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Jesus sade: ”nu går jag till honom som har sänt mig”
Jesus, Guds Son sändes hit till jorden av Gud Fadern för
att frälsa sitt folk från deras synder, som det står ”Fadern
har sänt sin son att rädda världen” 1 Joh 4:14
Efter fullbordat frälsningsverk skulle Jesus återvända till
den himmel från vilken han hade kommit.
Det innebär inte att Gud skulle lämna oss människor, utan
Jesus lovade att sända hjälparen, den helige Ande, till sin
kyrka och församling. Den helige Ande ingår i Guds
heliga treenighet och är Gud mitt i bland oss.
Den helige Andes uppgift har i alla tider varit att skapa tro
här på jorden, att visa på och förklara Herren Jesus Kristus
för oss.
När Jesus här talat om den helige Ande, så beskriver han
andens verk som att ”visa världen vad synd och
rättfärdighet och dom är”.
Om vi ska kunna äga en sann syndakännedom, så behöver
vi den helige Ande som öppnar våra ögon för synden, så
att vi kan se att vi är syndare. Hur vi än bär oss åt i våra
liv, så står vi i skuld till Gud, en skuld som vi aldrig
någonsin kan betala tillbaka till Gud. Våra hemliga tankar
är gång på gång orena. Våra ord är inte alltid sanna och
ibland kan de missuppfattas, ibland kan våra ord till och
med såra våra medmänniskor.
När vi präster döper barn så brukar vi göra ett korsets
tecken över barnets panna, mun och hjärta. Vi säger

Tag emot korsets tecken på din panna, på din mun och på
ditt hjärta. Jesus Kristus den korsfäste och uppståndne
kallar dig att vara hans lärjunge.
Redan från dopets stund så får det lilla barnet ta emot
dessa tecken. Sen får vi under resten av våra liv hålla fast
vid detta tecken. Kanske när vi tänkt en elak tanke så får vi
teckna korsets tecken över vår panna och säga Jesus förlåt
mig. likadant när vi sagt något dumt, kanske vi får säga till
den vi sagt det dumma åt, förlåt mig. När vi tänker på oss
själva så kanske vi måste klaga med Paulus och säga:
”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som
jag inte vill, det gör jag.” Rom 7:19
Slutsatsen måste bli att ”alla har syndat och gått miste om
härligheten från Gud”. Rom 3:23 Jesus själv pekar på
otron som alla synders moder, när han säger ”Synd: de
tror inte på mig”
I vår egen kraft kan vi aldrig själva bli fria från synden.
Det finns ingen jordisk tvål som förmår att tvätta bort
synden i våra liv. Inte ens våra egna tårar, det är som vi
sjunger i en psalm.
”Bleve jag i nit ej matt,
gräte jag båd dag och natt,
syndens fläckar stå dock kvar.
Blott i dig jag frälsning har.”
Vi som kristna behöver be Gud: ”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 139:23-24
Den helige Ande behöver också visa oss människor på att
det var dina och mina synder som drivit spikarna genom

Jesu händer och fötter, när han spikades fast på det
mellersta korset, så att vi i våra hjärtan får uppleva hur
Jesus tar vår synd och ger oss en evig förlåtelse genom
Jesu Kristi blod. Där finns det enda reningsmedlet för våra
alla synder. ”Blodet från Jesus, hans son, renar oss från
all synd.” 1 Joh 1:7
Hur ska detta under ske att vi blir renade från synden? Jo
synden måste få komma ut. Det finns bara en väg att
släppa ut synden och det är genom bekännelsen, det heter:
”Om vi bekänner våra synder är han trofast och
rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss
från all orättfärdighet.” 1 Joh 1:9
Vi börjar våra gudstjänster med att få lägga av oss våra
synder genom att bekänna dem.
Så lägger Gud genom den helige Ande sin dyrbara skatt i
våra hjärtan, Kristi rättfärdighet. Du och jag blir inför Gud
rättfärdiga och heliga till 100 %. Inte bara till 50 %, utan
till 100 %, vi blir helt förlåtna, helt rättfärdiga och
fullständigt heliga.
Det innebär att vi får vara ett Guds barn renade i Guds,
Lammets blod och tillhöra Guds friköpta folk. Vi kan lyfta
våra huvuden mot himmelen och tacka och prisa Herren
över att vi får vara hans.
Slutligen var det också dom, som den helige Ande skulle
visa på. Jesus förklarar det, som att denna världens
härskare är dömd.
Jesus har vunnit en evig seger över djävulen. Han är
utkastad från himmelen. Han finns inte längre där som vår
åklagare. Efter Jesu himmelsfärd finns Jesus vid Faderns
högra sida som vår försvarare.

Jesu seger över djävulen är din genom Jesus Kristus. I
domen är du och jag som kristna helt frikända. Satan har
ingen som helst makt över oss.
Vilka privilegier vi har genom Jesus.
Synden är förlåten, han ger oss av sin rättfärdighet, vi får
leva i Jesu seger, och detta är den seger som har besegrat
världen: vår tro. 1 Joh 5:4
Så är Gud,
den ende Guden:
Fadern, Sonen och den helige Ande värda att vi sätter all
vår tro och förtröstan på.

