FRÅN SKRIFTEN

Ett fullbordat uppdrag fortsätter …

I

slutet av Luk 24 beskrivs Jesu och apostlarnas situa
tion efter tre hektiska och dramatiska år. Jesus har
arresterats, gått genom lidande, död, blivit begraven
– och omsider: uppstått från det döda. Nu träder han
plötsligt fram, visar sina händer, fötter och äter en bit
mat inför dem. Därefter gör Jesus ett omfattande histo
riskt svep genom den bibliska uppenbarelsen – om dess
löften och fullbordan, samt ger apostlarna ett uppdrag.

Allt måste fullbordas
Jesus lyfter fram den kristna trons centrala budskap.
Det talas om förutsägelserna i GT – som gått i upp
fyllelse. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i
Mose lag, hos profeterna och i psalmerna ... Det står
skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå
från de döda ... Mellan dessa två utsagor konstate
ras: Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod
Skrifterna. En tillbakablick på Jesu och apostlarnas
liv och verksamhet visar att korsets evangelium har
varit i fokus:
• När Jesus döps av Johannes, i omvändelsens dop,
säger Jesus efter det att Johannes försökt att pro
testera: Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all
rättfärdighet.
• När Jesus på förklaringsberget samtalar med Mose
och Elia, noterar Lukas att de ... talade om hans
bortgång, som han skulle fullborda i Jerusalem.
• Vid upprepade tillfällen förutsäger Jesus sitt li
dande för sina lärjungar. Han måste gå upp till
Jerusalem, genom lidande, död och uppståndelse.
Lärjungarna fattade föga av detta mysterium!
• Jesus arresteras, förhörs, blir dömd till döden och
korsfäst – han utropar: Det är fullbordat.
Allt måste fullbordas!
Detta historiska svep har gjort ett outplånligt intryck
hos apostlarna. Sinnen öppnades så att de förstod
skrifterna: innebörden av Jesu lidande, död och upp
ståndelse. Detta blir synligt i den apostoliska predikan:
• I Apg 2: Efter Guds fastställda plan och beslut blev
Jesus utlämnad, och med hjälp av dem som är utan
lagen spikade ni fast honom på korset och dödade
honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur
dödens vånda ...
• I Apg 3: ... våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare
Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus ...
ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde
att få en mördare frigiven. Livets furste dödade ni, men
honom har Gud uppväckt från de döda.
• I Apg 10: Honom hängde de upp på trä och dödade.
Men Gud uppväckte honom på tredje dagen ...

Allt är fullbordat! Det har skett under dramatiska
omständigheter. Mänskligheten röjde Jesus ur vä
gen. När vi valde bort honom, bestämde Gud att
frälsa oss genom att utge sin älskade Son.
Allt är fullbordat! På detta grundlag får apostlarna
och Guds församling ett uppdrag: ... att omvändelse
och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för
alla folk. Detta förtydligas: ... när den helige Ande
kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen,
i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända
till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

Omvändelse
Guds innerliga kallelse förmedlas: Vänd om ... bered
dig att möta din Gud! När aposteln Paulus för tredje
gången redogör för sin omvändelse (Apg 26) be
skriver han det av Gud givna uppdraget: ... du skall
öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till
ljus, från Satans makt till Gud ... När Gud kallar
till en uppgörelse, vill han att vi ger honom rätt i
bedömningen/domen. Det har med syndabekän
nelse att göra! Jesus är den som Gud har bestämt till
domare över levande och döda. Två exempel visar
vad som sker när Ordet förkunnas:
• På pingstdagen: ... högg det till i hjärtat på dem ...
vad skall vi göra ...?!
• Efter Stefanus predikan: När de hörde detta blev de
ursinniga och skar tänder mot Stefanus. ...
Samvetet blir väckt – det leder till väckelse eller
förhärdelse, tro respektive otro!
Syndernas förlåtelse
... omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i
hans namn för alla folk ... På pingstdagen förkunnar
Petrus: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi
namn, så era synder blir förlåtna. Lite senare, i Apg 10,
fortsätter aposteln: ... var och en som tror på honom får
syndernas förlåtelse genom hans namn. Evangeliet pro
klamerar: Dina synder är förlåtna i Jesu Kristi namn!
Är det möjligt att bli löst från synden, i tankar, ord
och gärningar? Ja, Gud vare tack! På vilken grund?
Genom korsets evangelium: Den som inte visste av
synd (Jesus), honom har Gud i vårt ställe gjort till synd,
för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.
Ni är själva vittnen om detta, säger Jesus. Tag emot
det – ge det vidare, till dem som är nära och långt
borta! Välkommen i Jesu gemenskap och i ett världs
omfattande missionsuppdrag!
Roland Gustafsson
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