
Dag 4 afton

På en enda timme har all denna rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare 
och sjömän och alla som arbetar till sjöss, alla stod de på avstånd och såg röken från 

den eld där hon brann, och de ropade: Vilken stad var som denna stora stad? 

Och de strödde jord över sina huvuden och grät och klagade högljutt. Ve, ve över den stora
staden, där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom! På en enda timme

blev den ödelagd.
Upp. 18:17-19

I ljuset av Jesu offer (på en enda timme) är hela denna egenrättfärdighet (rikedom) värdelös 
(ödelagts). Alla med andlig myndighet (alla kaptener), alla som är utanför sanningen (alla 
kustfarare och sjömän), de förnuftiga och alla som arbetar på egen rättfärdighet (alla som arbetar
till sjöss), alla tar de avstånd (stod de på avstånd) och klagar, när de uppfattar budskapet (och såg
röken) om Kristi offer (från den eld) som tillintetgjorde människans egenrättfärdighet (där hon
brann): Hur stort är inte syndaarvet! (vilken stad var som denna stora stad?)

Och de erkänner synden (strödde jord på sina huvuden) och klagar: Sannerligen (tvåtalet i ve,ve) 
är det ett stort syndaarv (över den stora staden), som är orsaken till att alla som hoppas på 
människans möjligheter (som hade fartyg på havet) samlar på dess döda gärningar (blev rika 
genom dess rikedom). I Kristi död är allt det spolierat (På en timme blev den ödelagd).

Kristi ställföreträdande död för världen innebär dom över all synd, eftersom Jesus inte 
hade behövt dö för människorna ifall de hade varit rättfärdiga. Syndens kärna, föreställ-
ningen om egen godhet, visar sig i ljuset av Jesu död vara en lös inbillning. Människo-
släktet med dess inbillningar är havet, och himlens sanning är landet. De som arbetar till 
sjöss är gärningsläran med dess barn. 

Kaptener är mäktiga villolärans förkunnare, som leder andra med sina tankar. Kustfarare 
är de som far på människohavets (Upp. 17:15) mänskliga förvillelser och håller sig på 
avstånd från gudsordets fasta mark. När dessa, som har betjänat människohavets begär 
efter självhävdelse mot Gud och har vältrat sig i skenhelighetens glans, får syn på inne-
börden av Kristi offer, ångrar de sig.

Gud, visa oss innebörden av Kristi offer för vårt liv efter köttet!


