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FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT - Herrens moder.
I gamla testamentet hittar vi grunden, för vår västerländska lagstiftning:
10 Guds bud. Dessa bud är en del av lagen som gällde för israels folk.
Gamla testamentets lag kan delas upp i två delar:
1. Lag som föreskriver hur vi skall uppföra oss.
• Först hur vi skall uppföra oss mot Gud
• Därefter hur vi skall uppföra oss mot varandra.
2. Den andra delen av lagen, innehåller föreskrifter om offer. Hur ett
oskyldigt djur offras, som försoning för människans misstag.
Denna offerlag har upphört! Det skedde när Guds egen son lät sig offras.
Utstod dåtidens värsta form av lidande och död i ett slutgiltigt offer. Jesus
sonar fullständigt, mina och dina misstag med sin kropp. Oskyldiga offerdjur har ersatts med en oskyldig Guds son.
Något större offer går inte att frambringa!
Det är denna offerlag – inte 10 Guds bud!- som Paulus syftar på, i söndagens episteltext. Jag läser dess inledande meningen:
Rom 10:4 Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli
rättfärdig.
När vi bryter mot Guds lag då syndar vi. Synd medför Guds vrede. Men,
Gud ser också, att ondskan förleder mej och dej till att synda. Gud hatar
ondskans gärningar, men älskar dej och mej. Därför har vi fått följande
evighetslöfte:
Rom 5:8-9 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för
oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom
hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden
Alltså, innan jag och du insett att vi syndat, sträckte Gud ut handen. Du
och jag behöver bara öppet erkänna att vi är beroende av Jesu försoning.
Då är Jesu försoning giltig för dej och mej. Följande löfte är grundläggande:

Rom 10:9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.
10 Guds bud är fullt ut gällande i vår tid. Som en del av sin lag, har Gud
gett oss ett förtydligande av 1:a budet:
5 Mos 18:10-12 Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller
sin dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare, svartkonstnär eller trollkarl, ingen som ägnar sig åt besvärjelser, som rådfrågar de dödas andar
eller spådomsandar och söker vägledning hos de avlidna. Herren avskyr
alla som gör detta, ...”
Gud har förbjudit oss att rådfråga dödas andar. Att söka vägledning hos de
avlidna.
Vi får prisa Jesu mor Maria, för att hon antog sin uppgift att föda Guds
son. Men, Maria är en död och avliden människa. Att tillbe döda ting - eller en död människa - är avgudadyrkan. Vi bryter mot första budet, genom
att vi ber till någon annan än Gud! Det finns bara en Gud, en försonare, en
förmedlare!:
1 Tim 2:5 Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor,
människan Kristus Jesus,
Om vi medvetet bryter mot Guds lag, ådrar vi oss Guds vrede. När vi ångrar oss, möter vi hans barmhärtighet. Så här beskrivs Guds personlighet:
PS 103:8-11 Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på
kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för
evigt.Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans
nåd över dem som fruktar honom.
Med de reflektionerna tar vi del av kommande söndags evangelium:
Luk 1:46-55 Då sade Maria: »Min själ prisar Herrens storhet, min ande
jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter
den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande
med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,

han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, och
han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, och
rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.«

