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FÖRORD

Denna bok är resultatet av ett samtal som ägde rum i mitten av 1980-talet i London på trappan till en av mina
vänners hus. Där beskrev han sitt intensiva sökande efter andlig klarhet och förnyelse. Han var nära att förtvivla
efter så många mils resande och så många obesvarade frågor. Av en slump, tycks det nu, undrade jag varför han

inte hade inbegripit Kristi lära i sitt sökande. Var den alltför självklar för vårt sökarsinne? Min vän blev
överraskad av min tanke. Han berättade att han hade bläddrat igenom Nya testamentet vid några tillfällen, men
aldrig hade koncentrerat sig på Jesu ord.
Det blev mörkt och vi skildes åt. Men vi började bägge färdas i samma riktning: han för att utforska Jesu ord för
första gången på länge, medan jag återvände till dem med förnyad studiepassion. I mitt sökande fanns en
underliggande, växande känsla av hur litet jag själv visste – ja till och med de mest högutbildade verkade känna
till – om innehållet i Kristi budskap, och hur föga hans undervisning tycktes genomsyra det samtida religiösa
etablissemanget. Ju mer jag läste, desto mer oförenliga med Jesu ord föreföll mig många aktiviteter och projekt
som utfördes i hans namn.
Ty om det är något som Jesu budskap gör – han som kallade sig Messias – så är det att ställa människan inför ett
avgörande. Genom att det krävs ett svar från dem som nalkas hans ord, framstår det som en revolutionerande
kallelse till en värld som är besatt av girighet, självförakt och förnekelse. Man kan tryggt säga att förändringens
innersta väsen står att finna i Kristi ord. Men om det finns tröst och hjälp i en mängd av Jesu tankar, så finns där
också en ofrånkomlig och radikal kallelse, som gör det omöjligt för oss att ge ett likgiltigt svar.
Jesus framträdde med ett budskap som inte visade på en hämndlysten Gud, inställd på att förgöra de onda, utan
på en kärleksfull Fader full av barmhärtighet och förlåtelse. Han öppnade vägen för alla till ett rike som är
tillgängligt för både man och kvinna, jude och hedning, slav och fri, förutsatt att man ödmjukar sig och blir ”som
barn”, öppnar sitt hjärta och erkänner Guds rikes närvaro i sin mitt. Även om Jesu världsåskådning i viss mån
återspeglade hans egen tids judiska tradition, måste vi erkänna att hans lära är utan motstycke – exempelvis i
undervisningen rörande kvinnorna, bönen och enheten med Gud. Den innehåller ett radikalt koncept för etisk
omsorg om medmänniskan liksom för livets helighet; den skänker en inre förståelse, som når bortom den
religiösa lagens rationalitet och utmynnar i en universell kallelse riktad till och omfattande alla människor. Tänk
så lätt Jesu budskap kan tolkas med ord ur våra hjärtans och sinnens vokabulär! Tjugo århundraden efteråt har
det kvar sin förmåga att beröra, utmana och hela. Institutioner och personligheter kan uppstå, skapa förvirring
och falla, men hans ord framstår alltjämt som ”… morgonstjärnan som går upp i våra hjärtan.” På otaliga sätt –
somliga odefinierbara och andra mer uppenbara – samverkade mina ansträngningar att förstå och belysa Jesu
undervisning till att förändra min livsinriktning.
Många är de som har varit mig till hjälp vid sammanställningen av denna text. Jag skulle vilja nämna det viktiga
arbete som utförts av framlidne William Barclay vid universitetet i Glasgow, Kenneth Scott Latourette, verksam
vid universitetet i Yale, Willard och Verna Cantelon, som uppmuntrat mig såväl praktiskt som andligt, liksom
Oxford-universitetets God’s New Covenant With Man (=Guds nya förbund med människan), en gudainspirerad
översättning.
Jag hoppas att denna bok skall få dig att fatta mod i ditt andliga sökande, och leda dig fram till den helige Andes
källa och det ljus som lyser i en mörk värld. Roman- och essäförfattaren Sholom Ash skriver: ”Andra lärare har
något grundläggande att säga till en arab, en österlänning och en västerlänning, men varje ord som Jesus
förkunnade har någonting som angår oss alla. Han är världens ljus.”
Lee Cantelon

”Jag döper er med vatten. Men efter mig kommer en som är större än jag – jag är inte ens värdig att knyta upp
hans skoremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.”
Johannes Döparen

”Det finns en enda Gud, och en enda medlare mellan oss själva och Gud, människan Kristus Jesus, som gav sitt
liv för att vi skulle bli fria.”
Paulus

”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika ett glädjens budskap för de fattiga. Han har
sänt mig att hela dem som har ett förkrossat hjärta, att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge
de betryckta frihet och att förkunna att Herrens frälsningsdag har kommit.”
Profetia i Jesaja, kapitel 1, verserna 1 och 2.

DEL ETT

VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

PROBLEMET MED RELIGIONEN

Akta er noga för att livnära er på religiös ”föda”.1

Vid det här laget har ni säkert glömt de fem bröden, som mättade de fem tusen, då det blev tolv korgar över, och
de sju bröden, som mättade de fyra tusen, och allt som då blev över. Men det är inte fysisk föda jag talar till er
om. Nej, jag har kommit för att varna er för att, bildligt talat, livnära er på de människors tankar och falska läror
som slår mynt av religionen.2
Förgäves dyrkar dessa människor mig, eftersom de läror de förkunnar inte är annat än mänskliga påfund. De
håller så envist fast vid sina vidskepelser att de glömmer Guds bud.3
Akta er för falska lärare som kommer till er i fårakläder, ty bakom denna förklädnad döljer sig rovlystna vargar.
Dessa följer sin verklige ledare, djävulen, och gör som han vill. Han har från första början varit en mördare, som
aldrig har talat sanning, eftersom sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han i enlighet med sin natur, ty
han är en lögnare, ja lögnens fader.3
Till dessa bedragare, som upphöjer sig till att vara era domare, säger jag: Ve er, ni falska ledare och lärare, ni
hycklare! Ni blockerar himmelrikets dörrar och spärrar vägen för dem som verkligen vill komma dit. Själva
kommer ni inte in, och dem som längtar efter att göra det släpper ni inte in. Ni stjäl från fattiga änkor och ber
långa, fromma böner för att dölja era verkliga avsikter. Domen över er kommer att bli mycket hård.
Ni far omkring över land och hav för att vinna en enda proselyt, och när ni har lyckats med detta gör ni honom
till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva.
Ni förkunnar: ”Templet har ingen betydelse. Vad som är viktigt är skattkammaren i templet!”
Vilket är förmer: guldet i skattkammaren eller templet som helgar guldet?
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Och ni säger: ”Altaret har ingen betydelse, men gåvan som ligger på det är viktig.”
Ni är både dåraktiga och blinda. Vilket är förmer: gåvan på altaret eller altaret som helgar gåvan?
Den som ärar altaret, ärar både detta och allt som ligger på det. Den som ärar templet, ärar honom som bor inom
dess väggar. Och den som ärar himlen, ärar Guds tron och honom som sitter på den.
Ni ger ceremoniella offergåvor av mynta och örter, som växer framför ert hus. Samtidigt glömmer ni det som är
viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten, något som borde vara angeläget för er.
Er vision sträcker sig inte en centimeter längre än näsan räcker. Ni silar bort en mygga från ert vin för att sedan
svälja en kamel. Ni rengör utsidan av era bägare och skålar, medan insidan är full av vinningslystnad och
omåttlighet. Så blinda ni är! Tag först itu med orenheten på insidan; då blir också utsidan ren.
Ni falska lärare! I ert hyckleri är ni inte renare än vitkalkade gravar, vilka verkar vackra på utsidan men inuti är
fulla av död och de dödas ben. Ni kan imponera på människor genom att visa upp en fasad av rättfärdighet, men
inuti är ni fulla av hyckleri och synd. Hur skulle ni kunna tro, ni som lever för att bli ärade av varandra, men inte
söker den ära som kommer från den ende Guden?5
Ni reser monument över profeterna, pryder de rättfärdigas gravar med blommor och säger: ”Om vi hade levat på
våra fäders tid, skulle vi aldrig ha tillåtit att deras oskyldiga blod hade utgjutits.”
Lägg märke till hur motsägelsefulla ni är! Ni är barn till dem som dödade profeterna, och nu går ni till och med
längre i ondska än era förfäder gjorde.
Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet? Se, jag skall sända er profeter, visa
män och lärare. Somliga av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska och förfölja från
stad till stad.6
Vilket hyckleri! Jesaja hade rätt när han profeterade om er och sade: ”Detta folk nalkas mig med sin mun och
ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.”7
Ni vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan – ty det som är högt i människors
ögon, är förhatligt för Gud.8
Tag er till vara. Många skall komma från öster och väster och få sitta ner tillsammans med Abraham, Isak och
Jakob i himmelriket. Men de som borde ha kommit in i riket, skall kastas ut i mörkret därutanför. Om er
rättfärdighet inte vida överträffar de skriftlärdes och fariseernas så kallade rättfärdighet, kommer ni aldrig in i
himmelriket.9
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VÄRLDENS LJUS

Jag har kommit som ett ljus i världen, för att ingen som tror på mig skall förbli i mörkret. Jag är ljuset som har
lyst upp världen. Den som följer mig skall aldrig mer vandra i mörkret, utan leva sitt liv i ljuset.1

Det avgörande kriteriet är att detta strålande ljus har kommit till vår mörka värld. Ändå älskar jordens inbyggare
mörkret mer än ljuset, eftersom deras handlingar är förblindade av själviskhet och girighet. De som ställer sitt liv
i det ondas tjänst hatar sanningens ljus, eftersom de är rädda för att deras gärningar skall bli avslöjade och
dömda, medan de som gör det som är sant och rätt frivilligt stiger ut i ljuset, för att det skall bli uppenbart att de
gör vad Gud vill.2
För en liten tid sedan gick ni ut i öknen för att få se profeten, Johannes Döparen. Han vittnade för er om
sanningen. Han var ett brinnande och skinande ljus, och ni ville – åtminstone för en tid – glädjas i hans ljus. Men
jag har ett vittnesbörd som är förmer än Johannes; de gärningar som Fadern har gett mig att fullborda – och som
jag också gör – bevisar att han har sänt mig.
Om jag inte utför min Faders verk, står det er fritt att inte tro. Men om jag utför hans verk, så tro på de gärningar
jag gör även om ni inte kan tro på mig. Då blir ni förvissade om att Fadern är i mig och jag i honom. Så länge
dagen varar måste jag göra hans gärningar som har sänt mig. Snart blir det natt, då ingen kan verka.3
Ögat är kroppens lykta. Om ditt öga är friskt får hela ditt liv ljus, men om det är inriktat på det onda blir hela ditt
liv besmittat av mörker. Om nu ljuset som finns i dig är mörker, hur djupt och fasansfullt är då inte detta
mörker!4
Har inte dagen tolv timmar? Om ni vandrar ni om dagen snubblar ni inte, tack vare det naturliga ljuset runt
omkring er. Men om ni vandrar om natten, snavar ni, eftersom det inte finns något ljus som kan leda er. Tro på
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ljuset så att ni blir ”ljusets barn”. Vandra medan ni har ljuset, ty snart bryter mörkret in. Den som vandrar i
mörkret går vilse. Om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen.1
Ni tänder inte ett ljus och täcker över det med en vas eller ställer det under en säng, utan ni sätter det på en
hållare, så att ni själva och era gäster kan se ljuset när ni kommer in. Inte heller tänder ni ett ljus och gömmer det
under en korg, utan ni sätter det på en ljushållare så att det lyser för alla som är i huset. Förstår ni inte att ni är
världens ljus? Ni är som en stad byggd på ett berg som inte kan förbli obemärkt. Låt ert ljus lysa klart inför alla
människor, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader som är i himlen. Ty vad ni gör i hemlighet, det
skall till sist bli känt, och vad som är dolt, det skall en dag förkunnas vitt och brett. Proklamera öppet det jag nu
säger er i förtrolighet, och ropa ut från taken det ni hör Anden viska.2

UPPENBARELSEN

Stunden har kommit då Människosonen skall uppenbaras och förhärligas.3

Jag har inte kommit för att söka min egen ära, men det finns En som vill upphöja mig, och han är domare över
dem som förkastar mig.4
I er jordiska lag står det skrivet att två vittnens samstämmiga vittnesbörd gäller som sant. Här är nu jag som
vittnar jag om mig själv, och Fadern som har sänt mig vittnar också om mig. Jag vet att hans vittnesbörd är sant.
Därför behöver jag ingen bekräftelse från någon jordisk myndighet.5
Den som bara framför sina egna idéer gör det för att vinna egen ära. Men den vars mål är att prisa och ära den
som har sänt honom, han talar sanning, och det finns ingen falskhet i honom.6
Jag har inte kommit till er i mitt eget namn, utan har blivit sänd av honom som är sanningen. Jag har inte kommit
ner från himlen för att göra min egen vilja, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Jag är född och har
kommit till världen för detta enda syfte: att vara ett levande vittnesbörd om sanningen. De som älskar sanningen
följer mig.7
Jag och Fadern är ett. I hans namn har jag kommit till er för att ni skall ha liv, och för att ni skall ha det i
överflöd.8
Jag har fått all myndighet, både i himlen och på jorden. Jag ger er evigt liv, nycklarna till himmelriket och makt
över fiendens hela välde. Låt därför inte era hjärtan oroas och var inte försagda. Min frid ger jag er, en frid som
vida övergår den som världen kan ge. Ni kommer att förstå sanningen och sanningen skall göra er fria. Om nu
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Sonen gör er fria, då blir ni verkligen fria. Detta säger jag till er för att ni skall kunna tro och förtrösta, och bli
förvandlade.1
Detta är Guds vilja som har sänt mig, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall få evigt liv. Om ni
tror på mig, skall jag låta er uppstå på den sista dagen. Tror ni på Guds Son? Det är han som talar med er just
nu.8

