Uppenbarelseboken, kapitel 4

DEN

HIMMELSKA TRONEN

Den andra visionen: kapitel 4, 5, 6, 7
med 16 delsyner av tronhimlen och de 7 sigillen
TEXTKOMMENTARER Upp 4: l-11 B2000
EN ÖPPEN HIMLAPORT

4:1 Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen till himlen, och den första rösten, som
jag hade hört tala till mig som en basun, sade: ”Kom hit upp, så skall jag visa dig vad
som skall ske härefter.”
Sedan. Gr meta tavta = efter dessa ting.1
Såg jag, och se. Gr eido = se, uppfatta. Förekommer många gånger i U-boken, som kan
indelas i sju huvudvisioner och många delsyner.2 Johannes fick "öppnade ögon" för
att se himmelska visioner. (Uttrycken jag såg,se och visade mig förekommer 83 gånger
i U-boken. Antalet delsyner kan dock begränsas till 77 eftersom vissa ”såg” eller
delsyner kan vara en fortsättning av en tidigare syn. Appendix 23.)
Såg nr 4. Johannes 2:a stora vision börjar här. Den 3:e delsynen.
En dörr stod öppen. Gr thura = port, ingång, dörr, portal. I symbolisk mening är Jesus
dörren till frälsning. Joh 10:7. Men här är det en verklig öppning eller port in i himlen,
som kan öppnas och tillslutas.
– Jesus har makt att öppna och tillsluta. Upp 3:7. Genom Jesus har himlens port
öppnats för benådade och återlösta människor.3
Till himlen. Gr ouranos = himmel; användes både om himlavalvet och Guds himmel.
Ordet himmel förekommer 52 gånger i U-boken, alla i singular form utom i 12:12:
”Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem.” 4
Den första rösten, som jag hade hört tala till mig som en basun. Enligt Upp 1:10-20
var det den förhärligade Människosonens röst. Röst nr 2. (Orden ”röst eller röster”
förekommer sammanlagt 58 gånger i U-bokens 22 kapitel. App 23.)
KOM HIT UPP

Sade: ”Kom hit upp.” Kristi kallelse till Johannes, har fyra element, som även ingår i
”uppryckandet” vid Kristi tillkommelse i skyn.
Så skall jag visa dig. Johannes fick uppenbarelsen i form av visioner, av vilka de
flesta har en symbolisk innebörd. Eftersom olika tolkningar både till tid och innehåll
var möjliga, kunde dessa visioner tjäna till tröst och hjälp för kristna som fått gå
igenom stora lidanden under historiens gång.
Vad som skall ske härefter. Gr meta tavta = efter dessa ting. Uttrycket förekommer
både i början och i slutet av denna vers i den grekiska grundtexten och kan tolkas som
efter församlingens tid och efter församlingens uppryckande.5 Vad som skall ske härefter,
är innehållet i resten av U-boken, ca 70 viktiga händelser, 6 som inrymmes i Daniels
70:e årsvecka, en period på sju år, som är vedermödans och vredens tid på jorden.
GUDS, FADERNS, HÄRLIGHET VID DEN HIMMELSKA TRONEN

4:2 Och strax kom jag i hänryckning, och se, en tron stod i himlen och någon satt på
tronen,
App 14: De 70 årsveckorna s611 2Ämne 4: Uppenbarelsebokens disposition s29 3Ämne 29: En
öppen himlaport, kap 4 s146 4Ämne 33: Himlen, kap 4 s154 5Ämne 32: När kommer Jesus i skyn?
10 indikationer, kap 4 s147 6 Ämne 34: 70 händelser under Daniels 70:e årsvecka, kap 4 s156
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En öppen himlaport
Sedan såg jag, och se, en dörr stod öppen till himlen, och den första rösten, som jag hade hört tala till mig som
en basun, sade: ”Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter. Upp 4:1
– Johannes blir hänrykt i både rummet och tiden: dels till den himmelska världen och dels fram
till denna tidens avslutning – efter att församlingens tid är avslutad.
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I hänryckning (i Anden SFB). Gr pnevmati = ande, vind, livsande, Ande. Uttrycket i
Upp 4:2 har stor begynnelsebokstav i flera översättningar. Liksom i Upp 1:10, syftar
ande troligen på den helige Ande med vars hjälp Johannes ande kunde förflyttas till
himlens tronsal.
Och se... Den 4.e delsynen. Johannes får se och höra tio himmelska ting:
• 1. En port till himlen • 2. Guds tron • 3. Faderns gestalt.
• 4. En regnbåge runt tronen.
• 5. 24 äldste på sina troner, klädda i vita kläder och med kronor på sina hvuvuden
• 6. Blixtar, muller och röster • 7. Sju brinnande lampor • 8. Ett kristallhav
• 9. Fyra livsväsenden, gr zoa • 10. Himmelsk tillbedjan
En tron stod i himlen. Gr thronos, förekommer 40 gånger i Uppenbarelseboken. Tronen
är centrum för alla aktiviteter i Upp. Johannes mottager sitt uppdrag från tronen. 7
Och någon satt på tronen. Gud, Fadern, sitter på sin majestätiska och upphöjda tron.
Gud är en andevarelse (Joh 4:24) men har likväl en synlig kropp, som bär kläder och
utförde för Johannes synliga handlingar.
Om Guds skepnad: Vi är skapade till Guds avbild. GUD ÄR UNDERBAR – dock är
vi honom lika. Han har huvud, ögon, näsa, mun, öron och händer och fötter – en kropp
som liknar vår, men ännu härligare och av oförgänglig substans. Om vi har en personlighet, så har HERREN det i ännu högre grad.
4:3 Och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en
regnbåge som var som en smaragd.
• Jaspis. Lik en diamant eller svagt grönaktig eller vit, halv eller helt genomskinlig ädelsten. ”Syntes lik” syftar troligen på färgen och lystern av denna ädelsten.
• Karneol. Gr sardius, är en blodröd ädelsten. Fadersgestalten var klädd i vitt och
rött med ädelstenars lyster och strålglans. Den vita färgen symboliserar Guds rättfärdighet och den röda Guds kärlek. ”Min vän är strålande, vit och röd.” Höga V 5:10
Gudomen har en självlysande stark strålglans av härlighet och fullkomlig skönhet.
Även änglar kan vara självlysande. Upp 18:1
• Regnbåge. Gr iris, ett tecken på Guds trofasthet och att han är den som uppehåller skapelsen. 1 Mos 9:12-17
• Smaragd. Gr smaragdino = en grön ädelsten. Endast Gud omges av en härlighetsgloria i form av en regnbåge, som här var till färgen smaragdgrön. Den gröna färgen
symboliserar livet och skapelsen.
DE TJUGOFYRA ÄLDSTE

