår Herre. Det er ingen
anklagelse for den som er i Jesus Kristus.
Skyldbrevet er naglet, synden gravla han med
Kristus. Mine synder skal ikke mer anklage meg
som tror at Jesus Kristus er din frelser.

Vi skal alle legges i en grav.
En gang skal vi også legges i en grav. Det er noe
usikkert og skrekkelig med døden.
Paulus roper frimodig ut: «Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier? 56 Dødens brodd er synden, og
syndens kraft er loven. 57 Men Gud være takk som gir
oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 1 Kor 15,55-57.
De som ikke tror på Jesus Kristus har all grunn
til å frykte døden. Deres grav er mørk og full av
håpløshet. Men slik trenger det ikke å være for
den som er tror. Kristi død er min død. Min grav
er Kristi grav. Hans seier er min seier. Hans
oppstandelse er min oppstandelse. Vår
begravelse er bare å hvile i Jesu grav inntil vi skal
stå i himmelen sammen med den store hvite
skare og synge Lammets sang.

Asbjørn Hjorthaug
Bildene har han fotografert i Cathedral of Saint

Paul, Minnesota, USA
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Att förneka sig själv…
som vi har svårt för. Det är
denna som uppväcker alla
möjliga protester hos oss
människor: Inte ska man väl
beskriva människan så negativt;
man måste väl lyfta fram de positiva sakerna…
Människans andliga inriktning, förmåga, kraft att
göra gott, det är väl ytterst detta ändå som
kristendom handlar om, säger man.
Men Jesu kärva ord öppnar inte för den positiva
beskrivningen. I stället talar han om att förneka
sig själv, ta sitt kors på sig, ja, att till och med
mista sitt jag, sitt liv. Och det är starka ord! Men
det som gäller i världen, det gäller inte inför
Gud. Hos honom är det en helt annan värdering.
Där sker inte värderingen av oss i
kompromissens tecken, det som fariséerna så
gärna ville göra. Inför Gud gäller Guds lag utan
kompromiss. Den säger att vi ska vara
”fullkomliga som den himmelske Fadern är fullkomlig”.
Det betyder att ingen av oss kan gå fri eller kan
vara rättfärdig inför Gud. Ingen av oss kan lyfta
fram eller grunda vår ställning inför Gud utifrån
något positivt i oss själva. Guds fordran på oss är
så stor att vi inte kan annat än att erkänna oss
som syndare, ja som fattiga, eländiga, syndiga
människor som ingenting är inför Gud.

Till de mera kärva orden av vår
Herre och Mästare Jesus, hör
uttrycket i Matt 16: 24
”Om någon vill efterfölja mig, så
ska han förneka sig själv och ta sitt
kors på sig och följa mig”
Hur ska man förstå det och var ligger
innebörden i dessa ord? I dag är det just ord som
man helst och gärna går förbi och låter dem stå
där i bibeln osedda och olästa. I äldre tider, inte
minst i medeltidens klosterliv stod ord som dessa
i förgrunden. Men då förstod man dem så att det
var något som människan med sina samlade
krafter och sin goda vilja kunde åstadkomma och
fullgöra.
Emellertid förblir det viktiga ord också i dag och
som har avgörande insikter att ge oss.
Ordet ”förneka” är samma ord som sägs att
Petrus gjorde då han förnekade Herren. Men vad
betyder det då att ”förneka sig själv”? Ja, vad
innebär det? För fariséerna, de som var Jesu
motståndare, var detta en omöjlighet. För dem gällde
det snarare att förverkliga sig själva. Förverkliga sitt
liv, med sin förmåga och sina krafter. Det kommer
nära vår tid och dess uppfattningar, där det ofta sägs
att man ska söka förverkliga sig själv. Men Jesus säger
att man ska ”förneka sig själva”. Det verkar vara raka
motsatsen.

Att förneka sig själv det är
att komma med den bekännelsen inför Gud. Det
är där det börjar, att inse hur det är med en själv.
Omvändelsens början. Ingenting av det jag
räknat med och som gäller för något i världen,
betyder något inför Gud. Och det som betyder
något inför Gud, i det har jag inget att berömma
mig av. Där är jag utfattig, luspank. Och någon
större förlorare och något mer förlorat kan man
inte tänka sig.
Att förneka sig själv, är att inse det. Det är att
förneka allt i oss själva som vi skulle kunna
åberopa oss av inför Gud, efter vår
människouppfattning. Inte ens tro kan vi
berömma oss av, och allra minst som fariséen
som gjorde jämförelse med publikan och lät den
falla ut till sin egen fördel.
Att förneka sig själv innebär att bekänna allt som
synd inför Frälsaren. Och det är att komma till
Jesus med denna bekännelse.
OCH DÅ…?

