Uppenbarelseboken kapitel 3D

Budskapet till
FÖRSAMLINGEN I

FILADELFIA

Den öppna dörrens församling
Församlingen med de stora möjligheterna
Den missionerande församlingen
Församlingen som förblev trogen
TEXTKOMMENTARER

Upp 3:7 Bibel 2000: Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia: Så säger den
helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen
kan stänga och stänger så att ingen kan öppna.
Filadelfia, som betyder brödrakärlek, var en livaktig handelsstad nära gränsen där
landskapen Mysien, Frygien och Lydien sammanstrålade. Den var den yngsta och
troligen den minsta av de sju städerna.
Och skriv till ängeln. Den 8:e uppmaningen att skriva. Den 8:e ängeln i Upp.
Den Helige: Vad som skiljer Gud från mänskliga varelser är inte enbart att han är
allsmäktig, allvetande och allseende med evig tillvaro, utan även därigenom att han
är helig. I himlen framhålles Guds helighet i en körsång från serafer och livsväsen
både natt och dag. Jes 6:3, Upp 4:8. Ingen människa kan nalkas Gud eller se honom
utan att själv bli helgad (= renad, avskild). Hebr 12:14
Den Sannfärdige: Gr alethinos = sann, verklig, genuin. Det finns ett annat ord på
grekiska som kan översättas med "sann" nämligen alethes, som betyder att ett
påstående är sant i motsats till lögn. Men ordet alethinos som här användes om Jesus
betyder verklig och genuin i motsats till något oäkta och illusoriskt. Jesus är
verkligheten själv. Jesus är Vägen, Sanningen och Livet. Sanningen med stort S finns
hos honom. Sanningens Ande, som han har sänt i Faderns namn, skall uppenbara hela
sanningen för oss.
DAVIDS NYCKEL

Davids nyckel: Detta citat är hämtat från Jes 22:22 och beskriver hur kung Hiskias
trogne tjänare Eljakim fick kungens nyckel så att ingen kunde beredas tillträde till
det kungliga palatset utom genom honom. På liknande sätt är Jesus vår mellanhand
med nycklarna till Gud och hans rikedomar. Jesus har nycklarna, auktoriteten över
döden och dödsriket. Upp 1:18. David blev lovad att en arvinge till honom skulle bli
kung på Davids tron för evigt. För att fullfölja löftet måste Jesus besegra döden.
Därmed fick han nyckeln till Davids tron och det framtida riket från Eufrat till Egypten
enligt Guds löfte till Abraham och hans säd (vilken är Kristus). l Mos 22:17,18; Jes
22:22; Gal 3:8
– Jesus gav himmelrikets nycklar till aposteln Petrus och till församlingen. Matt
18:15-20; Joh 20:23. Genom evangelium kan vi både lösa (människor) och binda
(ondskans makter).
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Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna: Den
som har nyckeln till huset bestämmer vem som får komma in. Endast Jesus kan öppna
och stänga nådens port till Guds andliga rike och till Kristi rike på jorden. Han har
makten över levande och döda och uppväcker vem han vill. Joh 5:21-29. Löftet står
kvar att ingen, som kommer till honom i ödmjukhet och tro, skall han kasta ut. Joh
6:37
EN ÖPPEN DÖRR