DET LEVANDE ORDET

Fadern, som har sänt mig, har undervisat mig om vad jag skall säga till er. Jag vet att hans ord leder till evigt
liv. Vad han än uppmanar mig att säga, det säger jag.2

De ord som jag talar är inte mina egna, utan kommer från Fadern som har sänt mig. De som hör de ord jag talar
och tror på honom som har sänt mig, har evigt liv. De blir inte fördömda, utan har övergått från döden till livet.3
Lyssna: den stund kommer, ja den är redan inne, då de döda skall höra Guds Sons röst och var och en som hör
den skall få liv.4
Ni forskar i de gamla profetiska skrifterna, därför att ni längtar efter evigt liv. Dessa skrifter vittnar hela tiden om
mig; ändå tvekar ni att komma till mig för att få det eviga liv ni söker.5
Trots att Fadern inte personligen har visat sig för er, eller talat till er med hörbar röst, har han vittnat om mig.
Men genom att vägra tro på mig, honom som Fadern har sänt till er, tillsluter ni era öron så att ni inte hör Guds
egen röst.6
Hur kommer det sig att somliga av er säger, angående honom som Fadern har avskilt som sin egen och sänt till
världen: ”Han hädar, eftersom han säger: ’Jag är Guds Son?’”7
Jag säger er nu: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan lära känna Fadern utom genom mig. Endast Anden
ger liv. Er jordiska kropp blir gammal och kommer till sist att dö, men de ord som jag talar till er är Ande och
liv.8
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Jag dömer inte den som hör dessa ord men inte tror på dem, ty jag har inte kommit för att döma världen, utan för
att frälsa den. Men låt mig varna er: den som förkastar mig och mina ord skall ställas till svars. Den sanning jag
har förkunnat skall döma er på den yttersta dagen.1
Himlen ovanför er och jorden under era fötter skall en dag förgå, men de ord som jag talar skall aldrig förgå.2

FADERN

Vad anser ni om Jesus Kristus? Vems Son är han?3

Ingen vet vem Guds Son är utom Fadern i himlen. Och ingen kan veta vem Fadern är utom Sonen och dem som
Sonen vill uppenbara honom för. Hittills har ni inte lärt känna honom som jag gör, men jag har kommit från
honom som har sänt mig till er.4
Han som har sänt mig är här med mig nu. Han har inte lämnat mig ensam, ty jag gör alltid det som behagar
honom. Den som har sett mig har i själva verket sett Fadern. Varför säger ni då hela tiden: ”Uppenbara Gud för
oss”? Tror ni inte att jag är ett med min Fader och att Fadern är ett med mig?5
Jag och min Fader är ett. Allt vad Fadern har är mitt. Jag har kommit från Fadern till denna värld. Jag skall
lämna världen igen och återvända till min Fader.6
Ty Sonen kan inte göra något av sig själv, utan gör bara vad han ser Fadern göra. Fadern älskar Sonen och har
visat honom allt vad han har planerat. Större gärningar än dem ni redan har sett skall ni få se. Liksom Fadern
uppväcker de döda och ger dem nytt liv, så ger också Sonen nytt liv åt vem han vill.7
Dock kan jag inte göra någonting av mig själv; jag dömer endast som Gud leder mig. Och mitt domslut är
fullkomligt rättvist, eftersom jag inte söker min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Som Fadern har
makt att ge liv, så har också Sonen fått livets gåva, och han har fått myndighet att hålla dom, eftersom han är
Messias, Människosonen.6
Detta har jag sagt er från första början: det finns så mycket i era liv som jag skulle kunna fördöma, men jag har
kommit med ett annat budskap, som jag har fått från Honom som är sanningen. Det är detta budskap som jag
förkunnar för världen.7
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När ni till sist har upphöjt Människosonen (på korset), kommer ni att förstå vem jag är och att jag inte har gjort
någonting efter mina egna planer eller utifrån min egen myndighet.8

DEN GODE HERDEN

Frukta inte, du lilla hjord, ty er Fader gläder sig åt att ge er riket.1

Jag är den gode herden. Jag känner min hjord och den känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner
honom. Jag är villig att ge mitt liv för fåren. Mina får känner igen min röst. Jag nämner vart och ett av dem vid
namn, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De skall aldrig förgås, och ingen kan rycka dem ur min hand.
Min Fader, som har gett mig dem, är större än något rike eller någon makt; det finns ingen kraft som kan rycka
ens det svagaste av mina får ur hans mäktiga hand. Jag har emellertid många får, som befinner sig utanför denna
fålla; också dem måste jag dra till mig. Även de kommer att glädja sig åt ljudet av min röst. Så skall det bli en
enda stor hjord med en enda herde, som vårdar sig om sina får dag och natt.2
Den som går in i fårfållan genom dörren, han är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren blir
hänförda vid ljudet av hans röst. Han kallar vart och ett av dem vid namn, och för dem ut på gröna betesmarker.
När herden leder fåren ut på bete, går han framför dem. De följer honom och får tröst genom hans ord. En
främling följer de däremot inte, utan flyr när de hör en främmande röst.3
Jag är den gode herden och jag ger mitt liv för fåren. Den som är lejd är ingen verklig herde. Han bryr sig inte
om fåren, som om de vore hans egna, utan när han ser vargen komma flyr han och lämnar dem försvarslösa.
Vargen kastar sig över dem, och de skingras.4
Jag är dörren till fårfållan. De som försöker komma in någon annan väg är endast tjuvar och rövare. Många
bedragare har kommit före mig, men fåren varken kände igen eller följde dem. Jag är dörren. Om ni går in
genom denna dörr, så är ni i tryggt förvar och har frihet att gå in och ut och finna bete.5
Denna jord plågas av ett bottenlöst sedefördärv, av död och förstörelse, men jag har kommit för att vända upp
och ned på denna utveckling. Jag har kommit för att ni skall upptäcka livets verkliga mening, och bli
välsignade.6

8
1
2
3
4
5
6

MAT FÖR SJÄLEN

”Det står skrivet: Människan skall inte leva endast av bröd, utan av varje ord som går ut från Guds mun.”1

Jag är livets bröd. Om ni kommer till mig, skall ni aldrig mer lida någon andlig hunger, och om ni tror på mig
skall ni aldrig mer känna någon andlig törst. Stig upp! Grip tag i det levande brödet, som har kommit ned från
himlen. Om ni äter av det brödet, skall ni leva i evighet. Det bröd jag erbjuder är mitt liv, och jag ger det för att
världen skall leva. Jag är livets bröd, som har kommit ned från himlen för att ni skall få njuta av andlig föda och
därigenom få ta emot andligt liv och aldrig någonsin dö.2
Ni gör allt vad ni kan för att få tag i den föda som förgår. Sök i stället efter den mat som består i evighet. Det är
den jag längtar efter att ge er, ty Gud Fadern har gett mig denna förmåga.3
Ni har hört hur era fäder åt manna, medan de var i öknen. Men detta var länge sedan och de är nu döda. Mose
kunde inte ge er det sanna brödet från himlen, som min Fader erbjuder er. Ty Guds bröd är han som har kommit
ned från himlen och som ger världen liv.4
Om ni förstod vad Gud har att ge er, skulle ni be mig om levande vatten, ty var och en som dricker av det
naturliga vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom, skall upptäcka en källa som
flödar fram i hans inre och är full av evigt liv.5
Törstar ni andligen? Kom då till mig och drick, ty Skriften säger: ”Den som tror på mig, från hans innersta skall
strömmar av levande vatten flyta fram.”6

DEL TVÅ

DET NYA RIKET
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HIMMELRIKET

Från Johannes Döparens dagar ända till nu har himmelriket trängt fram med storm, och många är de som
ivrigt, ja till och med desperat, har gripit tag i dess sanning.1

