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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far, 
och Herren Jesus Kristus! 

Bön: Älskande Jesus, lär mig att vörda kärle-
ken varmed du älskat din brud! Allt vill jag 
glömma, blott jag får gömma mig i din kärlek, 
förbarmande Gud. 

Predikotext i dag är fastlagssöndagens epistel-
text från 1 Tim 2:4–6. Tema: Guds kärleks of-
ferväg. 

4 Gud, vår Frälsare, vill att alla människor 
ska bli frälsta och komma till insikt om san-
ningen. 5 Gud är en, och en är medlare 
mellan Gud och människor: människan 
Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen 
för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras 
när tiden var inne. 

Vi har upplevt svåra jordbävningar i Turkiet 
och Syrien med förödande följder. I slutet av 
den kommande veckan, två dagar efter att vi 
inlett fastetiden med askonsdagen, kommer vi 
att passera årsdagen av Rysslands invasion av 
Ukraina. Det här kriget har haft fruktansvärt 
förödande följder. Vad vill Gud, då han tillåter 
sådant, frågar många. 

Vi ska se på tre ämnen i vår text: 

(1) Treenig Gud: Jesus är ett med Fadern 

(2) Guds vilja 

(3) Jesus är Gud och människa, som utgav sig 
för alla människor. 

Gud, vår Frälsare 

Vår text börjar med att tala om att Gud är vår 
Frälsare. Vi brukar ju annars kalla Jesus, Guds 
Son, vår Frälsare. Men det står också på andra 
ställen att Gud är vår Frälsare. Så är det i Tit 
2:10, där slavarna förmanas att alltid visa sann 
trohet, så att de i allt är en heder för Guds, vår 
Frälsares, lära. Ett par verser längre fram talar 
aposteln om väntan på det saliga hoppet: att 
vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska 
träda fram i härlighet. 

Här sammanställs Gud och Frälsaren Jesus 
Kristus. Jesus Kristus är Gud. Men här har Bi-
bel 2000 gjort en fruktansvärd förvanskning. 
Den har skrivit Gud med litet g! Är det ett 
skrivfel? Nej, tyvärr är det medvetet som man 

har nedgraderat Gud till en gud som är lägre 
än Gud. Det beror på att man inte har velat 
erkänna läran att Jesus Kristus är sann Gud. 
Det är Jehovas Vittnens lära: Jesus är en lägre 
Gud, inte född av evighet, inte av samma vä-
sen som Fadern, som vi bekänner i den Ni-
caenska trosbekännelsen. Det är en fruktans-
värd villfarelse, och redan den är tillräcklig för 
att vi ska vägra använda Bibel 2000, annat än 
att på sin höjd jämföra olika översättningar. 

Vår text har en klar lära: Gud är vår Frälsare, 
och vår Frälsare Jesus Kristus är vår store Gud. 

Samma sak uttrycks av Petrus som skriver i 
inledningen till sitt andra brev (2 Pet 1:1):  

Till dem som genom rättfärdigheten från vår 
Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått 
samma dyrbara tro som vi. 

Där har Bibel 2000 också litet g i vår gud och 
frälsare. Det är ingen liten miss! Det är ett ut-
tryck för en farlig villfarelse. 

Vi går ännu till 1 Joh 5:20 där Jesus beskrivs 
som den sanne Guden: 

Men vi vet att Guds Son har kommit och 
gett oss förstånd så att vi känner den San-
ne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus 
Kristus. Han är den sanne Guden och det 
eviga livet. 

Vad säger då Jesus själv om sig? I Joh 10 talar 
Jesus med judarna. Han har sagt (v 30): Jag 
och Fadern är ett. De tar de upp stenar för att 
stena honom. De anklagar honom: (v 33): du 
hädar och gör dig själv till Gud fast du är en 
människa. Men Jesus svarade: 

36 ”Hur kan ni då säga till mig som Fadern 
har helgat och sänt till världen att jag hädar, 
därför att jag sagt: Jag är Guds Son? 37 Om 
jag inte gör min Fars gärningar, så tro mig 
inte. 38 Men om jag gör dem, tro då på 
gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då 
ska ni inse och förstå att Fadern är i mig 
och jag i Fadern.” 

Jesus tar inte tillbaka sitt vittnesbörd att han är 
Guds Son. Då han säger att Fadern är i honom 
och han är i Fadern uttrycker han tydligt det 
som vi kristna lär om treenigheten – till den 
del som det gäller enheten mellan Fadern och 
Sonen. Det är en anstötlig lära för förnuftet 
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och det är den lära som mest av allt gör mus-
limerna uppbragta. 

