
Dag 11 Afton

Saliga är de som tror, fastän de inte ser.

Joh. 20:29

Det händer ibland, att Gud ger sig till känna genom
ting som vi kan se med våra ögon och ta på med våra
händer. Han visade sig också direkt genom Jesus,
som vandrade omkring bland människorna.

Men det jordiska seendet och kännandet är in
te tillräckligt för att ge tro på Gud. Judarna trodde ju
inte, fastän de såg Jesus göra många under, sådana
som bara en allsmäktig Gud kan göra. Joh. 12:37.

Ja, hur kan vi veta när något är Guds verk eller
om det är djävulens bedrägeri? Tron behöver en dju
pare kunskap än den man får av att känna och se.
Den djupare kunskapen finner vi i de heliga skrifter
na, i bibeln som är Guds ord. Endast i kontakt med bi
belordet får vi tron på Gud.

Men bibelordet ska tas på allvar. Om judarna
hade tagit skrifternas förutsägelser om Jesus på allvar
utan att tolka om dem till egen fördel, då hade de för
stått att Jesus är den Frälsare, som utlovades i gamla
testamentet.



Jesu lärjungar hade svårt att känna igen Jesus efter
hans uppståndelse. Hade han verkligen uppstått från
de döda? Vi såg ju honom dö och bli begraven. Är det
verkligen han som nu står här? De fattade ingenting
förrän han gick igenom de gamla profetiorna med
dem, där det var förutsagt att han skulle lida och dö
och sen uppstå.

Så måste också vi hålla oss bara till det skrivna
gudsordet. Guds Ande, som bor i det, ger oss tron.
Guds Ord är nämligen inte en lära som andra läror,
utan det har en verksam kraft i sig, som är Guds egen
Ande.

Om Gud sen, när vi väl har fått tron genom
hans ord, vill ge oss också yttre tecken på sin makt och
närvaro hos oss, då stadfäster han genom tecknen den
tro som vi redan har fått. Mark. 16:20.

Men saligheten finns i det fördolda, i det rike
som är ovantill. Jesu rike syns inte, fast det är fullt verk
ligt. Det är också evigt bestående  i motsats till annat
som man ser med ögonen och som ska försvinna.




