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Afton

Så har en endas rättfärdighet för alla
människor lett till en frikännande
dom. Rom. 5:18.
Denne enda är Jesus. Han hade tagit på sig att bära alla
människors synder. När han sedan genom döden på kor
set hade avtjänat syndernas straff blev han av Gud för
klarad rättfärdig. Gud stadfäste detta domslut genom att
uppväcka honom från de döda.
Eftersom det var våra synder som Jesus bar, har
vi alla del i Guds frikännande dom. Gud varken vill el
ler kan längre döma oss för våra synder, varken för
dem som vi redan har gjort eller för dem som vi gör el
ler för dem som vi framdeles kommer att falla i.
En annan sak är om vi bär på synd i vårt sam
vete och genom otro vägrar erkänna den för Gud. Då
vill vi ju inte heller ta emot hans nåd. Otron för oss i
fördärvet, trots att synden är förlåten.
Från Guds sida är det hans eget domslut som gäl
ler. Om det är tillräckligt för honom, må det vara till
räckligt även för oss, så att vi accepterar det med tack
samhet.

Det är detta Guds domslut som vi ska förkunna vida
re, ingenting annat. Den som tror Guds frikännande
domslut är salig, men den som inte vill tro det, drar
Guds vrede över sig. Mark. 16:16.
En urgammal regel lyder: Land skall med lag byg
gas. Jesu nåderike är uppbyggt på Guds lag och på hans
domslut. Jesus har följt Guds lag och uppfyllt den för oss,
och Gud har som högste domare godkänt hans verk.
För oss människor ser Guds domar underliga ut.
Han dömer sin oskyldige Son till döden och oss syndare
fria. Men det var hans eget rådslut, och vem kan sätta sig
över honom? Gud led själv döden i Sonens person och up
penbarade så sin gudomliga kärlek till oss. Genom Jesus
har vi nu Gud på vår sida. Han har dömt oss rättfärdiga
tillsammans med Jesus.
Ren och rättfärdig, himmelen värdig,
trots att jag synd i hjärtat än bär!
Ordet mig säger: skulden jag äger
i Jesu död nu helt borttagen är.
Ja, jag är frälst och salig och fri
och skall av nåd så evigt förbli,
fri ifrån nöden, domen och döden!
Amen, halleluja!
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