2 Vem är denne Kristus (Kol 1:9-20)
2.1 Bibelordet är fantastiskt!
 Kol 1:9-20 är en helt fantastisk text om man läser den bara lite djupare och låter den tala.
 Jag vill förmedla till dig den verklighet som den här texten beskriver
 Vi ska inte bli förälskade i bibeln, vi ska bli förälskade i den Kristus som Bibeln berättar om
 Vi ska alltid sträva efter att så långt det är möjligt söka tillgodogöra oss verkligheten bortom
texten, även om den ibland helt övergår vår fattningsförmåga.
 Guds ord är verklig föda för själen, men att ärta är aldrig ett självändamål. Vi äter för att bli
mätta så att vi kan ha liv.
 Här ges en beskrivning av Kristus som är helt otrolig!
 Betänk att här skriver Paulus, som var samtida med Jesus, till människor han aldrig mött
personligen.
 Han beskriver en uppenbarelse om vem människan Jesus från Nasaret i Galiléen i
verkligheten är. En uppenbarelse som han fått på övernaturligt sätt.
 Uppenbarelsen är att denne Jesus, som vandrade tillsammans med apostlarna, verkligen är
Gud, skapare av universum, allsmäktig tidlös och underbar.
 Inte bara det, han är dessutom frälsare av detta universum och när den verkligheten sjunker
in bör den göra oss mållösa.
 Vi ska se närmare på 4 teman i den här texten:
 Paulus bön (vers 9-10)
 Beskrivningen av frälsningen (vers 11-14)
 Kristus identitet (vers 15-18)
 Kristus funktion (vers 19-20)

2.2 Pauli bön för Kolosse, och för oss.
 Från den dag då vi fick höra detta – d.v.s. Kol 1:3-8 om Tro, Hopp & Kärlek
 Fyllas av kunskap om Guds vilja – veta vad som är rätt och fel
 Andlig vishet – förmågan att leva rätt, applicerad kunskap
 Andlig insikt – förmågan att se världen sådan som den verkligen är.
 Resultat: Leva värdig Herren och ett liv av behagfulla gärningar.
 Målet: Leva värdigt Herren
 Den Kristna bekännelsen – Kristus är HERREN
 Bära frukt = Andensfrukt + kunskap om Gud.
 Varför är kunskap viktig?
 Bara genom kunskap om Gud kan vi leva rätt i förhållande till Gud.
 Bara genom kunskap om varandra (lära känna) kan vi ha relation med varandra.
 Bara genom kunskap om verkligheten kan vi leva framgångsrikt i den.

2.3 Frälsningen är Guds!
 Ordagrant: ”Med all styrka stärkt ned från makten av härligheten av honom”
 Det finns makt i Guds härlighet, makt som ger styrka.
 Till uthållighet (Makrothymia = Longsuffering)
 Tålmodiga i allt, Strongs: Karaktäriserande för en som inte rubbas från sitt avsiktliga syfte och
sin lojalitet till tro och fromt leverne ens av de största av prövningar och lidande.











 Bara den enkla handlingen att ha en konkordans till hands när du läser din bibel gör
underverk!
Med glädje tacka fadern
 Oavsett vad som sker kan och ska vi kunna tacka Fadern
 Varför det? Jo för vad han gjort för oss, vilket Paulus nu beskriver
Han har gjort oss värdiga
 Grammatiskt indikeras aktiv handling (Aorist Aktiv Particip) utan tidsaspekt d.v.s. punktuell
aktiv handling.
 Del i ett arv, se Joh 1:12-13.
 De som tog emot honom är de som blivit födda av Fadern, hans handling.
 Joh 3. 5-6, denna handling av Fadern är vad som krävs för Guds rike.
 Jesus talar om det vidare i Joh 6: 37-40, 44-45, 64-65
Han har räddat oss och fört oss in i Sonens rike, också aktiv handling
 Exakt samma som i 1 Pet 1:3 ”Har han fött oss på nytt”.
 Det är Fadern som handlar här, det är han som fött oss, det är han som gjort oss värdiga.
 För detta är det alltid under alla omständigheter möjligt och rätt att tacka Fadern med glädje.
Genom sonen: Kristus är på ett sätt en funktion av Guds vilja.
 Det är här Fadern som gör, genom sonen d.v.s. Gud utför i Kristus.
 Räddat oss ”ur mörkrets välde” är en bra term: Den maktsfär över vilken mörkret nu för en
tid oinskränkt härskar med makt och auktoritet.
Friköpt oss, vad är vi friköpta från?
 Man skulle kunna tro att Paulus skulle skriva friköpt från mörkrets välde, men det gör han
inte
 Svaret finns längre fram i samma brev, i Kol 2:13-14.
 Vi hade ett skuldebrev som belastade oss med lagens krav, Guds lag – inte satans.
 Rom 3:23-25 Friköpt oss genom Kristus. Kanske en öm tå för dig men: Inte från Satan.
 Satan betyder åklagare, bilden här är en rättssal.
 Satan är inte domare i rättssalen, Gud är.
 Satan är inte lagstiftare, Gud är.
 Satan har ingen absolut makt, Gud har.
 Satan har ultimat inte ens makt som bödel och bestraffare, han är själv dömd. Upp 20:10.

