
Dag 27 morgon

Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om! 
Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren,

ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.
Upp. 3:19,20

Han älskar oss för sin egen gudomliga kärleks skull, och därför har han inte lämnat oss åt oss 
själva utan tillrättavisar oss och tuktar oss genom sitt ord. Han tar ifrån oss vårt liv i denna 
världen d v s vår förtröstan på vår egen gudaktighet och helgelse och ger oss i stället den 
rättfärdighet och det liv som han har vunnit åt oss. Genom sin tuktan åstadkommer han själv 
hos oss den omvändelse som han uppmanar till, nämligen till tro på honom och hans gärning 
istället för tro på oss själva och våra andliga kvaliteter.

Att uppfatta evangeliet som ett personligt glädjebudskap, är att öppna dörren. Ett liknande 
uttryck är 'gör sinnesändring och tro evangelium'. Det senare uttrycket förklarar det första. 
Versen 3:20 misstolkas ofta. Man gör en mänsklig gärning av dörröppnandet. Men det är 
evangeliets kraft, Jesu röst, som öppnar hjärtats dörr. Det bara heter formellt att 'vi tror', fast 
det är Guds Ande i evangeliet som både åstadkommer tron och håller den vid liv. Före 
evangeliets verk är människan andligen död och öppnar ingen dörr.

Vid måltiden med Kristus är det inte vi som serverar honom våra andliga meriter, utan han 
som ställer fram för oss sina himmelska rätter: sig själv, sin kärlek och allt vad han har 
förvärvat åt oss genom sitt lidande och sin död. Men han tillägger också till sist 'och han med 
mig'. Vad vi ger åt honom står i ett annat bibelord: 'Åkalla mig i nöden, så ska jag hjälpa
dig  och du ska prisa mig'. Ps. 50:15. Han hjälper och vi tackar. Den som inser vad hans hjälp
betyder, kan inte låta bli att prisa honom.

Tack, Jesus, för att du med ditt evangelium tvingar oss att öppna vårt hjärtas dörr, så att du 
kan komma in till oss med dina gåvor!