3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan
stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn.
Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga: Jesus själv är dörren.
Joh 10:7-9. När fåraherden hade räknat in alla fåren lade han sig själv i öppningen till
fållan som inte hade någon egentlig dörr. Herden blev själv dörren in till fåren.
– I allt evangeliskt arbete är det viktigt att finna den dörr som Herren öppnar. En
församling i bön kommer alltid att få gå genom dörrar som Herren öppnar och ingen
kan stänga. Det var när församlingen bad som fängelseportarna öppnades för Petrus.
Apg 5:19; 12:5, 10. Det var vid bönestället i Filippi som Herren öppnade Lydias hjärta
för evangelium.
– Filadelfia var den hellenistiska kulturens sista utpost mot öster och därmed
hellenismens "missionär" för de vilda stammarna bortom. Nu öppnar Herren de stora
möjligheternas dörr för Filadelfiaförsamlingen till att bli kristendomens "missionär"
både i sitt eget område och i de ociviliserade trakterna bortom.
Din kraft är ringa: Att Filadelfiaförsamlingens kraft var ringa är det enda negativa
som sägs om den. En församling utan andlig kraft kan söka den helige Andes kraft.
”När det helige Ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen.” Apg 1:8
Du har bevarat mitt ord: Att taga vara på Guds ord och inrikta sitt liv därefter är A
och O för en kristen. Jesus är Ordet (gr Logos). ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet
fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” Joh 1:1. Ordet är synonymt med Kristus själv.
Den som tror och tager emot vad Jesus sagt, välkomnar Jesus själv.
Inte förnekat mitt namn: Deras kraft var inte så ringa att de hade förnekat Kristi
namn, men de var inte heller några frimodiga bekännare. Deras situation påminner
om hur det var för Jesu lärjungar mellan korset och pingsten; försagda, rädda och
instängda. Pingstupplevelsens andekraft förvandlade dessa svaga lärjungar till
andliga lejon som erövrade världen med evanglium om Jesus.
SATANS SYNAGOGA

3:9 Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar
men inte är det utan ljuger. Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina
fötter, och de skall förstå att jag älskar dig.
Satans synagoga: Judarna förföljde de kristna och gick därmed Satans ärenden liksom
Saulus full av hat och nitälskan för lagen hade gjort före sin omvändelse på
Damaskusvägen.
Några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger: Teorin finns om att det
rörde sig om en sekt som förvanskat judendomen. Mest troligt är dock att meningen
syftar på vad även Paulus undervisar, nämligen att i andlig mening är endast den jude
och därmed Abrahams andliga säd, som blivit född på nytt genom Anden och upplevat
en hjärtats omskärelse. Rom 2:29
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Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina fötter: Detta innebar att de
omvände sig och blev kristna. Genom evangelii förkunnelse i Andens kraft skedde
många sådana omvändelseunder av de bittraste motståndare till kristendomen.
Folkmassan på tempelplatsen, som några veckor tidigare hade ropat korsfäst, korsfäst,
blev så överbevisade genom Petrus predikan att de kände sig träffade och frågade
desperat vad de skulle göra, vilket resulterade i massomvändelse.
De skall förstå att jag älskar dig. Liksom Saulus kunde de inte spjärna mot
sanningens udd av de kristnas vittnesbörd och heliga liv. De förstod att Kristus
verkligen var uppstånden och verkade i församligen som upplevde Guds härlighet
och helighet. Guds kärlek var utgjuten i Filadelfiaförsamlingen – en levande
demonstration på vad verklig brödrakärlek var. Grunden till denna kärlek var, att de
själva var älskade av Kristus.
PRÖVNINGENS STUND

3:10 Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från
prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva jordens invånare.
(1917: ”...och jag skall ta vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund...”)
Du har bevarat ordet om min uthållighet. Jesus sade i Matt 10:22, 24:13: ”Men den
som är ståndaktig intill änden skall bli frälst” (1917). Bland Jesu många bud till
lärjungarna är budet om uthållighet av stor betydelse. Uthållighet i:
• Bönen Luk 18:l • Lidandet för Kristi skull Mark 13:13
• Väntan på hans återkomst Mark 13:33f+ • Bekännelsen Matt 10:32, 33
• Att vittna Mark 13:10, 11 • Kärleken Joh 13:34, 35
• Att bära andlig frukt Joh 15:5-8
Därför skall jag bevara dig. Herren är herden som skyddar och bevarar de sina.
”Ingen kan rycka dem ur min hand!” Joh 10:26
Från. (l917: ut ur), gr ek = ut ur. Det kan betyda att bli tagen ut ur prövningen men
möjligen också att bli bevarad genom och skyddad under prövningen.
Från den prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva
jordens invånare.
RUTA 30: TEORIER OM PRÖVNINGEN ÖVER HELA VÄRLDEN:

