
Dag 16 Afton

Förbli i mig, så förblir jag i er! Joh. 15:4

En gren som är skild från vinstocken bär ingen frukt,
den torkar bort. Många människor har genom dopet
i Guds namn blivit inympade i Jesu vinstock, men de
har blivit skilda från stocken och vissnat bort ge
nom otro eller villolära.

Att vara kvar i vinstocken Jesus är att vara
kvar i Jesu lära. Redan ett litet tillägg till eller ett
borttag från hans lära skiljer oss från honom. Vi
måste ta honom direkt på orden och hålla honom
trovärdig, så att vi litar på hans ord.

Jesu lära är enkel: Vi är frälsta från våra syn
ders skuld genom hans död och därigenom gjorda
rättfärdiga, heliga och dugliga för himmelen.

Men våra försök att lägga till och ta bort
något från Jesu lära är otaliga: ”Vi måste själv först
ångra oss och avgöra oss för Gud, lägga bort våra
synder, vara fromma si och så o s v – innan Jesu
verk kan gälla för oss personligen.”



Ändå var det just för syndare som Jesus dog, inte
för gudfruktiga, inte för de redan rättfärdiga och
fromma. Ja, han dog för sina fiender, som varken
kunde eller ville omvända sig.

Han frälste alla människor utan undantag,
eftersom alla var helt fallna i synd och fördärvade,
så att de måste frälsas av ren nåd och barmhärtighet.

Vi kan inte kräva, att vi med mänskligt för
stånd ska kunna förstå Jesu lära. Den är så mycket
högre än våra tankar som himmelen är hög över
jorden.

Vi kan inte heller anpassa Jesu lära till våra
mänskliga uppfattningar. Många försöker göra det
och far vilse. Vi måste tro den.

Håll mig, Jesus, fast vid dig,
alltid trogen vid din lära.
Må dess kraft uppfylla mig
att den goda frukten bära,
som är att ge dig all ära.