2.4 Vem är då Kristus?
 Han är den osynlige Gudens avbild = Ikon.
 En ikon förkroppsligar, symboliserar det den representerar.
 Den som har sett mig har sett Fadern (Joh 14:9)
 Kristus är Gud uppenbarad för oss, så vi kan se det som inte går att se.
 Förstfödde = Juridisk ställning som överordnad.
 Skapelsen är i honom, genom honom, till honom.
 Samma struktur i Joh 1: 1-3 + 14 + 17
 Kristus är Logos som är sonen som är skapelse agent
 I honom: Gud uppenbarar sig i Kristus, på ett sätt inrymmer Kristus skapelsen
 Genom honom: Gud sänder sitt ord och skapelsen blir till.
 Till honom: Kristus är målet/avsikten/uppfyllnaden av hela skapelsen.
 Meningen med livet = Kristus.

 Han Finns före allting (inte fanns, evigt presens). Jesu fullständiga gudomlighet – oerhört viktigt!
 Allt hålls samman i honom d.v.s. han är upprätthållaren av skapelsen. Han är upprätthållaren
även av de himmelska makterna.
 Han är huvudet för kroppen, för Kyrkan. Vi existerar som kyrka enbart för honom, ta bort honom,
förvanska eller negligera honom och vi har inget existensberättigande kvar alls.
 Överallt vara den främste. Det kommer en dag då alla kommer att se det
 Det kommer en dag då inget uppror finns mer mot Kristi makt
 Det kommer en dag då alla knän ska böja sig, några frivilligt och andra motvilligt.
 Det kommer en dag då Kristus kommer tillbaka för att härska med oinskränkt makt, och då
kommer himmelen att vara på jorden.

2.5 Kristi funktion: Uppenbarare & Frälsare
 All fullhet bor i honom = Summan av Guds alla attribut och hela hans kraft.
 Skapelsen skedde genom Kristus – Den som sett Kristus har sett Gud – Kristus uppenbarar Gud
för oss = funktion.
 Stifta fred: Kommande evighet av harmoni och frid när allt som återstår är det som Gud försonat
med sig själv.
 Försona allt, vilket allt? Blir alla frälsta då, allting blir ju försonat?
 Skrift ska med skrift förklaras & Bibeln motsäger inte sig själv.
 Redan två verser fram kommer ett villkor: OM ni…
 Samma som i Rom 5:18 som används (ur kontext) för att stödja universalism ”alla
människor”.
 Men bara en vers tidigare i Rom 5:17 finns en kvalificerare: ”De som blir rättfärdiga”
 Vi ska läsa något av vad Jesus undervisade:
 Matt 10:28, Joh 3:36, Matt 25:31-46, Matt 13:36-43
 Allt i himmelen & på jorden, det är något som saknas här: Fil 2:10 är också Paulus.
 Allt i himmelen och på jorden är försonat, allt som är oförsonat (inklusive satan och
demoner) är borttaget och ”under jorden” finns inte mer.

2.6 Slutsats: Kristus är Gud uppenbarad för oss.
 Det är avgörande för frälsning och evigt liv att verkligen förstå vem Kristus är.
 Att ta del av absolut objektiv sanning, man kan inte ha evigt liv fångad i en lögn, det blir
istället evig död.
 Det är avgörande för evangeliet att verkligen förklara vem Kristus är.
 Jag blev ombedd att i Anitas nästa bok kort förklara ”Varför Jesus” och kom fram till att det
är omöjligt om man inte först förklarar absolut sanning och syndens problem.
 Det är avgörande för den kristna tron framtid att vi undervisar om vem Kristus är.
 Jag är djupt bekymrad – Kristus och evangeliet är under belägring.
 Vi måste, i en tid som kräver acceptans för alla uppfattningar, stå fast vid att objektiv sanning
finns och vi måste fortsätta att undervisa sanningen om Kristus.
 Allt detta kan vi bara göra med öppen bibel, öppna hjärtan och öppna armar.
 Öppen bibel – ta till sig och leva i objektiv sanning.
 Öppet hjärta – Rom 12:2, öppen för att bli förvandlad av Gud.
 Öppna armar:
 Döm inte din nästa – det jobbet är inte ditt, det är endast Herrens

 Håll fast vid sanningen – din nästa är vilseledd, låt honom inte vilseleda dig med.
 Älska din nästa tillbaka till Gud. 2 Tim 2:22-26 är vår standard.
 Vem är denne Kristus? Han är Guds kärlek uppenbarad i makt till en fallen & kärlekslös värld, och
vi behöver tala om honom.
AMEN!

