Ledare
Ville Auvinen
20.4.2015

Kyrkans Jesus

H

tro och bekänna, att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son, är i lika mån Gud och människa. Gud är han såsom född av Faderns
väsen före all tid, och människa är han
såsom född av moderns väsen i tiden. Helt
och fullt Gud och helt och fullt människa
med förnuftig själ och mänsklig kropp.
Jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen. Och ehuru han är Gud och
människa, är han likväl icke två, utan en
enda Kristus. Men en enda är han, icke så
att den gudomliga naturen förvandlats till
mänsklig, utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud. En enda är han, icke
så att naturerna sammanblandats, utan så
att personen bildar enheten. Ty liksom den
förnuftiga själen och kroppen bilda en enda
människa, så utgöra Gud och människa en
enda Kristus, vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till dödsriket, uppstått
från de döda, uppstigit till himlarna, sitter
på Faderns högra sida och skall därifrån
igenkomma till att döma levande och döda.
Vid hans tillkommelse hava alla människor
att uppstå med sina kroppar, och de skola
avlägga räkenskap för sina gärningar: Och

urudan är kyrkans Jesus? Är det
ens möjligt att tala om kyrkans
Jesus? Numera brukar man säga
att var och en har en egen Jesus, egna
åsikter om honom, ingen kan godkänna
någon vedertagen lära om honom. Ändå
har den kristna kyrkan en egen, alltid gäl
lande, på Bibeln grundad och kyrkans
första århundraden polerad lära om Jesus,
en skön kristologi!
En av de så kallade ekumeniska tros
bekännelserna är den Athanasianska tros
bekännelsen. Den är också en del av de
lutherska bekännelseskrifterna och därför
har varje präst i Finlands ev.luth. kyrka av
lagt en ed att hålla sig till den. I bekännel
sen finns följande ord: Var och en, som vill
bliva salig, måste först av allt hava den allmänneliga kristna tron. Men den, som icke
bevarar den oförändrad och oförfalskad,
går med säkerhet evigt förlorad. Tanken att
var och en skulle få ha en egen personlig
åsikt är denna bekännelse fjärran.
Den Athanasianska trosbekännelsen
förklarar särskilt treenighetsläran, men
också Jesus utgör en av de viktigaste punk
terna i dogmat: Så är det en rätt tro att vi
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de som gjort gott skola ingå i det eviga livet
och de som gjort ont i den eviga elden.
I vår tid vill man göra Jesus till en van
lig människa. Han gifte sig med Maria
Magdalena och fick avkomma med henne.
Han gick i graven, och det som förkunnas
om honom i dag är bara gamla läror. Hans
födelse var precis den samma som vilken
annan man som helst. Men då kommer
frågan hur en sådan Jesus kan hjälpa oss?
Korsfästelsen och uppståndelsen som
vi firar varje påsk har ett viktigt kristolo
giskt budskap till oss: Guds Son, syndfri
och oskyldig, gick till döden ”för vår fräls
ning” och han uppstod från de döda för
att döden inte slutligen kunde hålla Livets
Herre. Så får vi syndiga människor ta emot
förlåtelsen för alla synder, och dörren från
döden till det eviga livet är öppen också
för oss som vet att syndens lön är döden.
Bara han, som samtidigt är både Gud och
man kunde göra detta.

Vidare talas det också i dag mycket
om att vi möter Kristus i vår nästa. Det är
sant. Bilden om den yttersta domen (Matt
25:31–46) lär oss tydligt att det vi har gjort
eller försummat jämtemot vår nästa, det
har vi gjort eller försummat mot Kristus.
För vår nästa får vi peka på Kristus Fräl
saren, som skänker förlåtelse för våra syn
der. Frälsaren Jesus kommer till mig och
visar på Guds ord och sakramenten. De
skänker oss förlåtelsen som Jesus skänkte
hela världen på korset. Det är vad vi mest
av allt behöver. Sedan blir vi sända att
tacka Kristus och tjäna vår nästa. Om kor
sets predikan försvinner eller förminskas,
då talar vi inte längre om kyrkans Jesus –
utan någon annan.
Den Athanasianska trosbekännelsen
avslutar i tydliga ordalag: Detta är den allmänneliga kristna tron; den som icke troget
och fast tror den, kan icke bliva salig.
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