Dag 20

Afton

Jag har bett för dig, att din tro inte ska bli
om intet. Luk. 22:32
Detta sade Jesus till lärjungen Petrus, när denne i hög
mod försäkrade, att han aldrig skulle förneka sin mäs
tare. Jesus visste att Petrus inte skulle kunna hålla sitt
löfte utan falla grovt och komma i stor ångest för den
saken. Därför har Jesus bett för honom och säger det
till honom, för att han skulle komma ihåg det och
inte tappa hoppet om Jesu förlåtelse och falla i miss
tröstan när det händer.
Jesus kom ihåg Petrus och tänkte på honom
också mitt under sitt lidande. Petrus var den förste som
han skickade en särskild hälsning till efter sin uppstån
delse.
Jesus känner alla sina egna som tror på honom.
Han har särskild omsorg om alla som har misslyckats i
sitt gudsförhållande och känner sorg i sitt samvete. Han
har bett för dem alla, att deras tro inte ska gå om intet.
Han följer dem med sitt evangelium och lämnar ingen
ensam i sin sorg.

Därför heter det också: ”Saliga är de som sörjer, ty de
ska bli tröstade.” Det heter om publikanen som kom
till templet och i stor vånda utropade: ”Gud, förbarma
dig över mig syndare!” att ”han gick hem rättfärdig.”
Luk. 18:13,14. Det fanns inte längre någonting hos pub
likanen som hindrade honom att bli föremål för Guds
barmhärtighet. Hans andliga självförtroende var kros
sat, och Gud tillräknade honom Kristi rättfärdighet.
Vår kännedom om våra synder och vår sorg över
dem varierar med livet. Inte var Petrus heller alltid i
sjup syndanöd. Tvärtom var han ganska kavat emel
lanåt. Men han hade av Guds nåd alltid tron kvar på
sin Mästare.
Guds nåd är inte beroende av vår syndakän
nedom eller ånger. Nåden är alltid lika stor och alltid
gällande för alla människor. Den har sin grund i Jesu
fullbordade frälsningsverk. Vi får lita på den.
Men tron ska prövas, för att det ska bli up
penbart huruvida den är grundad i Kristi fasta evange
lium eller om den är bara vårt eget ofullkomliga verk.
När den prövningen kommer, har vi bara evangeliet
att fly till. Men Jesus är i sitt evangelium lika verkligt
som han var med Petrus under hans prövningsdagar.
Jesus står trofast vid sitt ord och sina löften.

