
Dag 10 morgon

Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades 
från sina platser. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och 
mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, och de 
sade till bergen och klipporna: ”Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tro-
nen och för Lammets vrede! Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan bestå".

Upp. 6:14-17

Här talas om den falska kyrkan, den stora, etablerade och präktiga. Att himlen försvann 
betyder, att de andliga förkunnarnas budskap är bara skenbart Guds ord. Deras mänskliga 
förklaringar står sig inte i ljuset av det sanna evangeliet. De enda fasta bergen, Sinai och 
Golgata berg, förkunnas inte. I kyrkan sticker inte ens öar av Guds sanningar fram ovan det 
mänskliga förnuftets tankar. 

Sjutalet i uppräkningen i den andra meningen anger att texten ska tolkas andligt. Berg och 
klippor är läror. De köttsliga hoppas att deras egna läror och teser ska bevara dem från att bli 
avslöjade som lögnare och från följden av att de förkastar Kristi nåd. Men att Kristus har 
burit deras synd vittnar emot deras inbillade egen fromhet. 

Genom sin avvisande inställning till den i Kristi offer erbjudna rövarnåden, kommer de 
icketroende  liksom också de troendes gamla nedärvda köttsliga sinne  i en svår situation, 
eftersom Guds lag ändå finns mer eller mindre inskriven i deras samveten. Guds och 
Lammets vredes stora dag är evangeliet om att Jesus bar världens syndastraff. Densamma 
dagen kallas också 'den dag som Herren har gjort', med tanke på att den innebär nåd för 
världen. Guds vrede gäller all synd, men Lammets vrede riktar sig mot dem som har föraktat 
hans för dem utgjutna blod och den nåd som däri har erbjudits dem. 

Bevara oss, Gud, från att försöka gömma oss för evangeliets sanning bakom egna lärobygg-
nader och ogrundade trossatser!