• Den kan inte syfta på de svåra förföljelserna emot de kristna, då många fick lida
martyrdöden, ty de kristna var lovade att bli frälsta ut ur prövningen. Det kan inte
heller vara så att endast Filadelfias kristna skulle skonas men att andra kristna skulle
förföljas, ty alla jordens inbyggare skulle sättas på prov, inte enbart de kristna.
• Kan inte syfta på jordbävningar i Mindre Asien och särskilt på Filadelfia som flera
gånger blev ödelagt av jordbävningar, eftersom det är klart utsagt att det var en
prövning som gällde hela världen.
• Kan det syfta på folkvandringarna från norr, då barbarerna kom och ödelade och
plundrade?
• Kan det syfta på islams framfart på 6-700-talen?
• Eller kan det syfta på ändens tid och den då kommande vedermödan? Men då är
Filadelfiaförsamlingen i Mindre Asien för längesedan borta. I så fall måste profetian
vara ett generellt budskap till församlingar i ändens tid för dem som tar vara på Guds
ord.
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– Förmodligen syftar prövningens stund på den stora vedermödan som Jesus talar
om i Matt 24:21-21. Alla kristna som då lever vakande och trogna, liksom de kristna
i Filadelfia, skall bli frälsta ut ur den vedermöda, som kommer över hela världen. Då
kommer de kristna att förvandlas och uppryckas vid Kristi tillkommelse i skyn.
JAG KOMMER SNART! HÅLL FAST DET DU HAR!

3:11 NT81: Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig
segerkransen.
Jag kommer snart! En hänvisning till Kristi återkomst. För Kristi tillkommelse i
skyn för att hämta de heliga behöver inga särskilda tecken gå i uppfyllelse först.
Tiden är endast känd av Fadern och det kan ske vilken stund som helst. Matt 24:36. 1
Håll fast det du har: Vid tider av prövning, sjukdom eller konflikter av olika slag,
upplever man inte att tron har ”vingar” utan även det kristna livet kan vara tungt och
tröttsamt. Då är det viktigt att hålla fast vid det man äger i Kristus och hans löften
oberoende av hur man för tillfället känner det.
Så att ingen tar ifrån dig segerkransen (1917: din krona): Det är egentligen ingen
som tar vår segerkrans, men vi kan själva slarva bort den. Om man ger upp tron på
Jesus därför att det blir prövningar och svårigheter och kanske förföljelse för det
namnets skull, då är man lik vetet som föll på stengrunden och inte fick någon rot.
Om det inte blir någon frukt av det kristna livet, så förlorar man lönen – själavinnandets
krona – men själv blir man dock frälst såsom genom eld. Men om man förnekar
Kristus inför människorna, förlorar man även livets krona.
PELARE I MITT TEMPEL

3:12 NT81: Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han
skall aldrig mer lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på
Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen, från min Gud, och mitt nya
namn.
Den som segrar skall jag göra till en pelare i mitt tempel: Det finns fristående
pelare och pelare som är inbyggda i väggar och som utgör den bärande stommen i en
byggnad. De har en uppehållande funktion av stor betydelse. I tabernaklet som
byggdes efter en mönsterbild som Gud visade Mose på berget Horeb, fanns det många
pelare som bar upp väggar och tak.
– I antiken hade man för sed att om någon på ett särskilt förtjänstfullt sätt tjänat sin
stad, kunde han som en ärebetygelse få sitt namn inmejslat på en pelare i ett tempel. Då
en präst skulle äras efter ett långt liv i templets tjänst, restes en pelare med hans namn
i templet.
– I himlen finns ett Guds fullkomliga tempel som inte är byggt av människohänder
men som är en skapelse av Gud själv. Guds församling är också framställd i bilden av
ett tempel, en Guds eviga boning i Anden, ett andligt byggnadsverk av levande stenar,
som utgörs av återlösta människor, Ef 2:20-22, vars trogna tjänare och segervinnare
symboliseras av pelare.
2
betyder att få en plats av stor betydelse
och stort ansvar. Uttrycket ”stödjepelare” användes om apostlarna och de äldste i
församlingen i Jerusalem. Gal. 2:9
Han skall aldrig mer lämna det: När jordbävningar hotade invånarna i Filadelfia
–
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Ämne 26 Jag kommer snart – vid den sista basunens ljud, kap 3D s126
Ämne 48: Guds tempel, kap 11A s249

