
Dag 5 Afton

"Den dag som Herren har gjort" är en nådens dag,
som grydde när Jesus dog på korset och betalade vår
syndaskuld med sitt blod. Den tiden eller dagen varar
i evighet och vi får uppleva dess ljus genom evan
geliet om nåden, som vi har i Jesu utgjutna blod.

Från Jesu kors lyser Herrens dag med stor
kraft. För det första tar dess ljus fram allt som finns
dolt i vårt mörker. Jesu död i vårt ställe avslöjar vårt
verkliga tillstånd. Vår syndfullhet förde honom i dö
den. Ljuset från Jesu kors är en dom över vår synd.

Vi människor är födda i mörker. Vi famlar som
blinda ifråga om vårt andliga tillstånd, vi jämför oss
med andra människor och tycker oss vara lika goda
eller till och med bättre. Men också våra bästa gär
ningar i våra bästa stunder är sådana, att de förde
Jesus i döden.

Men Jesu korsdöd uppenbarar också Guds
stora kärlek mot oss. Han ville inte se oss gå förlo
rade. Därför åtog han sig att själv bära våra syn
ders straff och så rena oss från synderna.



Ljuset från korset är en förkunnelse om den renhet
från synd, som Jesus skänkte oss genom sin offerdöd
i vårt ställe. I det ljuset är vi åter rättfärdiga, heliga,
fromma och dugliga för himmelen.

Utan vittnesbördet från Kristi kors skulle vi
inte veta något, varken hur djupt vårt syndafall är
eller hur högt Gud har älskat oss och upphöjt oss
från vårt fall. Därför må vi inte tillsluta vår tros ögon
utan ha dem öppna närhelst evangeliets ljus lyser
fram för oss.

Från Frälsaren på korsets stam
ljus faller på min dräkt.
Då träder syndens fläckar fram,
jag blir med rövarn släkt.
Men han som var mot rövarn god,
han gör mig snövit i sitt blod.
Så helt förlåter Gud!
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