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Var ännu ivrigare att göra er kallelse och

utkorelse fast! 2Petr. 1:10

Aposteln Petrus talar om kunskapen om Jesus Kristus
och att vi är renade från våra synder genom honom.
Att göra kallelsen och utkorelsen fast är att förvissa sig
om vad vi har genom Jesus.

De som är kallade och utkorade är alltså de, åt
vilka Gud ger kunskapen om Jesus som världens Frälsa
re. Ingen kan ta den kunskapen till sig utom genom
Guds Ande  trots att den erbjudes åt alla som hör. Av
naturen föraktar och förkastar vi alla den andliga kun
skap, som Gud erbjuder.

Eftersom kunskapen om frälsningen genom Jesus,
Guds Son, innebär evigt liv och salighet, bör vi ju vara
ivriga att få den klar för oss, inte förkasta den, inte för
vanska den eller glömma den.

Just genom kunskapen om Kristi verk för världen
uppenbarar Gud åt oss huruvida han har utvalt oss. Var
och en som av Guds ord har fått veta att synderna är oss
förlåtna genom Kristi död  och som håller fast vid det 
är utvald av Gud  till att få denna kunskap.



Kunskapen om frälsningen i Kristus är nämligen inte
lik jordisk kunskap, så att den kan ligga overksam.
Kristi kunskap har gudomligt liv i sig och innebär
evigt liv och salighet för den som har den.

Den som har kunskapen att han är frälst ge
nom Jesu försoningsgärning bör också bekänna att
Gud har utvalt honom eller henne. Genom den be
kännelsen ger vi nämligen Gud hela äran för fräls
ningen. Det är han som har tagit initiativet till vår
frälsning och som fullbordar den genom att ge evan
geliet åt oss.

Om du vet och erkänner att Jesus har med sitt
blod har betalt världens synder inklusive dina egna,
då är du utvald av Gud till evigt liv och salighet.

Om du däremot inte har kunskap om frälsning
en i Jesus Kristus, då må du följa aposteln Petrus' råd,
vara ivrig att få veta vad Gud har gett dig  och oss
alla  genom Jesu försoningsgärning. Då får du visshet
om att du är utvald av Gud.

På något annat sätt varken kan eller får någon
människa veta något om sin utkorelse till salighet. Jesus
är vägen också i det stycket. Må Gud ge oss alla kun
skapen om honom!




