
Dag 21 morgon

Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö, 
för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. 
Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, håll fast vid det 
och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som 
en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig.

Upp. 3:2,3

Det som ännu fanns kvar hos denne församlingstjänare var en svag föreställning om att han 
trots sina gärningar var en i grunden fördömelsevärd människa, samt kunskapen om nåden i
Kristus. Medvetandet om dessa ting var nära att dö hos honom. Församlingstjänaren hade 
börjat räkna med sina egna andliga förtjänster som något att sätta fram inför Gud. Men Gud 
fordrar fullkomlighet.

Gå tillbaka till det Ord som från början gavs åt dig och gör bättring genom att ta vara på det! 
Denna uppmaning är densamma som Jesus tidigare gick omkring och predikade: 'Gör 
bättring och tro evangelium.' D v s 'tro inte på dig själv utan på evangeliet, som säger att allt 
är av nåd utan vår förtjänst!' Du har lämnat evangeliet bakom dig och försökt uträtta något 
själv i dess ställe. Gör inte så, utan stanna kvar i vissheten om korsets nåd, om gör dig till 
syndare men samtidigt också till en benådad syndare.

Att hålla sig vaken är att veta säkert var man står, att man i sig själv är syndig men i Kristus 
rättfärdig. Det är att hålla fast vid Kristi nåd, så att man kan säga med Paulus: 'Jag är viss om
att ingenting kan skilja mig från Kristi kärlek'. Att sovande i villfarelsen om egen duktighet 
försöka hålla sig andligen vaken gör sömnen i självbelåtenheten bara djupare. Därför måste 
Jesus själv komma över oss med sin Ande som en tjuv och väcka oss till liv. Dessa Jesu ord 
är ett löfte till församlingsföreståndaren.

Kom, Jesus, och väck oss till liv, om du ser att vi är på väg att somna in i självbelåtenhet och 
tro på egna förtjänster eller möjligheter i fråga om vår frälsning!


