
Dag 8 Morgon

Om jag inte tvättar dig, har du ingen

del i mig. Joh. 13:8

Jesus gav sina lärjungar en åskådlig bild av ordningen
i Guds rike genom att tvätta deras fötter. Därmed
visade han, att den är störst som betjänar andra. Men
lärjungen Petrus fattade inte strax vad Jesus ville sä
ga. Han tyckte, att det var fel att Mästaren skulle be
tjäna dem med att tvätta deras fötter.

Ändå var det som Jesus då gjorde bara en svag
bild av hur han verkligen har gett sig ut för oss
syndare. Han som själv var helig och ren och i sin
gudom upphöjd över allt skapat, tog sig an oss
syndare och tvådde oss rena från vår synd med sitt
eget blod. Han åtog sig att svara för oss inför Guds
domstol och utstod det straff som vi var värda.

Genom att han har blivit ett med oss och tvått
oss rena från synd har vi del i hans renhet. Gud ser
oss inte längre som syndare utan som rättfärdiga i
Jesu rättfärdighet. Vi har del i hans rättfärdighet.

Detta är sanningen med stort S, som Gud själv
har bekräftat genom att låta Jesus uppstå från de döda.



Och det är samtidigt vår frälsning, som redan är
skedd och fullbordad. Var och en som håller sig till
detta evangelium utan att förkasta det eller förvränga
det är redan frälst och salig och kommer inte under
någon dom. Joh. 5:24.

När Petrus fick höra, att han inte skulle ha
någon del i Jesus om Jesus inte fick tvätta hans fötter,
ville han att Jesus skulle tvätta honom helt och hållet.
Men Jesus svarar, att den som har badat behöver bara
tvätta fötterna.

Också detta är en bild av den andliga verklig
heten. Jesus har renat oss helt från synden genom
sin död i vårt ställe. Men fötterna motsvarar vårt
samvete, och det behöver renas allt emellanåt med
budskapet om syndernas förlåtelse. Jesus behöver
påminna oss och inprägla i vårt medvetande vad
han redan har gjort för oss, så att vi inte i onödan
bär på redan förlåtna synder.

Ty all min synd i blodet är avtvagen,
för blodets skull är jag till barn upptagen.
Orubblig är den blodbestänkta grund,
på vilken jag är salig varje stund.

Engelkes sånger, Arvid Hydén / Sionsharpan 174:4




