
Dag 14 afton

Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några
 av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio

 dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.
Upp. 2:10

Det är av Gud bestämt, att alla som ska in i hans rike måste prövas, för att det ska bli upp-
enbart om det har sitt ursprung från Gud och inte från människor. Om någons andliga liv är 
byggt på mänskliga strävanden, går det under, men om det har sin grund i Kristi lära, består 
det prövningen. Matt. 15:13. Eftersom denne församlingstjänare hade tagit vara på Herrens 
ord och behållit det som sin styrka, behövde han inte frukta för prövningar. 

Den som inte klart tar avstånd från villoläror, blir inte utsatt för världens misshag. Därför är 
det ett gott tecken och ett resultat av Guds nåd att få bli prövad. Jesus säger: 'Saliga är de, 
som lider förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till'. Matt. 5:10.

Ordet 'dagar' används i Uppenbarelseboken symboliskt för det timliga livet beträffande var 
enskild människa, och talet 10 betecknar något fullständigt. Tio dagar betyder således hela 
det timliga livet. Denna innebörd av 'tio dagar' står i samklang med orden 'intill döden'. 
Förföljel-sen från djävulens, världens och det egna köttets sida upphör inte så länge man 
håller fast vid Kristi lära.

Krona är ett tecken för kungavärdighet. Troheten till evangeliet, Kristuskonungens lära, ger 
den värdigheten. Herren säger inte, att församlingstjänaren skulle få livets krona som belö-
ning för troheten. Ingen människa kan av sig själv prestera trohet mot Gud och hans ord, utan
hans lära är den kraft som uppehåller troheten. 

Tack, Jesus, för att du själv genom ditt ord och din Ande håller oss trogna ditt ord!


