
Dag 27 Afton

Jag såg en ny jord... och havet fanns

inte mer. Upp. 21:1.

Har du sett den nya jorden, som blev skapad genom Jesu
död och uppståndelse? Våra jordiska ögon ser den inte,
bara tron ser den. Den syns i evangeliet om Jesu verk.

En jord utan hav? Nej, havet är i bibeln en sym
bol för människosläktet i sitt fallna tillstånd, ett oroligt
och fridlöst hav. Jes. 57:20. Men när Jesus genom sin död
för människornas synder skapade frid mellan Gud och
oss, då blev det oroliga havet lugnt och kallas i samma
text för ”den heliga staden”, ”det himmelska Jerusalem”.

Från Gud Faders sida sett är vår jord för Jesu skull
inte längre en syndens jord. Visserligen syndar alla män
niskor oavbrutet, men all världens synd är utstruken med
Jesu blod och förlåten av Gud. I hans ögon är vi alla rätt
färdiga och heliga, eftersom vi alla har del i Jesu död och
uppståndelse.

Jesus var ju, och är alltjämt, vår ställföreträdare
inför Gud. Vi är representerade i hans person och blev
tillika med honom godkända av Gud, då Gud uppväck
te honom från de döda.



Nu får vi anse både oss själva och varandra rättfärdiga,
heliga, oklanderliga och fromma med rätt till himmel
och salighet – allt i Kristus för hans offers skull.

Hur mycket än satan tillsammans med världen och
vårt kött visar fram synderna för oss, kan de inte slå ner
oss, då vi har Kristi försoningsverk att åberopa.

Vi får se också på våra värsta ovänner med Guds
ögon. I Kristus är vi alla förlåtna och helt utan fel. Det
vi ser av ondska hos varandra är bara förlåten synd.

Den nya jorden som Gud skapade i Jesu död och
uppståndelse är på detta sätt klädd i Jesu rättfärdighet
och har Gud Faders ynnest – men bara i Jesus och hans
verk. Utan Jesus och tron på honom är allt svart av synd.

Därför bör vi ta fasta på evangeliet om den full
bordade frälsningen i Kristus, hålla före var stund i tan
kar, ord och gärning, att världen är frälst och nyskapad i
honom, så att hans verk blir upphöjt och erkänt, honom
och Gud till ära.

Tänk att vår Fader ser på oss nu så,
Fastän vi aldrig kan det fullt förstå!
Han nu i Lammet oss helt rena ser
och räknar ej med våra synder mer.

Sven Johan Wirsén / Sionsharpan 173:6




