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Inledning
Välkomna tillbaka! Det är jätteroligt att se er alla igen! Jag hoppas att ni alla har
kunnat njuta av en julledighet. Jag vet att vi bara är i januari, men vi har i alla fall
genomlidit den mörkaste delen av året. Nu är vi på väg mot ljusa sommarnätter,
temperaturer runt 20 grader, och doften av blommor ... Kom igen. Inte den blicken
nu! Det är ju bara fyra månader kvar.

Jag borde nog presentera mig. Jag heter Ola Wingbrant, och jag har förmånen
att få börja det här nya året med att presentera en ny predikoserie.

I våras så lanserade vi vår nya församlingsvision. Vi har sammanfattat den
som:

Ett förändrat Nyköping, för människor, till Gud.

Den här visionen består av fyra delar:

∙ En stad av enhet och försoning.

∙ En stad av nära relationer.

∙ En stad där man lär känna Gud.

∙ En stad av tillbedjan och efterföljelse.

Om du tycker att det låter ambitiöst så håller jag helt med dig. Men om vi
siktar på något som vi kan åstadkomma utan Guds hjälp så siktar vi för lågt. Den
här visionen kommer inte att realiseras inne i den här lokalen, utan där ute, på
gatan, i era hem, i skolan eller på jobbet. Det vi gör här är bara en möjlighet till
träning eller undervisning. Min förhoppning är att vi ska lära oss saker här som
vi kan praktisera där ute. Vi kommer börja det här året med en predikoserie som
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är kopplad till den första punkten, nämligen försoning. Vi kommer under våren
att prata om försoning med Gud, med våra medmänniskor och med oss själva.
Förhoppningsvis kommer vi också att ha några gästpredikanter under våren.

Hur många av er har sett dagens titel? Kanske i tidningen, på Facebook eller
någon av våra affischer? Titeln är "Försoning med Gud". Om du inte har sett
någon av våra affischer så tycker jag verkligen att du ska leta reda på någon av
dem. De sitter på lite olika ställen i stan och är riktigt snygga.

Nyckelversen
Mitt budskap idag kommer att vara otroligt enkelt. I själva verket är det så enkelt
att många har svårt att acceptera det. Och för en del av oss som gör det, så är det
så enkelt att vi måste fokusera på det, annars börjar vi lägga till saker, ofta i form
av villkor eller krav.

Så vilket är budskapet? En del har kallat det

"Det mest heltäckande uttrycket i Bibeln för ren kärlek och nåd från
Gud."

Jag misstänker att åtminstone några av er tänker på Johannes 3:16 - det skulle
i alla fall jag ha gjort. Och det är en bra gissning. Emellertid är det inte den versen
jag tänker på idag. Istället är dagens centrala vers Romarbrevet 5:8. Om du vill,
så kan du tänka på den som Paulus version of Johannes 3:16. Där står det:

8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare.

Det Grekiska ordet (hamartano) som översätts med "synd" är ursprungligen
en bågskytteterm och betyder att missa målet eller tavlan. Vårt slutliga mål är att
ha en djup och välmående relation med Gud. Det är därför han har skapat oss
från första början. Att begå synd eller synda betyder ytterst att missa det målet.
Språkbruket kan sedan föras över på vissa handlingar. Så att synda innebär att
utföra en handling som skiljer mig från Gud, och att vara en syndare beyder att
vara separerad från Gud.

Den här texten avslöjar att Gud, till skillnad från den bild många har, inte är
en arg gud som vi måste blidka med goda gärningar för att förtjäna hans gunst.
Tvärtom är Gud en kärleksfull gud som försöker försona till och med sina fiender
med sig själv12.

12 Kor 5:19
2Kol 1:20
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Sammanhanget

Rättfärdiggörelse
Att så är fallet kanske inte är helt uppenbart från den här versen ensam, så låt
oss läsa den i sitt sammanhang, Romarbrevet 5:1-11. Innan vi gör det vill jag
dock bara göra en snabb sammanfattning av de föregående kapitlen. I kapitel 1
till 4 beskriver Paulus hur hela männskligheten har syndat och därör är skild eller
bortvänd från Gud. Han skriver också om en möjlighet att reparera relationen med
Gud genom något som kallas "rättfärdiggörelse genom tro".