4:4 Och runt omkring tronen såg jag tjugofyra troner, och på tronerna satt tjugofyra
äldste, klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet.
Och runt tronen såg jag. Såg (se) nr 6 i ordningen. Fortsättning av den 4:e delsynen.
• Tjugofyra troner. Under både GT:s och NT:s tid representerade de äldste hela
folket respektive hela församlingen. Den prästerliga tjänsten i Jerusalems tempel var
indelad i 24 vaktavdelningar. Varje synagoga hade 24 äldste för förvaltningen av
gudstjänsten.
– Tronerna, talar om de äldstes makt att regera och att döma. Inga änglar är utlovade
detta, men Kristi segervinnare skall även döma änglar. 1 Kor 6:2. De har fått löfte om
att få sitta på troner och att få regera med honom. Matt 19:28; Luk 22:28; 2 Tim 2:12
7

Ämne 31: Guds tron, kap 4 s152 8Ämne 35 –Vilka är de 24 äldste. kap 4 s158

141

Guds tron
Och strax kom jag i hänryckning, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen, och han som satt där syntes
mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regbåge som var som smaragd. Och runt tronen såg jag tjugofyra
troner, och på tronerna satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Upp 4:2-4
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• Tjugofyra äldste, gr presbyteros, användes aldrig om änglar.8
• Vita kläder: En bild av de heligas rättfärdighet genom tron.
• Gyllene kransar: gr stefanus = krans, krona. Bibeln säger ingenting om att
änglar har kronor.
RUTA 35: DE HELIGA UTLOVAS FÖLJANDE KRONOR:

• Livets krona Jak 1:12; Upp 2:10
• Rättfärdighetens krona 2 Tim 4:8
• Själarvinnarens krona 1 Thess 2:19
• Härlighetens segerkrans 1 Pet 5:4
RUTA 36: DE 24 ÄLDSTE HAR SJU AKTIVITETER I HIMLEN OMNÄMNDA:

• Sitter på 24 troner
• Faller ned inför Gud
• Tillbeder och upphöjer Gud i bön, tal och lovsång
• Lägger sina kransar inför Gud
• Sjunger och spelar inför Gud
• Tjänstgör som präster
• Tröstar och förmanar Johannes samt ger honom Uppenbarelsen
PRESENTATION AV DEN SJUFALDIGT HELIGE ANDE

4:5 Från tronen kom det blixtar och dån och åska, och sju facklor brann framför
tronen, det är Guds sju andar.
Från tronen kom det:
• Blixtar. Gr astrape = ljus, klart sken, blixt. Det är tänkbart att detta himmelska
fyrverkeri var en krafturladdning, troligen med uppgiften att förse skapelsen med
uppehållande energi.
• Dån (dunder). Gr bronte = dunder, tordön, åska. Om detta dån åtföljde blixtarna
och energiutlösningen är inte angivet. Var dundret som ett livets pulsslag eller en
tidens taktpinne?
• Åska (tordön). Gr phone = ljud, ton, röst, buller, språk. Levande Bibeln översätter:
det fanns röster i bullret. Var det himmelska befallningar som utgick till hela skapelsen
för uppehållandet av allt levande?
• Sju facklor brann framför tronen. Gr lampas = fackla, bloss, lampa. Dessa sju
facklor är Guds sju Andar. Sjutalet syftar inte på olika titlar eller namn på den helige
Ande, ty det finns många fler namn än sju. Sju-talet talar om att inför tronen finns
fullheten av den ene och samme helige Ande, den tredje personen i Gudomen.
GLASHAVET

4:6 och framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall. Mitt för tronen och
runt tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon, både framtill och baktill.
Ett hav av glas. Gr thalassa = hav, sjö. Gr hualinos = glas. Glashavet utgjorde troligen
hela golvet i tronsalen, men eftersom det framställes som ett hav kan det vara enormt
stort. Kan det ha sin största utsträckning på baksidan (andra sidan) av tronen, om det
nu finns en baksida?
– När Moses och Aron med söner och 70 av de äldste i Israel fick se en glimt av Guds
härlighet på berget Sinai, fick de se att ”under Guds fötter var liksom ett inlagt golv av
safirer, likt själva himlen i klarhet”. 2 Mos 24:9-11
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– Safirstenen har en hårdhetsgrad som kommer just efter diamanten. Den är ansedd för
sin skönhet och strålglans. Den vanligaste färgen är klarblå men finns också i färgerna
rött, violett, grönt och vitt. Såväl utsträckningen som den klarblå gnistrande safiren
gav tydligen intrycket av ett hav. Enligt Upp 15:2 såg glashavet där ut såsom det var
blandat med eld, vilket kunde betyda att den klarblå safiren hade inslag av den röda
safiren.
DE FYRA VARELSERNA

Fyra.9

Ruta 37: I UPPENBARELSEBOKEN FÖREKOMMER FYRA-TALET:
• Fyra varelser (livsväsenden, keruber). 4:6
• Fyra hästar. 6:1-8.
(Om dödsriket också symboliseras med en häst, blir det 5 hästar).
• Fyra änglar vid jordens fyra hörn håller tillbaka
jordens fyra vindar. 7: 1
Fyra änglar hålls bundna vid floden Eufrat. 9:14
• Fyra halleluja. Upp 19: 1-6

Varelser (1917: livsväsenden). Gr zoon = levande varelse, livsväsen, djur. Det finns
många slags himmelska varelser:
• Änglar (i mångtusental). Hebr 12:22; Upp 5:ll
• Serafer, med sex vingar. Jes 6:2-8
• Cherubim, med fyra vingar. Dessa liknade människor, men det fanns även sådana
med djuransikten. Hes 1:5-28; 10:1-22
• Livsväsen (zoon), utgör en speciell grupp, enbart fyra till antalet med 6 vingar
och med olika djur- och människoansikten.
– Bland änglarna kan man skilja mellan:
• Tronänglar • Ärkeänglar • Överänglar • Änglafurstar • Skyddsänglar.
– Det talas även om mäktiga änglar, om änglar med en starkt självlysande kropp, och
om väldigheter och världshärskare. Varje land har troligen sin skyddsängel. Mikael är
Israels skyddsängel, Dan 12:1. Varje kristen, liksom alla barn, har sina skyddsänglar.
Som hade fullt med ögon. Att de fyra livsväsendena befann sig på var sin sida om
tronen och var försedda med ögon överallt, talar om att de hade en speciell tjänst runt
tronen och att de kunde se allting samtidigt.
4:7 Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett
ansikte som en människa, och den fjärde liknade en flygande örn.
Liknade. Troligen var det inte verkliga djur som de liknade, utan uttrycket bör förmodligen tagas i symbolisk mening såsom syftande på deras respektive personlighet,
karaktär och särskilda uppgift. Vad de representerade kunde hänföras till vissa likheter
med dessa skapade varelser.
– Detsamma gäller t ex symboliken om det slaktade Lammet. Det var aldrig en
fråga om ett verkligt lamm inför tronen, utan Lammet var en symbolisk bild på Jesus
som Frälsaren, den syndfrie och oskyldige, som blev slaktad och dog i vårt ställe.
Ett lejon. Gr leon. Lejonet är djurens konung och ger uttryck för majestät, styrka och
9
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App 25: Talvärden i Bibeln s683

oförskräckthet. Dessa egenskaper hos det första livsväsendet symboliseras av lejonet.
En ungtjur. Gr moschos = kalv, telning. Tjuren är husdjurens konung, ett dragdjur
som visar stor styrka och uthållighet och är till stor nytta. Ungtjuren är full av liv och
kraft och obändig styrka. Dessa egenskaper hos det andra livsväsendet har symboliskt
framställts som likheter med en ungtjur.
Ett ansikte såsom en människa. Människan har såsom skapelsens krona en överlägsen intelligens, uppfattnings- och organisationsförmåga. Dessa egenskaper hos det
tredje väsendet har symboliskt framställts som ett livsväsen med ett människoansikte.
En flygande örn. Gr aetos. Örnen är fåglarnas konung och en symbol för frihet, klarsyn och härskarmakt. Dessa egenskaper hos det fjärde livsväsendet har symboliskt
framställts som likhet med en flygande örn med utbredda vingar.
RUTA 38:

