Dag 22

Morgon
Vakna

upp, Sion, kläd dig i din
högtidsskrud! Jes. 52:1

Herren tilltalar här hela sin återlösta mänsklighet, som
han med sitt blod har köpt fri från syndens förban
nelse. Han använder bilden av brudgummen och bru
den, där han är brudgummen och vi människor är bru
den, åt vilken han genom sin död har skaffat rättfärdig
hetens bröllopsskrud.
Men vi sover alla otrons sömn tills han genom
sitt tilltal i evangeliet väcker oss till insikt om bröllops
gåvan. Han har egentligen redan klätt oss i sin rätt
färdighet, men han uppmanar oss att klä oss i den på
det sättet att vi omfattar gåvan genom tron d v s tror
på det som vi redan äger. Vi får rena vårt samvete med
kunskapen om den givna rättfärdigheten.
Du högt benådade Kristi syskonskara, du heliga
Guds folk på jorden! Du som i dig själv är svart av
synd, du är rentvagen i Kristi blod. Du är redan klädd
i hans gudomliga rättfärdighet. Och den skrudens ren
het är bestående. Ditt gamla onda väsen, som gör sig
gällande var dag, kan inte smutsa den.

Varje dag och stund  mitt under det att du i tanke, ord
och gärning gör vad ont är  finns din högtidsskrud
kvar lika ren som när den gavs dig. Låt den då synas!
Säg åt dig själv och den som vill höra, att du är klädd i
din Herres högtidsskrud, att alla dina synder är förlåt
na, att du genom Jesus är frälst och salig och tillhör den
allra Högstes husfolk!
Världen må sen anse det förmätet eller högmo
digt. Vi ska väl inte skämmas för de gåvor som vi har
fått av Herren Jesus? Det är inte mer än rätt åt gi
varen att vi erkänner vilken stor gåva vi har fått av
honom. Kristi gåva är ju heller ingen hemlighet, fast
världen inte känner till den så länge den sover sin
otrossömn.
Min sköna dräkt, min bröllopsskrud,
mitt hjärtas enda prydnad
som gör mig helig inför Gud
är Kristi blod och lydnad.
På domens dag jag blir ej dömd,
ty skulden är betald och glömd,
och jag är fri för evigt.
N L von Zinzendorf / Sionsharpan 157:1