fick de fly hals över huvud ut ur staden. Segervinnarnas mandat gäller ej endast några
år, ej heller för ”livstid” utan till evig tid.
På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, det nya
Jerusalem, som kommer ner ur himlen, från min Gud, och mitt nya namn: När
någon blev kung under antiken, fick han som bevis på sin kungavärdighet prägla
mynt med sitt eget namn. De kristna får Guds namn präglat på sig och det ger dem
konungslig värdighet. Redan i denna världen bör det synas vems egendom vi är.
– Av tacksamhet till Tiberius för hans hjälp efter jordbävningen hade invånarna i
Filadelfia frivilligt gett staden ett nytt namn, Neocaesarea, till kejsarens ära.
Segervinnarna, som Gud vill ära, får inte mindre än fyra nya namn:
• Guds namn
• Guds stads namn
• Kristi nya namn
• Dessutom är segervinnarne utlovad ett eget nytt namn, som ingen känner till
utom den som får det. Upp 2:17b
3:13 Du som har öron, hör, vad Anden säger till församlingarna.
Hör vad Anden säger. Den sjätte uppmaningen att höra.
Ruta 31:

JESU

LÖFTEN TILL ÖVERVINNARNA:

”Den som segrar skall... (Upp 2:7-3:21)
• Få äta av Livets träd. 2:7
• Få leva i Guds Paradis. 2:7
• Få livets krona (segerkrans). 2:10
• Få evigt liv och inte skadas av den andra döden. 2:11
• Få det dolda mannat. 2:17
• Få en vit sten. 2:17
• Få ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. 2:17
• Få lön efter vad gärningarna är värda. 2:23
• Få del av himmelsfärden – uppståndelsen – vid Kristi återkomst. 2:25
• Få makt (gudomlig auktoritet) över folken. 2:26-27
• Bli en herde som vallar folken. 2:27
• Få den klara Morgonstjärnan. 2:28
• Bli klädd i vita kläder. 3:5
• Få vandra med Kristus i vita kläder. 3:4
• Aldrig få sitt namn struket ur livets bok. 3:5
• Få sitt namn erkänt inför Gud (Fadern). 3:5
• Få en öppen dörr, som ingen kan stänga. 3:8
• Få seger över fienderna till Guds rike. 3:9
• Få uppleva sig vara älskad av Jesus. 3:9
• Bli bevarad och räddad ur prövningen stund. 3:10
• Bli en pelare i Guds tempel. 3:12.
• Få en evig boning hos Gud och behöver aldrig lämna den. 3:12
• Få Guds namn skrivet på sig. 3:12
• Få namnet på det nya Jerusalem skrivet på sig. 3:12
• Få Kristi nya namn skrivet på sig. 3:12
• Få andlig gemenskapsmåltid med Kristus. 3:20
• Få sitta med Kristus på hans tron. 3:21
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RUTA 32:

SAMMANFATTNING

AV BUDSKAPET TILL

FILADELFIA:

6 positiva saker:
1. Gärningar
2. Bevarat Guds ord
3. Uthålliga
4. En öppen dörr
5. Seger över Satans synagoga
6. Älskad av Herren
En negativ sak:
7. Ringa kraft
På vilket sätt var budskapet till Filadelfia förankrat i deras situation?
• Filadelfia var porten till öster.
Herren gav Filadelfia en öppen dörr som ingen kunde tillsluta.
• Filadelfia var hellenismens sista utpost mot öster.
Herren gjorde Filadelfia till en missionerande församling från sin utpost i öster
varifrån evangeliet spreds vidare.
• I antiken restes pelare i templet som en ärebetygelse.
Herren lovar att göra segrarna till pelare i hans tempel.
• Filadelfia hade fått ett nytt namn.
Herren lovar segervinnarna flera nya namn.
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Filadelfia: Och skriv till ängeln
för församlingen i Filadelfia:
”Så säger den helige, den sannfärdige,
han som har Davids nyckel,
han som öppnar så att ingen kan
stänga och stänger
så att ingen kan öppna.”

HERREN
HAR
EN DÖRR
ÖPPEN

Jag känner
dina
gärningar.

din kraft
är ringa

FÖR DIG

bevarat
mitt ord

inte
förnekat
mitt namn

bevarat
ordet

varit
uthållig

Se, jag
kommer snart!

så att ingen
tar ifrån dig
segerkransen!

