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Morgon

Jag är viss om, att varken liv eller död
skall kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus. Rom. 8:38,39
Guds kärlek är varken kraftlös eller overksam. Den har
redan uträttat allt som behövs för vår salighet och är
alltjämt verksam för vårt bästa. Paulus sammanfattar
här allt som angår vår frälsning och salighet. Han vet,
att allt är i sin ordning för dem som Gud älskar.
Och Gud älskar hela världen. Joh. 3:16. Därför bör
vi alla likt Paulus lita på Kristi gudomliga kärlek, först
och främst ifråga om vad den redan har åstadkommit
för oss: betalt vår syndaskuld och gjort oss rättfärdiga
inför Gud.
Vi får tro och bekänna Kristi kärlek genom att prisa
oss själva saliga i honom och hans verk. Vi får fri
modigt säga, åt såväl oss själva som åt andra: "Kris
tus har genom sitt offer gjort mig ren, rättfärdig och
helig. Och i dopet har jag fått detta bekräftat av Gud
genom att han har fött mig till sitt barn och till del
aktighet av alla de himmelrikets gåvor, som Kristus
har vunnit åt mig."

Sedan är Kristi eviga kärlek också en garanti för att
jag inte går förlorad utan blir evigt salig.
Det är Guds vilja, att vi på detta sätt ska sätta
all tro och lit till Kristus, att han för det första genom
sin offerdöd har gjort allt som behövs för vår fräls
ning och sedan att han bevarar oss i tron genom sin
Ande och sitt Ord.
När vår frälsning från början till slut är så helt
Guds verk i Kristus, har vi ingen anledning att tvivla
eller misströsta angående vår eviga salighet.
Det ligger ju inte i vår egen makt att hålla oss va
kande i tron. Det gör Gud med sitt ords makt genom evan
geliet. Jag är en avfälling som alla människor och faller i
tvivel så snart jag inte ser min Frälsare för min tros ögon.
Därför kan jag varken lita eller hoppas på mig
själv och min förmåga, utan jag måste med Paulus förli
ta mig enbart på Guds kärlek i Jesus Kristus. Och jag ska
inte komma på skam, ty Gud är trofast, så att han håller
sina löften och bevarar dem som hoppas på honom.
Jag vet var jag min styrka har.
Den vilar uti Guds försvar
och trotsar själva döden.
Sionsharpan 270:1

