
Skyldig inför Gud! 

"Vi har alltså skyldigheter, bröder” Rom 8:12 

Som Guds skapelser, har vi alla skyldigheter mot honom. Skyldighet 
att lyda honom med all vår kropp och själ och kraft. Efter att ha 
brutit hans bud, som vi alla gjort, fick vi skyldigheter mot hans 
rättvisa, och blev skyldiga honom en obetalbart stor summa. Men 
en kristen kan trots detta säga att han inte är skyldig Guds rättvisa 
någonting, eftersom Kristus har betalat den skuld hans folk var 
honom skyldig; Av denna anledning är den troende skyldig honom 
ännu mer kärlek. Jag har skyldigheter mot Guds nåd och förlåtande 
barmhärtighet; men jag är inte skyldig hans rättvisa något, för han 
kommer aldrig att anklaga mig för en skuld som redan betalats.  

Kristus sade, "Det är fullbordat!" och tillkännagav, att alla hans folks 
skulder var utplånade för alltid från minnesboken. Kristus, har till 
det yttersta, uppfyllt den gudomlig rättvisan; kontot har reglerats; 
anklagelseskriften är fastspikad på korset; kvittot lämnat, och 
ingen av oss är skyldiga Guds rättvisa något längre. Men ändå, trots 
att vi inte är gäldenärer till vår Herre i den meningen längre är vi 
tio gånger mer skyldiga inför Gud än vi någonsin tidigare varit. Käre 
kristen! Stanna upp och fundera en stund. Vilka skyldigheter har du 
inte mot den gudomlig suveräniteten! Hur mycket är du inte 
skyldig den självuppoffrande kärleken, då han utgett sin egen Son 
för att dö för dig. Fundera på hur mycket du är skyldig hans 
förlåtande nåd, i vilken han efter tio tusen förolämpningar ändå 
alltid älskar dig så oändligt. Tänk på vad du är skyldig hans makt; 
hur han har dragit upp dig från din död i synden; hur han har 
bevarat ditt andliga liv; hur han har bevarat dig från att falla; och 
hur, även om tusen fiender har drabbat dig, du har kunnat hålla dig 
på vägen. Tänk på vad du är skyldig hans oföränderlighet. Även om 
du har ändrat dig tusen gånger, han har inte ändrats en enda. Du 
står så djupt i skuld till Gud som du någonsin kan stå mot alla hans 



egenskaper. Du är skyldig Gud dig själv, och allt du har av resurser 
som ett levande offer, och detta är bara en helt rimlig tjänst.” 

Morgon och Afton


