
Dag 14 morgon

Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens 
alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på

 himlens moln med stor makt och härlighet. 
Matt. 24:30

Människosonens tecken är korset. Det syns där det förkunnas, och där är himlen. Korset 
predikas alltjämt mitt i det andliga mörkret. Och vem jämrar sig inte, när Människosonen 
visar sig som den som bar ens synder? Denna jämmer hördes också från folket, när 
aposteln Petrus predikade Kristus på pingstdagen. Det högg till i hjärtat på dem, och de 
frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad ska vi göra? Apg. 2:37.

’Jordens alla folk' betyder samma onda otrossläkte som Jesus många gånger klagade över, 
t ex enligt Matt. 12:39. Samma 'släkte' finns också i vers 34. För köttet, för jordens folk, i 
motsats till de av Gud födda, är Människosonen alltid orsak till stor jämmer när han 
kommer genom sitt Ord och krossar den mänskliga berömmelsen och 
egenrättfärdigheten.

Moln betyder evangelium Jesus kommer alltid på himlens moln till oss. Moln används 
otaliga gånger i bibeln som ett uttryck för Guds barmhärtighet och nåd. I gamla 
testamentet talade Gud ofta genom ett moln för att skydda människorna för hans ansikte 
och hans krav på rättfärdighet. Jesus var själv detta moln. 2 Mos. 20:18-20, 2 Mos. 33:9. 
Men också i nya testamentet. Mark. 9:7. 

Jesus kommer också till oss med stor makt och härlighet. Han har makt att med sitt 
evangelium döma alla, vilkas synder han har lidit för och borttagit: Den som tror, blir inte
dömd, men den som inte tror, han är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde
Sons namn. Joh. 3:18. Jesu härlighet är den som han vann genom sitt osjälviska offer för 
hela världen, som var hans fiender på grund av synden.

Kom till oss, Herre Jesus, döm oss, men visa oss också din härlighet och din makt i det att 
du upprättar oss med ditt evangelium!


