
avsluta varje dag med bön och vara full av tro och tacksamhet till Gud. Välj 
Dina ord med omsorg, så att de är passande, kryddade med salt. Då kommer 
Din själ att hela tiden sträcka på sig för att nå högre upp. Om detta är Din 
inställning, kommer Guds frid inte att vara en tillfällig gäst, utan en gäst som 
stadigt håller till hos Dig och som härskar i Ditt hjärta. Guds Ande kommer att 
mjuka upp själen och göra den lugn samt förädla karaktären. Vad är sund 
fromhet annat än en välbalanserad erfarenhet? Vi måste ha mer tro. Själens 
uttalande borde lyda: «Eftersom Jesus lever, skall jag också leva.» I Kristus har 
vi frihet, och om vi alltid ser på honom i tro, kommer vi att ha en välsignad 
visshet om hans närvaro. Men i fall vi förvränger hans kärlek och kraft, 
kommer vi att vanära Gud. Det är vår stora förmån, att alltid ha Jesus som vår 
hjälpare.
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24. mars 1890                                                                                       av. Ellen. G. White.

Tron upphäver inte lagen
Kristi blod blev utgjutet för att sona för synd och rena syndaren. Vi måste gripa 
fatt i förtjänsten hos Kristi blod och tro att vi har liv genom hans namn. Låt 
icke Satans villfarelser förföra Dig. Du blir rättfärdiggjord endast genom tron, 
men tron på Kristus fritar Dig inte från plikten att hålla Guds oföränderliga lag, 
som är lika helig som hans tron. Tron är väldigt viktig, men äkta tro iståndsätter 
ägaren till att bära Andens frukt.

Synd är överträdelse av lagen och ingen människa kan bli frälst i synd. 
Syndaren måste ångra sig inför Gud och bli lydig mot Guds lag genom tron på 
Kristus. Tron är handen, som griper tag om den Allsmäktige. När vi genom 
Kristi nåd gör det, som överensstämmer med lagen och är rätt, håller vi Guds 
bud. Till sådana personer har Gud gett sitt ord på att han skall göra stora saker. 
Liksom Daniel kan Du bekänna Din synd och dagligen komma till Gud med 
Dina böner. Oavsett hur intensivt Du känner Dig vara fattig och ovärdig samt 
felande, är det Ditt privilegium att ta till Dig Guds löften. Du kan få den nåd 
och hjälp som Kristus ensam kan ge Dig. Gud kan lika litet glömma ett av sina 
barn som försöker att vara lydigt mot hans heliga krav, som han kan glömma 
sig själv. Skriften förklarar, att Frälsaren har tecknat oss på sina handflator och 
att han alltid minns oss. 

En impuls, en känslomässig övning, är inte tro eller helgelse. Helgelse är att 
göra allt det som Gud pålägger oss. Somliga av Er har inte gjort det, eftersom 
Ni har vänt bort blicken från Jesus och har betraktat Er själva. Några har 
utestängt Kristus från sitt liv, eftersom de har känt sin egen ovärdighet. Men 
Kristus dog på korset på Golgata för de orättfärdiga och 
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