
“… den som seirer …”

Joh.åp. 2-3



En kristens sukk: 

“Åh, tenk å kunne levd mer i seier!”



Efesus

«... ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds Paradis!» (2,7)

Smyrna

«... skal (få livets krone og) slett ikke rammes av den annen død.» 

(2,20-11)

Pergamum

«... ham vil jeg gi av den skjulte manna. 

Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er 

et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten 

den som får det.» (2,17)

Tyatira

«... og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg 

gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem 

som leirkar, slik som også jeg har fått det av min Far. Og jeg vil gi ham 

morgenstjernen.» (2,26-28)



Sardes

«... skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke 

utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn 

for min Far og for hans engler.» (3,5)

Filadelfia

«... ham vil jeg gjøre til en støtte/ en søyle i min Guds tempel, 

og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min 

Guds navn, og navnet på min Guds by – det nye Jerusalem, som 

kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det 

nye.» (3,12)

Laodikea

«... ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, 

likesom jeg òg har seiret og har satt meg med 

min Far på hans trone.» (3,21)



Et seirende 

kristenliv ? !



«den som seirer ... 

ser opp og fram!»

«Derfor, når vi har så stor en sky av 

vitner omkring oss, så la oss legge av 

alt som tynger, og synden som så lett 

fanger oss inn, og med utholdenhet 

fullføre det løpet som ligger foran 

oss, med blikket festet på ham som 

er troens opphavsmann og fullender, 

Jesus.»

(Hebr.12,1-2a)



«den som seirer ...

åpner opp for Jesus»

«Se, jeg står for døren og 

banker. Om noen hører min 

røst og åpner døren, 

da vil jeg gå inn til ham og 

holde nattverd med ham, 

og han med meg.»

(Åp 3,20)



“den som seirer …

seirer gjennom Kristus

… ikke gjennom eget vellykket kristenliv


