Dag 17

Afton

Att tro på evangelium är inte en gärning från vår sida.
Gud ger tron som en ren gåva. Han ger den via den
kraft som finns i evangeliet.
Evangeliet ska tas emot direkt utan några förbe
redelser från vår sida. Hur skulle vi egentligen kunna
förbereda oss, vi andligen döda? Vi har liv bara i tron
på evangeliet om Guds nåd.
Evangeliet ger oss allt, väcker oss till liv, om
vänder oss från vår fiendskap mot Gud till hans vän
ner och gör oss till hans barn.
Men vem av oss kan efterkomma uppmaningen
att tro evangeliet? Att tro på evangeliet om oförtjänt
och heltäckande nåd är ju att förneka sig själv och
sina egna verk, att erkänna, att vår omvändelse och
tro är helt Guds verk. 1 Kor. 12:6. Fil. 2:13.
Att tro evangeliet är att få se, att allt är redo för
oss  redan före vår tro. Vad skulle vi annars ha att tro
på, om vi inte var frälsta utan vår egen bristfälliga tro?

Vi har hela frälsningen och saligheten fullständig och
färdig i evangeliet. Där ingår också all nödig fromhet,
helighet, omvändelse, överlåtelse till Gud och tro.
Den som tror detta är därmed omvänd, har re
dan den rätta och sanna tron och all rättfärdighet, he
lighet och fromhet som Guds gåva. På det sättet be
hålls evangeliet rent och gudomligt för oss, rent från
mänskliga tillägg från vår sida.
Evangeliet behåller sin kraft endast om det får
vara rent, inte till någon del grundat på vad vi från vår
sida kan åstadkomma, utan grundat enbart på Guds
domslut vid Kristi uppståndelse, domslutet som säger,
att allt som hör till vår frälsning är fullbordat genom
Kristi död. Den som tror detta är redan frälst och salig.
Nu får i tro du vila blott
i både fröjd och nöd
vid detta verk, ty allt är gott
igenom Jesu död.
Men att här lägga något till
är att sig själv bedra,
ty Jesus ensam äras vill.
Lov, pris, halleluja!
Sionsharpan 209:5,6

