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Lev av tro – när du är svag

Frid med Gud
Rom 5:1-5

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår
Herre Jesus Kristus. 2Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi
nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3Men inte bara det, vi
jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod,
4tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5Och det hoppet bedrar oss inte, ty
Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har
gett oss.

5:5. Guds kärlek, den kärlek som Gud har älskat oss med, är en
kärlek som ger till oss och påverkar oss till handling (2 Kor 5:14).
Den betecknar allt som Gud har gjort och kommer att göra för oss
(jfr Rom 8:35).

Förklaringen av nåden
Rom 5:6-11 Medan vi ännu var svaga (asthenes) dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden
var inne. 7Knappast vill någon dö för en hederlig människa --- kanske vågar
någon gå i döden för den som är god. 8Men Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9När vi nu står
som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom
honom bli frälsta från vredesdomen. 10Ty om vi, medan vi var Guds fiender,
blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då
inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. 11Men inte bara det,
utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har
tagit emot försoningen.
Mark 14:38

Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt (asthenes).’’

1Kor 1:27

Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och
det som för världen var svagt (asthenes) har Gud utvalt för att låta det starka stå där med
skam,

Heb 7:18

Så upphävs ett tidigare bud, eftersom det var svagt och till ingen nytta. 19Lagen åstadkom ju
inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit, och genom det träder vi fram inför
Gud.

KOPPARORMEN – Se på JESUS

FÖRSONING I ett personligt-etiskt gudsförhållande som det bibliska, blir den konflikt som synden skapar i
förhållande till den helige Guden en skuldkonflikt som leder till döden och som därför kräver sin lösning. I
annat fall går syndaren under i mötet med Guds vredesdom, Jes 6:3---7. Försoning med Gud, återupprättelse
av den genom synden brutna gudsgemenskapen, kan endast ske genom försoning, att skulden sonas, dvs ett
ställföreträdande strafflidande äger rum. Soning sker genom att oskyldigt liv offras för att återlösa, friköpa
den skyldige.

Livets Andes lag Det är bara Guds Ande som kan förverkliga de
möjligheter som kap 6 visar på, och övervinna de ”omöjligheter”
som kap 7 talar om. Det nya livet kan inte förverkliga sig självt, det
kan bara ske genom Guds Ande.
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Guds vrede kan definieras som Guds reaktion (affekt) och aktion (straffdomar) mot allt som kränker hans
heliga väsen (synden). Guds vrede är en helig vrede,
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Rom 8:1

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2Ty livets Andes
lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3Det som
var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det
gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det
yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4Så
skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.
Rom 8:1. TR ”Därför finns det alltså ingen fördömelse för dem som
är i Kristus Jesus, de som inte vandrar efter köttet, utan efter
Anden.”

5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de
som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. 6Köttets sinne är död,
men Andens sinne är liv och frid. 7Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det
underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8De som följer sin
syndiga natur kan inte behaga Gud.

Guds barns liv i Anden
9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i
er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.
Rom 8:15

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni
har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ’’Abba! Fader!’’ 16Anden själv
vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17Men är vi barn är vi också arvingar,
Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för
att också bli förhärligade med honom.

Rom 8:24

Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre
något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25Men om vi hoppas
på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Ef 1:7

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på
grund av den rika nåd

Ef 2:4-10

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5också när vi
ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans
med Kristus. Av nåd är ni frälsta. 6Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss
med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7för att i kommande tider visa
sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8Ty av nåden är ni
frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9inte på grund av gärningar,
för att ingen skall berömma sig. 10Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda
gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Jak 1:2

Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags
prövningar. 3Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er
uthålliga. 4Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är
fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.
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18Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den
härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.
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Ett liv i Guds vilja
1Pet 4:1-2

Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma
sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, 2så att han den tid som
är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

Fullbordad gärning- fullkomlig?
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Matt 5:43-48 Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. 44Jag
säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. 45Då är ni er
himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter
det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46Ty om ni älskar dem som älskar
er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? 47Och om ni hälsar
endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar
det också? 48Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

