
BIBELSTUDIUM

14 jan 2018 

Från Upphöjelse Till 
Upphöjelse 

Jesus avstod från allt och blev en tjänare 
Bibelstudium i Betelförsamlingen Jönåker 

Han utgav sig själv när han antog en tjänares gestalt...därför har Gud upphöjt honom (Fil 2:6,9) 

Bibeltext 
”Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i 
Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en 
tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig 
ända till döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet 
över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla 
tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.” 

(Filipperbrevet 2:4-11 SFB98) 

Inledning 
Liknelsen om domaren: Det var en gång en domare i en mycket hög domstol i en stad med hög brottslighet. 
Domaren i fråga var den mest framstående i sin domstol, och hans domstol var klanderfri. Där dömdes bara de 
riktigt svåra brottslingarna, och alla domarna var väl underbyggda, rättvisa och korrekta. 

En dag sade domaren till sina kollegor: jag tänker avgå från min tjänst och ge mig ut i staden och börja leva i 
den värsta förorten, bland de värsta brottslingarna. Där tänker jag försöka ägna tre år åt att tala dessa 
förhärdade skurkar tillrätta, för jag har insett att de domar jag utdömer inte förändrar deras sätt att leva. Jag 
tror att de kriminella förstår att mina domar är rättvisa, men de älskar sin brottslighet så mycket att de inte 
förmår att förändra sig själva. Därför vill jag hjälpa dem. 

Domarens kollegor protesterade visserligen, men det var inte lönt. Han hade bestämt sig. Och under tre år levde 
han bland de kriminella gängen, gjorde sig inte skyldig till något brott själv, men försökte tala med 
brottslingarna och få dem att ändra sina sätt att leva. 

När de tre åren hade gått återvände han till domstolen och sade till sina kollegor: jag har nu levt bland dessa 
förhärdade människor under tre års tid, och jag har fattat kärlek till dem. Inget jag säger tycks hjälpa, men jag 
älskar dem så mycket att jag känner att jag måste göra något för att hjälpa dem. Därför vill jag att ni dömer 
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mig för alla deras brottsliga handlingar, och sedan utfärdar amnesti för alla som begått något brott med det 
kravet att för att deras skulder skall bli efterskänkta måste de skriva på ett papper att de accepterar att jag tagit 
deras straff  på mig, och att de tänker sluta bryta mot lagen. 

Och så blev det. Domaren dömdes för allt ont som stadens kriminella hade gjort och fördes bort och sattes i en 
dödscell i väntan på avrättning, och överallt i staden satte man upp affischer som offentliggjorde möjligheten till 
amnesti. 

En sån här historia är ju fullkomligt osannolik och absurd. Något sådant skulle inte inträffa i 
verkligheten, för vi har ju lärt oss att det inte är den oskyldige som skall straffas utan den 
skyldige. 

Detta är ändå något som har hänt, vid ett enda tillfälle i världshistorien, och det var när Jesus 
Kristus dog på ett kors för mänsklighetens synder. Liknelsen jag berättat är kanske inte i alla 
detaljer en korrekt återgivning av vad Jesus gjorde, men poängen är densamme: någon som var 
oskyldig valde frivilligt att ta straffet för de skyldiga på sig, så att de kunde gå fria. Detta är också vad vår 
bibeltext som vi läst handlar om. 

Predikan 
1. Jesus har alltid funnits. Vad vi sjunger om varje jul, att Jesus Kristus föddes, är 

fantastiskt.  Men det är inte många människor som vet om att Bibeln faktiskt säger att 
detta inte var början. Bibelns budskap är istället att han alltid har funnits, som Guds Son. 
Han var med när världen skapades, den skapades genom honom och till honom. Han 
levde i en evig och  fullständig gemenskap med Fadern och fröjdades där över allt vad 
Fadern gjorde. Det är där vi måste börja. Jesus var inte bara en vanlig människa som 
föddes vid en given tidpunkt, och levde ett ovanligt gott liv som sedan fick ett snöpligt slut 
när han led döden på korset. Han var till i Guds gestalt i en tillvaro som Gud säger 
bibeltexten. Berättelsen om Jesus börjar inte vid påsk, inte vid jul, inte vid skapelsen, utan 
utanför tiden i evighetens värld. Där fanns han, innan allt skapades, som det eviga 
föremålet för Faderns kärlek. Det var därifrån han gick för att bli människa. 