SYMBOLISKA TOLKNINGAR AV DE FYRA LIVSVÄSENDENA

Skapelsen:
• Lejonet = de vilda djuren • Tjuren = husdjuren
• Människan = skapelsens krona • Örnen = fåglar och fiskar
De fyra evangelierna:
• Lejonet = Matteus • Tjuren = Markus
• Människan = Lukas • Örnen = Johannes
Ämbeten i Guds församling:
• Lejonet = Apostlar, missionärer • Tjuren = Profeter, predikanter
• Människan = Herdar och lärare • Örnen = Evangelister
4:8 De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och
inåt. Utan att vila säger de dag och natt: Helig, helig, helig är Herren Gud,
allhärskaren, han som var och som är och som kommer..
Vardera sex vingar. Eftersom de fyra livsväsendena är ett slags änglavarelser, så bör
man uppfatta vingarna som verkliga. En del änglar har vingar och kan flyga. ”Serafer
stod omkring honom. Var och en av dem hade sex vingar: med två täckte de sina
ansikten, med två sina fötter, och med två flög de.” Jes 6:2. ”Medan jag alltså ännu så
talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast.” Dan 9:21. *Vingar förekommer
såsom en symbol på snabbhet och handlingskraft. Dan 7:4-6
Ögonen är ett uttryck för allseende och övernaturlig intelligens. Man tror att de fyra
varelserna vakade över skapelsen. Livsväsendenas aktiviteter:
• Framhåller Guds helighet. 4:8 • Faller ned och tillbeder. 5:8-10
• Sjunger och spelar. • Offrar de heligas böner till Gud.
• Kallar fram de fyra ryttarna. 6:1-8 • Ger vredesskålarna till änglar. 15:7
• Lyssnar på andras tillbedjan. 14:3
Helig, helig, helig är Herren Gud, Allhärskaren. Den 3-falt helige.10 Samma uttryck
finns i Jes 6:3. I psalm 99 finns även en lovsång till den 3-falt helige. Herrens
välsignelse är uppdelad i tre avdelningar. Tre-talet syftar tydligen på den 3-enige
Gudomen, Fadern, Sonen och den helige Ande.11
Han som var och som är och som kommer. Samma uttryck användes om både Fadern
och Sonen. Upp 1:8,17, 22:13, Hebr 13:8
10
11

Ämne 7: Treenigheten och Kristi Gudom, kap 1A s40
Ämne 8: Treenigheten i U-boken, kap 1A s41
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TILLBEDJAN INFÖR TRONEN

4:9 Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och
som lever i evigheters evighet,
4:10 då skall de tjugofyra äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe
honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och
säga:
4:11 Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten.
Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den.
Lägger sina kransar framför tronen. De 24 äldste lägger ned sina kronor när de
tillbeder Herren. Detta är en handling som ger uttryck för att de inte var värdiga dessa
kronor utan har fått dem av nåd genom återlösningen i Kristus. De ger all ära och
värdighet till Herren.
Skapat världen. Hela Gudomen var med i skaparakten där Fadern, som sitter på tronen, var den högsta instansen för alla beslut. I den engelska KJV-översättningen står
det att Gud ”hast created all things, and for thy pleasure (nöje) they are and were
created”.12
När himlen användes i singular syftar det på en bestämd del av himlen:
• Skyn (lufthimlen) = Meteorregn från stratosfären. 6:13
Konflikt med Fursten över luftens härsmakt. Satan nedkastad. 12:7-9
Änglar predikar från skyn. 14:6-12
Den gamla himlen (skyn) ersättes med en ny. 21:l
• Paradiset = Själar under altaret. 6:9
• Själva himlen = Tronhimlen och på Guds eviga boning. 3:12; 4:2-5:1413
ÄMNE 29:

JOHANNES SYN: EN ÖPPEN HIMMLAPORT

Paulus hade fått se in i Paradiset, en förgård till själva himlen, och han fick där höra
outsägliga ord. Jesu lärjunge, aposteln Johannes, fick inte endast se en öppen dörr in
i själva himlen; han fick även en kallelse att komma dit upp. Johannes fick i en
andehänryckning komma till den del av himlen där Gud har sin tron och varifrån Gud
styr världen. Han blev förflyttad både i rummet och i tiden och fick taga del av Guds
plan med upprättandet av Guds rike på jorden.

EN KALLELSE: KOM HIT UPP!

Kallelsen till Johannes att komma upp till himlen kan ha en djupare innebörd och
kan vara en dold profetia om att uppryckandet av Guds utvalda folk kommer att ske
innan inseglen bryts och vedermödan bryter loss på jorden. ”Kom hit upp”, Kristi
kallelse till Johannes har fyra element, som även ingår i ”uppryckandet” vid Kristi
återkomst i skyn.
• Basunljud (en röst lik en basun).
• Herrens kallelse att komma till himlen.
• Uppryckandet (genom Anden).
• En öppen himlaport.

DE

KRISTNAS HIMMELSFÄRD

Basunljud och en kallelse till himlen (ett maktbud och en överängels röst) kommer
även att bli kännetecknande för brudens uppryckande vid Kristi ankomst i skyn.
Troligen blir det flera basunstötar:
12
13
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Appendix 3: Bibelns lära om skapelsen s530
Appendix 4: Skapelse kontra evolution s534

• 1:a basunen: De döda i GT uppstår.
• 2:a basunen: De döda i NT uppstår.
• 3:e basunen: Församlingens förvandling och uppryckande.
De då levande kristna förvandlas, (vid den sista basunens ljud, 1 Kor 15:51,52) för att
tillsammans med de uppståndna ryckas upp i skyn Herren till mötes.
Basunljuden vid Kristi uppenbarelse i skyn skall inte förväxlas med de sju domsbasunerna eller med den basun som ljuder vid Herrens ankomst till jorden. Upp 11:15;
Matt 24:31. Efter sändebreven till de sju församlingarna, nämnes inte mera ordet
församling i U-boken förutom som en pålysning i avslutningen. Upp 22:16. Det synes
därför som om församlingens tidsålder markeras av de sju sändebreven, ett budskap
till sju utvalda lokala församlingar men också ett generellt budskap till hela församlingens epok.
Detta ”kom hit upp” till Johannes, som var en representant för församlingen, är den
tydligaste fingervisningen om att uppryckandet kommer att ske när församlingens
tidsålder är avslutad, just före vedermödans tid. Därefter börjar Daniels 70:e årsvecka,
en tidrymd av sju år, då ”Israels profetiska klocka åter börjar ticka”. Ingen profetia i
Uppenbarelseboken talar direkt om församlingens uppryckande eller tidpunkten därför.
Den är hemlig och endast känd av Fadern. Matt 24:36
ÄMNE 30:

NÄR KOMMER JESUS I SKYN?

