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Och jag såg en ny himmel.

Upp. 22:1

Har du sett den nya himlen, som Herren Jesus skapa
de och öppnade genom sin död för världens synder?

Genom Adams syndafall kom vi alla under syn
den och himlen blev stängd för oss, eftersom Gud krä
ver rättfärdighet av oss för att få vara i hans närhet.
Då blev vår himmel mörk med hotande moln av dom
och evig förtappelse. Vi måste både betala vår synda
skuld och uppfylla alla Guds krav på rättfärdighet för
att kunna återställa ett gott förhållande till Skaparen.
Men den vägen är stängd för oss.

Men Gud hade redan före vårt syndafall plane
rat vår frälsning. Genom Jesu död för våra synder ska
pade Gud en ny himmel åt oss, en förlåtelsens och nå
dens himmel. I Jesu död försvann den förra, för oss
ouppnåeliga laguppfyllelsens tillslutna himmel.

I den nya himlen ser vi nådens sol, Jesus Kris
tus, lysa med full klarhet. Dess strålar omsluter oss helt
med syndernas förlåtelse. Vi kan inte hindra den att
lysa, eftersom Kristi blod har runnit en gång för alla



Alla synder, både de som har blivit gjorda och de kom
mer att bli gjorda, är helt utstrukna ur Guds böcker.

Men nådens sol lyser inte med falsk barmhärtig
het utan avslöjar samtidigt också all synd. Genom att ta
emot nåden erkänner vi samtidigt att vi är brottslingar.

Därför älskar vi människor av naturen syndens
mörker mer än nådens ljus. Vi stänger in oss i våra för
hoppningar om egen andlig duglighet och förmåga. Vi
vill inte ge upp hoppet om oss själva.

Men det händer att nådens sol lyser ända in i vå
ra innersta vrår och förskansningar och avslöjar smut
sen där  och täcker samtidigt in allt med Kristi förlå
telse.

Ja, vi är själv intagna och upptagna i den nya him
len, där rättfärdighet och frid med Gud råder och gläd
jen över hans nåd bär oss. När allt en gång försvinner, som
nu finns för våra jordiska ögon, då finns himlen kvar, som
vi redan lever i på grund av Jesu offer.

Här är oss gott att vara! Här är vårt rätta hem.
Här är Guds trogna skara i hans Jerusalem.
Här öppnas för oss Ordet om Guds barmhärtighet,
här dukas nådebordet med frid och salighet.




