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Uttömd Efter Faderns Vilja 
Hur Jesus avstod från allt och blev vårt 

exempel att följa 
Linjetal och predikan i Betelkyrkan Jönåker 

Var så till sinnes som Kristus Jesus var (Filipperbrevet 2:5) 

Inledning: ett linjetal 
Det är med delade känslor jag ställer mig här idag och talar till er.  

Dels är det med glädje, för hur har vi inte längtat efter att få komma hem till 
Nyköping igen, efter alla dessa år. Och hur har vi inte längtat efter att få komma 
in i det som Gud under det gångna året visat oss att vi skall få som uppgift. Vi 
har också längtat efter er, våra vänner i församlingen. Vi har också längtat efter 
att få ett stadigt hem, en plats där vi kan bli kvar. Vår känsla inför den här flytten 
har varit att vi nu inte längre skall flytta runt utan bli kvar under lång tid, och 
den känslan har förstärkts sedan vi kom hit trots att vi ännu inte har något eget 
hem, men det kommer Gud att förse oss med, pris ske Hans namn! 

Men jag står också här idag med en känsla av hjälplöshet. Jag vet ännu inte allt 
om situationen i församlingen här — vissa saker får jag kanske aldrig veta fullt 
ut — men tillräckligt mycket om både vår nuvarande situation och historien här 
för att konstatera följande: 1) vi har allvarliga problem i vår gemenskap, och 2) 
jag kan inte lösa dem.  

Lyssna på mig: jag vet att ni är glada att vi som familj kommit hit, och vi är 
också glada att vi kommit hit. Jag är också medveten om att ni kallat mig som 
föreståndare, och jag har accepterat den kallelsen. Men jag kan inte hjälpa er. 
Församlingens enda hopp är att GUD får bryta igenom i församlingen och räta 
ut det som blivit krokigt, försona det som brutits och läka det som sårats och 
göra det genom att föra ut allt som idag ligger gömt i mörkret och ställa det i 
fullt dagsljus så att sanningen uppenbaras om saker och ting här. Annars är det 
bara en tidsfråga innan Betelförsamlingen i Jönåker är ett minne blott. 
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Det är djävulens fel, säger någon kanske. Lyssna på mig: det är vi, du och jag, 
som är problemet. Det är vi tillsammans som utgör församlingen, och det är när 
vi inte följer Guds Ande utan vårt eget kött som vi ständigt skadar Guds verk 
och förhindrar människor att komma till tro och växa andligen. Djävulen har 
inte mer att säga till om i församlingen än det utrymme vi ger honom genom att 
vara styrda av vårt kött istället för vår ande. 

Som jag sa, jag kan inte hjälpa er. Det finns bara två saker som kan få oss alla att 
växa som kristna och rädda oss som gemenskap: Guds Ord och bönens kraft. 
Lyssna på mig: att ni har kallat en pastor kommer inte att förändra någonting i 
era personliga liv. Om ni vill att församlingen skall överleva och ni få en 
möjlighet att påverka era familjer i rätt riktning och få frimodighet att vara Jesu 
vittnen på era arbetsplatser och bland era vänner så måste ni börja växa 
andligen, och då finns inga genvägar: det är Guds Ord och bönen som kan 
förändra er.  

När det gäller bönens kraft så säger jag följande: bönemötena på onsdagarna 
kommer att bli veckans viktigaste möte för mig, och jag kommer att prioritera 
mitt personliga böneliv ännu mer och gå i förbön för församlingen tills något 
händer som vänder hela utvecklingen eller Gud säger åt mig att sluta. Och jag 
förmanar er alla i Jesu namn att börja söka Gud i bönen. Närhelst du har en 
stund över, be då till Gud. Lär dig att åkalla Jesu namn. Gå undan och stäng in 
dig och lär dig att be igenom förändrade förhållanden. Lär dig att be uthålligt. 
Det är jobbigt, men frukten är underbar och den behöver vi mer än någonsin. 
Därför, ta Jesus på orden när han säger att be så skall ni få. 

När det gäller Guds Ord så behöver vi börja läsa Bibeln ännu mer och framför 
allt syssla med evangeliet om frälsningen genom Jesu blod på korset på Golgata. 
Guds Ord är mat för vår inre människa, och om man inte äter så dör man till 
slut. Börja läs — ät! Och fortsätt läsa. 

