23 e tref Matt.6:9-15
Med dagens tema förlåtelse utan gräns ska vi stanna inför den
femte bönen i Vår Fader:
”Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i
skuld till oss.”
Har du någon skuld som du behöver be till Gud att han ska
förlåta?
Ofta ser vi hur andra människor gör fel av olika slag, det kan
vara arbetskamrater, grannar eller dom som står oss nära. Deras
fel ockuperar ofta våra tankar, vi pratar om dom. Vi visar vårt
ogillande.
De olika nyhetsmedierna är mästerliga att visa på allt som kan
vara fel, visst är det bra att någon reagerar, men ack så
obarmhärtigt många gånger. Den offentliga skampålen är rest
mitt ibland oss. Vi blir påverkade, inte till att be för de
misslyckade, utan till att vara dömande och fördömande.
Det värsta av allt är att det kan gå så långt med en människa att
hon njuter av att vara fördömande och menar att det är fint att
vara kritisk.
För att få en egen insikt om min egen skuld, mina egna synder,
det vill säga att äga en sann syndakännedom, så måste jag be
Gud om att han ger mej denna insikt. ”Rannsaka mig Gud och
känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, se om min väg
för bort från dig och led mig på den eviga vägen”. Ps 139:23f
Det handlar om att be till Gud, att han visar att jag har syndat
och har gått miste om härligheten från Gud, för att använda
Paulus ord i Rom 3:23.
Som människa har jag alltid en stor eller liten skuld till Gud,
som aldrig någonsin kan betalas tillbaka, utan som bara växer.
Det finns bara en enda utväg till att bli befriad från denna skuld
och det är skulden blir betald. Jesus är den ende som har betalat
priset för våra skulder. Vi får dagligen vända oss till Jesus med
bönen: Jag har syndat, förlåt mej. Jesus har alltid svarat: ”Dina
synder är dej förlåtna”. Se hur Jesus lägger dina synder i sina

genomstungna händer och för dom så långt som öster är ifrån
väster bort ifrån dej. Gud ger dej helt gratis av sin gränslösa
förlåtelse. Du får bara tacka honom.
Till sin kyrka och församling här på jorden har Jesus lämnat
uppgiften att förkunna syndernas förlåtelse i Jesu Kristi namn
till befrielse och nytt liv. Vi hörde befrielsens ord i början av
den här gudstjänsten. Gläd dej över att du nu är ett fritt Guds
barn.
Så var det den andra delen av bönen: liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Jesus har gång på gång talat om hur viktigt det är att den som
fått ta del av Guds gränslösa förlåtelse också ska vara gränslöst
förlåtande mot andra. Även om vi skulle råka ha nån som
försyndar sig mot oss inte bara 7 gånger på samma dag, så lär
oss Jesus att vi ska vara beredda att förlåta ännu mer, även om
det skulle bli 7 gånger 70 gånger. Det är att vara tålmodig. Det
är att kunna ge en gränslös förlåtelse.
Jesus avslutar dagens textavsnitt med orden: ”Ty om ni förlåter
människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också
förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller
er fader förlåta er era överträdelser”.
Jesus själv levde upp till dessa ord. När han hänger på det
mellersta korset och människor hånar honom, så ber att för dem
alla, även dom som korsfäst honom: Fader, förlåt dem, de vet
inte vad de gör.
Hela nya testamentet uppmanar oss att äga ett förlåtande
sinnelag, som kan förlåta våra medmänniskor. Att låta Guds
kärlek segra i våra egna liv det ger oss del i den kristna
människans frihet. Guds kärlek bryter ner murar som kan finnas
mellan människor. Guds kärlek förmår oss att bedja för dem
som på olika sätt är dumma emot oss.
Guds kärlek ger oss del i denna Guds gränslösa förlåtelse. Mina
synder är förlåtna och jag är villig att förlåta andra. Då kan vi
lyfta vår blick mot vår himmelske fader och säga: Vi tror…..

