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Morgon

Gläd er, ni rättfärdiga, i HERREN!
Ps. 97:12

Vem är rättfärdig? Jo, alla människor, hela män
niskosläktet, som har blivit friköpt med Jesu blod
från sina synder. Vi ska glädja oss i Herren dvs
över att Herren har gjort oss rättfärdiga genom sitt
lidande och sin död i vårt ställe.
Uttrycket ”i Herren” syftar bland annat på
att Herren Jesus är vår representant inför Gud.
Han åtog sig att gå i vårt ställe och ta straffet för
våra synder. Då var vi alla med våra synder re
presenterade i honom.
Han fullgjorde uppgiften och Gud godkände
hans verk genom att uppväcka honom från de dö
da. Därmed godkände Gud också oss alla som
rättfärdiga, eftersom Jesus alltjämt var vår repre
sentant inför Gud.
Ännu idag är Jesus vår representant hos Gud.
Vi är alltjämt representerade i honom där i him
melen. På det sättet är vi alla i Herren. Vi är i Gud

Faders ögon lika rättfärdiga som Jesus, lika heliga
och fria från all synd. Detta är sammanfattningen
av hela evangeliet om Jesus som vår Frälsare –
sanningen som inte ändras i evighet.
För vårt mänskliga förnuft är detta resone
mang obegripligt och till och med motbjudande,
men det är Guds egen juridik, som han presenterar
genom hela bibeln. Han ger nu detta evangelium
som en ren gåva åt oss.
Den som tar emot det och tror det, han har
det som det lovar, men den som inte tror det stäl
ler sig därigenom själv utanför det och går miste
om alltsammans. Man kan inte hålla Gud för en
ljugare och samtidigt ta emot hans gåva.
Men Gud har tålamod. Han håller hela tiden
fram sitt budskap åt oss. ”Den som törstar må kom
ma, ja, den som vill, må ta emot livets vatten för
intet.” Upp. 22:17. Idag uppmanar han oss: ”Gläd er,
ni rättfärdiga, i Herren!”
Rättfärdiga och rena, ja, saliga Guds barn
vi har i Kristus allesammans blivit,
förlossade och lösta ur Satans grymma garn.
Pris vare Jesus, som den gåvan givit!
A H Sundel/Sionsharpan 347:2

