
Dag 29 afton

Runt omkring tronen stod tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra
 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet.

Upp. 4:4

Talet tolv är förbundsfolkets tal, det folks tal, med vilket Gud genom Jesu blod har ingått ett 
evigt fridsförbund. Talet 12 är nämligen produkten av talet 3, som är Guds tal, och talet 4, 
som är världens eller alla människors tal. Talet tolv och alla andra tal, i vilka talet 12 ingår 
som komponent, som 24 (12+12) och 144 (12x12) och 144 tusen, åsyftar Kristi fridsförbunds
folk.

Enligt aposteln Petrus är hela detta folk ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap och ett 
heligt folk. 1 Petr. 2:9. De är alla äldste. De 24 äldste betyder Kristi församling. Uppenbarel-
seboken använder också många andra bilder och uttryck för Guds folk, såsom Israels 12 
stammar, Lammets hustru, det himmelska Jerusalem och en skara som ingen kunde räkna.

Både benämningen äldste och tronerna som de sitter på syftar på att Guds folk innehar en 
maktställning. De har sina troner i himlen, men de regerar på jorden, eftersom Kristi rike är 
på jorden. Upp. 5:10. Att deras troner står runt omkring Guds tron, betyder, att de är hans 
underordnade. De har sin makt och myndighet av honom genom hans ord, genom evangeliet 
om syndernas förlåtelse, den s k nyckelmakten. 

Vidare betyder deras troners placering runt Guds tron, att ingen kommer förbi dem till Gud 
och hans gemenskap, eftersom deras domsmakt ligger i Kristi ord, som de förkunnar. Man 
måste tro deras förkunnelse, för att komma in i Guds rike. Deras vita kläder är Kristi rätt-
färdighet, som han har gett åt sin församling. Kronorna på deras huvuden är tecken på 
kungslighet. Att kronorna är gyllene betyder att deras kungavärdighet är sann och evigt 
bestående.

Tack, Gud, för att du genom Jesus har upphöjt oss syndare till en sådan hög ställning i ditt 
rike!


