Dag 17

Morgon

Omvänd er och tro evangelium! Mark. 1:15
Detta var innehållet i både Johannes Döparens och
Jesu förkunnelse och det gäller alltjämt. Egentligen
är det ett nådeerbjudande, men vårt adamssinne vill
missuppfatta det och göra ett eget gärningsprogram
av det. Och så styckar vi upp Jesu predikan i två
delar: Först bättring och sen tro. Först ska jag försöka
ändra mig, lämna min egoism, bli mera from, bekänna
mina synder grundligt och ta allvarligt på mitt andliga
liv  och sen, när jag har presterat en tillräckligt sann
syndaånger, då ska jag ta emot förlåtelsen.
Men Jesus menar inte så. Han uppmanar oss i
stället att vända om från sådana tankar, lämna allt vi
har för händer av eget verk och i tro ta del av den
himmelska festmåltiden, som han redan har tillrett.
Uppmaningen kan översättas med: Sluta försöka bli
värdig Guds ynnest! Ta emot nåden i stället!
Gud kommer ändå inte att godkänna oss, hur
vi än bär oss åt. Inför hans allseende blick är våra
egna försök till fromhet, botgöring och tro idel själv
hävdelse och bedrägeri.

Vi bör i stället räkna med den syndernas förlåtelse
som Gud har gett oss genom Jesus, förlåtelsen som
täcker all vår självgjorda gudaktighet och gör oss
värdiga och beredda för himmelen  utan att vi själ
va gör till eller från!
Att på det sättet räkna med Guds nåd är just
att göra sinnesändring eller att omvända sig, eller
att göra bättring, som det hette förr. En sådan sin
nesändring betyder omvändelse från tro på sig själv
till tro på Guds nåd.
Tror man Guds ord om den redan givna
frälsningen genom Jesu gärning, då har man där
med ett rätt sinne och en rätt tro. Ja, det är så en
kelt och solklart.
Men vårt egoistiska gamla sinne har vi också
alltjämt kvar. Det vill alltid ha ett finger med ifråga
om vår omvändelse. Vi vill gärna tänka att vi hade
en egen god vilja att vända om. Må Guds Ande
vända om oss från sådana tankar! Guds ord vittnar,
att ingen människa har en sådan god vilja. Att tro
en frälsning av ren nåd ligger inte i linje med vårt
förstånd. Vår omvändelse till tro på evangeliet är
helt Guds verk – genom hans ords och Andes kraft.