De kristnas himmelsfärd (uppryckandet – the rapture)
Vid studiet av de kristnas himmelsfärd möts vi av flera stora frågor:
I. Finns det en tidrymd mellan Kristi tillkommelse i skyn då församlingen ryckes upp
och hans kommande ned till jorden?
II. Får alla kristna följa med – är alla redo – när Kristus kommer för att hämta dem
som hör honom till?
III. När sker Kristi tillkommelse i skyn, med andra ord när sker de kristnas himmelsfärd
– uppryckandet?
IV. Blir det en andra tillfälle för dem som inte är redo?
I. Finns det en tidsintervall mellan uppryckandet och återkomsten till Olivberget?
Läran om att församlingens uppryckande vid Kristi tillkommelse i skyn, utgör en
separat händelse tidsmässigt skild från och före Kristi återkomst till jorden, bygger på
bl a följande bibelställen: ”Nåväl då, mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen
dörrarna om dig. Göm dig ett ögonblick, till dess vreden har gått förbi.” Jes 26:20.
Denna profetia visar tydligt att uppryckandet sker som en seperat händelse för
vredens och vedermödans tid på jorden. Kamrarna talar om de boningar som Jesus
lovat att bereda ”i min Faders hus” i himlen för att vi skall kunna vara där Jesus är. Det
säges alltså ej här att de kristna efter uppryckandet omedelbart skall följa Kristus till
jorden för att med honom hålla dom och börja regera med honom, utan tvärtom att för
”ett ögonblick” gå in i de himmelska kamrarna där de är skyddade bakom "stängda
dörrar" medan vreden går över jorden. I samma kapitel talas det även om "uppståndelse
från de döda" som innebär en tydlig hänvisning till den uppståndelse av de kristna
som sker vid Kristi kommande i skyn.
”Men mina döda (de i Kristus döda) må få liv igen, mina dödas kroppar må åter stå
upp.. Jes 26:19.
Detta bibelställe kan jämföras med det i 1 Tess: 4:16: ”Ty när Herren själv stiger
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Uppryckandet – de kristnas himmelsfärd
”Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid
kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken
dag er herre kommer.” Matt 24:40-41. ”Jag säger er: den natten skall två ligga i samma säng (1917);
den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar.” Luk 17:34-37
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ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun,
då skall de som är döda i Kristus uppstå först.” När det gäller de ogudaktiga så är de
ej med i den första uppståndelsen. För dem gäller Jesaja profetia i samma kapitel: ”De
döda får inte liv igen, skuggorna står ej mer upp... Jes 26:14. De uppstår senare till
dom. Joh 5:29, Upp 20:11-13
II. Får alla kristna följa med? Tydligen inte! Jesus uppmanar gång efter annan att
vara vakande och bedjande för att den dagen inte skall komma som en överraskning.
Enligt liknelsen om de tio junfrurna var inte alla redo. De som skäms för Jesus i denna
världen kommer inte han heller att kännas vid då han kommer i sin Faders härlighet
tillsammans med änglarna. Matt 10:32; 16:27
III. När sker Kristi tillkommelse i skyn?

FLER INDIKATIONER PÅ ATT UPPRYCKANDET SKER FÖRE VEDERMÖDAN:
1. ”Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och
kan stå upprätta inför Människosonen.” Luk 21:36. De händelser som Jesus vill att vi
ska undfly är beskrivna i Luk 21:25f; Matt 24:15f ; Upp kap 6-19 – vedermödans tid.
2."Människor skall förgås av skräck, i väntan på vad som skall komma över världen,
ty himlens makter skall skakas. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden,
ty er befrielse närmar sig." Luk 21:26, 28. Skall församlingen kunna undfly allt detta,
måste uppryckandet ske innan det första inseglet bryts och vedermödan bryter loss.
3.”Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från
(gr ek = ut ur) prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva
jordens invånare. Jag kommer snart." Upp 3:10. Prövningens stund är inte en lokal
företeelse utan skall komma över hela världen före Jesu återkomst till jorden. Löftet är
en indikation på att Jesus kommer att rädda dem som är redo från vedermödans tid.
4. ”Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni
som vilar i mullen. Mitt folk, gå in i era kamrar och stäng dörren om er. Göm er en kort
stund tills vreden har dragit förbi. Ty Herren drar ut från sin boning för att straffa
jordens folk för deras synd.” Jes 26:19-21a. Ordet ”dina döda” syftar på dem som dött
i tron på Herren, i motsats till de ogudaktiga döda, som inte uppstår förrän vid den sista
uppståndelsen. Jes 26:14; Upp 20:11. Då Kristus kommer i skyn, skall de i Kristus
döda i både GT och NT stå upp och tillsammans med de då levande kristna hämtas
hem till ”kamrarna” innan vredesdomarna går över jorden.
5. ”Och (vi) vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall
komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden.” 1Thess 1:10
”Ty Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden, utan att vinna frälsning
genom vår herre Jesus Kristus.” 1Thess 5:9. Vreden beskrivs under 7-årsperioden,
Upp kap 6-19, alltså sker uppryckandet före dess början.
6. ”Ge nu varandra tröst med dessa ord”, 1 Thess 4:13-18, handlar om Herrens
tillkommelse i skyn för att hämta de kristna. Om församlingen först skulle gå igenom
den värsta vedermöda som drabbat denna jorden, Matt 24:21, vore inte budskapet om
uppryckandet i skyn för att möta Herren något tröstens budskap.
7. Ordet församling förekommer 19 gånger i Uppenbarelsebokens tre första kapitel,
men inte en enda gång i resten av Uppenbarelseboken, som behandlar ”vad som skall
ske härefter”, dvs vedermödans tid (Upp kap 4-19). Detta ger en indikation om att
församlingen inte kommer att vara med i vedermödan.
8. De äldste på 24 troner, som synes representera Guds folk – Kristi brud – med 12
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Guds tron

