Dag 8

Afton

Den som har badat, behöver sedan bara
tvätta fötterna. Joh. 13:10
Vi behöver vara fullständigt medvetna om att allt är
oss förlåtet, att verkligen ingenting ligger oss till last.
Den vissheten bör vi ha, dels därför att det är sant att
allt är oss förlåtet i Kristus och dels för att det är
tungt att bära på skuld i samvetet.
Skuldkänslor hindrar oss från att leva det glada
och frimodiga liv som Gud ger oss genom nåden i
Kristus. Med skuld på samvetet kan vi inte heller ge
de medmänniskor som vi möter någon uppmuntran i
tron, då vi inte själv känner trons glädje.
Att känna syndaskuld och inte kunna känna
trons glädje alla stunder är visserligen inte till döds.
Skuldbördor har endast de som har ett personligt
förhållande till Gud och vill bli kvitt sin skuld.
Långt värre är att mena sig vara utan syndaskuld
och förkasta Kristi nåd.
Vårt samvete behöver daglig och stundlig re
ning, eftersom vi till vår natur är syndare och inte
förmår avhålla oss från att synda.

Denna reningsprocedur för samvetet kan ofta vara
svår. Allteftersom medvetandet om det egna synda
fördärvet växer, kräver det mer rening. Om synda
bördorna inte strax blir utrensade genom förlåtel
sen i Jesu blod, blir den samlade bördan allt tyngre.
En god regel är därför att utan dröjsmål sätta
fram evangeliet mot varje anklagelse om synd. Ankla
gelserna kommer både från djävulen och världen och
inte minst från vårt eget hjärta.
Därför behöver vi vara ständigt klädda i evan
geliets vapenrustning och ha Ordets svärd till hands!
Annars kan vi förlora fältet och råka i förtvivlan.
Jag behöver ständigt leva,
Jesus, av ditt dyra ord.
Jag behöver ständigt sitta
vid ditt rika nådebord.
Jag behöver ständigt taga
allt för intet, allting fritt:
nåd, förlåtelse och frälsning –
allt, o Jesus, är ju mitt!
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