att prata om Satans förmåga att ta ditt liv genom
sjukdom eller något annat. Lev 100% för Jesus.
Ära Honom och bekänn med din mun att ditt liv
är mellan dig och Jesus, endast dig o Jesus!
Detta är påskens fulla välsignelser. Låt oss
bekänna och ta tag i dessa välsignelser genom
tron. Låt oss leva som Guds barn, barn som
fullständigt njuter av allt som Jesus gjort för oss.
Önskar dig en välsignad påsk!
Christopher & Britta Alam
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Korset
Frid mellan oss och Gud
Genom Jesus har vi liv, vi är förlåtna, välsignade,
helade, älskade, accepterade, segrande, och vi
sitter tillsammans med Honom på Guds högra
sida. Halleluja!
“Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom.”
Joh 19:1
Jesus blev brutalt piskad. Skriften säger, “På min
rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror” (Ps
129:3). Hans rygg såg ut som ett fält som blivit
plöjt. När Jesus blev piskad lade Gud ALLA våra
sjukdomar, smärtor, svagheter och krämpor på
Honom. Jesaja deklarerade, “Genom Hans sår är
vi helade.” Kroppsligt helande tillhör var och en av
Guds barn. Det är vår förbundsrätt!
“Soldaterna flätade en krona av törnen och
satte på hans huvud och klädde honom i
en purpurröd mantel.” Joh 19:2
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Törnen symboliserar förbannelsen som var över
jorden på grund av människans synd. När Jesus
bar törnekronan, bar Han varje förbannelse som
någonsin kan plåga oss. Han blev till förbannelse
för att vi skulle bli välsignade.
“Sedan gick de fram till honom och sade:
“Var hälsad, judarnas kung!” och slog
honom i ansiktet.” Joh 19:3

Jesaja deklarerar att han blev slagen för att vi
skulle ha frid. Frid med Gud. Frid med oss själva.
Frid med andra...
“och han bar själv sitt kors och kom ut
till det som kallas Dödskalleplatsen,
på hebreiska Golgata. Där korsfäste de
honom, och tillsammans med honom två
andra, en på var sida med Jesus i mitten..”
Joh 19:17-18
När Jesus naglades fast på korset, lade Gud på
Honom ALL vår synd. Vår syndabörda lades på
Honom, så att vi kan gå fria, och tjäna Gud med
tro och ett rent samvete.
Som den gamla sången säger:
“O väldiga nåd att med visshet få tro:
min synd, inte delvis men helt,
är spikad till korset och frigjord jag får
prisa Herren vår Gud med min själ!”
“och genom honom försona allt med sig
själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet
på hans kors – frid genom honom både på
jorden och i himlen. Också ni, som en gång
var främmande och fientliga till sinnet
genom era onda gärningar, också er har
han nu försonat med sig genom att lida
döden i sin jordiska kropp. Han vill föra
fram er heliga, fläckfria och oantastliga
inför honom,” Kol 1:20-22
På korset slöt Jesus frid mellan oss och Gud.
Vi som var långt borta är nu nära. Vi har gjorts
HELIGA, OSKYLDIGA och FLÄCKFRIA i Hans ögon!
Det är så Gud ser på oss!
“och utplånat skuldebrevet som vittnade
mot oss med sina krav. Det tog han bort
genom att spika fast det på korset. Han
avväpnade härskarna och makterna och
gjorde dem till allmänt åtlöje när han

triumferade över dem på korset. Låt därför
ingen döma er för vad ni äter och dricker
eller när det gäller högtid eller nymånad
eller sabbat.” Kol 2:14-16
Jesus föråldrade Mose lag på korset. Mose lag kan
inte längre fördöma oss. Vi ska inte längre genom
egna gärningar behaga eller nå Gud. Det kan vi
bara göra genom Jesu blod!
På korset besegrade Jesus fullständigt Satan och
hans demoner. På grund av detta kan vi tjäna
Gud utan skam. Vi har ingenting att skämmas
för. INGEN kan fördöma oss med religiösa regler;
efter hur vi äter eller dricker eller hur vi firar
Herrens dag!
“I dopet blev ni också uppväckta med
honom genom tron på Guds kraft, han som
uppväckte honom från de döda.” Kol 2:12
I Hans uppståndelse är vi uppståndna med
Honom, och här är det bästa: VI ÄR UPPVÄCKTA
AV GUDS EGEN TRO! Gud själv förlöste tro för att
resa oss upp med Kristus. Kan någon då säga det
motsatta?
“Jag var död, och se, jag lever i evigheters
evighet. Och jag har nycklarna till döden
och helvetet.” Upp 1:18
Jesus, den uppståndne, har nycklarna till döden.
Satan har dem inte längre. Jesus har dem! Därför
kan inte Satan ta mitt liv när helst han vill. Han är
inte herre över mitt liv eller över min död, Jesus är
Herre!
Satan försökte döda aposteln Paulus så många
gånger, men kunde inte. När det var dags för
honom visste Paulus det genom Guds Ande.
Kom ihåg älskade; ge inte Satan nycklarna till ditt
liv och död genom att frukta honom eller genom
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