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Frälsarens förbön
När Jesus hängde på korset bad han: ”Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de
gör”. Vart han än såg var det människor som var ondskefulla och grymma,
fulla av hat och hån, oförstående och dömande. Men ändå älskade han dem
och sade: ”Fader förlåt dem”.
Jesus hade Faderns kärlek i sitt hjärta och förblev i kärleken, den förlåtande
och självutgivande. Frälsarens förbön har aldrig upphört, i dag sitter han på
Faderns högra sida och manar gott för oss. Han sviker dig aldrig.
1 Joh. 2:2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan
också för hela världens.
Joh 3:16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var
och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte
sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst
genom honom.
När Stefanus blev stenad bad han: ”Herre ställ dem inte till svars för denna
synd”. Vid Jesu kors stod också Jesu mor och den lärjunge som han älskade.
Jesus visade omsorg om sin mor och sade till Johannes: ”Se din mor” och till
Maria ”Se din son”, med andra ord: ta hand om varandra. Men Jesus dog
också för dem, de behövde en frälsare.
Det fanns två andra brottslingar som var uppspikade på korsen. Den ena
hånade Jesus och sa: ”Om du är judarnas konung hjälp dig själv”. Men den
andre sa: ”Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike”och Jesus svarade
honom: ”Amen säger jag dig, i dag skall du få vara med mig i paradiset”. Till
sist sa Jesus: ”Det är fullbordat”. Vad var det som var fullbordat, jo att Jesus
hade tagit hela världens synder på sig. När vi tar emot det han gjort för oss
på Golgata får vi hans frid.