representanter från GT och 12 representanter från NT, är synliga framför tronen från
kapitel 4 innan vedermödans insegel bryts. Alltså bör bruden ha ryckts upp till himlen
före händelserna i kapitel 4, vilket blir före vedermödans tid. De 24 äldste har kronor
och troner, vilket aldrig sägs om några änglar i något annat sammanhang. Däremot är
de heliga lovade att få livets krona och att få regera med Kristus.
9. I inledningshälsningen står det: ”Han som är, och som var, och som skall
komma.” Upp 1:4,8; 4:8. Efter kaptiel 4 och kallelsen "Kom hit upp" sker det en
förändring av textens formulering där uttrycket "skall komma" inte är med, vilket kan
betyda att uppryckandet av församlingen redan har skett. Upp 11:17; 16:5
10. Daniels 70:e årsvecka kommer att bli de sista sju åren av denna tidsålder
(hedningarnas tid) under vilken tid, Upp kap 4-19 och Matt 24:15-28, kommer att gå
i uppfyllelse. Denna årsvecka gäller Israel och inte församlingen, (Dan 9:27). Därför är
det logiskt att församlingen uppryckes innan den 70:e årsveckan börjar, alltså före
vedermödans tid.
11. ”Såsom det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar.
Eller som på Lots tid: Den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från
himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen
uppenbaras.” Luk 17:26-30. Herren räddade först Noa och hans familj samt Lot och
hans familj innan domen verkställdes. På samma sätt kommer Gud att rädda sina
trogna på jorden innan den stora vedermödan och vreden kommer över de ogudaktiga
på jorden.
12. ”Ängeln” som visade Johannes det nya Jerusalem var en återlöst människa.
Först måste man få klart för sig att Uppenbarelseboken inte är en “villervalla”
framställning utan har en klar och följdriktig kronologi. Kan man säkerställa att de
24 äldste är representanter för bruden så är mycket vunnit. Det betyder då att de
kristnas himmelsfärd har hänt före att sigillen bryts och vedermödans tid börjar.
Skrift bevisar skrift! Man kan avgöra att så är fallet. Ängeln som visade Johannes
vissa delar av uppenbarelseboken, säger att han själv var Guds tjänare och en av
Johannes medbröder. (Upp 22:9) Det var en av de 24 äldste som sade till Johannes att
han inte skulle gråta. Alltså var denne äldste Johannes medbroder och en återlöst
människa (och inte en änglafurste), vilket visar att uppryckandet redan hade skett.
IV. Blir det en andra tillfälle för dem som inte är redo?
Är de 24 äldste representanter för dem som var redo att bli förvandladet och
uppryckte vid Kristi uppenbarelse i skyn, så betyder det att den stora vita skaran som
visas nära mitten av vedermödans 7-årsperiod är en annan återlöst skara skild från de
24 äldste som blir uppryckta före 7-årsperioden. De som var redo skiljer sig också på
det sättet att de 24 äldste har kronor och troner, medan den stora vita skaran inte har
det, men de har palmkvistar som symboler på att de vunnit seger och har tvagit sin
kläder vita i Lammets blod; alltså hade en levande tro på Jesu försoning.
En av de äldste (Johannes medbroder) sade till Johannes: – Det är de som kommer
(ut) ur det stora lidandet (vedermödan). Att de blev uppryckta då uppfyller ett annat
Guds löfte om att de troende inte skall bli offer för vreden utan vinna frälsning. 1
Thess 5:9. Strax efter synen av den vita skaran i himlen, nära mitten av vedermödan,
ljuder den 7:de basunen och Guds vredesdom börjar med att en örn ropar ut tre ve
över jorden. Enligt detta blir det ett andra tillfälle för dem som inte var redo, men de
blir frälsta såom genom eld och får inte den lön (kronor) som de som var redo får.

Men även under den hemska tiden därefter kommer människor få tillfälle att bli
frälsta men då blir troligen de flesta av dem martyrer när de nekar att ta Antikrists
märke och att tillbe honom. Dessa kommer att uppstå från de döda och få del i den
första uppståndelsen vid ett särskilt uppryckande strax före Millenniets början – och
ställas inför Kristi domstol där alla ska redogöra för sitt jordelivs gärningar. Salig och
helig är den som har del i den första uppståndelsen. Upp 20:4-6
ÄMNE 31:

GUDS TRON

”Herren har ställt sin tron i himmelen och hans kungavälde omfattar allt.” Ps 103:19.
Johannes fick se en mäktig syn av Guds tron i himlen. Tronens upphöjdhet,
strålglansen av härlighet och skönhet från honom som satt på tronen i toner av rött och
vitt, omgiven av en lysande smaragdfärgad irisbåge och vågor av ljus, måste ha varit
en överväldigande upplevelse av oändlig makt och härlighet. De ljungande blixtarna
som utgick från tronen, den sköna änglasången från mångtusen änglar, cherubimernas
rörelser, livsväsendenas och de äldstes tillbedjan – allt samverkade till en atmosfär
full av liv och skönhet.
Allmänt är tronen ett uttryck för en härskares makt och värdighet. Kungatronen var
ofta rikt utsmyckad och upphöjd. Det var sex trappsteg upp till kung Salomos tron.
Guds, Faderns, tron:
Guds tron är en symbol på hans suveränitet, makt och härlighet. Han styr världen
med sanning och rättvisa.
”Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; Ditt rikes spira är rättvisans
spira.” Ps 45:7. ”Rätt och rättfärdighet är din trons fäste, nåd och sanning stå inför
ditt ansikte.” Ps 89:15
Kristi tron i himmelen:
”Jag såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron.” Jes 6:l.
Jesaja såg Kristi tron i himlen och beskriver detta i sjätte kapitlet i Jesajaboken, vilket
framgår av aposteln Johannes ord: ”Trots att han hade gjort så många tecken inför
dem, trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har
trott på det vi fick höra och för vem har Herrens arm uppenbarats? Detta sade Jesaja,
därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade.” Joh 12:37-41
RUTA 39:

KRISTI

SJU TRONER:

• Majestätets tron. Hebr 1:3; Upp 4:2
• Nådens tron. Hebr 4:16
• Människosonens härlighets tron. Matt 25:31
• Davids tron. Luk 1:32
• Kristi tron. 2 Kor 5:10
• Den stora vita tronen. Upp 20:11
• Guds och Lammets tron. Upp 22:1• Kristus sitter nu på högra sidan på sin
himmelske Faders tron. Hebr 1:3; Upp 3:21.
• Kristus skall ärva sin Fader Davids tron. Luk 3:21
• Den kristne segervinnaren skall få sitta med Kristus på hans tron. Upp 3:21.
Världsmänniskan har i sin otro avsatt Gud och förnekar att det finns
en högre makt som styr världen. Uppenbarelsebokens budskap visar att
Gud sitter på tronen – och det är han som styr världen.
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ÄMNE 32: AVFALLET ELLER BORTGÅNGEN?