Himmelriket är likt en bondes veteåker, där det hade såtts god säd. En natt, medan bonden sov, kom hans ovän
och sådde ogräs mitt ibland vetet, och sprang sedan sin väg. När de första vetestråna sköt upp ur jorden, visade
sig också ogräset. Då tjänarna såg detta gick de till sin husbonde och sade bekymrat: ”Herre, vi sådde ju god säd
i din åker. Varför är det då så mycket ogräs?”
Bonden svarade: ”En ovän måste ha gjort det.”
”Skall vi försöka rensa bort ogräset?” undrade tjänarna.
”Nej”, svarade bonden. ”Om ni rensar bort ogräset, rycker ni upp vetet också. Låt båda sorterna växa
tillsammans fram till skördetiden. När det blir dags att skörda, skall jag säga till skördemännen: ’Samla först
ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas upp. Samla sedan in vetet i min lada.’ ”
Den som sådde den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är en bild på himmelrikets
barn, medan ogräset symboliserar dem som bedragits av den onde. Ovännen som sådde ogräset är djävulen.
Skördetiden är tidens ände, och skördemännen är änglar. Precis som när ogräset samlades ihop och brändes upp i
eld skall det vara vid denna tidsålders slut. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skall samla ihop
alla som har förlett andra människor till synd, och dem som lever i laglöshet utanför Guds rike, och skall förvisa
dem till en plats där man gråter och skär tänder. Då skall de rättfärdiga lysa som solen i sin Faders rike. Om ni
har öron att höra med, lyssna då till dessa ord.2
Varje rike som präglas av inre splittring är dömt att gå under, och en stad eller en familj som är splittrad kommer
till sist att upplösas. Om nu Satan kämpar mot sig själv, så är han kluven. Hur kan då hans rike bestå?
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Man kan inte ta något från Satans rike utan att först ha bundit honom. Om jag driver ut onda andar och gör
tecken och under med Satans hjälp, genom vilken makt driver då era egna anhängare ut dem? Låt dem vara era
domare; de kan avgöra den frågan åt er. Men om både jag och era egna lärjungar kastar ut de onda andarna med
Guds Ande, då har ju Guds rike kommit till er.1
Har ni aldrig läst i skrifterna: ”Den sten som byggnadsarbetarna ratade har blivit själva hörnstenen. Detta har
Herren gjort, och underbar är den i våra ögon”? Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er, som hör och
ändå ingenting gör, och ges åt ett folk som arbetar för att deras liv skall bära frukt2
Tänk på vad ni gör med detta budskap, ty alla synder som människor begår kan förlåtas, inklusive alla hädelser.
Men det finns ingen försoning för dem som gör ont till gott och gott till ont och smädar den helige Ande. Denna
synd är evig. Lyssna till mina ord: Brottslingar och prostituerade skall komma in i himmelriket före er. De har
hört kallelsen till evigt liv och har tagit sin tillflykt till Gud. Fromma människor, å andra sidan, har också hört
kallelsen, men har tagit avstånd från den.3
Det är inte genom att säga ”Herre, Herre” som ni kommer in i himmelriket, utan genom att göra min himmelske
Faders vilja.
Vad skulle hända om du sent en kväll, när husets herre hade gått till sängs, kom till en av din stads fashionabla
villor, knackade hårt på dörren och ropade: ”Öppna dörren, jag vill komma in”?
Villaägaren skulle svara: ”Ge dig iväg, jag vet inte vem du är.”
Om du protesterade och sade: ”Men jag har ätit på samma restauranger som du och hört dig undervisa på våra
gator”, skulle han eller hon bara svara: ”Hör på nu. Jag har sagt att jag inte känner dig. Lämna mig i fred!”
På domens dag skall många säga till mig: ”Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, i ditt namn drivit ut
onda andar och i ditt namn gjort många underbara gärningar?’
Då måste jag säga till dem: ”Gå bort ifrån mig. Jag har aldrig känt er. Ni har ägnat hela ert liv åt att göra det
onda.”6
Jag undervisar er med hjälp av dessa liknelser. Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter.7
Här följer ännu en liknelse angående himmelriket. Det var en rik penningplacerare som förberedde sig för att
resa till ett avlägset land. Innan han gav sig iväg, kallade han till sig sina tre kompanjoner och gav dem i uppdrag
att förvalta hans tillgångar medan han var borta. Den förste anförtrodde han fem talenter, den andre två mindre
talenter och den tredje en liten talent.Var och en gavs ansvar i förhållande till sin förmåga
Den som anförtrotts de fem talenterna började genast köpa och sälja, hade inom kort fördubblat tillgångarna och
antalet talenter uppgick nu till tio. Den andre medarbetaren gjorde detsamma. Han investerade de två talenter han
fått sig anförtrodda, och lyckades dubblera deras värde. Men den tredje kompanjonen kände sig bävande. Han
lade sin talent i en ask och grävde ner den i jorden. Där lämnade han den av fruktan för att den skulle komma
bort eller bli stulen.
Flera månader senare kom den rike mannen hem från sin resa. Genast kallade han på sina medarbetare och bad
dem att redogöra för förvaltningen av hans pengar.
Den förste beskrev hur han hade investerat sina fem talenter, som nu hade blivit tio. Den rike mannen sade: ”Du
har gjort ett mycket gott arbete och du har varit trogen. Eftersom du har varit pålitlig ifråga om dessa fem
talenter, skall jag anförtro dig många fler. Redan idag får du ikläda dig detta ansvar.
Därefter kallade han till sig sin andre kompanjon, som sade: ”Du gav mig två talenter att förvalta. Nu har jag
fyra.”
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När den rike mannen hörde detta, upprepade han vad han hade sagt till sin förste medarbetare: ”Väl gjort, du har
troget förvaltat två mindre talenter. Jag skall anförtro dig många fler. Gå med glädje in i din uppgift.”
Slutligen kallades den tredje medarbetaren in. Han sade: ”Jag har alltid betraktat dig som en hård man. Du gör
förtjänster på andra människors pengar, och jag räknade med att du bara ville få tillbaka de förtjänster jag skulle
göra på min enda lilla talent. Därför grävde jag ner den i marken och lät den ligga kvar där tills du kom tillbaka.”
Den rike mannen svarade: ”Du oförståndige medarbetare. Du vet hur jag bedriver mina affärer. Du kunde
åtminstone ha satt in pengarna på en bank så att jag hade fått ränta på dem. En enda talent hade du ansvar för och
den grävde du ner i marken. Nu skall till och med den tas ifrån dig och ges till den som har de tio talenterna. Vad
annat än sorg och grämelse har du att vänta dig?”
I himmelriket fungerar det så att den som använder vad han har, oberoende av hur betydelselöst det tycks vara,
får mer och mer, och det i överflöd. Men de som agerar utifrån fruktan eller är opålitliga – det gäller även i
småsaker – förlorar till sist alltsammans.8
Ännu ett exempel kan tas från berättelsen om jordägaren, som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till
sin vingård. Han lyckades få dugliga arbetare och kom överens med dem om en dagspenning på ett silvermynt.
Sedan sände han dem till sin vingård.
Senare samma morgon, vid niotiden, återvände han till staden och fick då se en grupp arbetare stå sysslolösa på
torget. Till dem sade han: ”Gå och arbeta i min vingård, så skall jag ge er skäligt betalt.”
Vid middagstid åkte jordägaren tillbaka till stan, och det gjorde han också klockan tre på eftermiddagen. Vid
både tillfällena lejde han arbetslösa till sin vingård. Vid femtiden på aftonen for han en sista gång in till stan, där
han mötte några eftersläntrare som fortfarande gick sysslolösa. Han frågade dem: ”Varför står ni här
overksamma hela dagen?”
De svarade: ”Därför att ingen har lejt oss.”
Jordägaren sade: ”Det finns fortfarande arbete åt er i min vingård.”
När det blev kväll, sade jordägaren till vingårdsförvaltaren: ”Kalla in arbetarna och ge dem deras lön, men börja
med de sista och sluta med de första.”
De som blivit lejda klockan fem på eftermiddagen kom då fram och fick var sitt silvermynt. När de som börjat
arbeta tidigt på morgonen såg detta, trodde de att de skulle få mer. Men när de steg fram, fick även de ett
silvermynt var.
Omedelbart började de klaga inför jordägaren: ”De som lejdes sent i eftermiddag arbetade knappt en timme, och
ändå har du gett dem samma lön. Vi utförde det mesta arbetet under den tid då det var som hetast på dagen.”
Men ägaren svarade dem: ”Mina vänner, jag har inte gjort er någon orätt. Kom ni inte, var och en, överens med
mig om en dagslön på ett silvermynt? Tag då det som är ert och gå er väg. Jag har valt att ge lika mycket till dem
som blev lejda i slutet av dagen som till er. Har jag inte rätt att göra med mina pengar som jag finner för gott?
Eller ser ni med avundsjuka ögon på att jag är så generös och god?”
Även detta är en liknelse om himmelriket, ty jag säger er att de sista skall bli de första och de första de sista.
Många är kallade, men få utvalda.9
Himmelriket är likt en skatt som låg gömd i en åker. En man upptäckte den en dag och grävde genast ner den
igen. I sin glädje sålde han allt vad han ägde – ett litet offer i hans ögon – för att kunna köpa åkern.10
De som har kommit in i himmelriket har inte låtit någon jordisk angelägenhet hålla dem tillbaka. Liksom
köpmannen, som hela sitt liv sökte efter en mycket dyrbar pärla, har de med glädje offrat allt för att komma i
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besittning av en sådan ovärderlig skatt – ett nytt liv, ett nytt tänkesätt, ett hopp både i denna värld och i den
kommande.11
Guds rike går framåt enligt en gudomlig plan. Bonden sår säd i sina åkrar, och när arbetet är avslutat går han och
lägger sig. Varje ny dag stiger han upp och arbetar tills det blir mörkt. Under tiden börjar den naturliga
processen: säden gror och börjar växa, en syntes så komplicerad att den övergår bondens förstånd; först kommer
ett fint strå, sedan ett ax och därefter fullmogen gröda. Slutligen låter bonden skäran gå, ty skördetiden är inne.12
Himmelriket är som ett senapskorn, som har såtts i en åker. Trots att det är ett av de minsta frön som finns, växer
det upp till en mycket stor planta; ja den blir nästan lika hög som ett träd, där kan fåglarna kan slå sig ner och
söka skydd. Himmelriket kan också liknas vid jäst, som man använder när man bakar bröd. När jästen har
arbetats in i en stor mängd mjöl, genomsyrar den hela degen.13
Slutligen kan himmelriket jämföras med ett fisknät som läggs ut i sjön och fångar fisk av alla slag. När det är
fullt, drar fiskarna upp det på stranden. Där samlar de den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så
skall det vara vid tidens slut. Änglarna skall komma och skilja de onda människorna från Guds barn och kasta
dem i elden; där skall det vara lidande och sorg.14
Jag sände ut er för att välsigna andra – utan materiella ägodelar, pengar eller underhåll att förlita er på. Led ni
någonsin brist på något? Oroa er inte för morgondagen. Den kommer själv att bära sina bekymmer. Det finns
sannerligen tillräckligt mycket att oroa sig för i nuet; inte behöver man samtidigt oroa sig för framtiden. Vem av
er kan med all sin mentala ansträngning göra sig en enda centimeter längre?15
Se på himlens fåglar: de flyger inte omkring och oroar sig! De stannar inte uppe till sent på kvällen och funderar
över dagen som kommer, ty er himmelske Fader ser till att de får mat. Vet ni inte att han har mycket större
omsorg om er ?16
Säljer man inte två sparvar för några öre på torget? Ändå faller inte en av dem till marken utan att er himmelske
Fader vet om det! Så var inte rädda längre! Ni är mer värda än oräkneliga flockar sparvar. Till och med era
hårstrån är räknade.17
Varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna hur de växer vilt på marken. De växer helt naturligt – utan egen
ansträngning. Inte ens kung Salomo i all sin prakt var så vackert klädd som en av dessa blommor. Om nu Gud
bryr sig så mycket om det som växer vilt på ängen, vilket idag finns till och i morgon bränns upp, har han då inte
mycket mer omsorg om er? Hur kan ni ha så liten tro?
Säg därför inte längre: ”Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Har vi nog med kläder?” Så tänker de som inte har
någon tro – de är alltid oroliga. Slappna av! Er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta, och ännu mer.
Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall alla era behov bli mötta.18

11
12
13
14
15
16
17
18

DET FRÄMSTA BUDET

Det viktigaste av alla bud är detta: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela
ditt förstånd och av hela din kraft.1

Det näst viktigaste är: Du skall älska din nästa som dig själv.2
Mitt bud är detta: ni skall älska varandra som jag har älskat er! Inga andra bud är större än dessa. Ingen har större
kärlek än den som är villig att ge sitt liv för sina vänner.3
Den som bryter mot ett av dessa bud, hur litet det än må vara, skall vara den minste i himmelriket. Men den som
håller dem, och undervisar andra om glädjen i att lyda dem, skall kallas stor i himmelriket. Allt detta har jag sagt
till er för att min glädje skall förbli i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.4
Säkert har ni hört människor säga: ”Det är naturligt att älska sina vänner och hata sina ovänner.”
Men jag säger er: Älska era ovänner. Välsigna dem som förbannar er. Gör gott mot dem som hatar er. Bed för
dem som föraktar och förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter ju sin sol gå upp över både onda
och goda, och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni bara älskar dem som älskar er, vad är
det för märkvärdigt med det? Även syndarna handlar på samma sätt. Och om ni bara visar er vänliga mot era
vänner, skall ni då ha lön för det?5
Nej, älska varandra som jag har älskat er. Om ni är fyllda av en sådan osjälvisk kärlek, förstår var och en att ni är
mina lärjungar. Låt ingen bedra er: om någon verkligen älskar mig, kan man inte undgå att lägga märke till det.
En sådan människa lever sitt liv enligt mitt ord, hon blir ärad av min Fader och välsignad genom hans närvaro
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och gemenskap. Om ni lyssnar till vad jag säger, rättar er efter det och älskar mig, skall min Fader och jag älska
er. Vi skall komma till er och bo i ert inre, i ert hjärta.1
Min Fader älskar er därför att ni har trott på mig, och trott att jag har kommit från Gud. Bli kvar i den kärleken.
Lyd mina ord, så förblir ni i denna kärlek, liksom jag håller min Faders bud och förblir i hans kärlek.7
En man begav sig från Jerusalem till Jeriko. På vägen dit överfölls han av rövare som slet av honom kläderna,
slog honom och lät honom ligga där halvdöd. Av en händelse kom en präst samma väg. Men när han såg den
stackars mannen, sneddade han över till andra sidan av vägen.
Inte långt därefter kom en tempeltjänare förbi. Han kastade en blick på den misshandlade mannen, och skyndade
sedan iväg.
Slutligen kom en samarier till platsen, en man som var föraktad på grund av sin ras. När han såg den skadade
mannen, greps han genast av medlidande med honom, rev sin egen rock i remsor, hällde olja och vin i hans sår
och förband dem. Sedan lyfte han försiktigt upp mannen på sin åsna och förde honom till ett värdshus. Där
förvissade han sig om att han blev väl omhändertagen.
Nästa morgon, före sin avresa, gav samariern värdshusvärden betalt och sade: ”Sköt om honom. När jag kommer
tillbaka, skall jag betala dig resten.”
Vilken av dessa tre tycker ni var den överfallne mannens nästa?
Gå ni och lev ert liv som den gode mannen från Samarien.8

DEL TRE

DE STORA LÄRDOMARNA
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DEN NYA LÄRAN

Den som hör mina ord, och handlar efter dem, är vis. Han bygger sitt hus
på klippan.1

Regnet öser ner och floden stiger. Stormvindarna kastar sig mot huset, men det rasar inte, eftersom det är byggt
på fast klippgrund.
Men den som hör mina livgivande ord och förkastar dem, bygger sitt hus på en grund av sand. Stormvindarna
kastar sig mot huset, och grunden rasar. Huset störtar samman, och dess fall är stort.2
Två män gick upp till templet för att be. Den ene var en stolt och självrättfärdig man och den andre en
tullindrivare, som var känd för sin oärlighet. Den högmodige bad följande bön: ”Tack Gud för att jag inte är en
syndare som alla andra, särskilt som den där ohederlige tullindrivaren, som jag ser nere i hörnet. Jag bedrar
aldrig någon och begår inte äktenskapsbrott. Jag fastar två gånger i veckan och offrar en tiondel av allt jag
förtjänar till templet.”
Men tullindrivaren stod kvar längst ner i templet och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, medan han
sorgset och ångerfullt bad: ”Gud, förbarma dig över mig, ovärdiga syndare.”
Jag säger er att tullindrivaren, som erkände sitt behov av Guds barmhärtighet, gick hem igen med lätt hjärta och
fri från ångest – han hade ju fått förlåtelse för sin synd. De som i sin stolthet upphöjer sig skall bli förödmjukade,
medan de som ödmjukar sig skall höja sig över denna världens bekymmer till en position där Gud skänker
välsignelse och ära.
Låt de små barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör mänskohjärtan som har en sådan tillit
och förtröstan. Utan denna barnsliga tro kommer ni aldrig in i himmelriket.3
Om någon vill göra min Faders vilja, förstår han utan vidare om min undervisning kommer från Gud, eller om
jag bara förkunnar mina egna idéer. Mina lära är inte min, utan hans som har sänt mig.4
Världen tillber vad den inte känner. Som judar vet vi vem vi dyrkar och att världens frälsning har sitt ursprung
hos oss. Tro mig: den tid kommer, ja den är redan inne, då de som vill tillbe Gud inte skall springa hit och dit för
att finna den plats där Gud anses vara, och säger: ”Här är han! Det är här vi skall be.”
Sanna troende skall tillbe Gud i ande och sanning. Gud Fadern söker efter människor som frambär tillbedjan och
lovprisning som ett offer till honom. Om ni vore tysta, skulle själva stenarna ropa.5
Kanske har ni läst att kung David och hans soldater, när de blev hungriga, gick in i templet och åt av det heliga
bröd som endast var avsett för prästerna, en handling som var förbjuden i de religiösa lagarna.
Om ni vore kunniga i den hebreiska lagen, skulle ni veta att de präster som tjänstgör i templet på sabbaten bryter
mot sabbatsbudet, utan att anses ha gjort sig skyldiga till något brott. Jag säger er att det finns sådant som är
viktigare än tempellagarna. Om ni hade förstått innebörden i detta Skriftens ord: ”Jag vill hellre ha barmhärtighet
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än offer”, skulle ni ha slutat att döma dem som är utan skuld. Ty Människosonen är Herre också över
sabbatsdagen.
Antag att ni hade ett husdjur som föll ner i ett dike på sabbaten. Skulle ni då inte göra allt vad ni kunde för att dra
upp det? Är inte ert liv mer värdefullt än ett djurs? Att på sabbaten medverka i långa ceremonier och genomföra
religiösa liturgier, det har ni inga betänkligheter emot. Hur kommer det sig då att ni kritiserar mig för att bota
sjuka på sabbaten? När skall ni sluta att döma efter skenet och börja fälla rätta domar? Sabbaten skapades för er
och inte ni för sabbaten!6
Jag har kommit till världen för att de som inte ser skall se, och för att de som skryter över sin insikt skall bli
medvetna om hur blinda de i själva verket är.7
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SALIGPRISNINGARNA