Det att Jesus dessutom många gånger använde 
Guds heliga, och hemliga, namn Jag Är om 
sig själv var det som slutligen förde honom till 
korset. Han bekände sin fulla gemenskap och 
enhet med Den Allsmäktige. Det är om vad 
denne Gud vill och gör som vi nu ska tala. 

Guds vilja är att alla ska bli frälsta 

Gillar inte Gud alla människor? Hur är det 
med tyrannerna, Stalin, Hitler, Putin? Dessa 
som har gjort så mycket grymheter och som är 
så hatade av många människor, inte kan ju 
Gud gilla dem? Varför låter han ondskan rege-
ra. Det här med att ondskan får hållas och att 
Gud inte på en gång gör slut på den, det får vi 
ta ordentlig en annan gång. Men bara kort kan 
vi säga, att Bibeln klart lär att Gud ska göra 
slut på ondskan en gång för alla, vid tidens 
slut. Då ska hans rättfärdighet se till att allt ont  
för evigt ska kastas i en sjö som brinner av eld 
och svavel, så att den inte mera kan plåga 
människor. Den hemska sanningen är att du 
och jag inte har något mera att hoppas på den 
dagen i oss själva än de värsta förbrytarna, för 
vi är alla syndare och saknar härligheten från 
Gud. 

Men i dag ska vi stanna inför det faktum att 
Gud vill alla människors frälsning. Kanske du 
har upplevt dig så deprimerad att du känt dig 
helt värdelös. Gud har ingen uppgift för dig. 
Det är inte så. Han har en stor uppgift: att du 
ska bli frälst och leva med honom i evighet. 
Det är hans högsta mål. 

Det är inte så att Gud har delat upp männi-
skor i två hopar redan nu, så han inte bryr sig 
om alla. Först på den yttersta dagen ska han 
dela in människorna i två hopar och då är det 
inte längre möjligt att komma över från den 
ena sidan till den andra. Men i dag förklarar 
han för oss att han vill att alla ska bli frälsta. 
Nu är nådens dag, och den gäller alla. Alla 
bjuds in till det himmelska bröllopet. 

Vi ska inte blanda samman det här med tan-
ken att alla en gång ska bli frälsta. Vi vet av 
många andra tydliga ställen att det är många 
som går förlorade, trots att Gud vill deras 
frälsning. Vi vet att vi människor har en för-

vänd vilja, som inte vill ta emot Guds kallelse. 
Det är människans eget fel om hon går förlo-
rad. Det är inte så att Gud har utsett en del till 
förtappelse, som kalvinisterna lär.  

Eftersom Gud vill att alla människor ska bli 
frälsta vill han att vi ska be för alla, som det 
heter strax före vår text: 

1 Först av allt uppmanar jag till bön, åkal-
lan, förbön och tacksägelse för alla männi-
skor, 2 för kungar och alla i ledande ställ-
ning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla 
liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. 
3 Detta är gott och rätt inför Gud, vår Fräl-
sare. 

Gud vill att överheten ska trygga människor-
nas liv, så att vi kan leva lugnt och stilla, med 
rätt att leva enligt vår tro. Djävulen vill inte att 
vi ska ha den möjligheten. Därför startar han 
också hänsynslösa krig. Därför pågår det nu 
ett allt starkare krig särskilt mot kristna i den 
muslimska världen. Gud vill inte att någon 
överhet ska göra så. Därför ska vi först av allt 
be för alla som har makt, dem som är i ledan-
de ställning, så att de ska se till att ordning 
och trygghet gäller. 

Bibeln säger att det ska bli oro och våldsam-
heter i den yttersta tiden. Särskilt Uppenbarel-
seboken förutsäger att det i de yttersta dagarna 
ska bli en anstormning mot Guds folk från oli-
ka världsmakter. I en del länder löper kristna 
en verklig risk för sitt liv. I andra länder, som i 
vårt land, sker försåtliga angrepp på den krist-
na tron som bekänner sig till allt Guds ord. Vi 
har redan sett hos oss, att de makthavande av-
viker från Guds ord och stiftar lagar som är 
präglade av den onda köttsliga naturen, och 
att de tongivande föraktar dem som håller sig 
till Skriftens ord. Det är precis vad som nu 
håller på att ske inför våra ögon. Det gör att 
det blir svårt att bekänna vår tro så som Gud 
har lärt oss.  

Desto större orsak har vi att förenas i bön för 
all överhet och för att Guds ord ska segra, 
även om det på många sätt ser ut att lida ne-
derlag. 