Rättfärdiggörelse (Grekiska dikaiothentes) är en term som hämtats från den
den tidens rättsväsende. I vårt sammanhang betyder rättfärdiggörelse att "förk-
laras rättfärdig". Inte särskilt upplysande, jag bara ersatte en definition med en
annan. Men att vara "rättfärdig" betyder att ha en god relation med Gud. Således
så betyder "rättfärdiggörelse" att man förklaras ha eller får en god och välmående
relation med Gud.

Med den bakgrunden tror jag att vi är redo att läsa hela avsnittet (Rom 5:1-5).

5:1 När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud
genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde
till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds
härlighet. 3 Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden,
för vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten
hopp. 5 Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra
hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

Låt mig kommentare några saker innan vi fortsätter. Paulus skriver att vi har
frid med Gud genom Jesus Kristus. Detta är ett förändrat tillstånd. Innan vi ac-
cepterade Kristus hade vi inte frid med Gud, utan vi var i opposition till honom.
Det ord som översatts med "frid" är den Grekiska motsvarigtheten till det He-
breiska "shalom". Det är ett specifikt begrepp som omfattar mycket mer än bara
avsaknad av konflikt. En del textkommentatorer beskriver det som "en flod av väl-
gång som genomsyrar och mättar alla livets områden." Så vad Paulus säger är att
vi genom Jesus har en välmående relation med Gud som genomsysrar hela livet.

Paulus talar också om hopp. Hopp i Nya Testamentet är inte någon flum-
mig önskan eller dröm som kanske eller kanske inte kommer att besannas. Ordet
Paulus använder indikerar en säker förväntan. Hur kan Paulus vara så säker? Jo,
han säger att vi kan ha det här hoppet, eller snarare säkra förväntan, för att vi
har fått den Helige Anden. Därför vet vi att vårt hopp kommer att besannas. Vi
kommer inte att bli besvikna. Han säger till och med att vi kan glädjas även i
svårigheter, därför att detta bara kommer att förstärka denna säkra förväntan.
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Den Helige Anden gör oss säkra på att vårt hopp om Guds härlighet
kommer att besannas.

Försoning
Men låt oss fortsätta. Vi kommer nu till den del av texten som innehåller vår
nyckelvers (Rom 5:6-11).

6 För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i
de ogudaktigas ställe. 7 Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig
– jo, kanske vågar någon dö för den som är god. 8 Men Gud bevisar
sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var
syndare.

9 När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket
mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? 10
För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans
Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta
genom hans liv? 11 Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud
genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot
försoningen.

Ordet som översatts med maktlös kan också betyda hjälplös och uttrycker en
både fysisk och moralisk oförmåga. Det uttrycker att vi inte kan göra oss själva
rättfärdiga. Men texten stannar inte där. Märker ni hur verserna innehåller en
språklig stegring i beskrivningen av hur vi är separerade från Gud, och vilka det
var Jesus faktiskt dog för. Hjälplös eller kraftlös och sedan ogudaktig i vers 6.
Med ogudaktig menar vi likgiltig i relationen till Gud. Syndare i vers 8 och till och
med fiende i vers 10. Det ger en klarare bild av lhur djup Guds kärlek verkligen
är.

