Dag 4

afton

Prisa hans heliga namn!
Psalt. 97:12

Herrens namn är Jesus, som betyder frälsare. Han har
frälst oss från synd, död och fördömelse – till rättfär
dighet, liv och frid med Gud! Det verket ger honom
ett namn som är förmer än alla andra namn, ett heligt
namn som ingen annan kan uppnå.
För det namnet är han värd vårt hjärtas pris och
tack alltid och i evighet. Bäst prisar vi hans namn ge
nom att erkänna och bekänna vad han har gjort för oss
och med oss genom sitt lidande och sin död i vårt stäl
le, att vi nu är rättfärdiga i honom och genom hans
verk!
Vi må tro och bekänna oss rättfärdiga i honom
 oberoende av om vi själva anser oss fromma eller
mindre fromma, små eller större syndare.
Hans verk blir inte mer fullkomligt efter att
vi har bekänt våra synder eller efter det att vi har
ångrat oss och försökt bättra oss. Vi är alltid rätt
färdiga i hans verk.

Detta är den andliga sanningen och verkligheten från
Guds sida sett. Det är den som gäller. Vi ser den inte
för våra mänskliga ögon nu, men när det förgängliga
som är omkring oss försvinner, då har vi kvar det som
vi äger i himmelen, och då får vi åtnjuta dess sötma i
evighet.
Håll Jesu namn heligt! Hans frälsarnamn tål ing
et tillägg från vår sida vare sig av vår egen fromhet, av
vår syndaånger eller av våra böner. Nej, han är ensam
Frälsare. Ingen bistod honom när han utförde verket.
Han verkar ensamt också idag, nämligen ge
nom sin Ande i evangeliet. Och bara hans budskap om
ren nåd, dvs helt oförtjänt nåd, gäller som biljett till
himmelen och saligheten. Men det är helt tillräckligt.
Prisat vare hans heliga namn!
Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta,
jag vill förkunna alla dina under.
Jag vill vara glad och jubla i dig,
jag vill lovsjunga ditt namn,
du den Högste!
Psalt. 9:2,3