Saliga är ni som hör Guds ord och lever efter det.1

Om ni gör så, liknar ni den tjänare som, när hans herre kommer, befinns göra det rätta.2
Saliga är ni som sätter hela er förtröstan till Gud, ty er tillhör himmelriket.
Saliga är ni som vet vad sorg är, ty ni skall få tröst och mod.
Saliga är ni som är ödmjuka nog att erkänna ert eget behov, ty hela jorden skall tillhöra er.
Saliga är ni som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty ni skall bli tillfredsställda och mättade.
Saliga är ni som är barmhärtiga, ty ni skall i er tur få möta barmhärtighet.
Saliga är ni som har rena hjärtan, ty ni skall se Gud.
Saliga är ni som stiftar frid, ty ni skall kallas Guds barn.
Saliga är ni som ivrigt söker efter frälsning, ty ni har blivit medborgare i Guds rike.
Saliga är ni när man klandrar och förtalar er för att ni gör min vilja. Jubla och dansa av glädje, ty er lön är stor i
himlen. På samma sätt förföljde man ju de stora profeterna i gamla tider.3
Hur mycket saligare är inte ni som tror utan att ha sett mig, och håller fast vid er tro på mig. Saliga är era ögon,
ty de ser verkligen, och era öron, ty de hör verkligen.4
Kom, ni som har blivit så välsignade av min Fader, och ta i besittning det rike som stått färdigt för er alltsedan
världens skapelse5
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BÖNENS MAKT

Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed, och ni skall få, för att er glädje skall bli fullkomlig.1

Tänk dig att du mitt i natten kommer hem till en av dina vänner och säger: ”Låna mig tre limpor. Jag har fått
gäster; de har kommit långväga ifrån för att träffa mig, och jag har ingenting att bjuda på.”
Du får till svar: ”Stör mig inte nu, är du snäll. Dörren är låst och barnen sover. Jag kan inte stiga upp och hjälpa
dig.” Jag säger er: Även om din vän än inte för vänskaps skull stiger upp och ger dig något, så kommer han till
sist att ge med sig, eftersom du är så påträngande, och ge dig så mycket du behöver.
Håll därför ut. Bed, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas för er. Ty var och en som
ber, han får, den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas på vid gavel.2
I en viss stad fanns hårdhjärtad domare, som varken fruktade Gud eller brydde sig om sina medmänniskor. I
samma stad bodde en änka, som jämt och ständigt bad honom att skaffa henne rätt gentemot en person som hade
tillfogat henne skada. Under lång tid ignorerade han henne, och vägrade att lyssna på hennes klagomål. Men till
sist sade han till sig själv: ”Även om jag inte fruktar Gud eller tar någon hänsyn till människor, skall jag se till att
denna änka får rätt, eftersom hon tröttar ut mig med sina ständiga besök.”
Skall då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt? Tror ni att han avvisar dem? Jag
säger er: han skall se till att de får sin rätt, och det omgående. Men den viktiga frågan i denna berättelse är: När
jag, Messias, kommer tillbaka, hur många skall jag då finna på jorden som har en sådan ståndaktig tro? 3
Jag menar inte att ni skall låta era böner falla in i ett mönster av meningslösa upprepningar. På det sättet ber ju
hedningarna, i tron att de skall bli hörda för sina många böners skull. Gör inte som de. Kom ihåg att er
himmelske Fader vet vad ni behöver, innan ni ens ber honom om det.4
Profeten Jesaja har skrivit: ”Mitt hus skall av alla folk kallas ett bönens hus.”5
Bed då till Fadern, som hör era mest personliga böner och besvarar dem utan förbehåll; vad ni än ber Fadern om
i mitt namn, det skall han ge er. Om ni lever ert liv i mig, och låter mina ord leva i era hjärtan, så kan ni be om
vad ni vill och ni skall få det.6
Så här skall ni be: Vår Fader i himlen, må hela jorden erkänna att du är en ende, helige Guden.
Må ditt rike komma och bo ibland oss, och må din vilja ske på jorden som den sker i himlen.
Ge oss idag bröd till vårt uppehälle, och förlåt oss våra synder liksom vi förlåter dem som syndar mot oss.
Bevara oss från att inledas i frestelse, och befria oss från den onde.
Ty dig tillhör all makt, och ära, i evighet. Låt det ske så.7
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SKATTERNA I HIMLEN

Lev ert liv så, att ni behandlar andra som ni vill att de skall behandla er.1

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i lyx och överflöd.
I samma stad fanns det en hemlös man som hette Lasarus; han satt bredvid porten till den rike mannens hus. Det
var inte mycket han bad om, bara smulorna som föll från den rike mannens bord. Gatuhundarna var hans enda
vänner; de såg till honom.
Till sist dog Lasarus och fördes av änglarna till Abrahams sköte. Inte långt därefter dog även den rike mannen
och lades i graven
I helvetet, där han plågades svårt, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta, och Lasarus hos honom. Då
ropade han, allt vad han förmådde: ”Abraham, förbarma dig över mig, och sänd Lasarus, tiggaren, hit. Låt
honom doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, för jag pinas oerhört i dessa lågor.”
Men Abraham svarade: ”Kom ihåg, min son, att du under din livstid fick ut ditt goda, medan Lasarus inte visste
av något annat än elände. Nu får han tröst, medan du lider. Dessutom finns det en djup avgrund som skiljer oss
åt, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det, och för att inte heller ni skall kunna ta er över
till oss.”
När den rike mannen hörde detta, ropade han: ”Då ber jag dig att du sänder Lasarus till min fars hus. Jag har fem
bröder, och han måste varna dem, så att inte också de kommer till detta helvete, när de dör.”
Abraham svarade: ”De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.”
Nej, protesterade den rike mannen, men om någon kom till dem från de döda, skulle de säkert omvända sig.”
Abraham svarade: ”Om inte Moses och profeternas ord får dem att omvända sig, låter de sig heller inte övertygas
om någon skulle uppstå från de döda för att varna dem.”2
Det ligger ingen generositet i att ge till dem som utan svårighet kan betala tillbaka. Även girigbukar lånar ut
pengar, när de är säkra på full återbetalning. Jag säger er: Ge åt var och en som ber er om något och som inte kan
betala tillbaka, och var förlåtande även mot den som utnyttjar dig.3
När de fattiga ger, så bidrar de mer än alla förmögna givare tillsammans, eftersom de senare ger av sitt överflöd.
De fattiga skänker av sitt armod och ger, av kärlek, ofta mer än de kan undvara.4
Det är nära nog omöjligt för dem som älskar pengar att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att
tränga sig igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Men det som är omöjligt för människor är
mer än möjligt för Gud.5

7
1
2
3
4
5

Samla inte skatter på jorden, där mal och rost förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla i stället era
skatter i himlen, där varken mal eller rost kan förstöra och där det inte finns risk för några tjuvar eller någon
devalvering. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.6
Somliga gör gott bara när de är säkra på att andra gillar och lägger märke till det. Dessa får inte någon lön av er
Fader som är i himlen. När ni ger, var då inte som hycklarna som ringer i klockor i synagogorna och på gatorna
när de ger en gåva. De har redan fått ut sin lön.7
Låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Ge i tysthet och i hemlighet. Då skall din himmelske Fader,
som ser vad som sker i det fördolda, öppet belöna dig.8
Lär er att ge, och ni skall få tillbaka mycket mer än ni kan föreställa er, mångfaldigt och i överflöd. I samma mån
som ni visar generositet, kommer ni att få möta generositet.9
En rik man gjorde en gång en investering, som gav god avkastning. Han tänkte: ”Vad skall jag göra med mina
rikedomar?” och kom fram till följande beslut: ”Jag river mina gamla hus och bygger större; där samlar jag mina
skatter och spenderar mina förtjänster. Jag blir tillfredsställd och äger en förmögenhet som räcker i många år. Jag
får en sorglös tillvaro, äter, dricker och är glad.”
Men Gud sade till honom: ”Din dåre! Vet du inte att i natt skall din själ utkrävas av dig? Vem skall få allt vad du
har samlat, när du är borta?”
Så går det för dem som samlar skatter åt sig själva, men inte är rika inför Gud. Vad hjälper det om du vinner allt
vad världen kan erbjuda, men samtidigt förlorar din själ? Och vad kan du ge i utbyte mot din själ, eller din plats i
himmelriket?10

6
7
8
9
10

TRO SOM FLYTTAR BERG

Det ni tror skall ni få.1

I de sista dagarna skall många människor, från jordens alla hörn, komma in i himmelriket. Men de
självrättfärdiga och de religiösa, som trodde att de skulle bli de första men levde sitt liv utan tro, skall inte
komma in.2
Om två personer här på jorden i tro kommer överens om att be om något, vad det än är, skall de få det av min
Fader som är i himlen.Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.3
Dessa tecken skall följa er som tror: I mitt namn skall ni driva ut onda andar, och tala nya tungomål. Ormar, eller
dödliga ting, skall inte kunna skada er. Ni skall lägga händerna på de sjuka och de skall bli friska.4
Om ni har tro så stor som ett senapskorn, kan ni säga till bergen: ”Flytta er och kasta er i havet.”
Om ni tror att detta är möjligt, utan att ge rum för något tvivel, skall det ni ber eller ger befallning om bli gjort.
Därför säger jag er: vad ni än önskar, tro att ni skall få det när ni ber om det, då blir det så.5
När ni är ledda av Anden, kommer det ni går emot på jorden att konfronteras med himmelsk kraft; och allt vad ni
tillåter på jorden kommer att ske enligt himlens gudomliga plan.6
Var inte rädda längre, utan tro. Allting är möjligt för den som tror.7
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TÅLAMOD, BARMHÄRTIGHET OCH FÖRLÅTELSE

Den som får litet förlåtet älskar också litet.1

En man satt och granskade räkenskaperna avseende två bekanta, som hade lånat pengar av honom. Den ene var
skyldig fem hundra guldmynt, den andre femtio. Då han visste att ingen av dem kunde betala tillbaka vad han
hade lånat, efterskänkte han, på grund av medlidande, skulden för dem båda. Vilken av dessa män tror ni var
mest tacksam?2
Likaså var det dags för en viss kung att gå igenom sina protokoll och räkenskaper. Då förde man fram till honom
en av hans tjänare, som var skyldig honom den otroliga summan av tio tusen guldmynt!
Eftersom det var omöjligt för tjänaren att någonsin betala en sådan skuld, tog kungen reda på vad som stod
skrivet i lagen; den påbjöd att gäldenären och hans familj skulle säljas som slavar och att deras hus och ägodelar
skulle avyttras på offentlig auktion.
Förtvivlad föll tjänaren ner på sina knän inför kungen och utropade: ”Min herre och kung, jag ber dig att ha
tålamod med mig, så skall jag betala tillbaka allt.”
Kungen greps av ett sådant medlidande att han efterskänkte skulden och gav tjänaren fri.
På hemvägen mötte samme tjänare en vän som var skyldig honom en obetydlig summa pengar. Men i stället för
att visa honom förbarmande, tog han struptag på sin vän och röt: ”Låt mig få tillbaka pengarna du lånade av
mig!”
Hans vän kastade sig ner och bad: ”Ha tålamod med mig, så skall jag betala tillbaka vartenda öre.”
Men tjänaren ville inte lyssna utan lät kasta mannen i fängelse, tills han, som lagen föreskrev, hade betalat vad
han var skyldig.
Några av kungens tjänare råkade emellertid se vad som utspelade sig, och rapporterade detta till slottet.
Kungen lät då hämta tjänaren och sade: ”Du onde tjänare. Jag efterskänkte hela din obetalbara skuld, därför att
du bad mig om det. Kunde du då inte ha visat samma barmhärtighet mot din vän som var skyldig dig en sådan
obetydlig summa?”
Därefter överlämnade kungen tjänaren till sina fångvaktare och befallde dem att låsa in honom, tills han hade
betalt hela sin skuld.
På samma sätt skall min himmelske Fader göra med er, om ni inte av hjärtat förlåter era bröder och systrar.3
Var villig att förlåta, inte endast sju gånger, utan sjuttio gånger sju. Gör upp med din motpart. Att ständigt strida
leder bara till större bekymmer: rättegång, domstol, ja kanske fängelse, där du inte har någon annan möjlighet att
sona ditt brott än genom att avtjäna ditt straff.4
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Kommer ni ihåg ordspråket: Öga för öga och tand för tand? Jag säger precis tvärtom. Om någon slår dig på den
högra kinden, så håll också fram den vänstra åt honom, och om någon ställer dig inför rätta och tar ifrån dig din
rock, så ge honom skjortan också. Om någon tvingar dig att gå en mil med honom, så var villig att gå två. Ge
frikostigt åt den som ber dig, och slå aldrig dövörat till för den nödställde.5
När du står och ber, var då villig att helt och fullt förlåta dina medmänniskor, precis som din Fader i himlen ger
dig förlåtelse. Och om du bär fram en offergåva till altaret och där drar dig till minnes att du har något otalt med
någon, så lämna din gåva vid altaret och gå först och försona dig med den det gäller. Kom sedan tillbaka och bär
fram din gåva. Om din broder handlar illa mot dig, så gå och samtala med honom enskilt. Lyssnar han då till dig,
så har du fått en vän.6
Förlåt den orätt som andra människor har begått mot er, så skall ni själva få möta stor barmhärtighet och nåd.7

