Dag 26

Afton

Det som inte var till, har Gud utvalt.
1 Kor. 1:27.

Gud skapade världen av ingenting, han bara sade ”Bliv
till”, och det blev till. Det är hans sätt att verka. Och då
gör han det bara genom sitt Ord och sin Ande, de andra
två personerna i gudomen.
Ett annat och ännu större kraftprov av Gud var
hans nyskapande av människosläktet genom Jesu död och
uppståndelse. För skapandet av den synliga världen be
hövdes bara ett ord, men nyskapandet av vårt andligen
döda människosläkte krävde Guds Sons död i dess ställe.
Detta Guds andliga skapelseverk fortgår genom do
pet och undervisningen i Ordet. Genom dessa tänder han
nytt liv i oss andligen döda. Han gör så som han gjorde när
han hade skapat Adam, blåser sin Andes liv i oss. 1 Mos. 2:7.
Utan detta Guds blåsande av hans Ande i oss kom
mer vi varken in i hans rike eller till tro på frälsningen i
Kristus. Joh. 3:5, 6:65. Därför har han befallt oss att döpa i
hans namn och undervisa i Ordet. Genom att själv verka
allt ifråga om vår frälsning genom sin Ande och sitt Ord
slår han till marken alla våra mänskliga försök att genom

egna ansträngningar göra oss dugliga för himmelen. Den
som tror på vad Gud har gjort och gör för oss är därmed
frälst och salig, men den som inte tror blir fördömd. Joh.
3:18.

För den som accepterar Guds villkor om helt oför
tjänt nåd ligger det stor tröst i budskapet om Guds suve
räna handlande. Den som har ens en liten erfarenhet av
sin egen bristande förmåga att leva upp till den hjärtats
fromhet, som Gud kräver i sin lag, finner vila och ro för
sin själ i Guds verk.
Därför uppmanas vi ofta i bibeln att prisa och
upphöja Guds stora under för oss och med oss. ”Sjung
för Herren en ny sång, ty han har gjort under!” Ps. 98:1.
Det sker ett stort under var gång någon männis
ka börjar tro på sin frälsning genom Jesu lidande och
död. Ty den läran är oförenlig med vårt mänskliga sätt
att tänka. Den är en dårskap för mänskligt förnuft och
orsakar förargelse åt dem som vill hoppas på egen from
het. 1 Kor 1:23.
Men i samma lära finns både Sonen och Anden,
och Gud skapar nytt liv och en helt ny vilja i oss ge
nom den. Vi kommer att hata vårt eget liv och sätt att
leva för denna världen och i stället älska Kristus och
prisa hans nåd och kärlek.

