KUNGARS KUNG
Kommentar: Det handlar om Jesus. För från början och till
slut är evangeliet berättelsen om honom.
Jag lyssnade en gång till en fantastisk predikan. D.v.s. jag
lyssnade till en inspelning, för den hölls i Detroit år 1976 av
dr. S M Lockeridge. Hans predikan var ett retoriskt
mästerverk, och en mäktig presentation av personen Jesus.
Den var så storslagen att jag ville försöka översätta den.
Bara för att upptäcka att det inte gick. För mycket försvann
i översättningen. De slående alliterationerna och de
skickligt hopsnickrade retoriska figurerna lät sig inte
omvändas till det svenska språket. Alltså bestämde jag mig
istället för att göra en egen variant där jag lånade så
mycket jag kunde och därefter fyllde ut med egna ord. Hur
som helst skulle jag vilja avsluta min predikan med att läsa
detta torftiga försök, även om inte gör dr. Lockeridge, och
ännu mindre min Frälsare rättvisa:
Micael Nilsson

Min kung är född kung. Bibeln säger att han är en
sjufaldig kung. Han är judarnas konung. Det betyder att
han är kung över ett folk. Han är Israels konung. Det
betyder att han är kung över ett land.
Han är rättfärdighetens konung. Det betyder att han är
den yttersta garanten för allt som är gott och sant.
”Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans
spår.” (Ps 85:13)
Han är tidsåldrarnas konung. Det betyder att han står
över tid och rum, och att hans gränslösa närvaro
sträcker sig bortom all mänsklig förgänglighet. Jesaja
profeterar: ”Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en
evig klippa.” (Jes 26:4)
Han är himmelens konung. Det betyder att han är
universums,
planeternas,
stjärnevärldarnas,
änglavärldarnas, och alla andra världars ohotade
regent. Han är härlighetens konung. Hebreerbrevets
författare skriver, Hebr 1:3: ”Och han, som är
utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans
väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har
renat oss från synden och sitter på Majestätets högra
sida i höjden.”
Min kung är kungars kung och herrars herre. Fil 2:6-11:
”Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin
jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en
tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till
det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk
och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför
har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom
det namn som står över alla andra namn, för att alla
knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och
under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus
är herre, Gud fadern till ära.”

Ty ett barn blev oss fött, en son blev oss given. På hans
skuldror vilar herradömet. Han är Underbar i råd. Han
är Väldig Gud. Han är Evig fader. Han är Fridsfursten.
Sådan är min kung. Och jag undrar om du känner
honom? Om du hört hans röst; om du sett hans
härlighet eller kanske bara anat hans närhet i en stilla
solnedgång? David sa att ”himlarna förkunnar Guds
ära, och fästet hans händers verk”. Himlarna
förkunnar, skönheten viskar, kärleken talar, och modet
hos en döende man som vet att detta inte är slutet,
vittnar om en närvarande Gud.
Det finns inga mått i världen som kan mäta upp Guds
kärlek, och inga ord stora nog att kunna beskriva den.
Det finns inget teleskop så starkt att det skulle kunna
tränga fram till slutet av hans omsorg. Det finns inga
hinder stora nog, inga barriärer så höga, inga portar så
låsta och inget motstånd så starkt att det kan hindra
vår Gud från att ösa sina välsignelser över våra liv.
Han är uthållig och stark.
Han är helt uppriktig.
Han är sanning.
Han är evig och orubblig.
Han är alltid full av nåd.
Han är skrämmande i sin vrede.
Han är vördnadsvärd i sin makt.
Han är opartisk och rättvis.
Han är Guds Son.
Han är syndares frälsare.
Han är civilisationen centralpunkt.
Han är unik.
Han är enastående.
Han är suverän.
Han är framträdande.
Han är den mest storslagna idé världslitteraturen
känner.
Han är den viktigaste filosof som levat.
Han är teologins mest grundläggande lära.
Han är svaret på all vår längtan.
Han är tillvarons innersta väsen.
Och han är min kung.
Han är tidernas största mirakel.
Han når högt över den högsta dröm du någonsin
drömt, men når också djupare ner än din djupaste
förtvivlan. Hans famn är vidare än oceaner.
Han sträcker sig långt bortom ditt begränsade synfält.
Han har ingen början. Han har inget slut.
Han är allestädes närvarande.
Han går bakom dig, och beskyddar dig från gårdagens
misstag och åklagarens anklagelser. Han går framför
dig för att bereda din väg. Och han finns vid din sida
varje ny dag.

