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Afton

Och jag såg det nya Jerusalem komma ner
från himlen. Upp. 21:2
'Det nya Jerusalem' är ett av bibelns många uttryck för
Guds folk. I samma text liknas folket vid en brud som
är smyckad för sin brudgum, nämligen för Kristus.
Hela vårt människosläkte blev smyckat med
Jesu rättfärdighet genom hans död och uppståndelse.
Jesus hade tagit på sig hela världens syndaskuld och
betalade den med sitt blod och sin död. Så förvand
lade han med ett slag oss syndare till rättfärdiga och
heliga.
Denna rening av människosläktet till rättfärdig
gestalt var ett större verk av Gud än då han skapade
av himmel och jord. Vid skapelsen använde han bara
sitt ord, men för att bota syndafallets skada måste
han ge ut sin Son till att dö under de skapades synd.
I vårt dop i Guds namn blir vi personligen del
aktiga av denna andliga nyfödelse ovanifrån. Citatets
uttryck 'komma ned från himmelen' betyder just det
ta. Hjälpen kom ovanifrån. Det fanns ingen möjlighet
för oss att befria oss själva från våra synder.

Nu har Guds rike kommit till oss på jorden och Jesus
talar till oss genom sitt evangelium om vad det inne
bär för oss: Han har befriat oss från träldom under syn
den och djävulen och har gjort oss till invånare i hans
nya och eviga rättfärdighetens Jerusalem.
Vad återstår då mer, än att med Jesu församling
som hans himmelska brud glädjas över hans nåd? Vi är
klädda i Jesu rättfärdighets bröllopskläder och redan för
da in i bröllopssalen, som är hans nåderike. Vi bor i hans
himmelska Jerusalem, staden som är grundad i hans sår.
Vad som än händer med oss här på jorden, så har vi ändå
framtiden och evigheten tryggad.
Guds stora verk genom Jesus, som led döden
för oss och uppstod för oss som vår representant kan
inte göras ogjort. Den som inte förkastar det äger allt
vad det innehåller och betyder.
Vem kan mer salig vara
och vara mera glad
än Jesu helgonskara,
som lever i hans stad?
Sin nåd har han dem givit
och sin rättfärdighet,
i himlen dem inskrivit
för tid och evighet.