Vad är det som hindrar den laglöse? (Detta ämne finns även på Appendix 6:
Paulus esk. undervisning.)
Många bibeltolkare hänvisar till Paulus andra brev till Thessalonikerna där han
säger att innan Herrens dag kommer måste ”avfallet ske (gr apostasia) och laglöshetens
människa (Antikrist) uppenbaras” (1 Thess 2:1-3). Enligt detta bibelställe, menar man,
är det tydligt och klart att uppryckandet av församlingen inte kan ske förrän Antikrist
framträder på scenen. Samtidigt har man ingen förklaring till vad det är som hindrar
den laglöse att träda fram. • För det första syftar inte Paulus med Antikrists framträdande
på "vårt församlande till honom (Kristus)” utan på Herrens dag, dvs när Herren sätter
sina fötter på Olivberget. • För det andra finns det ett problem genom att det grekiska
ordet apostasia felaktigt har översats med ”avfallet ” men borde vara ”bortgången”
eller ”försvinnandet”. Citat från boken: ”Tusenårsriket – dröm eller verklighet” 1, som
har en doktorsavhandling i ämnet:
”Vanligen återges den grekiska termen apostasia med översättningen ”ett moraliskt, andligt eller läromässigt övergivande av tron”. Men E Schuler English 2 har
föreslagit, vad Walwoord kallar en ”något ny” tolkning av 2 Thessalonikerbrevet 2:3,
och Lewis har antagit och försvarat den:3 Apostasia i 2:3 bör översättas ”bortgång”
snarare än avfall, och det syftar på församlingens bortryckande från världen före vedermödan. • Visserligen är den vanligaste och ursprungliga betydelsen av apostasia
avfall, revolt, uppror mot Gud. Men det finns också härledda bibelbetydelser: ”försvinnande”, ”bortgång”. För att få reda på vad ett ord betyder, måste man först undersöka, vilket som är dess vanliga bruk i Nya testamentet. Endast på ett annat ställe (Apg
21:21), där det talas om att ”övergiva Moses”, avfalla från Moses, anspelar apostasia
med säkerhet på uppror mot Gud. Ordet förekommer också sex gånger i Septuaginta.
Även om det alltid betecknar en bortgång från Gud, kräver vart särskilt fall antingen
ett beskrivande uttryck eller själva sammanhanget, att detta är innebörden.
Medan substantivet apostasia är sällsynt i Nya testamentet, förekommer verbet,
från vilket det härleds afistämi, femton gånger. Endast i tre fall syftar det på religiöst
avfall, och i alla dessa fall anges denna betydelse antingen genom en beskrivande fras
("från tron", 1 Tim 4:1; jmf. Heb 3:12) eller av sammanhanget (Luk 8:13). I de övriga
fallen betyder afistämi ”att avlägsna sig från ”, vare sig det gäller från en person (Luk
4:13, Apg 12:10), från orättfärdighet (2 Tim 2:19), från templet (Luk 2:37) eller från
kroppen (2 Kor 12:8). English och Lewis drog slutsatsen, att ”bortgång” är en legitim
översättning av apostasia i Nya Testamentet och att det är den rätta översättningen av
ordet i 2 Thessalonikerbrevet 2:4. Paulus har sålunda hävdat och bekräftat teorin om
ett uppryckande före vedermödan.”4
Denna utredning av översättningen av apostasia ger svar på flera av de frågor som
bibelforskarna länge undrat över. Slutledningen ger hela texten en konsekvent lösning
– det som hindrar Antikrist är församlingen – jordens ljus och salt – som först måste
tagas bort. • I den engelska Bibeln the Amplified Bibel finns en fotnot som säger: ”A
possible rendering of apostasia is: ”Departure [of the church]”, som i översättning
blir: ”En möjlig tolkning av apostasia är: [församlingens] avfärd (bortgång,
avlägsnande).”
Contemporary Options in Eschatology av Millard J Erickson. Översättning: Carlo Johansson.
Svensk titel: Tusenårsriket – dröm eller verklighet, 1992. 2English, Re-Thinking the Rapture, s6870; Walwoord: The Rapture Question, s71.72; Lewis, ”Biblical Evidence for Pretribulationism”,
s217-219. 3H G Liddell and Robert Scott, Greek-English lexicon, 9th ed (New York: Oxford, 1940).
4
Re-Thinking the Rapture, sid. 68-69; ”Biblical Evidence for Pretribulationism,” sid. 217-218.
1
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Ämne 33: Himlen
Gr aura’nos = himmel. Det är samma ord för himlavalvet och för Guds boning.
Judarna har i sin tradition sju himlar. Även nio himlar förekommer. Bibeln talar om
många himlar.
• Lufthimlen, atmosfären (stratosfären). Satan har där nu sitt osynliga högkvarter.
Ef 6:12. Han är härskaren över luftens rike, som är tillhållet för ondskans andemakter
i himlarymderna. Ef 2:2. Det är därför troligt att Satan har en viss möjlighet att orsaka
naturkatastrofer, torka, tyfoner, översvämningar med åtföljande svält och även
jordbävningar eftersom han härskar i atmosfären. Då den 7:e basunen ljuder skall
Satan och hans änglar kastas ned på jorden. Det finns då inte mer någon plats för dem
i (luft)himlen. Änglar kommer sedan att kunna predika från lufthimeln, som då blivit
renad.
• Stjärnhimlen, kosmos, universum. Genom Jesus har världarna och även
tidsåldrarna skapats. Hebr 1:2. Gr aion, världarna, står i pluralis och avser hela
universum-systemet, både rum och tid, materia och historia.
Ordet ”himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås”, Matt
24:35, syftar inte på Guds himmel, inte heller på stjärnevärlden eller universum, utan
på denna jord och dess omgivande lufthimmel där Satan nu har sin osynliga boning i
andevärlden. ”Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skola himlarna
med dånande hast förgås och himlakropparna (elementen) upplösas av hetta och jorden
och de verk som äro därpå, brännas upp.” 2 Pet 3:10
Elementen, gr staichein = element, grundbegrepp, princip, begynnelsegrund har i
svenska Bibeln felaktigt översats med himlakroppar. Elementen syftar på principerna
eller elementen och grunden i det nuvarande världssystemet i denna från Gud avfallna
planet där Satan och onda andar nu härskar i himlarymderna (lufthimlen) och som
skall gå sin undergång till mötes. Himlarna (gr auranos) syftar ej på Guds rena himlar
utan på lufthimlarna runt jorden som är förorenade av onda andar och deras andliga,
men osynliga byggnadsverk. På Herrens dag skall allt detta Satans byggnadsverk
upplösas av hetta och även jorden skall renas genom eld från alla fallets följder när
Herren av denna jord skapar en ny himmel (lufthimmel) och en ny jord där rättfärdighet
och frid skall bo för evigt.
• Paradiset, också kallat den tredje himlen, var den plats dit Paulus blev uppryckt
och där han fick höra ”outsägliga ord” – höra och se saker, som han inte fick återge. 2
Kor 12:3-4. Paradiset är som en förgård till själva himlen och är platsen för de saligas
– de frälstas – själar under deras väntan på uppståndelsen av sina jordiska kroppar.
Luk 23:43. Även om de ännu inte fått del av uppståndelsekroppens härlighet så att de
kan komma in i själva himlen, så har de heliga i Paradiset tydligen likväl en kropp
med alla de funktioner som den jordiska kroppen har. De kan bära kläder, se, höra, tala
etc. Upp 6:ll. Paradiset har jämställts med Edens lustgård, det ursprungliga Paradiset
på jorden.
• Själva himlen. Bibeln skiljer mellan Paradiset och själva himlen där Gud har sitt
tempel, som ej är gjort med människohänder utan är något som inte tillhör den skapelse
som vi nu lever i.
”Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda; och genom det
större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer, det är, som icke
tillhör den skapelse, som nu är.” Hebr 9:11.
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”Ty Kristus har icke gått in i ett allraheligaste, som är gjort med händer och som
allenast är en efterbildning av det sannskyldiga, utan han har gått in i själva himmelen
för att nu träda fram inför Guds ansikte, oss till godo”. Hebr 9:24
”Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga har sett och inget öra har hört
och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom”
1 Kor 2:9. En skapelse, som vi ännu inte alls kunnat drömma om, kommer att uppenbaras
i själva himlen för dem som älskar Gud.
• Många himlar. Det står att Jesus ”har stigit upp genom himlarna”. Hebr 4:14.
Det finns tydligen många himlar, kanske fler än vi kunnat ana, vilkas ena härlighet
överglänser den andra.
”Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet
som skall uppenbaras och bli vår.” Rom 8:17
”För att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinneliga rikedom
genom godhet mot oss i Kristus Jesus.” Ef 2:7, 1917
• Tronhimlen. En av himlarna kallas för tronhimlen och det är den plats där Gud
själv har sin tron och varifrån han styr världen. Guds tron är centrum för alla aktiviteterna
i Uppenbarelseboken.
• Över alla himlar. Jesus for upp över alla himlar. Ef 4:10. Kristus är ”upphöjd
över himlarna”. Hebr 7:26. Det finns tydligen en ”himlarnas himmel” där Gud själv
bor och där Kristus sitter på Faderns högra sida i höjden. Apg 7:56. ”Men härefter
skall Människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida.” Luk 22:69
I Uppenbarelseboken finns ingen bild av Kristus sittande på Faderns högra sida.
Johannes fick skåda tronhimlen, men tydligen inte den himlarnas himmel där Gud
själv bor. Enligt 1Tim 6:14-16 bor Gud i ett ljus som ingen kan nalkas och som ingen
människa har sett eller kan se. En del bibelforskare menar att det för alltid kommer att
förbli så, medan andra menar att denna restriktion kommer att upphävas när vi får del
av de förhärligade uppståndelsekropparna. Vad som dock är säkert är att de heliga
skall få se den Kristi gudomshärlighet som han hade innan världens grund var lagd
enligt Joh 17:24 där det står: ”Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med
mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har givit mig, eftersom
du har älskat mig redan före världens skapelse.”
RUTA 40: I HIMLEN FINNS DET:

• Ett himmelskt fädernesland. Hebr 11:14-16
• Ett himmelskt hem. Fil 3:20-21
• Ett himmelskt Sion. Hebr 12:2
• Ett himmelskt Jerusalem. Hebr 11:10,16; 12:22
• Ett himmelskt tempel. Hebr 9:11,12
• Guds tron. Hebr 1:8. 12:2
• Änglar i mångtusental. Hebr 12:22
• Fullkomnade rättfärdigas andar. Hebr 12:23
• En himmelsk överstepräst – Jesus. Hebr 4:14
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Ämne 34:

SJUTTIO

HÄNDELSER UNDER

DANIELS

SJUTTIONDE ÅRSVECKA:

1. – 1:a sigillet: Antikrist tillväller sig makten.
2. – 2:a sigillet: Krig.
3. – 3:e sigillet: Hungersnöd.
4. – 4:e sigillet: Död och helvete.
5. – 5:e sigillet: Martyrerna under altaret.
6. – 6:e sigillet: Jordbävning. Guds vrede.
7. 144.000 judar beseglas.
8. Tillbedjan från vedermödans heliga.
9. – 7:e sigillet: Tystnad i himlen.
10. Sju änglar får var sin trumpet.
11. Tjänstgöring av en himmelsk överstepräst.
12. De sju änglarna förbereder sina basuner att ljuda.
13. * 1:a basunen: Hagel, eld och blod.
14. * 2:a basunen: Havet blir till blod.
15. * 3:e basunen: Vattnen blir förgiftade.
16. * 4:e basunen: Planeterna blir förmörkade.
17. En örn annonserar tre kommande ve.
18. * 5:e basunen: Det första ve: Demoner plågar människorna i fem månader.
19. * 6:e basunen: Det andra ve: 200 miljoner demoner dödar 1/3 av mänskligheten.
20. Ängeln med den öppna bokrullen.
21. De sju tordönen låter sina röster höras.
22. Johannes får befallning att äta upp bokrullen.
23. Johannes får befallning att mäta Guds tempel.
24. Templet och staden blir förtrampade av hedningar i 42 månader.
25. De två vittnena profeterar i 1260 dagar.
26. De två vittnena dödas av odjuret som stiger upp ur avgrunden.
27. Efter 3½ dagar kallas vittnena upp till himlen.
28. En stor jordbävning i Jerusalem.
29. * Den 7:e basunen: Annonsering om Guds rike.
30. De 24 äldste tillbeder Gud.
31. Guds tempel i himlen blir synligt.
32. Den solklädda kvinnan i födslovånda.
33. Draken attackerar gossebarnet.
34. Gossebarnet ryckes upp till himlen.
35. Kvinnan flyr ut i öknen och får sitt uppehälle där under 1260 dagar.
36. Vid en strid i himlen blir Satan och hans änglar nedkastade till jorden.
37. Draken attackerar kvinnan.
38. Draken attackerar kvarlevan som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.
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39. Odjuret från havet. Antikrist får satanisk makt över jorden.
40. Odjuret från jorden. Den falske Profeten proklamerar antikristdyrkan.
41. Med hot om dödsstraff påbjudes Antikrists märke.
42. De 144 tusen presenteras inför Gud som en förstlingsfrukt av frälsta från Israel.
43. En ängel förkunnar ett evigt evangelium.
44. En annan ängel profeterar om Babylons fall.
45. En tredje ängel predikar dom över dem som tillbeder odjuret.
46. Martyrernas välsignelser annonseras.
47. Människosonen med skäran på den vita skyn.
48. En ängel påbjuder skördens inbärgning.
49. En annan ängel påbjuder skörden av vinklasarna.
50. Guds vredes vinpress trampas utanför staden.
51. Förberedelser för de sju vredesdomarna.
52. Moses och Lammets sång i himlen.
53. Det himmelska tabernaklet öppnas.
54. • 1:a vredesskålen: Sårnader på antikristdyrkare.
55. • 2:a vredesskålen: Havet förvandlas till blod.
56. • 3:e vredesskålen: Dricksvattnet blir till blod.
57. • 4:e vredesskålen: Solstrålarna blir brännheta.
58. • 5:e vredesskålen: Mörker över odjurets rike.
59. • 6:e vredesskålen: Eufrat förtorkas.
60. Tre orena andar församlar till Harmagedonstriden.
61. • 7:e vredesskålen: en världsvid stor jordbävning.
62. Jordens konungar bedriver otukt med Skökan.
63. Skökan förföljer de heliga.
64. Antikrists rike, det 8:e världsriket formas.
65. Krig emot Skökan som brännes upp i eld. Babylons undergång.
66. Lammets bröllop.
67. En ängel inbjuder rovfåglar till fest.
68. Det andra advent. Kristus kommer tillbaka.
69. Harmagedonstriden. Krig emot Lammet.
70. Gudsrikets fiender besegras. Odjuret och den falske profeten kastas i eldsjön.
Satan bindes. Daniels 70:e årsvecka och hedningarnas tider avslutade.
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ÄMNE 35: VILKA ÄR DE TJUGOFYRA ÄLDSTE?
Det är avgörande för tolkningen av hela Uppenbarelseboken att komma till klarhet
om vilka de 24 äldste är. Frågan är något av en ”vattendelare” för den fortsatta tolkningen
och bestämmandet av Uppenbarelsebokens kronologi.
Tolkningar:
Matthew Henry: (1714) The 24 elders, presbyters, representing, very probably,
the whole church of God, both in the Old-Testament and in the New-Testament state;
not the ministers of the church, but rather the representatives of the people.
– They are clothed in white raiment, the righteousness of the saints, both imputed
and inherent. – The triumphant church in heaven.
E.W. Bullinger (1837-1913. Reprint 1935): These elders are the heads of the
heavenly priesthood; the chief-priests or elders of Heavenly worship and rule.
Henry H. Halley: (1927) The 24 elders... are thought by some, to represent the
glorified Church: union of the 12 OT tribes and the 12 NT Apostles: symbol of God’s
People. Or, they may represent a distinct class of heavenly intelligences, princes of
heaven, or various classes of Angels.
