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Afton

Han lade i min mun en ny sång, en lovsång
till vår Gud. Ps. 40:4
Psalmisten talar om hjärtats sång och om vem eller vad
som är föremål för vår hyllning.
Alla människor föds sen Adams tid med en illa
klingande sång på sina läppar. Den sången är en lovpris
ning till oss själva och våra inbillade kvalitéter och vår
förmåga ifråga om det andliga.
Vi hör inte missljudet, eftersom vi är andligen dö
va sen födelsen. Vår sång låter ihålig, därför att den är
lögnaktig. Den är inspirerad av lögnens furste djävulen.
För att få ett annat innehåll i sången måste vi bli
födda på nytt och på ett andligt sätt. Det åstadkommer
Gud efter sitt eget beslut genom sitt Ord och sin Ande.
Han ger oss då en ny sång som födelsegåva. Han lägger
den nya sången färdig i vårt hjärta och i vår mun.
Den nya sången handlar om Jesus, om vad
han har gjort för oss genom sitt offer och vad han
förmår göra genom sin gudomliga kärlek och tro
fasthet.

I och med den andliga nyfödelsen får vi också andlig
hörförmåga. Vi uppfattar vad som klingar väl och vad
som klingar illa. Vi mår riktigt illa i själen, när vårt
köttsliga sinne vill ta sig ton med den gamla sången om
oss själva. Men vi fylls av en himmelsk glädje, när vår
ande upphöjer Jesus och hans verk.
Eftersom vårt kött strider oupphörligt mot anden,
blir det en ständig kamp mellan de två slagen av sång.
Men den nya sången är starkare, och den gamla ska dö
bort helt och hållet, när vår kropp läggs i graven. Då
kommer den nya sången att ljuda fritt och allenarådan
de i evighet.
I den nya sången ger vi uttryck för glädjen över
att allt som har att göra med den gamla falska sången är
övervunnet genom Jesu offerdöd för våra synders skull.
Den gamla sången har sin grund i synden, som är
ett med vår natur efter den naturliga födelsen. Men Jesus
har krossat och sopat bort hela detta syndaelände genom
att betala syndens skuld med sitt blod och sin död. Vi är
inte lämnade åt oss själva till att sjunga en lögnaktig sång
om egen inbillad godhet. Vi behöver inte längre frukta
död och förbannelse efter detta livet, utan får sjunga den
nya sången till Guds ära med hans heliga i evig glädje
och salighet.