Så länge församlingen har förtroende för mig och jag får något från Gud att 
predika över så kommer jag att predika för er. Och jag kommer att predika allt 
som Gud lägger på mitt hjärta. Jag kommer inte att ta hänsyn till vad ni vill 
höra, utan enbart tala det som jag upplever att ni behöver höra och Gud visar 
mig att jag skall säga. Jag kommer inte att stryka er medhårs för att vinna ert 
gillande eller skona er från att få höra sanningen. Flera av er kommer att ångra 
att ni kallade mig som pastor, och kanske har någon redan ångrat sig. Men det 
kan jag inte ta hänsyn till, och det beror på att jag älskar er och vill ert bästa och 
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att församlingen här skall överleva och bli till välsignelse i hela det här området. 
Och om Herren vill det så kommer jag att predika som om varje gång var min 
sista chans att påverka er i rätt riktning oavsett vad ni tycker om det och så länge 
ni har förtroende för mig. 

Slutligen: jag menar vad jag säger, det tar jag Gud till vittne på. Jag försöker inte 
vara överdrivet dramatisk eller teatralisk. Det har ni mitt hedersord på. 

Bibeltext 
Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, om 
medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma 
sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och 
stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 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. (Fil 2:1-11) 

Predikan 
1. Evangeliet — den kristologiska lovsången. Vers 2:6-11 anses vara en 

urgammal kristen hymn som talar om vem Jesus är och vad han har gjort, en 
sammanfattning av evangeliets innehåll. Ska Gud kunna bryta igenom i vår 
församling så måste vi tillbaka till evangeliet om Jesus. 
1.1. 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 i den himmelska världen. 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 
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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. 

1.2. 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 från sin makts 
tron och föddes i en mänsklig kropp. Han upphörde inte att vara Gud — 
där har många gått vilse och fastnat i villoläror — men avstod från att 
använda sin gudomlighet och iklädde sig den mänskliga naturens 
begränsningar. 

1.3. 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, 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. 

1.4. 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.  

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

Ödmjukandet, A') Upphöjelsen. Tanken är att genom upprepning 
inpränta det man vill ha sagt: Jesus var verkligen upphöjd, han blev verkligen 
människa, och han blev verkligen upphöjd igen!  

1.6. 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!  

1.7. 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? 

2. HUVUDPUNKTEN: Var så till sinnes som Jesus Kristus var.  
2.1. Jesus avstod från allt — han uttömde sig — vi är kallade till 

detsamma. När Gud kallar oss så gör han det alltid trots våra svagheter 
och inte på grund av våra förtjänster. Och när vi svarat ja på kallelsen så 
börjar Gud att arbeta med oss för att bokstavligt talat tömma oss på den 
gamla människans önskningar, vilja och tankar. Billy Graham sa en gång: 
Gud älskar dig som du är, men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli som du 
är. Denna process — som ibland kallas helgelse — där Gud tömmer oss 
innebär också att han fyller oss med något annat och omskapar oss till att 
bli lika Jesus. Men först måste vi tömmas: på våra onda begär, våra egna 
önskningar, vår självupptagenhet och egoism, våra egna ambitioner och 
vår vilja att gå vår egen väg. Istället blir Jesus centrum, och vi blir mindre 
och mindre i oss själva. Om Jesus som aldrig hade syndat behövde 
tömmas för att kunna uträtta Faderns vilja, hur mycket mer måste inte vi 
tömmas på allt vårt eget för att kunna tjäna honom? Vi behöver bli 
uttömda efter Faderns vilja. 

