
Dag 20 afton

Och jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur 
den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. 

De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen 
för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges stora dag.

Upp. 16:13,14

Djävulen (draken), världen (vilddjuret) och köttet (den falske profeten) släpper ut fula 
(paddliknande) lögner (orena andar) om Gud (tretalet).

De är villoandar (onda andar), som gör mäktiga ting (tecken). De tar med sig (drar ut till) alla 
onda makter (kungarna) i världen mot (till striden) evangeliets sanning (Guds), läran om 
rättfärdigheten i Kristus (stora dag).

När evangeliet predikas kommer dessa tre fiender med falska läror mot evangeliet. Dessa 
villoläror tar gestalt i världens makter och får mycket folk med sig. Alla dessa möts i en 
gemensam strid med Gud på hans stora dag. Guds stora dag är inte en dag i jordisk 
mening. Likasom dagar, tider och andra timliga uttryck i uppenbarelseboken står för
något annat i den andliga världen, så är också 'Guds stora dag' ett uttryck för något i hans 
rike. Vilken dag är större för Gud än den när hans Son vann över alla sina motståndare, 
synden, döden och djävulen? Var visade Gud sin allmakt mer än i Kristi död? 

Hans död innebar en nyskapelse av världen större än den då världen blev till. Guds dag är 
således ett uttryck för försoningen i Kristus. 'Detta är den dag, som Herren har gjort.' 
Psalt. 118:24, samma dag, som Jesus avser, när han säger: 'Den som vandrar om dagen 
stöter sig inte.' Joh. 11:9, samma dag som aposteln Paulus talar om: 'Vi som hör dagen till.'
1 tess. 5:8. Evangeliet om nåden i Kristus eller 'läran om rättfärdigheten i Kristus' är 
detsamma som Guds dag.

Tack, Gud, för din stora dag med evangeliets klara ljus i vårt mörker!


