
Dag 14 morgon

Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och de fick sju basuner. Och en an-
nan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Han fick mycket

rökelse att lägga tillsammans med de heligas böner på guldaltaret framför tronen. 
Och röken från rökelsen steg från ängelns hand tillsammans med de heligas böner 

upp inför Gud.
Upp. 8:2-4

I det fjärde kapitlet i Uppenbarelseboken liknades Anden vid sju eldbloss och kallades Guds 
sju Andar. Här liknas Anden vid sju änglar, som står inför Guds tron. Sjutalet är Andens tal, 
men det är också fridsförbundets eller evangeliets tal. Anden är Guds sändebud eller ängel. 
Genom Jesu död och uppståndelse fick Anden evangeliet att basunera ut till världen. Jesus 
säger om Anden: 'Av mitt ska han ta och förkunna för er'. Anden blåser ut evangeliet i värl-
den, in i människors hjärtan. Han kan göra det genom att han är ett med Ordet. Jesu säger: 
Mina ord är Ande och liv. Joh. 6:63. 

Rökelse betyder vanligen bön. Här är det fråga om Jesu böner och verk för oss, syndernas 
förlåtelse. Meningen liknar en omskrivning av det som sägs om Abrahams tro, att den räk-
nades honom till rättfärdighet. Den tro som förtröstar på Kristi rättfärdighet har del i den 
rättfärdigheten. Varken vår bön eller vår tro förmår stiga upp till Gud utan rättfärdighetens 
rökelse från Kristi offer. Bön i Jesu namn är bön med denna rökelse. Denna ängel kan därför 
inte vara någon annan än Jesus själv. Rökelsekaret av guld är evangeliet. Jesus hämtade fram 
syndernas förlåtelse för hela världen från sitt eget offers altare och ger den åt oss i tron och 
bönen.

Evangeliets vinesbörd om rättfärdighet i förening med de heligas tro på Jesus är välbehagligt 
för Gud. 'Från ängelns hand' är synonymt med 'i Jesu namn'. När man ber i Jesu namn, går 
bönen upp till Gud ur Jesu hand. Jesus säger också: Om ni ber om något i mitt namn, ska jag 
göra det. Joh. 14:14.

Tack, Gud, att vi får be i Jesu namn, så att du kan ta emot våra böner!