Han förökar den maktlöses styrka. Han finns nära den
som är prövad av livet, och frestad av ondskan. Han är
inte oförmögen att känna med dig i dina svagheter, och
hans arm är inte för kort så att han inte kan rädda.
Min kung styr historien mot ett bestämt mål. Han har
aldrig tappat kontrollen och ska heller aldrig någonsin
göra det.
Han helar de sjuka.
Han renar de spetälska.
Han upprättar dem som fallit.
Han befriar de fångna.
Han försvarar de svaga.
Han välsignar de unga.
Han bär de gamla.
Han tar sig an änkans sak.
Han störtar den högmodige, och lyfter de ödmjuka.
Sådan är min kung.
Känner du honom… som känner dig så väl?
Min konung är allvetande. Det som världens lärda bara
anar är för honom klart och tydligt.
Han vet allt. Han känner varje hemlighet.
Han är visdomens källa och klokhetens riktning.
Bibeln säger att alltsedan världens skapelse har Guds
osynliga egenskaper och hans eviga makt och
gudomlighet gått att uppfattat i hans verk.
Om det finns en konstruktion så finns det en
konstruktör. Om det finns en skapelse så finns det en
Skapare. Om det finns en plan så finns det någon som
har planerat. Och om det finns underverk så finns det
en Gud.
Ateismen är ett fiasko. Ateismen har aldrig skapat
något odödligt konstverk. Ateismen har aldrig helat en
sjuk. Ateismen har aldrig stillat någon fruktan.
Ateismen har aldrig svarat på några frågor om livets
mening, gett framtidstro eller torkat en enda tår.
Min kung skapade himmel och jord och besmyckade
universum med ljus. Min kung andades på en hög med
stoft och skapade människan till sin avbild. I skapelsens
gryning lade han en ande i våra liv, som kunde längta.
Vi blev inte perfekta maskiner, utan människor med en
avgrundsdjup längtan i våra liv att få lära känna
Skaparen själv.
Detta är vad Bibeln säger om honom:
Han är dörren till befrielsen.
Han är vägen till frid.
Han är porten till det evigt upprättade livet.
Han är Guds lamm, som bar våra synder.
Han är lejonet av Juda som ryter i sin makt, så att
världens mäktiga måste tystna och blekna inför
honom.

Hans verk är stort.
Hans löften är säkra.
Hans ljus är bländande.
Hans godhet är gränslös.
Hans nåd är evig.
Hans kärlek förändras aldrig, men den förändrar allt.
Hans ord är nog.
Hans nåd är tillräcklig.
Hans domar är rättvisa.
Hans ok är skonsamt.
Hans börda är lätt.
Jag önskar att jag kunde beskriva honom… men han är
obeskrivlig. Hans kunskap är för djup, den övergår vårt
förstånd. Min kung är obegriplig, oövervinnelig, och
oemotståndlig.
Himlarna kan inte rymma honom.
Ingen kan förklara honom.
Du kan inte få honom ur ditt sinne.
Du kan inte få honom bort från dina händer.
Du kan inte överleva honom och du kan inte leva utan
honom. Fariséerna kunde inte stå ut med honom, men
inte heller stoppa honom. Pilatus kunde inte hitta
något fel på honom. Hans fiender kunde inte hitta
något att anklaga honom för. Herodes kunde inte döda
honom. Döden kunde inte besegra honom och graven
kunde inte behålla honom.
Min kung har alltid varit och kommer alltid att förbli.
Du kan inte störta honom från hans tron, och han
kommer aldrig att abdikera. Han var, han är och han
kommer att förbli. För sådan är min kung! Riket är
hans, och makten och härligheten, i evighet.

