Dag 25

Morgon

Herren är med mig, jag skall inte frukta.
Psalt. 118:6

Bara en enda sak är viktig här på jorden. När den sa
ken är i ordning, finns ingen orsak till bekymmer. Den
na sak är förhållandet mellan Gud och oss. Vi har fått
ett recept av Herren Jesus: "Sök först Guds rike och
hans rättfärdighet, så skall också allt det övriga tillfalla
er." Matt. 6:33.
Men frågan är då: Söker vi Guds rike? "Ingen
finns som söker Gud", står det i Rom. 3:11. Vi söker
visst, men inte Guds rike. Vi söker lyckan i våra tankar
och drömmar och i denna världens vishet, men inte
Guds sanning. Vi är rädda för canser, olyckor och onda
människor, men honom som har makten och styr allt
och har nycklarna till döden och dödsriket, honom bryr
vi oss inte om, vi söker honom inte.
Vi är hjälplösa i vår blindhet och helt beroende
av Guds nåd och handlande mot oss. Om han är oss nå
dig och själv gör något för oss och med oss, då kan vi
vara trygga, annars aldrig.

Vi syndare kan inte göra honom nådig, om han inte är
det. Men han är oss redan nådig för Jesu skull, för att
Jesus bar och borttog våra synders straff.
Och nu ska vi ta noga vara på detta evangelium
och inte blanda in vårt eget verk i Jesu verk. Bort med
våra fromma böner, vårt ställningstagande, vårt flyen
de till Jesus eller vad det vara må! Gud är oss nådig för
Jesu skull  innan vi har gjort vare sig gott eller ont.
För Jesu skull är Gud din trygghet i dag och alltid.
Han har allt om hand, både dina dagar på jorden och
ditt eviga väl. Han hör dina böner för Jesu skull och
besvarar dem, långt innan du har format dem i din mun
eller i din tanke. Sådan är Gud mot dig för Jesu skull,
och helt oberoende av din misslyckade gudaktighet!
Nu ska det vara din dagliga och ständiga uppgift,
att mitt under alla förhållanden hålla före att Gud är dig
nådig för Kristi skull. Om du inte håller fast vid det, gör
du Gud till en lögnare, en som inte kan stå vid sina ord.
Vår Gud är oss en väldig borg,
han är vår sköld och värja.
Han hjälper oss ur nöd och sorg
och allt som vill oss snärja.
Martin Luther / Finlandssvenska Psb 154:1