Vi vill ju som människor i livet ha framgång,
vi vill att vi lyckas med det vi företar oss, vi vill
förverkliga våra önskningar och vår vilja. Men i
andligt avseende gäller inte detta schema. Det är
inte genom att förverkliga oss själva som vi
vinner frälsning, det är inte genom att ha
framgång i världen som vi blir kristna eller Jesu
lärjungar. I det som vi kallar ”andligt avseende”
handlar det i stället om en annan ordning.
Jesus kom inte i världen för att lära oss att
upptäcka våra inre krafter och väcka till liv en
slumrande förmåga. Han kom i stället i världen
för att frälsa syndare. Därför handlar kristendom
inte att komma inför Gud och framhålla vår
förmåga, våra krafter eller visa honom vad vi
lyckats åstadkomma här i världen. I stället
handlar det om att komma till Jesus utan dessa
saker eller skäl. Ja, i stället komma till honom för
att man inser att man inget har och ingenting är.
Just det. Ingenting. Det är denna självkunskap

Jesus har kommit i världen för att uppsöka
och frälsa det som var förlorat, heter det. Ja för
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att ge den andligt utfattiga människan räddning.
Och därför är vår enda chans, att komma till
honom, klaga vår nöd och lyssna till honom. För
se han gör allting väl för oss. Att följa Jesus det
är att komma till honom med sin nöd, sin
intighet, och bekänna den, tala om för honom
precis som det är, och tro på honom som den
som ensam förlåter syndare, ja att han är Herren
och Frälsaren!

att följa med Jesus alls ingenting var, när det går
så illa. Men verkligheten i tron på Jesus är att låta
hans ord och hans vilja råda. De fick lärjungarna
lära sig. De fick försaka sin egen vilja, och lära sig
att lyssna till Jesus. Att inte låta människotankar
eller vad omgivningen anser och tycker få råda.
Viktigt och avgörande för lärjungarna men också
för oss. Skulle deras tro leva, så måste de leva av
vad Jesus sagt dem, och samma för oss. Ska vår
tro leva måste den ha sitt liv i Jesu ord. Det fanns
inte och det finns inte ett andligt liv vid sidan av
ordet och Herren Jesus. Och för lärjungarna stod
klart att hur än de gick i världen så var det
avgörande vem Jesus var och vad han kommit
med.

Vår vandring med Jesus, efterföljelsen,
den börjar egentligen med att han kommer till
oss och räcker oss nåd från Gud, förlåtelse för
våra synder och lovar oss det eviga livet.
Människorna som följde Jesus, Petrus till
exempel, han hade kommit till insikt om att han
ingenting var. Han sa till Jesus: ”Gå bort ifrån mig,
jag är en syndig människa”. Men Jesus gick inte
bort. I stället visade han Petrus en mångfaldig
nåd både då och senare.
Det är så Herren Jesus handlar. Genom sitt
lidande, sin död och uppståndelse har han gjort
gott i allas vårt ställe. Ingen behöver gå förlorad.
Inte ens den störste och värste syndaren. Här
finns räddningen och frälsning för alla och det
helt gratis. Jesus manar oss att tro på honom och
den som tror på honom, säger han, den ska ha
evigt liv. Starkare än så kan inget sägas om vår
räddning och frälsning. Den som ingenting är,
får i honom finna rättfärdighet och evigt liv av
ren nåd. Det är därför aposteln säger. ”Nu lever
inte mer jag, utan Kristus lever i mig, och det liv jag nu
lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och
utgivit sig själv för mig: Jag förkastar inte Guds nåd. Om
rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus
inte behövt lida döden”
Det kallar han också för att vara korsfäst med
Kristus och han säger: ”Har vi dött med Kristus ska
vi också leva med honom.” Han säger att vi har blivit
införlivade med honom. Han använder gång på
gång ordet ”med” för att betona detta., ”dö med
Kristus”, ”uppstå med Kristus”, ”leva med Kristus”.
Det är vår efterföljelse av Jesus, i tron på honom.

Det var därför Petrus bekände:
”Du har det eviga livets ord…”
”Vad hjälper den en människa om hon vinner hela
världen men förlorar sin själ” säger Jesus. Ingen kan
ju befria sig själv och sin egen själ. Ingen lösen
kan människan själv ge för sin egen del. Men
evangelium lär oss att Jesus givit lösen för både
kropp och själ. Han ger oss det eviga livet som
gåva. Hela världen med allt vad den äger och allt
det lidande den ger, kan inte i något avseende
mätas med eller ställas i jämförelse med härlighet
som Jesus ger oss. Paulus skriver ”Jag håller före att
denna tids lidande inget betyder, i jämförelse med den
härlighet som kommer att uppenbaras på oss” (Rom
8:18).
Ja, Jesus säger: ”Den som följer mig, han ska
förvissointe vandra i mörkret, utan ska ha livets ljus.”

Gunnar Edwardsson

Nu visar också Herren Jesus att
detta att ta sin tillflykt till honom, det har sina
konsekvenser. Lärjungar skulle följa Jesus, lyssna
till hans ord och vara just hans lärjungar. De
skulle: ”ta sitt kors på sig”. Orden erinrar om hur
Jesus själv fick ta sitt kors, själv bära det till
avrättningsplatsen och att han sannerligen inte
blev hyllad på den vägen utan avskydd och
häcklad av alla som stod där. ”Har de förföljt mig,
ska de också förfölja er” hade Jesus sagt. När Jesus
blev förkastad så drabbade det också hans
lärjungar. Det kunde tyckas som om vinsten med

Jesus og Peter. St.Peterskirken i Roma. GAHj
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