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Afton

Kläd dig i din styrka, Sion! Jes. 52:1
Sion är Kristi församling eller Kristi brud, ja, hela
mänskligheten, som han har friköpt från dess synda
skuld.
Efter Kristi verk för oss borde vi ju med rätta få
vara frimodiga och starka till sinnes och utan fruk
tan. Men så länge vi är ovetande om frälsningen ge
nom Kristus eller går i otrons mörker är vi svaga och
fruktar för domen och döden och allt som kan tänkas
komma över oss.
Det finns styrka att hämta vid Kristi kors mot all
fruktan. Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, skri
ver Johannes. 1 Joh. 18. Genom kunskapen om Kristi full
komliga kärlek får vi kraft att utan rädsla möta framtiden
och evigheten.
Genom Kristi kärlek, som blev uppenbar på Gol
gata kors, har vi fred med Gud och behöver inte frukta
hans dom. Vi är för Kristi kärleks skull inte längre be
lastade av syndaskuld utan friköpta från den och gjor
da rättfärdiga.

När vi dessutom får veta, att Kristus alltjämt är den
samme i kärlek mot oss, alltid är troget vid vår sida, då
är han själv vår styrka.
Men med kunskapen om Kristus och hans kärlek
får vi en mängd besvärliga fiender mot oss. Vårt eget gam
la otrossinne kommer ständigt att anfalla vår tro, likaså
världen, och den store lögnaren djävulen understöder dem.
Dessa fiender pekar oavbrutet på våra synder, på
hur illa vi bär oss åt mot både Gud och andra män
niskor. De tar fram i dagen alla våra andliga brister och
menar, att Kristi nåd därför inte kan gälla oss.
Vi har ingen egen kraft mot sådana anklagelser.
De slår ner vårt mod, eftersom vi måste erkänna att vi
är syndare. Men vi får kläda oss i Kristi kraft från hans
kors. Budskapet från hans kors om nåd och förlåtelse
för all synd är en kraftig sköld mot allt som hotar vår
sinnesfrid och vårt goda förhållande till Gud.
Vår synd är förlåten, utstruken och glömd,
och det får jag tro nu på stunden.
I havet den sänktes och där är den gömd.
Vår Jesus är salighetsgrunden.
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