
Dag 4 morgon

Och då ska många komma på fall, och de
 ska förråda varandra och hata varandra.

Matt. 24:10

När Guds rike predikas delas människorna i två grupper så som Simeon profeterade: Detta
barn, Jesus, ska bli till fall och till upprättelse för många och till ett tecken som väcker 
motstånd. Luk. 2:34. Till fall för dem som inte tror på honom, och till upprättelse för dem 
som tror. Innan evangeliet har blivit predikat lever människorna i ett otrons samförstånd, 
men så snart någon har börjat tro evangelium, blir det ett motsatsförhållande mellan dem 
som inte tror och den som tror. Jesus sade om denna splittring: ”Jag har inte kommit för 
att sända fred, utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från 
sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och var och en får sin familj till fiender.” 
Matt. 10:34-36. 

Det går inte att överbrygga denna splittring, fast många försöker genom samtal och 
diskussio-ner i både mindre och större sammanhang, speciellt i kyrkorna, där djävulens 
liberalteologi har fått fäste. Djävulen håller de sina i ett hårt grepp och Herren Jesus säger 
å sin sida: Den som inte är med mig, han är emot mig. Matt. 12:30. Likaså: Den som älskar
far eller mor mer än mig är inte värdig mig, och den som älskar son eller dotter mer än 
mig är inte värdig mig. Matt. 10:37.

Skiljelinjen går mellan anhängarna av det rena evangeliet om oförtjänt nåd och dem som 
inte har förstått värdet av den rena nåden utan vill blanda in mer eller mindre av 
människans verk och förtjänster i frälsningen. Dessa senare kan inte övertygas att ändra 
ståndpunkt, eftersom de aldrig har känt sig vara under Guds lags dom på grund av sina 
synder och därför inte anser sig behöva en total och ren nåd. Och evangeliets barn kan 
inte för sin själs frälsnings skull heller ge avkall på sin tro.

Tack, Gud, för denna undervisning! Hjälp oss att inte strida i köttsligt sinne. Led du våra 
tankar och våra ord, när vi komer i skottlinjen för djävulens angrepp genom våra 
medmänniskor!


