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1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp
Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan är snarare ett rättsligt
begrepp med betydelsen ”förklarad rättfärdig - frikänd från skuld”, som man
kan se i Paulus citat från Gamla Testamentet (GT) (Rom 4:1-7).
2. Människan är förlorad i sin synd
Vi är barn av vår tid och hoppar därför ofta över det som gör rättfärdiggörelsen
helt nödvändig, nämligen det faktum att vi är förlorade i vår synd.
- Syndafallet (1Mos 2:15-17, 3:1-19, 23-24)
Gud lät Adam och Eva äta av alla fruktträd i paradiset utom ett och med
den tydliga varningen att om hon åt av frukten från kunskapens träd på gott
och ont så skulle hon dö. Satan kom som en orm och frestade människan
som i olydnad syndade mot Guds bud. Resultatet blev en katastrof.
Människan blev som frukten hon åt, en märklig blandning av gott och ont.
Människan drevs ut ur paradiset, bort från den plats där hon levt i
fullkomlig harmoni och gemenskap med sin skapare. Människan kom under
dödens makt fysiskt och andligt. Den andliga döden innebar att människan
blev skild från Gud genom sin synd.
- Konsekvens (Joh 8:23-24, Rom 1:18-32, 6:23, Ef 2:1-3)
Hela människans historia har varit märkt av att hon är en syndare.
Människan kunde aldrig undkomma de ohyggliga konsekvenserna av sin
synd. Jesus säger till de religiösa judarna att de kommer att dö i sin synd
(Joh 8:23-24).
Paulus säger att Gud är vred över synden och dess konsekvenser (Rom
1:18-32). En av de grundläggande sanningarna i Bibeln är att synd leder
till straff.
Paulus förklarar för efesierna att alla människor som inte tagit emot Jesus
Kristus är andligt döda i sina överträdelser och synder. Alla människor blir
därmed automatiskt efterföljare till den onde eftersom synden inte har sitt
ursprung i Gud utan just i den onde (Ef 2:1-3).
3. Människan kan inte rädda sig själv
Vi tänker ibland att vi har kontroll på läget och kan med hjälp av goda
gärningar bli tillräckligt goda och rättfärdiga för att förtjäna Guds bifall och
det eviga livet.

- Laggärningar duger inte (Luk 18:9-14, Rom 2:12-13)
Jesu exempel av farisén och publikanen som gick till templet för att be visar
att goda gärningar inte räcker någonstans, fast farisén trodde det. Han
tackade Gud för att han var så bra medan publikanen som visste att han
var en syndare bara klarade av att ropa att Gud skulle förbarma sig över
honom. Jesus säger att publikanen gick hem rättfärdig men inte farisén
(Luk 18:9-14).
Faktum är att om en människa skulle klara av att leva helt enligt Herrens
bud (som Jesus) så skulle den människan vara rättfärdig, problemet är att
ingen klarar av att inte synda (Rom 2:12-13).
- Alla står i skuld inför Gud (Rom 3:19-20)
Vare sig man har Guds lag eller inte så blir slutresultatet detsamma. Alla
är syndare och står med skuld inför Gud. Lagen har dock en viktig funktion
att uppenbara synden. När jag speglar mig i Herrens bud ser jag min
otillräcklighet och förstår att jag är en syndare (Rom 3:19-20).
4. Rättfärdighet från Gud
Rättfärdigheten från oss själva räcker tydligen inte långt men rättfärdigheten
från Gud är något helt annat, den är fullkomlig.
- Kristus vår rättfärdighet (Jer 23:5-6, 1Kor 1:28-31, Jes 53:5-6, 2Kor
5:19- 21, 1Pet 3:18)
I Jeremia läser vi om att en Davids son (Messias) ska få ett märkligt namn
”Herren (Jahveh) vår rättfärdighet” (Jer 23:5-6).
I 1Kor läser vi att Kristus är just vår rättfärdighet (1Kor 1:28-31).
I Jesaja förklaras hur Gud skulle rättfärdiggöra människan genom sin
lidande tjänare (Messias), som skulle bära vår synd, skuld och straff.
Genom hans offer blir vi frälsta (Jes 53:5-6).
Gud försonade hela världen med sig själv i Kristus. Guds ”heliga byte”
består i att han tog vår synd och erbjuder istället sin rättfärdighet (2Kor
5:19-21).
Jesus, den rättfärdige, led i vårt ställe för att föra oss till Gud (1Pet 3:18).
Gud har gjort allt som behövs för vår frälsning.
- Genom tro utan gärningar (Rom 3:21-24, Gal 2:16)
Hur tar vi emot Guds rättfärdighet? Jo, genom tro på Jesus Kristus.
Trots att alla har syndat så får människan en rättfärdighet från Gud genom
tro på Jesus Kristus av bara nåd (Rom 3:21-24).
En nyckelvers till Galaterbrevet är just 2:16 där Paulus slår fast att ingen
människa förklaras rättfärdig inför Gud genom goda gärningar utan bara
genom tro på Jesus Kristus.

