
Dag 17 morgon

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som
 segrar ska jag ge av det dolda mannat. Jag ska ge honom en vit sten, 

och på den stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner 
utom den som får det.  

Upp. 2:17

Var och en som är Jesu och hans apostlars undervisning trogen, är segervinnare för tid och 
evighet. Här beskriver Herren vad denna undervisning, den rätta läran, åstadkommer: Man får
del av det fördolda mannat, syndernas förlåtelse, som inte de förvillade kan se eller förstå 
eller njuta av, eftersom de inte heller ser sig själv som de syndare de i verkligheten är. 

Man får Kristi rättfärdighet, som här symboliseras av en vit sten. Den vita stenen användes 
vid grekiska domstolar som en symbol för en frikännande dom (Studiebibeln band IV s 769 och 

Illustrerat bibellexikon band 6 s 223), i motsats till en svart sten, som betecknade en fällande dom. Den
som segrar, genom att inte tumma på Jesu och hans apostlars lära utan ta den till sig, honom 
ska Herren alltså frikänna som rättfärdig  inte för det goda att han gör så, utan för evangeliets 
skull, som han tror och bekänner.

Herren ska också ge ett nytt namn skrivet på stenen. Ett namn i biblisk mening betecknar 
någons egenskap eller uppgift. Vårt gamla namn är 'syndare', men vårt nya namn är 
'rättfärdig' och 'Herrens egen'. Det nya namnet eller identiteten känner bara Herren och den 
som får den. Världen vet inte vem som är Herrens egen. Men den som är trogen Herrens ord 
vet det för sin egen del och är viss om det. 

Tack, Jesus, för att du har gett oss ett nytt namn och en ny hemortsadress genom dopet! Du 
gav oss din rättfärdighet och medborgarskap i ditt rike.  