2.2. Jesus blev en tjänare — vi är kallade till detsamma. Så länge vi 
inte är omvända så är vårt största problem att vi är självupptagna och 
stolta. Vi lever för vår egen skull och tycker att omgivningen skall tjäna 

 A chiasm is a repetition of  similar ideas in the reverse sequence.1
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oss och göra saker för att just vi skall ha det bra. Men Jesus avstod ju från 
allt för att bli en tjänare: jag är mitt ibland er som en tjänare, sa han till sina 
lärjungar. Och: människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att 
betjäna och ge sitt liv till lösen för många. Att vi inte förstått detta är många 
gånger orsaken till alla våra problem i församlingarna: istället för att vi är 
villiga att tjäna andra så vill vi att församlingen skall tjäna oss och våra 
ambitioner. Men det är inte vi som är församlingens Herre, utan det är 
Jesus Kristus som är Herre och vi är hans och varandras tjänare. 
Församlingen är inte till för oss, utan vi är till för församlingen. Det är 
därför Paulus skriver här: Sätt andra högre än er själva, se inte på ert eget bästa 
utan tänk på andras. Varför det? Jo, var så till sinnes som Kristus Jesus var. 

2.3. Jesus ödmjukade sig och gjorde sig lydig under Faderns vilja 
— vi är kallade till detsamma. Den bön som Jesus bad i Getsemane: 
ske inte min vilja utan din, sammanfattar vad hela hans jordiska liv handlade 
om: att ödmjuka sig under Faderns vilja och lyda Gud vad det än skulle 
kunna komma att innebära. Vi ber ofta ske din vilja men sedan är vi ändå 
snabba att göra allt vi kan för att ordna saker och ting efter vår egen vilja. 
Men omvändelsen innebär faktiskt att avstå från sin egen vilja och sina 
egna önskningar och helt och hållet drivas av Guds vilja, och när Gud så 
tömmer oss på vår egen vilja och formar oss till likhet med sin Son blir 
det just så att han ersätter vår gamla egenvilja med sin egen. Kom ihåg 
vad den gamla sången säger: all egenvilja krossa, all själviskhet fördriv, min Gud 
mig helt förlossa, bli livet i mitt liv (som hjorten efter vatten). 

2.4. Jesus gav upp sitt liv på korset — vi är kallade till detsamma. 
Att vara en Jesu lärjunge är att dö bort från sig själv för att leva det nya 
livet tillsammans med Gud. Hela frälsningsskeendet beskrivs i termer att 
dö och uppstå: i omvändelsen, i dopet, i helgelsen. Och Jesus beskriver 
detta med en bild som alla bönder kan förstå: Amen, amen säger jag er: Om 
vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär 
det rik frukt (Joh 12:24). Detta sa han om sin egen död. Men vi är kallade 
att vandra i samma fotspår, och även om det inte innebär en fysisk 
korsdöd så är det ändå ett döende bort från oss själva. 

2.5. Jesus böjde sina knän för Faderns vilja — vi är kallade att böja 
våra knän för Jesu namn och bekänna att endast han är Herren. 
Vem skall vara Herre i församlingen? Jesus. För det är honom som alla 
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knän skall böjas för. Det varnas i Bibeln för att börja söka positioner i 
Guds rike och det talas om somliga som älskar att vara de främsta i Herrens 
församling. Den främste skall dock vara Jesus Kristus och vi skall alla vara 
bröder. 

3. Därför har Gud upphöjt honom. Att Jesus blev upphöjd igen efter sitt 
lidande berodde på att han var villig att dö bort från allt sitt eget och böja sig 
helt under Fadern. Den upphöjelse vi kan få uppleva som Guds barn och 
hans tjänare kan endast följa om vi också avstår från allt, även sådant vi har 
rätt till, liksom Jesus gjorde det. Som vi såg i så upphöjdes Jesus därför att 
han var villig att avstå från allt och böja sig under Faderns vilja i allt och inte 
tänka alls på sig själv och sitt eget bästa, och då avstod Jesus ändå från 
sådant han hade rätt till som Guds Son och som syndfri i allt. Därför står det 
skrivet: Ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men 
de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han 
upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har 
omsorg om er. (1 Petr 5:5-7) 

Avslutning 
Idag gör jag ingen inbjudan till förbön. Det jag önskar är att vi går hem och 
rannsakar oss själva och omvänder oss, var och en i den mån Gud uppenbarar 
saker för oss som behöver läggas till rätta i våra liv. Och att vi börjar söka Gud 
och låter honom tömma oss från alla våra egna ambitioner och önskningar och 
formar oss till likhet med Jesus. För församlingen handlar inte om dig och mig, 
utan om Gud och vad Jesus Kristus gjort på Golgata för att sona våra synder. 
Amen! 
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