RÄTTFÄRDIG
Jag behöver få tag i vem Jesus är – så att jag kan få vara den jag är fullt ut; som Han tänkt. För det
är i Jesus jag finner mig själv!
Rättfärdig; rättfärdighet; rättfärdiggörelse är centralt begrepp i Bibeln.
Finns ett jätteviktigt ord i Nya Testamentet som förklarar det här begreppet rättfärdighet. Eett litet
ord men som har en avgörande betydelse för mitt kristna liv. Ordet i.
Fil.3:7-9: ”Bli funnen i Honom…inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan
med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron”
Apg.17:28: ”i Honom är det vi lever, rör oss och är till…”
Rom.5:1-2 – ”…genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i…”
Rom.8.1 – ”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus”
2 Kor.5:17ff – ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse”…” Den som inte visste av synd,
honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i Honom skulle stå rättfärdiga inför Gud”.
”i Jesus” och ”rättfärdighet” är parallella begrepp, för det är i Jesus vi är gjorda rättfärdiga.
Precis som Jesus identifierade sig med oss (blev människa som vi…men utan synd) så får vi nu
identifiera oss med Honom.
Jesus blev vad vi var, så att vi skulle kunna bli det Han är!
Rom.3:21ff; Rom.10.1ff
Rättfärdigheten från Gud får jag när jag tror på Jesus; den rättfärdigheten har jag i Jesus.
Motsatsen till den rättfärdigheten från Gud, är självrättfärdighet; att sträva efter att upprätta sin
egen rättfärdighet ; och tro att den förbättrar min ställning inför Gud.
Rättfärdig har med fri och oskyldig att göra, utifrån att jag tidigare inte var det. Dömd fri och
oskyldig! Står inför domstol och ska dömas för det brott jag begått. Domen ändras. Det jag tidigare
skulle dömts för, frias jag från, döms jag oskyldig för. Får inget straff, utan frias istället.
När du förklarats fri och oskyldig är det som att stå inför Gud som om du aldrig någonsin gjort
något fel. Som om du alltid har älskat Honom utan gärningar.
Det är att ha en rätt(!)och riktig relation med Gud. Att ha en rätt ställning inför Gud. Så som Gud från
början hade tänkt; som han skapade det att vara, innan syndafallet.
Att jag förklaras rättfärdig av Gud genom tro på Jesus, innebär att min identitet nu är i Jesus. Jag får
definiera vem jag själv är utifrån vem Jesus är och vad Han gjort för mig.
Jes.54:14: ”i rättfärdighet ska du bli befäst”(= etablerad, fast, stadgad)
Förståelsen av rättfärdigheten ger mig frälsningsvisshet och trygghet i min tro.
Luk.18:9-13

Jag har ingenting eget att komma med; inget ”duktigt” att visa upp inför Gud. Den rättfärdighet jag
behöver för att kunna vara hos Gud är bara genom tro på Jesus. Det handlar om ett hjärta som är
öppet mot och beroende av Gud.

Samtalsfrågor/tillämpning:
·
·
·

Har du vad som krävs, inför Gud
Låter du Jesus definiera vem du är
Märker du att Jesus finns hos dig? Är du uppmärksam på Hans närvaro? Vad ger du för
gensvar på Hans närvaro?

