
Dag 15 morgon

Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och
kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden

brann upp, och allt grönt gräs brann upp.
Upp. 8:7

Jesu tal är sanningen om människans skuld, och det utan förbehåll. Enligt Jesu ord i Matt. 
16.7 f. ska Anden låta världen få veta sanningen om synd och rättfärdighet och dom. Kristi 
död på grund av världens synd är det slutliga beviset på människans skuld inför Gud. Så blir 
evangeliet, som i sig själv är ett glatt budskap, också som hårt hagel från himlen, eftersom det
vittnar om människans synd, för vilkens skull Jesus måste lida. Evangeliet är en eld, som 
Jesus kom till jorden för att tända, nämligen genom sin död (Luk. 12:49). Evangeliet talar om
Jesu blods betydelse. Blod betyder skuld. Jesus tog våra synders skuld på sig och betalde den 
med sitt blod. 

En del av något helt betyder motsatsen till det hela. Då tretalet betyder ’av Gud kommet’ är 
en tredjedel något oandligt. Jorden är människorna. Tredjedelen av jorden är människornas 
egenrättfärdiga väsen. Brändes upp av sanningens eld = blev till intet. Träd = enskilda 
människor. Grönt gräs är det som kommer av den syndiga jorden.
 
Människornas egenrättfärdiga väsen får sin dom. Människans egen godhet blir till intet.
Det faktum att Jesus måste lida döden för världens skull bränner bort alla människors beröm-
melse inför Gud. Detta avbrännande erfar också var enskild människa som träffas av Guds 
sannings eld. Aposteln Paulus skriver: Jag levde en gång utan lag, men när budordet kom, 
fick synden liv, och jag hemföll åt döden. Rom. 7:9,10. Gräset är i bibeln en bild av det 
förgängliga. Allt som spirar ur jorden, d v s allt som härstammar från människan själv, bränns
av jäms med marken, när sanningen om hennes andliga tillstånd avslöjas av Ordet.

Herre Jesus, må din sannings eld bränna bort allt vårt eget, så att bara ditt verk blir kvar hos
oss, så att vi kan bestå inför Guds ögon!


