
Dag 2 morgon

Se till att ingen bedrar er! Många ska komma i mitt namn
 och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många.

Matt. 24:4

Herren Jesus talade till sina lärjungar om den tid som skulle komma efter hans 
uppståndelse från de döda. Evangeliet skulle inte få vara i fred för villolärare. Skuggor 
från den gamla tiden under lagen skulle återkomma och sabotera det rena evangeliet om 
den oförtjänta nåden. Förkunnare skulle komma att blanda in lag i evangeliet och så göra 
det om intet för många. De skulle mena sig tala i Jesu namn och till och med säga sig vara 
Messias. 

Så har skett ända sedan evangeliets första dagar och sker alltjämt. Hur ska vi se till att inte
bli bedragna med ett falskt evangelium? Ingen människa kan bevara sig själv. Men Gud 
har gett oss apostlarnas skrifter, där det finns utrett vad som hör till lagen och vad som är 
evangelium. Herren Jesus har själv undervisat sina apostlar och gett dem fullmakt att tala i
hans namn. Den som hör er, han hör mig. Luk. 10:16. Den förkunnelse som inte 
överensstämmer med apostlarnas är en villolära. 

Det har funnits de som öppet har gett sig ut för att vara Messias. Men djävulen går listigt 
tillväga och döljer i det längsta sin rätta identitet under fraser från Guds ord, vars rätta 
innebörd han förvränger. Bedragaren måste avslöjas med hjälp av Skriften under ledning 
av Guds Ande. 

Vi människor kan inte använda Ordet rätt om vi inte får ledning av Guds Ande. Därför 
har Gud gett Anden genom Ordet. Han finns i Ordet och kommer till oss när vi läser eller
hör det. Jesus sade om Anden: Han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Joh. 
16:14. Hela bibeln tillhör Jesus, eftersom han själv är Ordet. 

Gud, helige Ande, undervisa oss i det sanna evangeliet, så att vi inte faller för villoläror 
utan kan försvara oss med Bibelns ord.