- Gällde även Paulus (Fil 3:4-9)
Aposteln Paulus ger sitt personliga vittnesbörd i Fil3:4-9 och berättar om
sitt liv som jude och farisé. Han påstår att han nådde toppen av vad som
var möjligt av egenrättfärdighet genom laggärningar. Men sin
egenrättfärdighet räknade han som sopor och t o m som en förlust i
jämförelse med Kristus och Guds rättfärdighet som Paulus hade fått genom
tron på Kristus. Om detta var sant om Paulus så är det definitivt sant om
oss.
5. Guds verk i oss
Det är ganska ödmjukande att läsa om detta ämne i Bibeln. Det är inte bara så
att vi är förlorade i vår synd och utan möjlighet att frälsa oss själva, det är även
så att vi inte kan vare sig förstå eller ta emot Jesus Kristus som vår frälsare utan
den helige Andes verk i oss.
- Den helige Andes verk (Joh 15:26, 16:8-11, 14-15)
Jesus lärde att den helige Ande som utgår ur Fadern och som han själv
skulle sända, skulle vittna om honom (Joh 15:26).
Den helige Ande skulle överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom.
Detta innebär bl a att när vi inser vår utsatta situation, att vi är syndare så
är det den helige Ande som öppnar våra ögon. Detsamma gäller
rättfärdigheten i Kristus och Guds dom (Joh 16:8-11).
När vi ser vem Jesus verkligen är och vad han gjort för oss är den Andens
verk i oss. Anden är utsänd för att förhärliga Kristus (Joh 16:14-15).
- Gud verkar hela vägen (Ef 2:4-10)
Faktum är att det är Gud som verkar hela vägen. Det var Gud som älskade
världen så att han sände sin son. Det var Sonen som offrade sig själv för att
betala straffet för våra synder. Det är Anden som uppenbar sanningen om
oss och Kristus. Det är Gud som genom Anden föder oss på nytt till att bli
hans barn. Det är Gud som bor i oss genom sin Ande och ger oss kraft att
följa Jesus Kristus. Det är Gud som frälst oss, frälser oss dagligen och ska
frälsa oss in i sin eviga härlighet.
Ef 2:4-10 är ett exempel på detta. Vi var andligt döda genom vår synd men
Gud gjorde oss levande med Kristus av bara nåd. Vi är förenade med
Kristus och i kommande tider kommer Gud att visa sin godhet mot oss av
bara nåd. Paulus betonar att vi är frälsta av nåd genom tro på Jesus, utan
våra egna gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Vi är Guds verk,
skapade i Kristus för goda gärningar.
6. Relation tro och gärningar
Hur kommer det sig att NT ändå talar så mycket om goda gärningar som något
nödvändigt för alla troende?

- Omvändelsen (Mark 1:14-15, Apg 2:37-38)
Omvändelse och tro hör ihop i NT. Vi ser det hos Johannes döparen, Jesus
och apostlarna. I början av Markus ges en programförklaring av Jesu
verksamhet där Jesus säger ”..Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här.
Omvänd er och tro evangelium!”(Mark 1:15)
När Petrus predikade på pingstdagen uppmanar han till omvändelse och
dop i Jesu namn (Apg 2:38). Den dag vi tar bort omvändelsen från vår
förkunnelse står vi på svag nytestamentlig grund. Omvändelse innebär att
vi är på fel väg bort från Herren, men istället vänder vi om och går tillbaka
till Herren. Omvändelse innebär att Jesus blir Herre i våra liv. Han leder
och vi följer, inte tvärtom.
- Paulus och gärningar (Gal 5:6, 22-25, Ef 4:17-5:20)
Paulus som var så tydlig på rättfärdiggörelse genom tro utan gärningar
talar trots allt mycket om goda gärningar. Faktum är att många av hans
brev har en teoretisk del i början och en praktisk del i slutet som består av
förmaningar till hur vi ska leva. Hur hänger det här ihop? Det är helt
enkelt så att våra egna gärningar inte alls duger för att vi ska kunna bli
rättfärdiga inför Gud. Vår rättfärdighet vilar uteslutande på vad Gud gjort
i Jesus Kristus, att det är Jesu rättfärdighet som tillräknas oss av bara nåd.
Men självfallet är det bra med goda gärningar. Gud har ju förklarat i
Bibeln vad som är gott och ont, rätt och fel. Han vill att hans barn ska bli
lika honom. Det var hans ursprungliga tanke med människan som han
skapade till sin avbild.
Så när Paulus talar om tro är det viktigt att se att han talar om en tro som
resulterar i goda gärningar: ”Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är
omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek”
(Gal 5:6).
Paulus talar om ett liv i Andens fullhet och kraft och beskriver Andens frukt
i oss som goda egenskaper som resulterar i goda gärningar (Gal 5:22-25).
I Ef 4:17-5:20 uppmanar Paulus till omvändelse från vårt tidigare liv till
att bli lika Herren. Han talar om vår gamla fallna syndanatur som om det
var smutsiga, trasiga kläder som vi ska ta av och stället ikläda oss den nya
människan som ska vara lik Gud. Mycket praktiskt och tydligt går han
sedan genom vad vi ska lägga av och vad vi ska ta på istället.
- Jakob och gärningar (Jak 2:14-20)
Vid första påseende kan vi få en uppfattning att det finns en motsättning
mellan Paulus och Jakob. Men om man inser att Jakob precis som Paulus
beskriver en tro som resulterar i goda gärningar så finns det ingen
motsättning kvar, inte ens när Jakob säger: ”Nu säger kanske någon: ’Du
har tro.’ - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan

gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att
Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.
Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är
död?(Jak 2:18-20).
SAMMANFATTNING
-

Människan är död i sin synd och förlorad
Människan kan inte rädda sig själv
Människan kan inte bli rättfärdig genom gärningar
Guds rättfärdighet är uppenbarad i Kristus
Kristus bar vår synd och skuld
Vi tar emot Kristus genom omvändelse och tro
Tron på Kristus resulterar i goda gärningar
Gud verkar genom sin Ande hela vägen

