
Dag 15 Morgon

Om någon vill följa mig, skall han förneka

sig själv. Mark. 8:34

Att följa Jesus är något helt annat än vad vi männis
kor tänker att det är. Goda gärningar i allmänhet är
inte det som Jesus här frågar efter. Sådana kan göras
också i ett självgott sinnelag, då man innerst strävar
efter egen berömmelse inför Gud. Jesus avser här hjär
tats rätta förhållande till Gud.

Att följa Jesus är att förneka, avstå från och inte
alls räkna med sig själv eller några egna gärningar. Vi
får inte ens räkna med själva efterföljandet.

Ett sant Jesu efterföljande är nämligen ett heligt
Guds Andes verk, som vi människor inte kan åstadkom
ma, eftersom vi i tankar ord och gärning är idel synda
re. Allt vad vi gör, är syndbefläckat och kan inte räknas
som sann Jesu efterföljd.

Alltså säger Jesus här, att det är omöjligt för oss män
niskor att följa honom på ett rätt sätt. Men lösningen finns i
ett annat Jesu ord: Det som för människor är omöjligt, är
möjligt för Gud. Guds Ande griper oss genom evangeliet
och åstadkommer i oss ett sant efterföljande av Jesus.



I detta Andens verk i oss har vår mänskliga och köttsliga
vilja ingen del.

Att följa Jesus innebär att gå efter honom, inte
före. Han har gått före oss till Fadern – bärande vår syn
daskuld. Han tog dess straff och tvådde oss rena från den.
Och nu får vi gå efter honom i spåren av hans verk.

Att gå efter Jesus är att tro evangeliet om allt vad
han har efterlämnat åt oss efter fullbordat frälsningsverk.
Han har inte bara gottgjort vad vi har brutit, utan han har
också uppfyllt Guds lag i vårt ställe.

Vår rättfärdighet genom hans verk innebär, att alla
nödiga goda gärningar redan är gjorda för vår rättfärdig
het och eviga salighet. Vi varken behöver eller får längre
anstränga oss med goda gärningar i det syftet.

Men genom tron på evangeliet får vårt liv en an
nan inriktning. Evangeliet ger oss lust att verka till Jesu
ära, inte för vår egen. Vi vill göra vad som är välbehag
ligt för Gud.

Men detta nya Andens sinne behöver daglig
uppmuntran genom evangeliet. Det får sin näring
från Jesu kärlek. Ty ”kärleken består inte i att vi har
älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin
Son till försoning för våra synder.” 1 Joh.4:10.




