
Dag 30 morgon

Och från tronen kom blixtar och dån och åska, och framför 
tronen brann sju facklor, som är Guds sju Andar. Framför

 tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall.
Upp. 4:5

Vem som sitter på maktens tron tillkännages här genom likheten med Guds kommande till 
Mose. 2 Mos. 19:16. Också trefaldigheten i naturfenomenen understryker att det är Gud
själv som sitter på tronen. Blixten är uttryck för ett plötsligt och överraskande sken. Kristus 
uppenbarar sig för oss plötsligt mitt i vår blindhet med sitt evangeliums bländande ljus. Han 
väcker plötsligt upp oss till liv ur vår andliga död. Han kommer alltid överraskande för vår 
gamla människa, den som också kallas det onda släktet. Men vår nya människa, som föds av 
Kristi ord, gläder sig över klarheten och lyskraften i evangeliet. Från Guds tron går också 
hans vrede (åskan) ut mot hans fiender.

Guds Ande betecknas med talet 7, som består av Guds eget tal, 3, plus världens tal 4, vilket 
sammantaget betyder att Anden är Guds budbärare till världen. På liknande sätt har också 
Guds fridsförbund med världen beteckningen 7. Guds Ande finns beskriven av Jesaja (11:2) 
med hjälp av Andens 7 olika sidor: Herrens Ande, vishets Ande, förstånds Ande, råds Ande, 
starkhets Ande, Herrens kunskaps Ande och fruktans Ande. 

Bilden av sju facklor påminner om den sjuarmade ljusstaken i tabernaklet med sju armar på 
en gemensam fot, vilket pekar på att Anden ändå inte är sju andar utan en enda. Guds Ande 
uppenbarar Ordet och belyser Guds tron d v s belyser Guds verk och domar för oss. Jesus 
säger: 'Av mitt skall han ta och förkunna för er'. Joh. 16:14. 

Havets glasaktiga eller genomskinliga utseende betyder absolut renhet. Sådan renhet har 
Kristi rättfärdighet, som han vann åt människosläktet och som ges som nåd. I detta rättfär-
dighetens hav inbegrips allt som finns i Guds rike. Gud godkäner ingen orättfärdighet i sin 
närhet.

Tack, Gud, för att du genom din Son har tagit hela världen in i din rättfärdighets hav! Må 
evangeliet om detta bli spritt genom dina vittnen till frälsning och salighet för många!


