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Det som är omöjligt för människor är

möjligt för Gud. Luk. 18:27

När Jesus förklarade för sina lärjungar, att det är lätta
re för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en
rik att komma in i Guds rike, undrade dessa vem som
då kan bli frälst. Jesus hänvisade då till Guds möjlighe
ter.

Vi människor fäster vårt hjärta vid jordiska ting,
älskar dem i stället för honom som har skapat dem och
gett oss dem. Vi håller dem för rikedomar, fast de är
förgängliga ting.

Men framför allt har vi oss själva och vår egen
klokskap till avgud likt fariséer och skriftlärda, som för
kastade Kristus och hans himmelrike.

Vi är andligen som kameler, stora i tron på oss
själva och våra egna möjligheter att klara oss ifråga om
rättfärdighet och andliga kvaliteter. Vi jämför oss med
varandra och försöker vara någotsånär goda och öd
mjuka och mänskligt kärleksfulla. Inget ont i att försö
ka vara god, men det räcker inte inför Guds ansikte.



Också vår strävan att själv försöka uppnå rättfärdig
het är värd fördömelse, eftersom vår strävan härrör från
ett egoistiskt sinne, som är fientligt mot Gud och hans
nådeerbjudande.

Gud vill ge hela frälsningen med rätt till Guds
rike och barnaskap hos honom som fri gåva. Men vik
inte komma in genom nådens nålsöga, eftersom vi då
nödgas erkänna oss som brottslingar och ge slaget för
lorat. Vi kan inte gå emot vår egen natur, som far ef
ter egen framgång och ära.

Vi är dömda till förtappelse, om inte Gud med
sin allmakts möjligheter griper in och genom sitt mäk
tiga ord föder oss på nytt till ett andligt liv och ger oss
ett nytt sinne, som erkänner sanningen.

Guds ord är skarpare än något svärd och förmår
alltjämt skapa nytt på samma sätt som vid den synliga
världens skapelse. Det är oss till välsignelse och sa
lighet, när Guds ord tränger igenom vår själ, så att vi
måste erkänna den bittra sanningen om oss själva, att
vi är fördärvade av synd. Gud lämnar oss nämligen inte
där, utan ger oss också sin nåd genom Jesus Kristus.