ETT FRUKTBÄRANDE LIV

Ni lär känna människor genom den frukt som deras liv bär.1

Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin förmåga att rena, smaksätta och konservera, hur skall man då göra
det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas under fötterna.
Plockar man kanske vindruvor på törnbuskar eller fikon på tistlar? Ett friskt träd kan inte bära rutten frukt; ej
heller kan ett ruttet träd bära god frukt. Likaså bär varje gott träd god frukt, och varje ruttet träd rutten frukt.
Varje träd som ger rutten frukt, huggs ner och används som bränsle för elden.
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Av frukten i människors liv förstår ni vilket slags liv de har valt att leva.2
En man planterade en gång ett fikonträd i sin vingård. I tre år väntade han på att det skulle bära frukt, men han
fann ingen. Slutligen sade han till trädgårdsmästaren: ”I tre år har jag kommit och sökt frukt på det här
fikonträdet, men det är fortfarande dött. Varför skall det få fortsätta att ta upp utrymme på mina marker? Hugg
ner det.”
Men trädgårdsmästaren svarade: ”Låt det stå kvar ännu ett år, tills jag fått gräva omkring det och gödsla lite mer.
Kanske kommer det då att bära frukt. Om inte, gör du rätt i hugga ner det.”3
De som är mina sanna lärjungar bär rik frukt, och därigenom blir min Fader förhärligad. Ty en god människa bär
ur sitt inre förråd fram det som är gott, medan en ond människa på grund av det onda inom henne lever ett tomt
och ofruktbart liv.4
En bonde gick ut på åkern för att så. När han sådde föll en del sädeskorn vid vägkanten, och fåglarna kom och åt
upp dem. En del föll på stenig mark, där det inte fanns mycket jord. De sköt hastigt upp i den grunda jorden, men
eftersom de inte hade någon rot, förbrändes de av solen och vissnade bort. En del föll bland törnbuskarna, och
törnena växte upp och kvävde dem.
Men en del föll i god jord – en ersättning för det förlorade utsädet – och gav god skörd: dels hundra, dels sextio,
dels trettio gånger så mycket.
När någon hör ordet om himmelriket men inte förstår det, kommer djävulen och rycker bort det som har såtts i
hans hjärta. Hos en sådan människa kan man säga att säden föll vid vägkanten.
Att säden såddes på stengrunden kan sägas om dem som hör Guds ord och ivrigt tar emot det, men utan att det
sker utifrån en inre övertygelse. Deras upplevelse varar en tid, men när svårigheter eller förföljelse uppstår som
ett resultat av deras beslut att följa sanningens ord, blir de missmodiga och överger sin tro.
Att säden såddes bland törnbuskar kan man säga om dem som hör ordet, men tillåter världsliga bekymmer och
rikedomens bedrägliga lockelser att ta överhanden. Ordet kvävs och deras liv bär ingen frukt.
När det sägs att säden föll i god jord, syftar det på dem som hör ordet och förstår dess budskap. Deras liv
kommer således att ge en mycket rik skörd: hundra, sextio eller trettio gånger så mycket som det utsäde som
såddes.5

HÄLSA OCH HELANDE FÖR KROPP OCH SJÄL

Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.1

Ni bör förstå detta: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan
syndare, till omvändelse. Skulle då inte de sjuka, som djävulen har bundit, få lösas från sina band?2
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Vilket är lättast att säga: ”Dina synder är förlåtna” eller ”Stig upp och var frisk”?
För att ni utan skuggan av ett tvivel skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder säger
jag till den sjuke: ”Stig upp! Var vid gott mod, dina synder är förlåtna. Gå hem. Som du har trott, så skall det
ske. Din tro har gjort dig frisk.”3
Vilken herde, som har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar inte de nittionio som betar i trygghet och går
och söker efter det som gått vilse? När han har funnit det borttappade fåret, lägger han det då inte med glädje på
sina axlar? På vägen hem samlar han sina vänner och grannar och säger: ”Gläd er med mig, för jag har funnit
mitt förlorade får.”
Jag säger er: det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga
som inte behöver någon omvändelse.4
Vem av er, som har tio silvermynt och tappar ett av dem, tänder inte ett ljus, sopar huset och letar noga tills han
hittar det?
Likaså, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.5

DEL FYRA

KALLELSEN TILL ETT NYTT LIV

KALLELSEN

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, och jag har bestämt om er att ni skall gå ut och bära god frukt i ert
liv, frukt som består.1
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En man hade två söner. Han sade till den äldre: ”Min son, gå ut och arbeta i min vingård i dag.”
”Jag vill inte”, svarade sonen, men efteråt ångrade han sig och gick ut till arbetet på fälten.
Sedan sade fadern till den yngre sonen: ”Gå ut på fälten, du också.
Han svarade genast: ”Det skall jag.” Men han stannade hemma utan att bry sig om sin fars befallning.
Vilken av dessa två söner gjorde som fadern ville?
Varför kallar du mig god, om du inte tror att jag är Gud? Budorden kan du: Var inte otrogen i ditt äktenskap, Tag
inte livet av någon, Stjäl inte, Bär inte falskt vittnesbörd, Visa aktning för din far och er mor. Gör det, så skall du
få en skatt i himlen. Ändå misslyckas du i detta avseende genom enbart ära mig med dina ord, och inte använda
allt – dina rikedomar, dina ägodelar och ditt liv – för att hjälpa dem som lider nöd.2
Om ni vill gå i mina fotspår, måste ni först och främst ge upp era egna ambitioner och er själviska livsstil. Gör
detta offer och följ sedan mig. De som vill ha evigt liv måste nämligen först överge sitt gamla liv. Alla som gör
detta för min skull kommer att få ett nytt liv – både här på jorden och i himlen.3
Det var en kung som ställde till med bröllop åt sin son, prinsen. När allt var färdigt, sände han ut sina tjänare till
rikets alla provinser för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma.
Därför sände kungen ut sina tjänare med följande ord: ”Säg till gästerna att jag har tillrett en stor middag. Mina
oxar och bästa kalvar har slaktats, och allt är redo. Kom till bröllopet.”
Men deras undersåtar brydde sig inte heller om denna inbjudan, utan återvände till sitt arbete – somliga till sitt
lantbruk, andra till sina affärer i stan. De som stannade kvar tog fast kungens tjänare och slog ihjäl dem.
När kungen fick veta vad som hade hänt, blev han vred. Han sände ut sina soldater, som grep mördarna,
avrättade dem och brände ner deras hus.
Därefter sade han till sina tjänare: ”Allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut till
dem ni träffar på i gathörnen och på landsvägen utanför staden och bjud in dem till bröllopsfesten.”
Kungens tjänare gick då ut till gathörnen och sedan ut på vägarna och inbjöd alla de mötte, både goda och onda,
och bröllopssalen fylldes med dessa gäster.
Samma kväll kom kungen för att möta sina gäster. Han blev chockad, när han fick se att en av dem som satt och
åt vid bordet inte var klädd i de bröllopskläder som hade ställts till förfogande. Han frågade: ”Hur har du kommit
in utan bröllopskläder?” Men mannen kunde inte ge något svar.
Då sade kungen till sin tjänare: ”Bind den här mannen och kasta ut honom.”
Låt mig tillägga: ”Många är kallade – till himmelriket – men få är utvalda. Tiden är inne. Guds rike är nära. Jag
har kallat er ut ur denna världens sätt att leva. Omvänd er, tag på er frälsningens klädnad, och tro på detta
glädjebudskap.4
Ingen kan komma till mig om inte Fadern, som har sänt mig, drar honom; och jag skall uppväcka honom på den
sista dagen. Alla som Fadern har gett mig kommer till mig. Och den som kommer till mig skall jag aldrig
någonsin visa bort.5
Du tror därför att jag har sagt dig detta? Sannerligen, större ting skall du få se.6
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Gå därför in genom den trånga porten. Ty bred är den väg som leder till fördärvet, och det är många som går
fram på den. Men trång är den port och smal är den stig som leder till livet, och det är få som finner den. Gör ert
yttersta för att komma in genom den port som leder till livet. En dag kommer många plötsligt att vilja vända om
och gå den rätta vägen, men då är det för sent.7

ATT FÖDAS EN GÅNG TILL

Var inte förvånad över att jag säger att ni måste födas på nytt.1
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Sannerligen, jag säger dig: Om du inte blir född på nytt, kan du inte få se Guds rike. Om du inte blir född av
vatten och den helige Ande, kan du inte komma in i Guds rike.2
Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av Ande är ande. Vinden blåser vart den vill och vi hör dess
sus, men vi kan inte säga varifrån den kommer eller vart den var. Så är det med var och en som är född av
Anden.3
Begrunda följande exempel: Ingen väver in ett stycke nytt tyg i ett gammalt, slitet klädesplagg, eftersom det nya
som vävs in river sönder det gamla tyget, och revan bara blir större. Inte heller slår man nytt vin i gamla vinfat.
De gamla skulle då kunna sprängas, det nya vinet rinna ut, och den summa pengar man har satsat vara förlorad.
Nej, nytt vin häller man i nya fat, så att bådadera bevaras.4
Hur kommer det sig att ni, trots all lärdom, ändå inte känner till den mest grundläggande sanningen av alla? Om
jag, med hjälp av jordnära exempel, har talat till er om sådana ting och ni inte förstår, hur skall ni då kunna förstå
om jag talar till er om himmelska ting?5
Gud sände inte sin Son till världen för att döma världen, utan för att den skulle bli frälst genom honom. Den som
tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enfödde
Sons namn.6
Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall få liv igen, även om han dör en jordisk död. Han skall
få evigt liv, och inte gå förlorad! Jag har ofta sagt till dig: Om du tror, skall du få se Guds härlighet.7
Mitt uppdrag är att fullfölja hans plan som har sänt mig, och att fullborda hans verk. Och detta är Guds vilja: att
ni kommer till sann tro på den Messias som Fadern har sänt.8
Lyssna till denna liknelse: En man hade två söner. En dag sade den yngre till sin far: ”Far, ge mig min del av
arvet.” Då gav Fadern honom hans del.
Inte långt därefter packade den yngre sonen ihop sina ägodelar och gav sig i väg
till fjärran land. Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i
utsvävningar. När han hade gjort slut på sitt sista öre, drabbades landet
av en svår hungersnöd. Han blev utfattig och hans vänner övergav honom.
Till sist fick han arbete som svinvaktare. I sin förtvivlan var han nära
att äta upp de fröskidor man gav honom att mata svinen med. Då kom han till
besinning och tänkte: Min fars daglönare har bröd i överflöd, medan jag
står i begrepp att förtära svinmat för att inte svälta ihjäl. Jag vill
återvända till min far och säga: ”Far, jag har syndat mot dig och mot
himlen. Jag är inte längre värd att kallas din son, men låt mig åtminstone
få bli en av dina daglönare.”
Med denna plan i tankarna reste han sig ur askan och började den långa
färden hem till far.
Redan på långt håll fick fadern se honom. Han fylldes av medlidande, sprang
honom till mötes, föll honom om halsen och kysste honom innerligt.
Sonen utbrast: ”Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte
längre värd att kallas din son.”
Men fadern lät honom inte avsluta sin bekännelse. Han vände sig till sina
daglönare med orden: ”Tag fram min finaste dräkt och kläd honom i dem.
Sätt min signetring på hans hand, och mina bästa skor på hans fötter. Hämta
gödkalven från åkern, slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty denne
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min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är
återfunnen.” Några timmar senare började en stor fest.
Framemot kvällen återvände den äldre brodern från arbetet på fälten. När
han närmade sig gården, fick han höra musik och dans. Han kallade till sig
en av tjänarna och undrade varför man hade ställt till med en sådan fest.
Tjänaren svarade: ”Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta
den gödda kalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka.”
Då blev den äldre brodern förbittrad, och vägrade gå in på festen, vilket
fick till följd att hans far kom ut och försökte övertala honom att delta.
Men äldste sonen svarade: ”Här har jag i alla dessa år tjänat dig och
alltid gjort vad du har bett mig om. Ändå har du aldrig låtit mig ha några
fester tillsammans med mina vänner. Men nu, då min kringflackande bror
kommer tillbaka, han som säkerligen har slösat bort sitt arv på horor, då
firar du det med att slakta den prisbelönta kalven.”
Fadern sade: ”Min son, du har alltid varit hos mig, och du vet att allt
mitt är ditt. Men nu har vi anledning att fira det som har hänt och vara
tacksamma, ty din bror var död, men har fått liv igen; han var förlorad,
9
men är återfunnen.”
Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.
Människosonen har kommit för att frälsa de förlorade, ty det är inte er
10
himmelske Faders vilja att ens den minste ibland er skall gå förlorad.
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin ende Son, för att var och en 11
som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Tror du detta?

