Dag 6 afton

Detta är dagen som Herren har gjort
Ps 118:24
Dagen i denna vers ur gamla testamentet syftar profetiskt på den tid då Kristus skulle
komma i världen och utföra sitt frälsningsverk. Och när han kom talade han ofta om
dagen i betydelsen det andliga ljuset. Och han var själv detta ljus.
Den andliga dagen är nu för handen, då Kristi verk för oss är fullbordat. Dess ljus är
budskapet om syndernas förlåtelse och nåd och frid med Gud på grund av Jesu utgjutna
blod. När vi hör detta evangelium och tror det, då är vi inneslutna i detta andliga dagsljus
och ser himlavägen klar och tydlig för oss. Jesus och hans verk för oss är den väg som vi
ska vandra på d v s tro på.
Jesus sade: ”Den som vandrar om dagen snavar inte. Men den som vandrar om natten, han
snavar eftersom ljuset inte finns i honom.” Joh. 11:9,10. Den som inte lyssnar och tar vara
på evangeliets budskap vandrar i mörker. I oss själva och av oss själva har vi inget ljus.
Vidare sade han: ”Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att
inte mörkret övervinner er! Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.” Joh. 12:35.
Judarna hade tillfälle att lyssna till Jesu predikan om frälsningen i cirka tre års tid. Också
för oss är tiden begränsad, då vi har tillfälle att lyssna och ta emot evangelium.
Också söndagen brukar kallas Herrens dag. Det är den veckodag, då Herren Jesus efter
fullbordat verk steg upp ur graven. På liknande sätt som vi vilar kroppen efter sex dagars
arbete får vi efter vår kamp med oss själva och med Guds lag vila vår själ i evangeliets ljus.
Evangeliets dagsljus om Guds nåd och förlåtelse genom Jesu verk slocknar aldrig. Om vi
inte ser det, har det kommit något som skymmer det för oss. Vi får då gå till Ordet, där
Guds Ande leder oss och öppnar våra ögon igen för vad vi äger i Kristus.

