
Dag 1 morgon

Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.
Matt. 24:2

Jerusalems tempel, symbolen för det mosaiska gudstjänstlivet med djuroffer, blev förstört 
år 70. Men den förstörelsen är en bild av det som Herren Jesus åstadkom genom sin död 
och uppståndelse. När han hade uppfyllt Guds lag för alla människor, betalt allas 
syndaskuld med sitt blod och befriat hela människosläktet från träldomen under lagen, då
föll hela den gamla mosaiska ordningen samman. Djurofferceremonierna blev överflödiga
genom Jesu offer, och  Guds lags krav på oss människor miste sin förlamande makt. Jesus 
lämnade verkligen inte  kvar sten på sten av den gamla ordningen.

I stället för det gamla Mose lags tempel blev Jesus själv ett andligt tempel, där 
rättfärdighet av nåd råder och förlåtelse för synder delas ut.  Det är nu fåfäng möda att i 
lagträldomsanda försöka upprätta åt sig en egen rättfärdighet. Jesus har redan uppfyllt all 
rättfärdighet för oss. Aposteln Paulus skriver: Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet
för var och en som tror. Rom. 10:4. Nu kan inte Guds lag längre med hot om straff kräva 
av oss: Du ska och du ska inte! Nu gäller budskapet Tro evangelium: Gud är blidkad och 
vägen öppnad till evigt liv genom Jesus! 

För vi har genom Kristi kropp dödats från lagen, så att vi tillhör honom, som har uppstått 
från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Rom. 7:4. Vi är nu lösta från lagen, eftersom 
vi genom Kristus har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i Andens nya tjänst
och inte i bokstavens (lagens) gamla tjänst. Rom. 7:6.

Gud, helige Ande, påminn oss om att Kristus har löst oss från lagen och insatt oss i nådens
rike, så att vi inte försöker bygga åt oss en egen rättfärdighet, som ändå inte håller inför 
Guds ögon.