Louis T. Talbot: (1937) But who are the four and twenty elders? When we come to
the fifth chapter, we read that the four and twenty elders sang: ”Thou wast slain, and
hast redeemed us to God by thy blood out of all kindred.” Therefore, we know that
they are not holy angels, who never sinned, but they are those whom Christ had
reedemd with His shed blood.
Finis J. Dake: (1963) The elders represent raptured saints.
The Thompson´s Chain-reference Bibele: (1908-1964) Saints exalted.
The Jerusalem Bible: (1966) The elders have a priestly function... the thrones
indicate that the elders are ”judges” in the new Israel which is the redeemed world.
Tyndale NT Commentaries (Leon Morris, 1987): The 24 elders: These are probably
a superior order of angels (angels may be called ”elders”, Is. 24:23) – the redeemed do
not sit on thrones until the final consummation.
New International Version Study Bible (1987 NIV): Twenty-four elders.
Representatives of either the whole company of believers in heaven or an exalted
angelic order worshipping and serving God there. The number 24 is often understood
to reflect the 12 Israelite tribes of the OT and the 12 apostles of the NT.
David Hedegård: De äldste är troligen änglafurstar.
Karl Ramstrand: De representerar gudsfolket inför tronen, det gamla och nya
förbundet, eller Israel och församlingen. De har vita kläder och på sina huvuden kronor
av guld. Rättfärdiggjorda och renade i Jesu blod är de ett konungsligt och segrande
folk.
Erik Bernspång: De 24 äldste tillhör inte de återlösta. I Upp 5:9-10 är det helt
klart att de äldste inte är identiska med dem som Lammet friköpt med sitt blod. – De är
inte vanliga änglar.
B2000: Gud omges av änglafurstar, liksom en jordisk konung av sina rådsherrar.
Talet tjugofyra kan vara en anspelning på det judiska prästerskapets avdelningar.
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Vilka är de tjugofyra äldste? Två teorier:
A. Återlösta människor, som representanter för alla heliga, Kristi brud, med 12
representanter från GT (de 12 stammarna) och 12 representanter från NT (de 12
apostlarna). De tjugofyra äldste är en symbol av Guds folk från både gamla och nya
förbundet mellan Gud och människor.
B. Tronänglar, en himmelsk rådförsamling av höga änglafurstar. En bestämd klass
av himmelsk intelligentia.
* Om de 24 äldste är representanter för Kristi brud, så betyder det att Kristi
tillkommelse i skyn och uppryckandet av församlingen redan har skett när Johannes
flyttas fram i tiden för att i profetiska visioner skåda ”vad som härefter skall ske”.
Eftersom församlingen i så fall är i himlen när inseglen brytes och Antikrist träder fram,
betyder det att församlingen har hämtats hem innan vedermödans tid börjar på jorden
(innan att Daniels 70:e årsvecka börjar).
Om däremot de 24 äldste är tronänglar kan inget bestämt sägas om tidpunkten för
församlingens uppryckande i förhållandet till den 7-åriga vedermödan och Daniels
70:e årsvecka.
Indikationer som talar för den första teorin:
• Äldste, gr presbyterus, används aldrig om änglar.
• De äldste är åtskilda från änglar. I Upp 5:11-14 står det: ”röster av många änglar,
livsväsedena och de äldste”.
• De äldste har kronor och sitter på troner, vilket är utlovat till återlösta och frälsta
människor – aldrig till änglar (Upp 2:10; 3:2).
• De äldste är klädda i vita kläder, en symbol på rättfärdigheten i Kristus.
• I det gamla förbundet var prästtjänsten grupperad i 24 avdelningar. l Krön 24:4,18.
Bruden, alla de heliga, skall alla bli präster åt Gud. Upp 1:6. Inga änglar säges vara
präster. 24-talet är därför troligen symboliskt för prästtjänsten genom återlösta människor i den himmelska världen.
• Bruden, Lammets hustru, är symboliserad av en stad med:
12 portar med namnen på Israels 12 stammar,
12 grundstenar med namnen på Lammets 12 apostlar, tillsammans 24. Upp 21:2,19
Bruden är alltså en förening av gamla och nya förbundet – av gamla testamentets
heliga och nya testamentets (församlingen). Den kristna församlingen, skall komma
från öster och väster, norr och söder och få sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob
i Guds rike. De 24 äldste representerar därför Kristi brud med 12 representanter från
GT och 12 representanter från NT.
• Av Upp 1:1; 5:5-7; 7:13-15; 19:9-10; 22:8-9 framgår att den äldste som undervisar Johannes ömsom kallas äldste och ömsom ängel. Att han är en återlöst människa
framgår av hans tilltal till Johannes: ”Jag är din medtjänare och en av dina bröder”
(eng, övers). Svensk översättning: ”Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder.”
• Om de 24 äldste skulle vara änglafurstar finns det inga återlösta människor inför
tronen i Johannes första syn. Men de 24 äldstes lovsång ljöd: ”...med ditt blod har du
friköpt människor (gr grundtext: hemas = oss) av alla stammar och språk och länder
och folk (bruden – den universella kristna församlingen). Du har gjort dem (gr hemas
= oss) till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de skall vara kungar
på jorden.” Upp 5:9-10. Oss syftar på de 24 äldste och är återlösta människor.
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