
Dag 5 Morgon

Detta är den dag, som Herren har gjort.

Psalt. 18:24

Visst är alla dagar skapade av Gud, men psalmen,
varifrån citatet är hämtat, är en profetia om fräls
ningens ljus genom Kristus, som skulle komma i
världen. Jesus talade om dagen som den tid när
man har ljus nog att se var man går, och han avsåg
då budskapet om hans frälsning.

Jesus är själv den dagens sol och dess strålar
är budskapet om nåd och syndernas förlåtelse ge
nom hans utgjutna blod.

I evangeliet lyser Jesu ljus alltid klart. Det ly
ser t ex i orden ”Så älskade Gud världen, att han ut
gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på
honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh.
3:16. När vi hör och tar fasta på detta evangelium
är vi omstrålade av Guds ljus.

Söndagen kallas också en Herrens dag. Den är
en bild av evangeliets andliga dag. Liksom söndagen
är vilans dag efter sex dagar av arbete, ger evangeli
et vår ande vila i Herrens nåd och syndernas förlå



telse – efter att vi har arbetat oss trötta med att för
söka följa Guds bud utan att lyckas. Att tro Guds
nåd är därför också det rätta och fullkomliga sättet
att helga vilodagen.

På grund av att Jesu frälsningsverk är fullbor
dat för alltid lyser nådens ljus över alla våra jordis
ka dagar. Det sägs också med orden Herrens nåd är
var morgon ny. Klag. 3:23.

Herrens nåd kan inte rubbas, inte begränsas
eller göras om intet genom våra synder eller vår tro
löshet mot Gud. Nådens sol lyser alltid lika klart.

Men det händer att vi själv irrar i mörker och
på grund av våra synder inte förmår ta fasta på
Kristi nåd för egen del. Då må vi gå till evangeliet
och låta vårt sinne omstrålas av nådens ljus.

Kom Jesus, du vår sol och dag,
och skingra otrons dimma!
Vår syndabörda från oss tag
med nådens klara strimma!




