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Miljoner människor har för vana att besöka en kristen kyrka i påsk. Resten av
året vill många inte ha med kyrkor att göra men i påsken kan man inställa sig där,
kanske på en påskotta eller för att gå till kyrkan och visa nya fina kläder och
träffa bekanta. Detta åsido, vad betyder Uppståndelsen av Jesus och vilken roll
spelar den inom den kristna tron?

KRISTNA ABSOLUTA SANNINGAR
Detta budskap kanske inte är för dig, om du inte tycker att "King James Bible"
(I Sverige, Reformationsbibeln) är din viktigaste gudomliga källa men är vi trogna
Bibeln, så finns det vissa punkter i läran som innehåller själva kärnan i den
kristna tron.
1. Jungfrufödseln
2. Jesus blev människa men var Guds Son, utan synd
3. Kristi död på korset
4. Tre dagar och tre nätter var han i Paradiset
5. Uppståndelsen

JUNGFRUFÖDSELN
Det finns ingen uppståndelse utan en jungfrufödsel, och det är själva grunden till
vår kristna tro! Om du inte tror att Jesus föddes av en jungfru så kommer du fram
till att Jesus måste ha varit en vanlig syndare, som inte kunde rentvå oss, och
betala våra synder på korset. Och då försvinner även det att Gud uppväckte
Jesus från de döda! Nej. Det är fel.
Gud talade till profeten Jesaja och sa att Messias skulle födas av en jungfru i
Israel. Jes. 7:14-16; 9:6-7
Varför var det så viktigt för Messias att bli född av en jungfru? När en man
kommer ilag med en kvinna förser hon mannens sperma med ett ägg om
försöket lyckas. Äggen innehåller materialet till köttet och benen i kroppen, men
blodet kommer från sperman. Den adamitiska synden går via blodet; Jesus
måste därför ha ett syndfritt blod för att kunna bli en syndfri människa som
kunde betala för allas våra synder.
Nya Testamentet redogör för jungfrufödseln. Luk. 1:26-38
Jesus var Guds offerlamm. Joh. 1:29-34
Det var hans syndfria blod som betalade för människornas synder. Hebr. 9:7-15
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ETT OFFERLAMM MÅSTE VARA FELFRITT
Bara Jesus Kristus, Guds Messias, hade ett sådant syndfritt blod. Rom. 5:6-21
När Gud gjorde sitt offer ville han ha ett syndfritt och felfritt offerlamm.
2 Mos. 12:1-5
Jesus var det lammet. 1 Petr. 1:18-23
Johannes Döparen och Johannes säger båda att Jesus är det offerlammet:
"Se Guds Lamm som borttager världens synd." Joh.1:29; Upp. 5:1-7

DÖDEN PÅ KORSET
Människornas synder betalades på korset. Här finner vi den tidsplan som leder
fram till korsfästelsen:
Den judiska religiösa polisen arresterade Jesus natten mellan tisdag och onsdag.
Matt. 26:37-57
Enligt det judiska sättet att räkna tid, "gol hantuppen" vilket skedde kl. 03.00 på
natten. Matt. 26:69-75
Solen gick upp kl. 06.00 och vid denna tid fördes Jesus till Pilatus. Matt. 27:1-2
Jesus misshandlades av romarna på onsdag morgon. Det var vid denna tid han
bar våra sjukdomar så vi kan bli helade. Jes. 53:5; Matt. 8:16-17; 1 Petr. 2:24
Det var vid den sjätte timmen (kl. 12.00) som Jesus korsfästes. Matt. 27:33-45
Jesus hängde på korset fram till den nionde timmen (kl. 15.00), då han gav upp
andan. vers 46-50
Jesus betalade för människornas synder med sin död på korset under
dessa tre timmar. Jämför detta med Guds tidsplan, där en sekund för Gud
är tre dagar och 24 timmar för oss på jorden. 2 Petr. 3:8
Jesus kropp förblev på korset tills kvällen (18.00). Josef från Arimatea gick till
Pilatus och frågade om han kunde ta med sig kroppen och lägga den i sin egen
grav. Mark. 15:42-47

TRE DAGAR OCH TRE NÄTTER
Jesus förutsade att han skulle till Paradiset som låg jämte helvetet (Gehenna)
med ett svalg däremellan. Paradiset var den plats där Guds heliga fick vara före
Jesus uppståndelse från de döda. Matt. 12:40; Luk. 16:19-26
Jesus gick in i helvetet tillfälligt för att förkunna att Messias hade kommit, men
dess inbyggare hade ingen del i försoningen. Djävulen och hans änglar är inte
alltid i helvetet, inte heller är de dess föreståndare. Helvetet är ett fängelse som
handhas av Guds änglar, som bestämmer vad som sker där, och Satan kunde
inte plåga Jesus; tvärtemot vad E.W. Kenyon skriver och Kenneth E. Hagin
förkunnar. 1 Petr. 3:18-19
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Den hebreiska dagen börjar inte på morgonen utan först 06.00. Jesus dog
kl.15.00 på onsdag eftermiddag och hans ande togs genast därifrån till Paradiset.
Luk. 23:39-43
Jesus kropp låg i graven i tills han återuppstod någon gång efter kl. 18.00 på
lördag kväll, och kl. 06.00 på söndagsmorgonen.

UPPSTÅNDELSEN
Tidigt på morgonen kom kvinnorna till graven och fann att han hade uppstått från
de döda. Matt. 28:1-10
Ingen frälsning finns utan uppståndelsen av Jesus.
Kom ihåg det är inte så väldigt viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen,
men det är mycket viktigt hur du avslutar din tid på jorden.
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?
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