LÄRJUNGAR OCH TJÄNARE

Ni kan inte låta två herrar styra ert liv. Antingen kommer ni då att hata
den ene och älska den andre, eller att hålla er till den ene och ringakta
den andre. Ni kan inte tjäna Gud och samtidigt vara slavar åt denna
1
världens gudar.
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Vem bland er, som planerar att bygga ett torn, sätter sig inte först ner
och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget?
Annars kanske han tvingas avbryta projektet, när han väl har lagt grunden.
Då skulle de som har varit vittnen till processen göra narr av honom och
säga: ”Han började bygga, men nu är han bankrutt.”
En kung som vill dra ut i krig måste först sätta sig ner med sina militära
rådgivare och överväga om hans armé på tio tusen man kan besegra
fiendestyrkan på trettio tusen. Om hans rådgivare inte ser någon möjlighet
till seger, måste han skicka sina sändebud för att möta fienden och försöka
underhandla om fred, innan slaget börjar.
Ni måste alltså först tänka igenom vad ni betraktar som ert eget: familj,
pengar och jordiska ägodelar. Om ni inte är villiga att beräkna kostnaden
och avstå från
allt, även från dessa ting, kan ni inte vara mina sanna
2
efterföljare.
Låt mig påminna er om följande: den som är trogen i det lilla kommer också
att anförtros mycket, och den som är oärlig i smått är också oärlig i
stort. Om man inte kan lita på er när det gäller jordiska rikedomar, hur
skall man då kunna anförtro er andliga rikedomar? Och om ni inte har varit
3
trogna i fråga om andras egendom, vem vill då låta er äga något själva?
Jag sänder ut er som4 får mitt ibland vargar. Var därför kloka som ormar och
oskyldiga som duvor.
Ni har sett hur jordens kungar och härskare utövar sin makt, hur de regerar
över de fattiga som står under dem. Men så är det inte hos er som tillhör
Guds rike. Den som vill vara stor bland er, måste först vara er tjänare.
Och den som vill vara störst, måste först vara allas tjänare. Även jag
själv, Människosonen, har ju kommit inte för att bli tjänad, utan för att
tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Om ni vet detta, lyckliga är ni
5
då om ni också gör det.
Fortsätt att vandra i ljuset av mitt ord; då är ni verkligen mina
lärjungar.
Var inte som de religiösa hycklarna, som tänker ut lagar och föreskrifter.
De är stolta över sina stadgar, men följer inte en enda av dem. De lägger
tunga börder av lagiskhet på sina efterföljares axlar, trots att de inte
skulle drömma om att själva lyda dessa lagar. De gör allt vad de förmår för
att bli sedda av andra människor; de bär dyrbara kläder och är mycket
ceremoniella; de älskar att inta hedersplatserna vid festmåltiderna och de
främsta platserna i synagogorna. De vill gärna kallas värderade och ärade
lärare. Men ni skall inte låta kalla er värderade eller mästare, ty ni har
endast en mästare, och ni är alla hans bröder och systrar.
Ni skall heller inte kalla någon människa er andlige fader, ty ni har en
enda Fader, han som är i himlen. Tillåt heller inte någon att kalla er
ärade lärare, ty det finns en enda lärare, och det är Kristus. Den som är
störst bland er måste
först vara er tjänare, och alla som ödmjukar sig
6
skall bli upphöjda.
När Messias återvänder i sin härlighet, och alla heliga änglar med honom,
skall han sitta på sin himmelska härlighets tron. Inför honom skall samlas
alla folk, och han skall skilja människorna från varandra som en herde
skiljer fåren från getterna. Fåren skall han ställa på sin högra sida och
getterna på sin vänstra.
Därefter skall Konungen säga till dem som står på hans högra sida: ”Kom,
ni min Faders välsignade, och tag i besittning det rike som stått berett
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för er sedan världens skapelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag
var törstig och ni gav mig vatten att dricka. Jag var främling och ni
öppnade ert hem för mig. Jag hade inga kläder och ni klädde mig. Jag var
sjuk och ni tog vård om mig. Jag var i fängelse och ni besökte mig.”
Då skall de rättfärdiga med förundran svara honom:
hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig
dig som främling och gav dig husrum, eller i behov
dig? Såg vi dig någonsin sjuk och tog vård om dig,
besökte dig?’

”Herre, när såg vi dig
att dricka? När såg vi
av kläder och klädde
eller i fängelse och

Konungen skall svara dem: ”Sannerligen, jag säger er: Eftersom ni har
gjort detta för den minste av mina bröder och systrar, har ni gjort det för
mig.”
Men till dem som står på hans vänstra sida skall Konungen säga: ”Gå bort
ifrån mig! Ty jag var hungrig och ni gav mig ingen mat. Jag var törstig och
ni gav mig inget att dricka. Jag var främling och ni visade bort mig. Jag
var naken och ni gav mig inga kläder. Jag var sjuk, men ni tog inte vård om
mig. Jag var i fängelse, men ni besökte mig inte.”
Då skall de svara honom: ”Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, som
främling eller naken, sjuk eller i fängelse utan att ge dig till hjälp?’
Konungen skall svara dem: ”Sannerligen, jag säger er: Eftersom ni inte har
gjort detta för den minste av mina bröder och systrar, har ni inte heller
gjort det för mig.”
Dessa skall då föras bort till evigt
mörker, men de rättfärdiga skall föras
7
till platsen för det eviga livet.
Ni kallar mig Mästare och Herre, och det med rätta, ty det är jag. Om nu
jag, er Herre och Mästare, är villig att vara den minste av era tjänare, då
bör också ni vara villiga att tjäna varandra. Jag har gett er ett exempel;
8
ni skall göra som jag har gjort mot er.

MISSIONSBEFALLNINGEN
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Låt de andligen döda ägna sig åt sina världsliga angelägenheter, men gå du och förkunna Guds rikes ankomst
för en väntande värld.1

En stor skörd väntar på er, men tyvärr är arbetarna få. Bed därför skördens Herre att han sänder ut fler arbetare
till sin skörd. Ingen som sätter sin hand till plogen och sedan ser sig tillbaka, passar för Guds rike.2
Du som tror på mig skall göra samma gärningar som jag, ja ännu större, ty jag måste återvända till min Fader i
himlen. Om du vill tjäna mig, var då min efterföljare. Där jag är, där skall också du, min tjänare, få vara, och bli
ärad av min Fader.3
Gå och förkunna: ”Himmelriket har kommit till er.”
Bota sjuka, gör spetälska friska, uppväck döda och driv ut onda andar! Kom ihåg vad jag har sagt: ”Ni har fått
detta nya liv som gåva. Ge också ni utan att kräva något tillbaka!”4
Om ni inte är för mig, är ni emot mig, och de som inte samlar med mig, de skingrar.5
När ni blir inbjudna till ett hem, så välsigna det med orden: ”Frid vare över detta hus.” Om de som bor där är
fridsamma människor, tar de emot välsignelsen och frid kommer att vila över dem. Annars vänder den tillbaka
till er själva.
Tveka inte att ta emot gästfrihet, men var målinriktade och vandra inte planlöst omkring. Låt er väl smaka av den
mat och dryck ni får, ty arbetaren är värd sin lön.6
De som tar emot den som jag sänder ut med detta budskap, tar också emot mig, och de som tar emot mig tar
emot Fadern som har sänt mig.7
Låt mig varna er: somliga kommer att försöka tysta er, ställa er inför rätta och vittna falskt mot er, ja till och med
försöka få er fängslade. För mitt budskaps skull kommer ni att bli kallade att vittna inför dem som inte tror:
furstar, styresmän och kungar.
Om ni anklagas och dras inför domstol, oroa er då inte för vad ni skall säga. Det kommer att ges er i den stunden.
Ni behöver inte lita bara till era egna ord, ty er Faders Ande skall tala genom er. Kom ihåg att i ett jordiskt
kungarike är ingen tjänare större än sin herre. Har de förföljt mig, kommer de också att förfölja er; de skall
misshandla er för min skull, utan att förstå vem som sänt mig till världen. Men om de öppnar sig för och håller
mina ord, skall de göra detsamma med era.8
Om jag inte hade kommit med sanningens budskap, skulle världens inbyggare inte ha blivit medvetna om sina
brister och sitt syndiga liv. Men nu kan de inte gömma sig bakom sin tidigare okunnighet. Om jag inte hade gjort
sådana mäktiga underverk bland dem, skulle de inte ha varit medvetna om sina tillkortakommanden. Men nu har
de som förkastat sanningen sett dessa mirakel och hatar likväl både mig och min Fader. Detta har skett för att
profetian skulle fullbordas: ”De har hatat mig utan orsak.”9
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Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Hur gärna ville jag inte att den redan brann! Trodde ni att jag hade
kommit för att skapa lugn och ro på jorden? Nej, säger jag er, jag har kommit för att skapa splittring. Ty från och
med nu skall fem i en och samma familj vara splittrade i fråga om tron: tre mot två och två mot tre.10
När ni konfronteras med världens hat, tänk då på att den har hatat mig före er. Och när de förföljer er på en plats,
fly då till en annan. Innan ni har hunnit fram till världens alla städer, kommer Människosonen tillbaka. Om man i
en stad inte tar emot er eller lyssnar till ert budskap, lämna då den staden och skaka bort dess damm från era
fötter. Tro mig, på domens dag skall det bli drägligare för Sodoms och Gomorras invåndare än för den staden.11
Om ni handlade på samma sätt som världen, skulle världen älska er. Men eftersom ni vandrar på himmelrikets
vägar – jag har ju kallat er in i Guds rike – möts ni av förakt och hat.12
Den som lyssnar till era ord lyssnar till mig, och den som avvisar er därför att era ord är sanna avvisar mig. Om
man förkastar mig, förkastar man också Fadern som har sänt mig. Jag uppmanar er att stå ut med skeptikers och
tvivlares kritik för mitt namns skull. Stå fasta, ty om ni gör det skall ni bli frälsta.13
Detta har jag talat till er för att ni skall finna frid hos mig, och genom att lyda mina ord. I världen känner ni
smärta och oro, men gläd er, jag har övervunnit världen.14

JESU BÖN FÖR SINA LÄRJUNGAR
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Fader, stunden är inne. Förhärliga din Son, så att han kan ge dig ära. Du har ju gett honom myndighet över
varje man och kvinna på jorden, för att han skall ge evigt liv åt dem som du har gett honom.1

Detta är evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Jag har
förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Fader, uppenbara nu min
härlighet, när jag står här inför dig, den härlighet som jag hade hos dig innan världen blev till. Jag har uppenbarat
dig för dem som du tog ut ur världen och gav mig. De var dina och du gav dem åt mig, och de har tagit emot ditt
eviga ord. Nu vet de att allt vad du har gett mig kommer från dig. Jag har troget gett dem de ord som du gav mig;
de har trott på dem och har i sina hjärtan blivit förvissade om att jag har kommit från Gud och att du har sänt mig
till dem.
Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig, ty de är förvisso dina. Alla som har trott på mig
är dina, och de bevisar mig all ära. Jag återvänder nu till dig i himlen, men de som tror på mig blir kvar på
jorden. Fader, bevara dem genom kraften i ditt namn, så att de alla kan vara ett, liksom vi är ett.
Medan jag var hos dem i världen, bevarade jag dem genom den kraft som du gav mig. Jag vakade över dem, och
ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, ty Skriften skulle ju uppfyllas. Nu kommer jag till dig,
men jag ber om detta medan jag ännu är kvar i världen, för att de skall få uppleva och ta emot den fulla
uppenbarelsen om vad som tillhör dem.
Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem eftersom de inte längre tillhör denna mörka och döende
värld, liksom inte heller jag gör det. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för
den onde, ty de är inte mera mörkrets barn än jag är det. Helga dem i din sanning, ty ditt ord är sanning.
Liksom du har sänt mig till världen, sänder jag dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig, för att också
de skall bli helgade och växa till i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som i
fortsättningen kommer till tro på mig tack vare dessa människors vittnesbörd. Låt dem alla vara ett hjärta och en
själ, liksom du och jag är ett, så att de kan vara i oss, liksom du är i mig och jag i dig. Då kommer världen att tro
att du har sänt mig.
Jag har gett dem den härlighet som du gav mig, för att de skall vara ett precis som vi är ett – jag i dem och du i
mig – ja, så att de blir fullkomligt förenade till ett. Då skall världen helt och fullt förstå att du har sänt mig och
att du har älskat dem lika mycket som du har älskat mig. Må de en dag få vara med mig där jag är, och se den
härlighet som du i din kärlek har gett mig ända sedan världen skapades.
Godhetens och sanningens Fader: världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och de som tror på mig vet
nu att det är du som har sänt mig. Jag har uppenbarat dig för dem, och skall fortsätta att uppenbara dig, för att
den kärlek som du hyser till mig skall bo i deras hjärtan, och för att också jag skall bo där. Låt det ske så.2

DEL FEM

LÖFTET
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DETTA SLÄKTE

Den som skäms för mig och för mina ord i denna syndens och otrons tidsålder, för honom skall också
Människosonen skämmas, när han tillsammans med de heliga änglarna återvänder i sin Faders härlighet .1

