Leder alla vägar till Rom? Leder ens alla vägar till Mariehamn?
Naturligtvis inte. Jag hör ofta att alla religioner leder till samma Gud,
men även där måste jag faktiskt säga ett tydligt nej.
Jag kan naturligtvis inte gå in på alla religioner här, utan jag vill
fokusera på Jesus Kristus som totalt har förvandlat mitt liv.
Jesus säger att ”Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen
kommer till Fadern utom genom mig”. Någon har sagt att
kristendomen inte är en religion utan en relation!
I boken ”Jag mötte Jesus - bekännelser av en motvilligt troende”
skriver journalisten Charlotte Rörth om hur hon som ateist plötsligt
fick ett möte med Jesus när hon besökte en kyrka i Spanien. I boken
beskriver hon hur detta påverkade henne och hur hon forskar och
försöker förklara denna livsförvandlande händelse.
Vi har nyligen firat påsk där Jesu död och uppståndelse är i
centrum och jag har också mött den levande Kristus. Han är inte död
han lever!
När Jesus på korset uttalar ”Det är fullbordat”, betyder att han i sin
kropp betalat priset för alla människor genom sitt blod och att det nu
är möjligt för var och en att komma tillbaka till Gud genom att tro på
Jesus Kristus som frälsare.
Han har besegrat ondskan och det går inte att få sina synder
förlåtna på annat sätt än genom att ta emot den från honom som
betalat priset och som ger förlåtelsen av bara nåd.
Det är alltså ett personligt beslut som ska till för att den egna
relationen med Gud ska bli verklighet. Ett eget beslut, att säga ja till
honom som älskar dig så mycket att han gick i döden för din skull.
Där i bekännelsen när du erkänner din egen ofullkomlighet och
bjuder Jesus in i ditt hjärta blir kontakten med Gud återupprättad
och du får frid.
Så det finns bara en väg som leder till Gud och den går genom
Jesus Kristus. Låt oss vandra på den vägen!
Fridshälsningar Niclas & Elisabeth!