Håll fast
det du har,

Den som segrar
i min Guds tempel,
På honom skall jag skriva min Guds namn
det nya Jerusalem som kommer
från min Gud,

skall jag göra till en pelare
och han skall aldrig mer lämna det.
och namnet på Guds stad,
ner ur himlen,
och mitt nya namn.

Hör vad Anden säger

till församlingarna!

Filadelfia
(6) Filadelfia – församlingen med den öppna dörren
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ÄMNE 26:

JAG KOMMER SNART!

– VID DEN SISTA BASUNENS LJUD –
”Vad jag nu säger er är ett mysterium: Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas,
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då
uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi ska förvandlas.” 1 Kor 15:51-52. Advent
betyder ankomst och vi väntar på det andra advent, då Jesus åter ska sätta sina fötter
på Olivberget och därefter upprätta sitt fridsrike.
Vi väntar även på att han före detta ska hämta hem sin församling från jorden. Den
händelsen kallar vi för "uppryckandet" eller "de kristnas himmelsfärd" och i samband
därmed ska alla som dött i tron i både gamla och nya förbundet uppstå från de döda.
Detta ska ske vid den sista basunens ljud. När den sista basunen ljuder i tidens
aftonskymning ska vi samlas till högtid i himlarnas rike. Den sista basunen blir en
jubelbasun som förkunnar det eviga livets seger över döden. Vilken nåd att få uppleva
förvandlingen och i sällskap med Jesus få tåga in i de himmelska salarna!
Lämnad kvar. Jesus talade flera gånger om denna enastående händelse i
världshistorien då miljontals människor plötsligt försvinner från jorden. Men det mest
dramatiska är det faktum att han även framhåller att endast de som är redo blir
förvandlade och uppryckta. Vi har liknelsen om de tio jungfrurna då fem var förståndiga
och fick gå in i bröllopssalen, medan fem var oförståndiga och blev lämnade kvar
utanför, därför att de inte hade tillräckligt med olja i sina lampor – en bild på att de
hade förlorat den kristna bekännelsen i världen. ”Den som bekänner mig... honom ska
ock jag kännas vid inför min Fader som är i himlen.”
Jesus säger att då ska två kvinnor mala vid samma kvarn, en lyftes upp medan en
blir lämnad kvar. Två män arbetar ute på åkern, en lyftes upp medan den andre lämnas
kvar, två ska ligga i samma säng, en blir upptagen och en lämnas kvar. Detta visar att
uppryckande sker samtidigt över hela världen, men att i stora drag endast halva
kristenheten är redo.
Bokserien "Lämnad kvar" (eng Left behind) behandlar denna oerhört dramatiska
händelse och de chockartade upplevelserna som de som lämnats kvar tvingas uppleva. Men det är min tro att bland de kvarlämnade kommer det att uppstå en av de
största väckelser som funnits på jorden, då Johannes syn om ”den stora vita skaran”
som ingen kunde räkna går i uppfyllelse. De har blivit frälsta efter uppryckandet
under vedermödans tid ty de hade ”kommit ut ur det stora lidandet (vedermödan) och
tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.” Upp 7:9+
Vedermödans tid. Enligt flera profetior kommer den stora vedermödans tid att
hända strax före Kristi återkomst till Olivberget (Matt 24:29-31). Det är en 7-årsperiod
som inleds med att "Antikrist" (på den vita hästen, Upp 6:1) sluter ett fredsförbund
med Israel för 7 år (Dan 9:27). Under de första 3½ åren framträder Guds två vittnen i
Jerusalem (Upp 11:3). När "Antikist" blir besatt av Satan vid den 7:e basunen (Upp
12:12;13:2), dödar han de två vittnena och han börjar ett krig mot alla heliga (Upp
13:5-7) – judar och kvarlämnade kristna – vilket ska vara i 3½ år, sammanlagt sju år.
Vedermödans tid upphör då Kristus kommer åter i stor makt och härlighet, krossar
Antikrists arméer vid Harmagedon och upprättar sitt fridsrike. Den stora frågan är när
uppryckande av församlingen ska ske i förhållande till vedermödans tid? När ljuder
den sista basunen? Det finns i huvudsak tre frågeställningar: Ska det ske före vedermödan, eller mitt i vedermödan vid den 7:e basunen eller efter vedermödan vid den