Trots sin otro kräver detta avfälliga släkte ett tecken, men inget annat tecken skall ges än det som gavs till
profeten Jona. Ty på samma sätt som Jona var i den stora valfiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall
Människosonen i tre dagar och tre nätter vara begravd i jorden
Sannerligen, det kommer en domens dag då invånarna i Nineve, Tjuvarnas stad, skall träda upp mot detta släkte
och fördöma det, ty de omvände sig vid Jonas predikan. Och nu står en man framför er som är förmer än Jona.
Även drottningen av Saba skall på domens dag träda upp mot detta släkte och fördöma det, ty hon kom långväga
ifrån för att lyssna till Salomos visdom, och se, en större vishet än Salomos har nu kommit.2
Hur skall jag beskriva detta släkte? Det är som barn som sitter på torget och ropar till sina vänner: ”Vi spelade
glatt på våra flöjter, men ni ville varken dansa eller sjunga. Därför spelade vi en sorgesång, men ni fällde inga
tårar.”
Johannes, min förelöpare, kom och levde ibland er i stor enkelhet. Alla sade: ”Han måste vara besatt.” Nu har
Människosonen kommit till er och han njuter till fullo av livet. Då säger ni: ”Han är en drinkare och en frossare,
god vän till skurkar och syndare!” Med denna lysande logik rättfärdigar ni era egna motsägelser.3
O, du släkte, som lever ditt liv på lögner! Hur skulle ni, som är falska, kunna säga något som är värt att lyssna
till? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen.4
På kvällen säger ni: ”Det blir vackert väder, för himlen är röd”, och på morgonen: ”Det blir oväder i dag, för
himlen ser hotfull ut.” Ja, vädrets växlingar kan ni exakt förutsäga. Kan ni då inte tyda de tecken som utmärker
olika tider?5
Kom, ni alla som är trötta, tyngda av bördor och känner livsleda, så skall jag ge er en underbar vila! Tag emot
mina ord och låt mig undervisa er, för jag är mild och god. Då skall ni äntligen finna ro för era själar. Det jag
begär av er sker nämligen till ert eget bästa, och de bördor jag ger är lätta att bära.6
De av er som har valt att följa mig i denna tid skall en dag få sitta på troner och döma såväl kungariken som
enskilda individer, som har förhärdat sina hjärtan och tagit avstånd från dessa mina rättfärdiga ord.7
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EN PLATS FÖR ER

Jag går bort för att bereda plats för er.1

Var förvissade om detta: om jag än går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till
mig, för att ni skall vara där jag är. Var inte oroliga i era hjärtan: ni tror ju på Gud; tro också på mig. I min
Faders hus finns många boningar. Om det inte vore så, skulle jag ha sagt er det. Jag måste nu gå bort, men jag
kommer till er igen. Om ni verkligen älskade mig, skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är
större än jag.2
Grubbla inte över vad jag menar med orden: En kort tid och ni ser mig inte, och inte långt därefter får ni se mig
igen. Ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas
i glädje.3
När en kvinna föder barn känner hon smärta och vånda, men så snart hon har fött barnet glömmer hon sin ångest
i glädjen över att hennes barn är fött till världen. En kort tid kan ni också ha det svårt, men jag skall se er igen
och då kommer era hjärtan att glädja sig, och ingen skall kunna ta er glädje ifrån er.4
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LÖFTET OM ANDEN

Det är Anden som ger liv.1

Om ni älskar mig, lev då som jag lär. Jag skall be till Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare som för
alltid skall vara hos er, nämligen Sanningens Ande. Världen tar inte emot honom, eftersom den varken ser eller
känner honom. Men ni skall lära känna honom, ty han skall bo hos er och vara i er.2
Jag skall inte lämna er utan tröst och hjälp. Nu är det nödvändigt för er att jag går bort. Ty om jag inte lämnar er,
kommer inte Hjälparen, den Helige Ande, till er. När jag går bort, skall jag sända honom till er.
När han kommer, skall han låta världen få veta vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd, ty de tror inte på mig,
rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte mer, och dom, ty denna världens furstes onda herravälde
har då krossats.
Jag har mycket mer att säga er, men ni kan ännu inte förstå det. Men när Sanningens Ande kommer, skall han
föra er in i hela sanningen, ty han skall inte tala av sig själv. Men allt vad han hör, det skall han förkunna, och
han skall visa er vad som skall komma.3
Han skall lovprisa och förhärliga mig genom att låta er få se min härlighet. Kom ihåg att Faderns hela härlighet
också är min. Det är därför jag kan ge er detta löfte: att Anden skall uppenbara min gudomliga natur för er.4
Om ert barn bad er om bröd, skulle ni då ge honom eller henne en sten? Eller en orm, om barnet bad er om fisk?
Skulle ni ge en skorpion åt den lille som bad om ett ägg? Om nu ni, som bor på denna jord, vet hur ni skall
försörja era barn, hur mycket mer skall då inte er himmelske Fader ge den helige Ande åt dem som ber honom?5
När Hjälparen kommer, Sanningens Ande som jag skall sända er från Fadern, skall han vittna om mig. Han skall
lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.6
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EN INBJUDAN TILL LIV

Var och en som tror på Sonen har evigt liv.1

En rik man ställde till med en stor fest och bjöd många gäster. När förberedelserna var klara, sände han ut sin
tjänare för att säga till de inbjudna: ”Kom, ty nu är allt färdigt.”
Men de började alla ursäkta sig. Den förste svarade: ”Jag har just köpt ett stycke jord och måste gå och se på det
igen. Jag hoppas du ursäktar.”
Den andre sade: ”Jag har just köpt en boskapshjord och måste gå och besiktiga den. Jag hoppas du ursäktar.”
Den tredje svarade: ”Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.”
När tjänaren slutligen kom tillbaka och berättade vad som hänt, sade hans herre till honom: ”Gå genast ut på
gatorna i staden, och för hit fattiga, halta, sjuka och blinda.”
Tjänaren gjorde som han blivit tillsagd, kom tillbaka och sade: ”Min herre, jag har gjort som du befallde, men
ännu finns det plats vid bordet.”
”Gå då”, svarade den rike mannen, ”ut på vägarna och fälten och uppmana enträget dem du möter att komma hit,
så att det blir fullt vid mitt bord. Ty jag säger er: Ingen av dem som först blev bjudna skall få smaka av den
måltid som jag har gjort i ordning åt dem.”2
Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, får evigt liv och kommer inte under någon dom, utan
övergår från döden till livet. Förundra er inte över detta, ty den tid kommer då de döda skall höra Guds Sons röst,
och de som hör den skall få liv. I sina gravar skall de döda höra hans röst och bli uppväckta; de som har gjort
gott skall uppstå till nytt liv, och de som har levt i synd skall uppstå till dom.3
Detta är vägen till det eviga livet: att lära känna den ende sanne Guden och Jesus Kristus, honom som blev sänd
till jorden! Öppna ert hjärta för mina ord: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin ende Son till att dö, för att
var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan bli frälst och få evigt liv. Detta glädjens budskap om
Guds rike skall predikas i hela världen och bli ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.4
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ÄNDENS TID

Sannerligen, jag säger er: detta släkte skall inte förgås förrän alla detta är fullbordat.1

Det var en jordägare som planterade en vingård, där han installerade en vinpress. Han byggde ett högt staket runt
egendomen, och även ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut vingården till vingårdsarbetare, och reste till fjärran
land. När skördetiden närmade sig, skickade jordägaren sina tjänare till arrendatorerna för att få sin del av
avkastningen. Men vingårdsarbetarna överföll hans tjänare. En misshandlade de, en annan dödade de, och den
tredje stenade de, så att han måste fly.
Än en gång skickade jordägaren ut tjänare, som skulle hämta hans andel av skörden. Trots att det rörde sig om
ett större antal än vid första tillfället, gick de alla samma öde till mötes.
Till sist sände jordägaren sin ende son, ty han tänkte: ”Min egen son skall de väl ändå respektera.”
Men när arrendatorerna fick se sonen, sammansvor de sig och sade till varandra: ”Här har vi arvingen. Om vi tar
livet av honom, blir arvet vårt.”
Så de tog fast honom, släpade honom ut ur vingården och slog ihjäl honom. Jag undrar: när jordägaren till sist
återvänder, vad händer då med vingårdsarbetarna?2
Mitt folk, mitt folk, ni som dödade profeterna och föraktade dem som blev sända till er, hur ofta har jag inte velat
samla er, liksom hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni har inte alls velat! Se, ert hus skall bli
övergivet, och ni kommer inte att få se mig förrän den dag då alla säger: ”Välsignad är han som kommer i
Herrens namn.”3
Tänk om du i dag, också du, hade lärt känna den eviga frid som fanns inom räckhåll för dig! Men nu är det dolt
för dina ögon. Himlens makter skall skakas och människor förgås av skräck i väntan på de katastrofer som skall
drabba jorden.4
När ändens tid kommer och ni ser förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, ”stå på helig plats”, då är
det dags för dem som bor i städerna att fly upp till bergen. Den som är på taket får inte slösa bort tiden med att
gå ner och hämta något från huset; inte heller får de som är ute på åkern vända om för att hämta sina kläder. Ve
de kvinnor som väntar barn på den tiden! Bed att ni slipper fly under vintern, eller på sabbaten, ty då skall det bli
en så stor nöd att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse, och heller aldrig mer skall
förekomma. Om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa överleva. Men för Guds utvalda folks skull
skall den tiden förkortas.5
Ty det kommer en dag då dina fiender skall gräva skyttegravar kring dina vallar och ansätta dig från alla håll. De
skall slå dig och dina barn till marken, och skall inte lämna kvar sten på sten. Alla dessa olyckor skall komma
över dig, därför att du inte tog vara på den tid då Gud själv besökte dig.6
Ser ni dessa mäktiga tempelmurar? Sannerligen, jag säger er: Inte en enda sten kommer att bli kvar på sin plats!
Jerusalem skall trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.7
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När ni får höra talas om krig, oroligheter och förstörelse så grips inte av panik, ty sådant måste först inträffa, men
det betyder inte att tidens ände står för dörren. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Skräcksyner och
stora tecken skall visa sig på himlen. Tecken skall också visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. På jorden skall
ångest och rådlöshet komma över folken, som larmar likt havets väldiga vågor. Svält, pest och jordbävningar
skall öka i omfattning. Allt detta är dock bara början på vedermödorna. Eftersom synden överflödar, kommer
kärleken att kallna hos de flesta.8
Man skall förråda och döma er till döden, och ni skall bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Men håll er
vakna, och bed alltid att ni skall räknas som värdiga att undkomma allt som skall ske, och att ni, en dag, kan
bestå inför Messias, Människosonen.9
Dra lärdom av en jämförelse med fikonträdet. När dess grenar blir fulla av save och nya löv spricker ut, då vet ni
att sommaren är nära. Ingen vet exakt vilken dag, eller timme, som Messias kommer tillbaka – inte ens änglarna
i himlen. Det gör bara Fadern. Men när ni ser allt detta börja ske, då vet ni att dagen är nära förestående.10
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ÅTERKOMSTEN

Var därför beredda, ty ni vet inte vid vilken stund er Herre kommer.1

Var på er vakt, så att ingen bedrar er, ty i den sista tiden skall många komma i mitt namn och säga: ”Jag är
Messias”, och de skall föra många vilse. Falska profeter skall träda fram, och även de kommer att få många att
tro på deras lögner.2
Sätt inte tilltro till dem när de säger: ”Här finns en som liknar Kristus”, eller ”en slags Kristusgestalt finns där
borta.” Ty många falska frälsare och profeter skall uppstå, och de skall göra stora tecken och under. Även de
rättfärdiga kommer att bli bedragna.
Om de säger: ”Han är i öknen!”, så spring inte ut och leta efter mig, eller om de säger: ”Han är på en hemlig ort
som bara jag känner till”, så tro inte på dem. Ty liksom blixten flammar över himlen och lyser från öster till
väster, så skall Människosonens ankomst vara.3
Vid tidens slut skall Människosonens tecken visa sig på himlen. Alla jordens folk skall skälva av ångest, när de
ser Messias, Människosonen, komma med makt och stor härlighet. De skall få se Människosonen sitta på den
levande Gudens högra sida, och komma på himlens skyar. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar,
och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken – från himlens och jordens yttersta gränser – och löna
var och en efter hans gärningar.4
Som det var på Noas dagar, så skall det vara när Människosonen kommer tillbaka. Under tiden före den stora
floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, och levde ett sorglöst liv, ända till den dag då Noa gick in i
arken. Man brydde sig inte om varningarna för den kommande floden.5
På samma sätt var det på Lots tid. Människorna åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den
dag då Lot lämnade Sodom, regnade det eld och glödande svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På
samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbaras.6
Låt inte era hjärtan bli upptagna av jakten efter världsliga nöjen och utsvävningar, eller av livets bekymmer. Låt
mig inte vid min återkomst finna er oförberedda, ty lika plötsligt som när en fälla slår igen skall den komma över
alla som bor på jorden.7
Två personer skall arbeta ute på åkern. En skall tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall stå vid
kvarnen och mala. En skall tas med och den andra lämnas kvar.Var därför beredda, ty ni vet inte vid vilken
tidpunkt er Herre återvänder. Men det förstår ni väl att om husets invånare visste när tjuven tänkte bryta sig in, så
skulle de stanna uppe och invänta honom, och inte låta sitt hus bli plundrat.
Jag försäkrar er att många profeter och kungar längtade efter att få se det ni nu ser, men hade inte möjlighet att se
det, och att få höra det ni nu hör, men hade inte möjlighet att höra det, medan ni, däremot, har fått se alla dessa
profetior gå i uppfyllelse.
Förbered era hjärtan, ty i den stund då ni minst väntar det skall Människosonen komma.8
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Lyssna till berättelsen om de tio brudtärnorna, som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen och
lysa upp vägen för honom. Denna skara bestod av fem förståndiga och fem oförståndiga kvinnor. De
oförståndiga tog sina lampor men ingen extra olja, medan de förståndiga tog med sig extra olja till sina lampor.
När brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade.
Vid midnatt hördes ett rop: ”Se, brudgummen kommer! Det är dags att gå ut och möta honom!”
Hastigt steg brudtärnorna upp och gjorde i ordning sina lampor. Då sade de oförståndiga till de förståndiga: ”Ge
oss av er olja, för alla våra lampor har slocknat.”
”Det går inte”, svarade de förståndiga, ”för den räcker inte till både oss och er. Gå genast och väck dem som
säljer olja, och köp.”
Men medan de gick bort för att köpa olja, kom brudgummen. De som var redo gick in med honom till bröllopet,
och dörren stängdes igen.
Så småningom kom de andra brudtärnorna tillbaka och ropade: ”Herre, Herre, öppna för oss!”
Men han svarade: ”Sannerligen, jag vet inte vilka ni är.”9
Saliga är de tjänare som Herren finner vara beredda och vakande när han kommer, även om det skulle ske mitt i
natten, eller i gryningen. Sannerligen, jag säger er: Han skall ta på sig sina festkläder, be dem att ta plats vid
middagsbordet tillsammans honom själv, stiga upp från bordet och betjäna dem som ärade gäster!10
Håll är därför vakna och var redo, ty ni vet inte vilken dag eller stund Människosonen kommer tillbaka. Levt ert
liv i väntan, låt ert ljus lysa klart, i likhet med de tjänare som står vid dörren och lyssnar efter sin Herres
knackning – sådana tjänare som han finner vara beredda och fulla av förväntan när han kommer åter.11
Himmel och jord kan lättare förgås än en enda prick av dessa ord slå fel.12
DEL SEX

