
Dag 22 morgon

Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans 
namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Far och hans änglar. 

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna.
Upp. 3:5,6

När sker detta? Det sker här på jorden. Jesus har redan vunnit segern för oss alla. Någon an-
nan seger finns inte. När man så håller före, såsom Ordet försäkrar, att det var också för oss 
personligen som han segrade över all synd och död och djävul, då segrar också vi, och där-
med är också vårt samvete klätt i hans vita rättfärdighet. Kristi rättfärdighet hade vi visser-
ligen fått redan genom hans död, och dessutom fick vi den genom det heliga dopet, men nu 
får vi genom tron också vårt samvete draperat med den.

Den som inte genom otro förkastar evangeliet när han hör det, och därmed avsäger sig dess 
förmåner, har för evigt del i Kristi rättfärdighet. Vårt namn är det namn, som Jesus har vunnit
åt oss genom sin offerdöd och skänkt åt oss i dopet, nämligen 'Rättfärdig' och 'Herrens egen'. 
Han ska kännas vid oss som rättfärdiga, därför att vi har hållit fast vid hans ord och löfte och 
inte förnekat hans namn d v s att han är Vår rättfärdighet. Det är underförstått, att de som här 
kallas änglar, har likt Fadern kännedom om vad Jesu verk innebär för oss och kan styrka att 
vi är rättfärdiga i honom. Sådana Faderns änglar är hans ords förkunnare och vittnen, 
egentligen allt Guds folk här på jorden.

Tack, Jesus, för rättfärdigheten, som du har vunnit åt oss och klätt oss i genom dopet i ditt 
namn! Hjälp oss att hålla fast vid detta och så ha också vårt samvete renat i din 
rättfärdighet!


