Kristendomens viktigaste budskap
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Gud älskar oss människor och vill ha en
personlig relation till oss var och en. Han
har skapat oss till sin avbild och gett oss
uppdraget att tillsammans med honom ta
hand om den här världen.

När vi märker att någonting fattas i våra liv
– att vi inte upplever våra liv som så rika och
meningsfulla som vi skulle önska – försöker
vi på olika sätt att söka oss fram till det vi
saknar. Genom andliga övningar, goda gär
ningar, religioner och filosofier försöker vi
bygga broar till den Gud som vi alla längtar
efter. Problemet är bara att vi aldrig kan nå
ända fram. Gapet mellan oss och Gud är för
stort.
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Gud vet att vi människor inte kan nå fram
till honom på egen hand. Därför valde Gud
att själv bli människa genom Jesus Kristus.
Jesus levde ett helt och hållet syndfritt liv,
och när han dödades på korset tog han
på sig straffet för den ondska som vi hade
släppt in i den här världen. Jesus besegra
de syndens, dödens och djävulens makt.
Därför behöver synden inte längre skilja oss
från Gud. Korset är den bro som överbryg
gar gapet mellan oss och vår Skapare! Om
vi ber Gud om förlåtelse kan vi på nytt leva
i gemenskap med honom, precis som han
från början hade tänkt!
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Men i stället för att hålla oss till Gud och
hans Ord valde människan att försöka kla
ra sig själv utan honom. Det var så synden
kom in i världen. Synd handlar inte främst
om enskilda handlingar som vi gör. En
mer grundläggande beskrivning av Gud
och hans vilja. Det är därför som synden
har gjort att ett gap har uppstått mellan
oss och vår Skapare.
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Hämtat ur materialet PaX – fyra samlingar om kristen tro av Olof Edsinger (Credo 2004).
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