Nu har vi sett vad Gud vill. Låt oss nu se hur 
har förverkligar sin vilja. Vi ska tala om Jesus, 
och hans verksamhet för att friköpa oss från 
dom och vrede. 
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Jesus Kristus, Gud och människa 

Paulus skriver: en är medlare mellan Gud och 
människor: människan Kristus Jesus. Om han 
är människa kan han väl inte vara Gud? 

Det här för oss till själva orsaken till varför Je-
sus, Guds Son, måste bli människa. Det var 
för att Gud vill att alla människor ska bli fräls-
ta som han själv måste bli människa. Att Jesus 
sägs vara en människa beror på att han måste 
bli en av oss. Han måste födas av en kvinna, 
han måste lära sig lydnad, han måste frestas i 
allt som vi. Och till sist måste han ställa sig 
själv under straffet för den ogudaktiga värl-
dens alla synder. Eftersom du och jag är syn-
dare och inte kan komma inför Gud sådana vi 
är, måste han komma till oss och gå in i alla 
våra villkor. Han måste både leva ett fullkom-
ligt liv, som han kunde räkna oss till godo, 
och lida döden som var straffet för våra syn-
der. 

Det här måste ske så att en och samma person 
är både Gud och människa. Det är det största 
mysteriet av alla. Hur kunde det ske? Det är 
samtidigt det som allra mest föraktas och för-
vanskas.  

Jesus använde själv ett speciellt namn för att 
beskriva det här undret: Människosonen. I Luk 
18:31–33, som ingår i första årgångens evan-
gelietext för fastlagssöndagen, sammanfattar 
han sin uppgift så här: 

”Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som 
är skrivet om Människosonen genom profe-
terna ska gå i uppfyllelse. 32 Han ska ut-
lämnas åt hedningarna, och de ska håna 
och skymfa honom, spotta på honom, 33 
gissla honom och döda honom. Och på 
tredje dagen ska han uppstå.” 

Och i den tredje årgångens text från Mark 
10:45 läser vi: 

Människosonen har inte kommit för att bli 
betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till 
lösen för många. 

Lösen är ett ord som betecknar en summa 
pengar som används för att friköpa gisslan, 
som blivit kidnappad. Vi har blivit kidnappade 
av djävulen. Från syndafallet är varje männi-
ska slav under synden ända från födelsen. 
Djävulen har kapat åt sig rätten att i triumf 

föra oss i ett segertåg, bundna, kedjade. Men 
Jesus har betalat lösen, han har friköpt oss, vi 
är hans och ska inte behöva gå i djävulens 
segertåg! Han kom som Medlare, för att betala 
lösepenningen så att Gud skulle få oss tillbaka 
till sina, som han hela tiden har velat, och 
som han planerade förrän världen skapades. 

Lösepenningen som Jesus betalade var hans 
blod. Ingen annan människas blod skulle ha 
kunnat betala priset för hela världens syn-
daskuld. Men som Guds Son hade hans blod 
ett oändligt värde och räckte för att betala för 
hela världen. Det är därför som det är så 
enormt viktigt att vi bevarar läran om att Jesus 
Kristus är sann Gud och sann människa. Det 
är därför som all världens villfarelser sist och 
slutligen går ut på att ta bort den här läran: 
antingen att förminska Jesu gudomshärlighet, 
som Jehovas Vittnen och Bibel 2000 gör, eller 
genom att förneka att Jesus verkligen var en 
sann människa. Det är därför som man också 
förnekar att Jesus genom sin oskyldiga död 
utverkade en rättfärdiggörelse för alla männi-
skor, som det heter i 2 Kor 5:21: 

Han som inte visste av synd, honom gjorde 
Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom 
skulle bli rättfärdiga inför Gud. 

Låt oss nu, när vi snart inleder fastetiden, vän-
da blickarna mot Jerusalem och följa honom, 
och inte vända ryggen mot honom och följa 
belackarna i deras hån och förtal. Att vända 
sig bort från Jesus leder till evig ofärd. Men 
det är så onödigt, då han har gjort allt för att 
föra oss till sin eviga härlighet. 

Är det väl skäl bli borta då, 
när Herren kallar dig? 
Han vill dig göra evigt fri 
från syndens slaveri 
och föra dig, sitt vilsna får, 
till evig frid i sina sår. 
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud! 
(SH 125, ur Engelkes sånger) 

Bön: Lovad vare du Gud, och välsignad i 
evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar 
och varnar oss. Låt din Helige Ande stadfästa 
Ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska 
hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, 
kärlek och tålamod intill änden, och blir sali-
ga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