JESU SISTA DAGAR PÅ JORDEN

8
9
10
11
12

FÖRRÄDERIET

Allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall bli överlämnad åt
hedningarna. De skall håna, skymfa och misshandla honom. De skall slå honom, och döda honom, men på tredje
dagen skall han uppstå igen.1

Snart måste jag lämna denna jord. För närvarande kan ni dock inte följa mig dit jag går. Låt oss äta en sista
påskmåltid med varandra, innan mitt lidande börjar, ty jag säger er uppriktigt: ”Jag kommer inte att fira påsk
igen, förrän allt vad påsken är ett uttryck för når sin fullbordan i Guds rike. Inte heller skall jag dricka av
vinstockens frukt förrän Guds rike kommer.
Detta bröd representerar min kropp, som offras för er. Ät av det till minne av mig. Detta vin representerar Guds
nya frälsningsförbund, beseglat genom mitt blod, som jag utgjuter för er.2
Jag måste ge mitt liv som profeterna har förutsagt. Vilken sorg och bedrövelse kommer inte att drabba den
människa som förråder Människosonen! Det hade varit bättre för henne, om hon inte hade blivit född. Detta
säger jag dock inte om er alla, ty jag vet mycket väl vilka jag har utvalt. Men det står skrivet: ”Den som äter mitt
bröd skall förråda mig.” Jag säger detta till er redan nu, innan det sker, för att ni skall tro på mig, när det har
skett.3
Berömmer ni er av att ni är villiga att ge ert liv för min skull? Sorgligt nog kommer ni alla att överge mig den
natt då jag blir förrådd, som profeterna har skrivit: ”Jag skall slå herden, och fåren skall skingras.”4
O, Fader, hör min bön! Om möjligt, låt mig slippa gå igenom denna svåra prövning! Men ske inte min vilja, utan
din.5
Se, stunden har kommit då Människosonen skall bli förrådd och överlämnas i syndares händer. Tag er till vara,
ty de som griper till svärd skall dö för svärd.6
Men hur kommer det sig att du förråder Människosonen med en kyss, Judas? Och varför har ni gått ut med svärd
och påkar för att gripa mig, som om jag vore en rövare? Varje dag har jag varit tillsammans med er i templet
utan att ni har lyft er hand mot mig. Men detta är er stund, och nu råder mörkrets makt.7
Förstår ni inte att jag skulle kunna be min Fader att sända tolv legioner änglar till mitt försvar? Men hur skulle då
de skrifter kunna uppfyllas som förutsäger att så måste ske? Nu skall Människosonen förhärligas och Gud bli
förhärligad i honom.8
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RÄTTEGÅNGEN OCH KORSET

Du har ingen makt alls över mig, om du inte får den från ovan.1

Varför frestar ni mig genom att ställa dessa frågor? Ni borde i stället förhöra dem som har lyssnat till mig. De vet
mycket väl vad jag har sagt. Jag har inte framfört mitt budskap i hemlighet, utan har talat öppet för att världen
skall höra det. Jag har undervisat offentligt i synagogorna liksom på tempelplatsen, där mina efterföljare har varit
samlade.
Ifall det jag har sagt på något sätt strider mot era lagar, lägg då fram bevis för det. Men om jag har talat sanning,
varför slår du mig då2
Mitt rike är inte av denna världen. Om så vore fallet, skulle mina lärjungar ha tagit till vapen för att försvara det,
för att jag inte skulle bli överlämnad i era händer. Men mitt rike är inget jordiskt kungarike.
Likväl hade du rätt när du sade att jag var en konung. Ja, därför är jag född och därför har jag kommit till världen
att jag skall vittna om sanningen. Alla som älskar sanningen instämmer i mitt budskap.3
Nu skall denna världens furste berövas sin makt, och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla människor
till mig.4
Fadern älskar mig framför allt därför att jag offrar mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig,
utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Denna makt och rätt har
Fadern gett mig.5
Fader, förlåt dem, ty det vet inte vad de gör.6
Eli, Eli, lema sabaktani?*
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*Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

EFTER UPPSTÅNDELSEN

Så oförståndiga ni är, och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt!
Skulle inte Messias lida detta och sedan gå in i sin härlighet? Tvivla inte längre, utan tro!

Det var detta jag sade till er, medan jag ännu var ibland er, att allt måste gå i uppfyllelse som är skrivet om mig i
Mose lag, hos profeterna och i psalmerna: att Kristus måste lida, att han skall uppstå från de döda på tredje
dagen, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i
Jerusalem.2
Jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Men ni vet inte varifrån jag har kommit eller vart jag går. Ni är
från jorden, jag är ovanifrån. Ni tillhör den här världen. Jag tillhör inte denna värld.3
Ingen har stigit upp till himlen, utom han som steg ner från himlen, Guds Son, som är i himlen. Gå och säg till
mina bröder att jag stiger upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.4
Varför är ni så oroliga, och varför låter ni tvivel fylla era sinnen? Lev i frid. Se på mina händer och mina fötter.
Rör vid mig och se med egna ögon att jag är uppstånden; en ande har ju inte kött och ben, som ni ser att jag har.
Eftersom ni har sett mig, tror ni. Saligare är ni som inte har sett mig och ändå tror.5
Snart ser världen mig inte längre. Men min närvaro skall förbli hos er, och eftersom jag lever skall ni också
leva.6
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ALLTID

Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er.1

Gå därför ut och undervisa alla folk; döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gå ut i hela världen
och predika dessa goda nyheter för alla människor. De som tror och blir döpta skall bli frälsta, men de som inte
tror skall gå förlorade.2
Vänta på det som Fadern har utlovat, det som ni har hört mig tala om. Johannes döpte sina efterföljare i vatten,
men ni skall bli döpta i den helige Ande.3
Ni skall få ny kraft, när den helige Ande kommer över er, och ni skall bli mina vittnen – först i Jerusalem, i
Judeen och Samarien och sedan ända till jordens yttersta gränser. Tag emot den helige Ande.4
Lär människorna allt vad jag har lärt er. Och kom ihåg…jag är alltid med er, ända tills världen inte mer finns
till.5
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18-23.
Hälsa och helande för kropp och själ
1, 2. Matteus 9:12-13; Hosea 6:6; Lukas 13:16; 3. Matteus 9:5; 8:13; Lukas 8:48; 4. Lukas 15:4-7; 5. Lukas
15:8-10.

Del Fyra
KALLELSEN TILL ETT NYTT LIV
Kallelsen
1. Johannes 15:16; 2. Matteus 21:28-31; Markus 10:18-22; 3. Matteus 16:24-25; 4. Matteus 22:2-14; Markus
1:15; Johannes 15:19; 5. Johannes 6:44, 37; 6 Johannes 1:50; 7. Matteus 7:13-14; Lukas 13:24.
Att födas en gång till
1. Johannes 3:7; 2. Johannes 3:3, 5; 3. Johannes 3:6, 8; 4. Matteus 9:16-17; 5. Johannes 3:10, 12; 6. Johannes
3:17-18; 7. Johannes 11:25-26, 40; 8. Johannes 4:34; 6:29; 9. Lukas 15:11-32; 10. Matteus 18:3, 11, 14; 11.
Johannes 3:16; 11:26.
Lärjungar och tjänare
1. Matteus 6:24; 2. Lukas 14:28-33; 3. Lukas 16:10-12; 4. Matteus 10:16; 5. Markus 10:42-45; Johannes 13:17;
6. Johannes 8:31; Matteus 23:2-12; 7. Matteus 25:31-46; 8. Johannes 13:13-15.
Missionsbefallningen
1. Lukas 9:60; 2. Lukas 10:2; 9:62; 3. Johannes 14:12; 12:26; 4. Matteus 10:7-8; 5. Matteus 12:30; 6. Lukas
10:5-7; 7. Johannes 13:20; 8. Matteus 10:17-20; Johannes 15:20-21; 9. Johannes 15:22-25; Psalm 35:19; 10.
Lukas 12:49-53; Matteus 10:21; 11. Matteus 10:23, 14-15; Johannes 15:18; 12. Johannes 15:19; 13. Lukas
10:16; Matteus 10:22; 14. Johannes 16:33.
Jesu bön för sina lärjungar
1, 2. Johannes 17:1-26.

Del Fem
LÖFTET
Detta släkte
1. Markus 8:38; 2. Matteus 12:39-42; 3. Matteus 11:16-19; 4. Matteus 12:34; 5. Matteus 16:2-3; 6. Matteus
11:28-30; 7. Matteus 19:28.
En plats för er
1. Johannes 14:2; 2. Johannes 14:1-3; 3. Johannes 16:19-20; 4. Johannes 16:21-22.

Löftet om Anden
1. Johannes 6:63; 2. Johannes 14:15-17; 3. Johannes 14:18; 16:7-13; 4. Johannes 16:14-15;
5. Lukas 11:11-13; 6. Johannes 15:26; 14:26.
En inbjudan till liv
1. Johannes 3:16; 2. Lukas 14:16-24; 3. Johannes 5:24-25, 28-29; 4. Johannes 17:3; 3:16; Matteus 24:14.
Ändens tid
1. Matteus 24:34; 2. Matteus 21:33-39; 3. Lukas 13:34-35; 4. Lukas 19:42; 21:26; 5. Matteus 24:16-22; 6. Lukas
19:43-44; 7. Matteus 24:2; Lukas 21:24; 8. Lukas 21:9-11, 25; Matteus 24:7-8, 12; 9. Matteus 24:9; Lukas
21:36; 10. Matteus 24:32-33, 36.
Återkomsten
1. Matteus 24:42; 2. Matteus 24:4-5, 11; 3. Matteus 24:23-27; 4. Matteus 24:30-31; 16:27; 5. Matteus 24:37-39;
6. Lukas 17:28-30; 7. Lukas 21:34-35; 8. Matteus 24:40-44; Lukas 10:24; 9. Matteus 25:1-12; 10. Lukas 12:3738; 11. Matteus 25:13; Lukas 12:36-37; 12. Lukas 16:17.

Del Sex
JESU SISTA DAGAR PÅ JORDEN
Förräderiet
1. Lukas 18:31-33; 2. Johannes 13:33; Lukas 22:15-16, 18-20; 3. Matteus 26:24; Johannes 13:18; Psalm 41:9;
Johannes 13:19; 4. Johannes 13:38; Markus 14:27; Sakarja 13:7; 5. Markus 14:36; 6. Markus 14:41; Matteus
26:52; 7. Lukas 22:48, 52-53; 8. Matteus 26:53; Johannes 13:31.
Rättegången och korset
1. Johannes 19:11; 2. Johannes 18:21, 20, 23; 3. Johannes 18:36-37; 4. Johannes 12:31-32; 5. Johannes 10:17-18;
6. Lukas 23:34; * Matteus 27:46.
Efter uppståndelsen
1. Lukas 24:25-26; Johannes 20:27; 2. Lukas 24:44, 46-47; 3. Johannes 8:14, 23; 4. Johannes 3:13; 20:17; 5.
Lukas 24:36-39; Johannes 20:29; 6. Johannes 14:19.
Alltid
1. Johannes 20:21; 2. Matteus 28:20; Markus 16:15-16; 3. Apostlagärningarna 1:4-5; 4. Apostlagärningarna 1:8;
Johannes 20:22; 5. Matteus 28:20.
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