I Jesus dog Gud för oss medan vi fortfarande var syndare, till och med fiender
till honom, som motarbetar och motsätter sig honom på olika sätt. Det är något
han har gjort för oss alla. Det har inget med förtjänst att göra. Det finns inget vi
kan göra för att förtjäna Guds förlåtelse eller gillande. Men med det sagt så finns
det två aspekter av försoning. Försoning kräver att den som utsatts för en förbry-
telse erbjuder förlåtelse till förbrytaren. Men det krävs också att förbrytaren söker
den förlåtelsen och erkänner att ett fel har begåtts och uttrycker en önskan om
att återställa det som brutits. Gud satte människan i en "försoningsbar" position
genom att erbjuda förlåtelse genom Jesus Kristus. Det är hans gåva. Men var och
en av oss behöver försonas med honom genom att personligen ta emot den gåvan.
När vi gör det blir vi försonade med Gud.
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Det är här som vi ofta börjar lägga till saker. En så stor gåva verkar helt enkelt
för enkelt. Vi tycker att det måste finnas en hake någonstans. Säkerligen måste
det finnas något vi ska göra för att förtjäna den. NEJ! Jag upprepar:

Det är en gåva, och vi måste ta emot den som en sådan.

Vi fär aldrig glömma det. Och inte heller lägga till några villkor.

Vrede
Men vad ska vi då säga om Guds vrede i vers 9? Jag började den här predikan
med att säga att Gud inte är arg. Här kan vi läsa att de som är försonade med Gud
ska räddas från hans vrede. Är Gud trots allt arg?

På sätt och vis ja, och jag tror att vi ska vara tacksamma för det. Om vi ännu
en gång studerar det Grekiska ord som används, jag lovar att det här är det sista,
så är det orge (or-gay). Betydelsen ligger nära "indignation", alltså ilska eller
upprördhet väckt av något orättvist, ovärdigt eller elakt. Ordet indikerar också att
det är något som byggs upp över tid. Så det hela betyder att Gud inte är likgiltig
inför orättvisor med mera. Bibeln säger att Gud är sen till vrede, och det är han.
Men det kommer en tid då orättvisa, elakhet och grymhet har fyllt sin bägare. När
den tiden kommer så kommer Gud döma allt som inte är försonat med honom.
Guds vrede kommer uttryckas i en rättvis dom över allt som motsätter sig hans
godhet, syfte och vilja. I vers 11 blir vi åter påminda om att försoning fås genom
Jesus, och att den är verklig, att vi kan få den, inte imorgon, eller när vi dött, utan
nu.

Tillämpning
Jag tycker att det här är en fantastisk text. Den sammanfattar alla de förmåner som
vi kan få genom att ta emot Guds erbjudande om försoning.

1. Förklarad rättfärdig. (v. 1)

2. Frid med Gud. (v. 1)

3. Tillgång till Guds nåd. (v. 2)

4. Glädje även i svårigheter. (vv. 3-5a)

5. Guds kärlek genom Helig Ande. (v. 5b)

6. Befrielse från framtida fördömelse (vv. 9-10)
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7. Försoning med Gud id detta nu (v. 11)

Vi tar emot den gåvan genom att tro på Jesus hela budskap. Det är en gåva
som ges i ren kärlek från Gud. Eller som vi läste i början:

8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare.

På det sättet så lär oss texten också något om Guds personlighetsdrag, och hur
vi kan bli mer lika honom och Jesus. Var började Gud för att försona människor
med sig själv? Började han med att peka och säga "Du, precis du, är en dålig
person. Du lever inte upp till mina moraliska och etiska normer. Vänd om så
kommer jag att acceptera dig"? Nej, det gjorde han inte! Han började med att
älska människor, till och med sina fiender. Han började med att erbjuda förlåtelse
till människor som skadar, river ner och förstör hans skapelse. Han öppnar upp en
dörr till försoning för vem som helst.

Därför, så ska vår första och primära angelägenhet vara att älska människor,
och att älska dem riktigt, och visa dem den kärlek Gud har för dem. Det är bara
när man har mött Guds kärlek som man är redo för och kan förstå hans normer på
ett nytt sätt. Om vi börjar i andra änden, med hans normer, är sannolikheten stor
att vi aldrig får möjlighet att dela Guds kärlek. Eller som Johannes skriver i sitt
första brev (1 Joh 4:19):

"Vi älskar därför att han [Jesus] först har älskat oss."

6


	Inledning
	Nyckelversen
	Sammanhanget
	Rättfärdiggörelse
	Försoning
	Vrede

	Tillämpning

