Dag 16

Morgon

Om någon förblir i mig, och jag i honom,
bär han rik frukt. Joh. 15:5
Jesus är vinstocken med evigt liv. Grenarna är vi som
genom dopet och Guds ord har blivit inympade i ho
nom. I Jesus finns den livgivande saven med synder
nas förlåtelse genom hans utgjutna blod. Denna and
liga sav flyter ständigt ut till grenarna när evangeliet
förkunnas och tas emot.
Dit saven kommer, där verkar den andlig frukt.
Och frukten är vår bekännelse om Jesu nåd och fräls
ning, som vi har fått del av.
Ibland talar man om att Jesus bor i oss. Men
han bor i oss bara när vi befinner oss i hans ord d v s
håller fast vid det. Han är nämligen ett med evan
geliet, bibelns lära. Vi kan inte samtidigt säga, att vi
har Jesus eller tror på Gud, om vi inte tror allt som
Gud säger genom Jesus och hans tjänare, apostlarna
och profeterna.
Om vi förvränger eller förkastar Jesu ord, är
vi inte längre kvar i honom och inte heller han i
oss. Och då kommer ingen rätt frukt.

Den goda och rätta bekännelsen lyder: Jag är en för
dömelsevärd syndare, men jag är benådad och frälst
genom Jesu verk på Golgata och jag har för Jesus skull
en nådig Fader i himmelen och ska ärva saligheten.
Den sortens frukt vill Fadern ha på sin vinstock.
Om en sådan bekännelsefrukt säger Jesus, att Fa
dern förhärligas genom den. Den blir till ära åt Gud, ef
tersom den goda frukten är helt och hållet hans verk
genom Ordet och Anden.
Ingen människa kan av sig själv bära en sådan
frukt. Ingen vill av sig själv erkänna sig som en brotts
ling, som behöver nåd. Och utan Guds Andes under
visning vill ingen heller tro, att en annan har sonat vå
ra synder och frälst oss färdigt för himmelen.
Det är ett under var gång någon kommer till en
sådan tro och det växer fram en sådan bekännelse. Det
är bara vinstocken Kristus med sin livgivande sav med
syndernas förlåtelse som kan åstadkomma detta.
Må ditt ord om blodet röda,
Jesus, till mitt hjärta flöda,
och den goda frukten bära,
att bekänna blott din lära.

