
Dag 26 Morgon

Om ni inte blir som barn, kommer ni inte

in i himmelriket. Matt. 18:3

Jesus talar här om Guds rikes inre ordning. Vi männis
kor är Himlafaderns barn. Vi är små likt spädbarnen
som Jesus tog i famn och framställde som exempel för
oss. Vi förmår inte göra annat än vara föremål för hans
omvårdnad. Den som vill vara större än så och försö
ker bistå Fadern med något ifråga om vår frälsning gör
bara illa.

Av naturen är vi benägna att anse oss vuxna ifrå
ga om andliga ting. Vi vill nödvändigt ha bestämman
derätt över vårt kommande in i Guds rike. Vi vill fästa
vår tro på vår egen goda vilja att bli bättre människor
och på vårt eget beslut att vända oss till Gud. Vi förstår
inte att vi som andligen döda inte kan vända oss vare
sig hit eller dit. Hur vi än försöker omvända oss är vi
alltjämt kvar i vårt själviska och gudsfrånvända sinnelag.

På grund av att vi är syndare är vi hjälplösa ifrå
ga om vår frälsning in i himmelriket. Vi kan inte bedö
ma rätt hur vi själva ser ut inför Guds lag och vi kan
inte själv göra något åt vårt tillstånd. De som själv
försöker ställa sig rättfärdiga inför Gud hopar bara



högmodssynder på sig och blir förhärdade fariséer.
Vi behöver bli medvetna både om vårt tillstånd

som syndare och om vad vi är i Kristus, så att vi förstår
att inte vända ryggen till Kristi nåd utan accepterar den
i tro som redan given och gällande.

Guds rikes ordning är nämligen den, att Gud
själv gör allt för oss  för sin egen kärleks skull. Han bar
och borttog våra synder, och han bekräftar sin nåd åt
oss genom att uppta oss var och en i sitt fridsförbund
och som sina egna barn. Sedan förkunnar han detta för
oss genom sitt evangelium och behåller oss med dess
kraft i tron intill änden.

Han utför allt. Vi är bara föremål för hans hand
lande och får därför tacka och prisa honom. Ja, inte ens
ett tacksamt mottagande krävs av oss: Han ger oss gläd
jen och tacksamheten i hjärtat genom sitt evangelium om
nåd och förlåtelse.

Hjälp mig, Gud, att helt ta fasta
på vad du har gjort för mig
och allt eget från mig kasta
och förtrösta blott på dig!
Hjälp mig minnas, Fader kär,
att ditt barn jag alltid är.