2. Han utgav sig själv då han blev människa. Det är oerhört svårt att tänka sig hur 
det egentligen gick till när Jesus blev människa, det är i sanning ett stort mysterium. På 
något sätt uttömde han sig, avstod från allt han hade i sin gudomlighet, lade det åt sidan 
och klev ner och föddes i en mänsklig kropp. Han upphörde inte att vara Gud, men 
avstod från att använda sin gudomlighet och iklädde sig den mänskliga naturens 
begränsningar. 

3. Han ödmjukade sig och var lydig ända till döden. Den ende i hela världshistorien 
som aldrig någonsin syndat är Jesus Kristus. Han ställdes inför samma prövningar som vi, 
mötte samma frestelser, men föll aldrig i synd. Det som du och jag gör dagligen -- 
misslyckas och syndar i tanke, ord och handling -- det gjorde aldrig Jesus. Och hur pressad 
han än blev, föll han aldrig. Inte ens när de spikade upp honom på korset: där bad han för 
överträdarna, där såg han till att hans mamma fick ett nytt hem, där frälste han en rövare, 
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där gav han upp andan och dog. Totalt oskyldig fick han bära straffet för människornas 
synder, lagens strängaste straff  utdömdes för den som aldrig hade syndat utan enbart gjort 
gott och talat sanning. T o m den synd som mänskligheten begick när den korsfäste 
honom dog han för. 

4. Döden på korset. När Jesus dog blev den gudomliga rättvisan tillgodosedd. Bibeln är 
tydlig med att Gud, som är hela världens domare, aldrig har överseende med synd och 
överträdelse utan straffar allt sådant. Men i och med att Jesus bar Guds vrede över synden 
på korset öppnas helt plötsligt vägen för den som är skyldig att bli förklarad oskyldig. Det 
blir precis som när den som hotas av vräkning på grund av obetalda hyror, plötsligt får 
beskedet: du kan bo kvar, för det är någon annan som har betalat för dig. 

5. Från upphöjelse till upphöjelse. Bibeltexten börjar i upphöjelse och slutar i 
upphöjelse, rent tekniskt kallas det för en kiasm, där liknande tankar upprepas i omvänd 
ordning : A) Upphöjelse, B) Utgivandet, B') Ödmjukandet, A') Upphöjelsen. Tanken är att 1

genom upprepning inpränta det man vill ha sagt: Jesus var verkligen upphöjd, han blev verkligen 
människa, och han blev verkligen upphöjd igen!  

6. Namnet över alla namn. Gud som är världens domare har knutit alla möjligheter till 
försoning mellan sig själv och människorna till sin Son, Jesus Kristus, och i synnerhet till 
hans namn Jesus. Det är därför Bibeln säger om och om igen: Åkalla Herrens namn så skall 
du bli frälst!  

7. Alla knän skall böja sig. Eftersom Jesus är upphöjd så är han också kung. Och för en 
kung böjer man sina knän. Vi lever i en demokrati och har därför svårt att förstå vad ett 
kungadöme är nu för tiden, men en riktig kung är en som härskar över sitt område och 
som alla måste lyda. En sådan kung är Jesus. Han är kung över universum, och för honom 
måste alla knän böja sig. Att böja sina knän är att erkänna vem det är som är kung, vi 
själva eller han? 

8. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Det som Jesus gjorde är inte bara något 
som frälser oss, det är också ett föredöme för oss. Det är genom att vi ödmjukar oss som vi 
kan bli upphöjda.  

8.1. För att upptas som Guds barn med söners och döttrars arvsrätt säger Bibeln att vi 
skall böja oss under Jesus Kristus och då upphöjer Gud oss till sina barn genom att 
han föder oss på nytt genom sin Ande.  

8.2. Men detta gäller också våra relationer till varandra som människor. Det är genom att 
vi ödmjukas oss under varandra som vi kan läka ihop det som gått sönder: 
äktenskapet, våra relationer till våra föräldrar, till våra barn, till våra syskon. Det är 
inte genom att söka strid som vi vinner seger, utan genom att ödmjuka oss. Kanske till 
och med avstå från våra rättigheter, som Jesus gjorde. 

 A chiasm is a repetition of  similar ideas in the reverse sequence.1
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Avslutning 
Är du här idag som inte har tagit emot frälsningen i ditt hjärta? Jesus Kristus gav sitt liv på 
korset för att dina synder skulle kunna förlåtas. Du är i sanning en förhärdad brottsling som 
inte förtjänar annat än fördömelse, men Gud älskade dig så mycket att han utgav sin enfödde 
Son, för att om du tror på honom skall du inte gå under utan få evigt liv. För Gud sände inte 
sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen -- och där finns du med -- skulle 
bli räddad. Amen!
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