
Dag 9 morgon

När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade
blivit slaktade för Guds ord och vittnesbördet som de hade. De ropade med stark röst:

”Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens
invånare och straffar dem för vårt blod?” Och var och en av dem fick en vit dräkt, och
de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle

dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.
Upp. 6:9-11

Själarna under altaret är de som har tillägnat sig budskapet om frälsningen genom Jesu offer. 
Att de har blivit ”slaktade” betyder att de har blivit dödade genom evangeliet från tron på sin 
egen rättfärdighet. Dessa anropar Gud i trosvisshet, att han för sin sannfärdighets skull enligt 
den rätt som de har i Kristus, till sist ska befria dem från deras nedärvda köttsliga sinnelag.

Femtalet i femte sigillet syftar på ofullkomligheten och här särskilt de troendes egen ofull-
komlighet, som visar sig i deras livslånga kamp med det gamla köttsliga sinnet (korsbäran-
det). Om de troendes trosliv hade varit fullkomligt, hade Kristus inte behövt dö. Men nu 
måste de kämpa med sig själva, det nya sinnet med det gamla intill döden, då de slutligen ska 
få ut den fulla rätt till seger, som de har i Kristus. 

Jordens invånare betyder vårt av synd fördärvade kött. Blodet i meningen är den skuldmed-
vetenhet som de troende måste bära så länge de har sitt kött. 
De som har fått Kristi rättfärdighet (vita dräkten) som personlig egendom genom tron måste 
stå fasta i tron, vila i Kristi nåd, tills deras eget onda kött dödas fullständigt (genom den 
lekamliga döden).

Stärk oss, Gud, i vår kamp med vårt kött, så att vi orkar hålla ut tills du befriar oss från det 
och hämtar oss hem till dig!