basun som ljuder när Jesus kommer åter till Olivberget?
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Den sjunde basunen. Den 7:e basunen är den sista av en hel serie domsbasuner.
Många hävdar att det är den basunen Paulus syftar till och att det är då vi ska förvandlas
och uppleva vår himmelsfärd. Man menar att det då görs en tydlig proklamation om
att ”Herren nu har tagit makten... och blivit konung... stunden har kommit då de döda
ska dömas och du ska löna dina tjänare profeterna... och förgöra dem som förstör
jorden.” Upp 11:17-18. Men då denna proklamation görs, är det 3½ år kvar av
vedermödans tid innan Herren blir konung på jorden. Det är alltså en förannonsering
om vad som snart ska ske. Vi är nämligen då mitt i vedermödans tid och världen har
upplevt hemska katastrofer under de första 3½ åren då 1/3 av jorden brinner och 1/4 av
människorna dör av krig, svält och pest.
Vad är det som faktiskt händer mitt i vedermödan vid den 7:e basunen och de
följande 3½ åren? Det blir då en strid i himlen och Satan och hans änglar blir nedkastade till jorden i stor vrede, ”ty han vet att hans tid är kort”. Det är alltså inte Jesus som
kommer vid den 7:e basunen utan Satan. Det första han gör är, att han genom Antikrist,
som ”han ger sin makt och sin tron”, dödar Guds två vittnen. Sedan förföljer han de
övriga ”som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd” (Upp 12:17b). Istället för
förvandling och uppryckande blir det alltså förföljelse av dem som har Jesu vittnesbörd, då den 7:e basunen ljuder.
Basunen vid Olivberget. ”Strax efter den tidens lidanden skall...man få se
Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet...och alla jordens
stammar skall höja klagorop...Och han skall sända ut sin änglar vid ljudet av en stor
basun och de skall församla hans utvalda...från himlens ena gräns till den andra”
Matt 24:29-31. Men detta måste väl ändå vara den sista basunen, då Jesus åter sätter
sina fötter på Olivberget just innan tusenårsriket börjar? Det är väl då uppryckandet
sker? Men det blir klagorop i stället för jubelrop. Jesus kommer då som domaren. Det
talas inget här om uppståndelse, förvandling och uppryckande Herren till mötes, utan
de utvalda – det handlar om judarna – måste församlas under änglars försorg.
En jubelbasun före vedermödan. Låt oss jämföra detta med 1 Thess 4:16-18: ”Ty
när Herren själv stiger ned från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns
röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall
vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta
Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med
dessa ord.” Vilken tröst skulle det bli om de kristna skulle genomlida hela vedermödan?
Vidare, vad gör man då med Jesu ord: ”Vaka och bed, så att ni kan undfly allt detta
som skall komma?” Vidare, om vi blir förvandlade och uppryckta först när vedermödan
är över, då skulle vi kunna räkna ut när Jesus kommer och hämtar oss. Men Herren
säger: ”Ingen vet tiden eller stunden, ingen utom Fadern allena.” Om vi ska kunna
undfly vedermödan måste den sista basunen gälla en basun som ljuder före vedermödan.
– Då man firade sabbat i Israel ljöd det tre basunstötar från synagogan. Vid den
första skulle fiskare hänga upp sina nät och töja sina båtar, arbetarna på åkern skulle
samla ihop sina redskap och barnen sina leksaker. Vid den andra basunstöten skulle
alla vara på väg hem och vid den tredje och sista skulle alla vara inom husets väggar
för att fira sabbat. När Herren kommer i tidens aftonskymning ljuder det flera stötar
från en jubelbasun. Mysteriet kan ha denna lösning: Vid det första basunljudet uppstår trons folk från Det gamla förbundet, vid det andra de i Kristus döda i Det nya
förbundet, och vid den tredje och sista basunens ljud blir vi, som då är redo, förvandlade och uppryckta för att alltid få vara hos Herren. – Det kommer att ljuda en jubelbasun i tidens aftonskymning för Guds folk.
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