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Afton

Och de skall regera som kungar i
evigheternas evigheter. Upp. 22:5.
Konungen Kristus delegerar här av sin makt till sina
trogna. Makten är en domsmakt som ligger i evangeliet
om hans återlösningsverk. Vad som blir dömt genom
evangeliet gäller i evighet, eftersom Jesu verk är fullbor
dat och dess resultat gäller evigt.
En kung i biblisk mening är en härskare med full
ständig makt över sitt område och över sina undersåtar. De
domar som fälls via evangeliet kan inte heller överklagas.
Dom fälls enligt följande Jesu ord: Den som tror
på Guds Son blir inte dömd utan har evigt liv, men den
som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på
Guds enfödde Sons namn. Joh. 3:1618.
Evangeliet har i sig själv en frikännande dom för
alla människor. Alla döms fria från sina synder, och den
domen står fast, eftersom Jesu verk inte kan gå om intet.
Men den som inte tror gör därmed en synd som inte
kan förlåtas, eftersom förlåtelsen finns endast i evangeliet –
som han förkastar.

Dessa med evangeliets lag regerande kungar är inte här
skarlystna eller högmodiga. De är ödmjuka, barmhärti
ga och fattiga i anden. De har själv blivit krossade av
Guds Ord, sett resultatet av sitt eget hjärtas ondska på
Golgata kors. Därför är de tvungna att ständigt söka re
ning för sig själv i evangeliet.
För att de så tar vara på evangeliet om syndernas
förlåtelse genom Jesu blod, har de också den makt som
evangeliet ger dem. De är ödmjuka under evangeliet,
och därigenom ”ärver de jorden” att regera på. Matt. 5:5.
Dessa Jesu regenter kan heller inte avstå eller un
derlåta att utöva sitt ämbete. De har inget val, eftersom
Kristi kärlek tvingar dem att vittna för honom och föra
hans nådebudskap vidare.
Vem vill inte förkunna ett glädjebudskap om fri
het åt fångna och nåd åt dödsdömda? Särskilt då denna fri
het och nåd har förvärvats under svår smärta och ångest
av honom, som har gett uppdraget att förkunna evangeliet.
Det kan inte hjälpas, att detta budskap, som är av
sett till frälsning, ändå blir till dom för många genom
deras otro. Men de som tror behöver budskapet, och
därför har Kristus sänt oss i världen – likasom han själv
blev sänd i världen, för att den skulle bli frälst genom
honom. Joh. 3:17

