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Rom 1:16-17
Idag ska jag tala om Rättfärdiggörelse. Det är det fjärde storordet som jag vill säga
något om, efter Frälsningen, Försoningen och Pånyttfödelsen. Alla de här orden är
relaterade till varandra och handlar ju alla om hur vi människor har det med Gud
och hur vi kan få livet rätt ställt med Gud.
Vi ser i romarbrevstexten att evangelium spelar en nyckelroll för frälsningen och
för rättfärdigheten. Evangeliet ÄR en Guds kraft till frälsning och evangeliet
uppenbarar rättfärdighet från Gud.
Martin Luther levde med en ständig fråga: ”Hur ska jag finna en nådig Gud?” Jag
vet inte om det var en personlig fråga för honom eller om det var en teologisk.
Frågan handlar om hur man kan få det rätt ställt med Gud, hur brutna band blir hela,
hur tingens ordning i livet är återställd och hur inte bara ett fredsavtal har slutits
utan det har också uppstått en stark ömsesidig vänskap och kärlek.
Paulus skriver att I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Det betyder inte
att evangeliet berättar om rättfärdighet utan att rättfärdigheten finns i evangeliet.
Det är som en höggravid kvinna. Hon behöver inte berätta att hon är gravid, det blir
uppenbart när hon visar sig. När evangeliet visar sig, eller förmedlas, så blir
rättfärdigheten från Gud uppenbar. Evangeliet berättar inte bara, det uträttar något –
det ÄR en Guds kraft till frälsning.
Det är Jesus som är vår rättfärdighet. Rättfärdigheten har ingen egen substans och
står inte själv. Den behöver bärare. Gud själv är bärare. När Gud blev människa i
Jesus Kristus för vår skull så blev Jesus vår rättfärdighet. ”Han fullgjorde vad vi
borde”, som vi sjunger i julpsalmen.
Ibland ser jag på ett tv-program som heter Undercover boss. Det är företagsledare
som klär ut sig och blir praktikanter på sitt eget företag för att lära känna
verksamheten och de anställda. Sist i programmet får de anställda möta sin chef.
Ofta får de resor där allt är betalt, resa, hotell, mat och nöje. Allt betalt.
När Jesus är vår rättfärdighet så betyder det att allt är betalt, allt är ställt i ordning
inför Gud. Jesus betalade med sitt blod och liv på korset. På korset blev Kristus
gjord till synd för att vi skulle bli gjorda rättfärdiga. Det gjordes alltså för tvåtusen
år sedan och är inget som du och jag kan bättra på idag. Att ens försöka bättra på
rättfärdigheten från Gud är som att säga att Kristi verk på korset räcker inte.
Här är ett område av den kristna tron som vi behöver lära oss att stava på, stava rätt.
Tror du på Jesus som Herre och Frälsare för dig så ÄR du rättfärdig inför Gud. Ta
emot den sanningen. Med evangeliet in i ditt liv så kom också rättfärdighet från
Gud.
Evangelium är inte bara glada nyheter om Jesus Kristus, det är en kraft till
frälsning. Evangelium är inte bara ord, det är en levande verksam kraft in i våra liv.
Ta emot den sanningen.

Rättfärdigheten är alltså inte ett mål i ditt liv, den är en startpunkt. I ett nu fick du
det hela. Här finns det mycket att upptäcka. Psalm 87 i psalmboken säger ”Våga
vara den du i Kristus är”.
Tillbaka till luthercitatet ”Simul justus et peccator”, samtidigt rättfärdig och
syndare. I dig själv är du syndare, en fallen varelse utan hopp och mening. I Kristus
är du rättfärdig, rättfärdiggjord, och är en förlåten, upprättad människa som har en
egen och personlig relation med Gud och ett evigt liv. Som kristen bär du båda
dessa naturer.
Då får du fundera på vem du vill vara. Paulus skrev i Gal 2:20: Jag är korsfäst med
Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu
lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett
sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever
i mig. Vill du det eller vill du leva ditt eget liv med Kristus som en vacker tanke
och inget mer.
Hemma i Ramlösa har vi en odlingslåda. Där växer bl.a. sockerärter. Plantorna blir
högre och högre, men än syns inga ärtskidor. Ändå är dom redan vad dom ska bli,
nämligen sockerärter. En dag kommer frukten, det blir uppenbart och synligt och
fullkomnat. Men hela tiden och redan nu är det sockerärter.
En rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska
leva av tro. En dag blir det uppenbart, det som redan är i våra liv.
Vågar du tro Gud om att hålla dig rättfärdig genom din tro på Jesus, dvs. att din
relation med Gud är hel, och fullt tillräcklig – för det här jordelivet och för himlen?
Vågar du tro Gud om det eller tror du mer på din egen förmåga att ta dig i kragen
och skärpa dig så att Gud kan godkänna dig? Jag tror att du vet de rätta svaren på
frågorna. Frågan är bara om du kan och vågar släppa taget om dig själv och din
duktighet och sträcka dig mot honom som kan ta dig långt bortom din egen
förmåga.
Vi kanske får säga som pappan i Markus 9:24: Jag tror, hjälp min otro!

