Dag 21

Morgon

Kämpa för att komma in genom den trånga
porten! Luk. 13:24
Vad menar Jesus? Vi har ju fått lära oss, att han har
kämpat färdigt för oss, så att vår syndaskuld är betald
och Gud är nöjd. Vi har fått Guds rike, syndernas
förlåtelse och det himmelska barnaskapet till skänks
genom hans död och är redan intagna i Guds rike
genom dopet. Vad finns då att kämpa för?
Visst är allt färdigt. Men denna kamp gäller
inte det, utan det är fråga om en kamp för vår egen
visshet om det som Kristus har fullbordat för oss, om
att Gud har förbarmat sig över just mig och är mig
nådig för Kristi skull.
Hur enkelt det än låter, är det otroligt svårt att
tro, att Jesu verk är fullbordat också för mig själv och
i synnerhet att det är gällande trots alla mina felsteg.
Jesus tillägger ju också: ty många ska försöka, men
inte kunna.
Vi har att kämpa mot vårt eget förnuft och vår
otro: Är jag som döpt i Guds namn redan rättfärdig och
frälst? Kan kan man säga till vem som helst att de för

Kristi döds skull är rättfärdiga och färdiga för himme
len?
För att kunna acceptera den fullbordade fräls
ningen behöver jag inse, att jag själv är en i själ och hjär
ta oomvänd, okristlig människa, så förstörd av synd, att
frälsningen behöver vara fullbordad för mig utan mitt
eget åtgörande, utan min omvändelse, utan min ånger
över synden, ja t o m utan min tro. Annars är jag förlorad.
Jag är verkligen inte omvänd. Jag har innerst
samma gamla själviska sinne. Jag gråter inte över allt
ont som jag gör. Och någon tro att lita på kan jag inte
hitta hos mig.
Men det var just därför Jesus kom. Just därför
led han döden och strök ut mina synder och andliga
brister. Detta får jag ständigt påminna mig, kämpa mig
fram till vissheten om det med Ordets svärd och får så
uppleva den fullbordade frälsningen på nytt var dag.
Lär mig se på dig, o Jesus,
se hur du fullbordat allt!
Slut mig in i din försoning,
visa mig din korsgestalt!
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