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En psalmtext har klingat inom mig den senaste tiden
som härstammar från 1942 års psalmbok, som
beskriver vem Jesus är
En krona han ej bär
Men dock en konung är
Hans prakt är ganska ringa
Dock kan han döden tvinga
Jesus var tydlig med att säga att hans rike inte var av
denna världen.
Jordiska riken är avgränsade med landsgränser och
genom tiderna har kartan många gånger fått ritas om.
Regenter har skiftat genom tiderna, en del har suttit
vid makten under lång tid, medan andra har fått en
kortare regeringstid.
Med Guds rike är det helt annorlunda, det sträcker sig
över hela vår värld och är inte bundet av tiden.
I det riket är det Jesus som har makten, i ett av de sista
orden som Jesus säger är att åt mig har givits all makt
i himmelen och på jorden.
Och så sänder han sina lärjungar ut och manar

Gå ut och gör alla människor till lärjungar genom att
döpa i Faderns och Sonens och den helige Andens
namn.
Att få sitt medborgarskap i Guds rike sker alltså
genom det heliga dopet.
När Jesus kom till vår jord så kom han som hela
världens frälsare. Han kom för att frälsa alla slags
människor, rika och fattiga, kvinnor och män, unga
och gamla, sjuka och friska. Det spelar inte hellre
någon roll vilken hudfärg en människa bär på.
Det Jesus gjort för oss människor är att han gått
lidandets och dödens väg i vårt ställe. Han fick lida
dödsstraffet för allt vi människor genom alla tider
gjort som kan vara fel. Bilden av hur förbrytaren
Barabbas blev frisläppt från fängelset och Jesus fick
gå in i hans ställe och lida för hans skull, det är en
talande bild för hur Jesus fick lida och dö för hela
mänskligheten. Det vi behöver göra det är att ta emot
denna befrielse som Jesus ger. Vi gör det när vi
bekänner för Jesus att vi har gjort det som är fel i våra
liv och det märkliga är att han korsar över våra fel,
och ger oss en 100%-ig förlåtelse.
Men Jesus är också den som uppstått från de döda.
Det innebär att Jesus vunnit en seger över dödens
makt. Han har nycklarna till döden och dödsriket.
För en kristen innebär detta att livet inte slutar med
graven, utan att vårt livsmål är himmelen. För Jesus

har öppnat pärleporten så att du och jag kan komma
dit in.
Jesus är vägen, sanningen och livet. Och att ingen kan
komma till Fadern utom genom JESUS.
Bibeln är tydlig och klar med att säga att hos ingen
annan finns frälsningen, och ingenstans bland
människor under himmelen finns något annat namn
som kan rädda oss Apg 4:12
Vi börjar kyrkoåret med temat Ett nådens år.
Ordet nåd heter på latin Gratia, samma ord som finns i
det svenska ordet GRATIS. Så är det med nåden. Helt
Gratis, utan att vi behöver prestera något själva eller
betala något, det är så som vi människor blir frälsta.
Vi får ta emot gåvan JESUS, med allt vad han betyder
av fullständig förlåtelse, med rätten att vara Guds
barn, med löftet om en framtid och ett hopp, med en
öppnad himmel.
Själva får vi bara utbrista TACK JESUS.

