
Dag 18 Morgon

Om någon hör min röst och öppnar dörren,

skall jag gå in till honom och hålla måltid

med honom. Upp. 3: 2021

Alla har vi av naturen vårt hjärtas dörr stängd för
det himmelska. Vi vill inte öppna hjärtat för det och
vet inte heller hur hjärtas dörr ska öppnas.

Men hjälpen kommer genom Jesu ord  rakt
igenom den stängda dörren. Hans ord har makt att
tränga in i vårt medvetande. Och när detta av Guds
nåd händer, då far vårt hjärtas dörr strax upp på
vid gavel. Vi har inte kraft att stå emot den gudom
liga sanningen om nåd och förlåtelse. Att uppfatta
innehållet i Jesu budskap innebär att han kommer
in till oss, eftersom han själv är Ordet.

Att höra Herrens röst betyder innebär liv. Han
kallar oss genom profeten och säger: 'Hör, så får er
själ leva!' Bara lyssna stilla till vad han har gjort för
dig till din frälsning och salighet. Din frälsning är be
redd och färdig och redan given åt dig. Ditt fängelses
dörr är redan öppnad och syndens bojor är sönderslit
na genom hans lidande och död i ditt ställe.



Det behövs inga förberedelser för den festmåltiden
från vår sida. Vi skulle inte heller hinna förbereda
oss, eftersom måltiden börjar redan i och med att vi
hör Jesu röst. Hans ord är nämligen detsamma som
hela det dukade bordet med himmelska rätter. Han
har med sig allt som behövs. Vi har ingenting i vårt
fattiga hjärtehus, men han har allt.

Jesus bjuder på sig själv, sin kropp, som han har
utgett i döden för oss, och sitt blod, som han har låtit
rinna till betalning för vår synd. Att som dödsdömd
syndare höra att Herren Jesus har dött i vårt ställe är
detsamma som att njuta Guds himmelska festmåltid.
Något större och underbarare finns inte.

Här bjuds oss Guds nåd
genom Frälsarens blod
som fri och helt oförtjänt gåva.
Här får vi fritt dricka
ur frälsningens flod
och därför blott tacka och lova
Gud Fader och Jesus, vår broder.




