
Dag 20 morgon

Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på
guldaltaret inför Gud, och den sade till den sjätte ängeln som hade basunen: ”Släpp lös
de fyra änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat!” Och de fyra änglarna som
hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes
lösa för att döda en tredjedel av människorna. Antalet ryttare i dessa ryttarhärar var

tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde deras antal.
Upp. 9:13-16

Talet sex (den sjätte ängeln) är människans tal, och detta stycke handlar om Guds folk. Det 
gyllene (eviga) altaret inför Gud är Kristi frälsningsverk, som Gud har godkänt. Altarets 
fyrtal av horn anger att Jesus offrades för hela världens synder. Hornen är de löften om 
förlåtelse som offret innebar. Den som i tro klamrar sig fast vid altarets horn, löftena, 
evangeliet åtnjuter syndernas förlåtelse. Rösten från altarets horn måste vara evangeliet.

Evangeliet (ängelns basun) ropar om frihet åt alla människor (fyra änglar). Floden Eufrat är 
gränsflod, i överförd betydelse till Guds rike. Världen är bunden utanför Guds rike till dess 
att evangeliets budskap frigör den. Eufrat betyder 'okänd'. Först när människan nås av 
evangeliet blir hon känd av Gud som hans barn. Fyrtalet i ’timme, dag, månad och år’ 
understryker ytterligare att detta gäller alla människor. Att ordet ängel används här om alla 
människor har att göra med textens fortsättning. Så snart evangeliet ljuder för de människor 
som anammar det, förkunnar de det. 

Ett helt tretal betyder ’från Gud’, en tredjedel betyder ’något ont, här människans köttsliga 
sinnelag. Guds änglar (de troende) har genom evangeliet makt att döda sitt eget och andras 
egenrättfärdiga köttsliga otrossinne. 

’Ryttare’ är de som rider på ( = tror på) Guds sanning, alltså de troende. ’Antal’ är inget antal 
i gängse mening, utan det berättar varifrån dessa har fått sitt vittnesbörd, och om vittnenas 
eget ursprung. När vittnesgillhetens tvåtal upphöjes tiofaldigt till fullständighet och ännu 
tusenfaldigt, är det fråga om att äga Guds orubbliga Sanning. Tusen består av tio gånger tio 
gånger tio, ett tretal av fullständigheten. Tretalet står för gudomlighet. Vad vittnena vittnar 
har de fått av Gud. Men de är också själva födda av Gud, lärda av Gud och utrustade av Gud.

Tack, Jesus, att du har löst oss från alla syndens bojor och tagit oss in i ditt rike!


