
Dag 10 Morgon

Det är jag, jag som för min egen skull

stryker ut dina överträdelser. Jes. 43:25a

Gud talar här till sitt folk Israel och samtidigt till oss
alla. Det gäller frälsningen från synden genom Jesus
Kristus för alla folk.

Gud betonar, att det är han själv som stryker ut
våra synder. Vi syndiga människor har ingen möjlig
het att gottgöra våra brott mot Guds stränga bud.
Guds lag är omutlig och kräver död åt alla som bryter
mot den.

Men vad fanns det för skäl till att han skulle
stryka ut våra synder? Vad skulle då vi människor
kunna visa på från vår sida som skäl till att han
skulle göra det?  Ingenting. Allt vi har är synd. Vår
synd väller ständigt ut från vårt i grunden egoistiska
och onda sinne. Alltifrån syndafallet är vi av naturen
Guds fiender. Det finns inget hos oss som skulle
kunna vara skäl till att frälsa oss.

Av naturen vill vi inte ens bli frälsta från våra
synder. Vi är andligen döda och vill inte leva i Guds
gemenskap. Aposteln Paulus skriver om detta: "Ingen



förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla
har avvikit, alla har blivit fördärvade. De har inte
gudsfruktan inför sina ögon." Rom. 3:11 f.

Men Gud fann ändå en orsak till att ta sig an
oss, men han fann den inte hos oss utan hos sig själv.
Hans egen kärlek till oss var skälet till att han tog sig
an oss. Han hade ju skapat oss och kunde därför inte
överge oss.

Då han på grund av sin rättfärdighet inte kun
de stryka ut vår synd utan vidare, måste han själv ta
synden på sig och lida straffet för den. Det gjorde han
genom sin Son Jesus Kristus. Genom Jesu död i vårt
ställe strök han fullständigt ut våra överträdelser. Så
frälste han oss från evig förkastelse och tog oss åter in
i sin gemenskap och gav oss rätt till himmel och salig
het.

Så ser nu Gud oss rättfärdiga för Jesu skull, så
att han kan vara oss nådig och höra våra böner. När
vi vänder oss i bön till Gud, får vi hänvisa till Jesu
gärning för oss, och han har lovat att bönhöra oss.
Jesu gärning gäller alltid och är vårt fasta stöd också
den stund vi lämnar denna världen.




