
Dag 27 afton

Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och
sitter hos min Far på hans tron. Du som har öron, hör vad Anden säger till

församlingarna!
Upp. 3:21,22.

Striden och segern i detta sammanhag innebär, att den som hör hans röst och lyssnar till den, 
har segrat över sitt eget förnufts tankar, över världen och djävulen  över alla dem som
säger: 'Du måste göra skäl för nåden! Sådan som du är har du inte ännu rätt till några himmel-
ska gåvor'. Emot sådant får vi rikta ordets samfällda vittnesbörd om att Kristus har klätt oss i 
sin rättfärdighet, och vi för hans skull har rätt till himmel och salighet.

Att säga så, är att segra. Det är att sätta sig hos Jesus på hans tron och döma sig själv och 
andra fria från dom i kraft av Jesu offer. Från Guds sida sett har alla människor redan betalt 
sin syndaskuld genom sin ställföreträdare Kristus och har uppstått i rättfärdighet med honom, 
men samvetet behöver få del av evangeliet, så att Kristi seger blir personligt tillägnad. På det 
sättet segrar man. Man går ut ur syndaskuldens fängelse under glad förtröstan på syndernas 
förlåtelse.

'Öron' betyder andlig uppfattningsförmåga och är ett exempel på hur jordiska uttryck framde-
les i uppenbarelseboken står för andliga verkligheter. Ingen människa har av födelsen ett öra 
för Guds Andes tal. Vi är födda som andligen döda, och de döda hör ingenting. Men den som 
av Guds nåd har genom evangeliet fått ett andligt öra, må skatta sig lycklig och prisa Gud.  
För ingen människa kan väcka upp sig själv ur den andliga dödens dvala. Men Gud gör det 
genom evangeliets förkunnelse efter sitt goda behag. Matt. 16:17.

Tack, Jesus, för att vi med evangelium får döma både oss själva och andra som tror det fria!


