Uppenbarelseboken kapitel 7A

FÖRSTA MELLANAKTEN

TVÅ SKAROR AV ÅTERLÖSTA

144 000 TECKNAS MED INSEGEL
OCH SKYDDAS FRÅN DOMSBASUNERNA

TEXTKOMMENTARER
FYRA ÄNGLAR HÅLLER TILLBAKA JORDENS FYRA VINDAR

Upp 7:1 B2000 Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla fast
jordens fyra vindar, för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller
mot något träd.
– Första mellanakten. Mellan sjätte och sjunde sigillet kommer en parentes eller
en mellanakt i framställningen. Det finns sju mellanakter eller utvikningar från den
kronologiska handlingen i U-boken. Dessa mellanakter behandlar olika händelser
som sker parallellt med vedermödans huvudtema, eller är profetiska bilder av vad som
kommer att bli facit längre fram. En mellanakt kan innehålla flera olika moment.
RUTA 45: SJU MELLANAKTER

Följande mellanakter kan urskiljas från huvudhandlingen:
1. Tecknandet av Guds tjänare i Israel, de 144 000
Synen av den stora vita skaran inför tronen
2. Ängeln med den öppna bokrullen
3. Befallning att mäta Guds tempel. Guds tempel okuperat av Antikrist
Guds två vittnen. Den första stora jordbävningen
4. De 144 000 på Sions berg i himlen
Domsförkunnelse av tre änglar. Två skördeänglar
5. Sju änglar med vredesskålar. Moses och Lammets sång vid glashavet
Templet öppnas
6. Den stora skökan rider på odjuret
Lammets seger
7. Himmelska härskaror lovar Gud vid Babylons fall
Lammets bröllop
Såg jag. Den 18:e delsynen. Ängel (änglar) nr 12.
Fyra änglar = troligen de fyra första "basunänglarna". Fyra hörn = jordens fyra väderstreck. Fyra vindar = demoner.1
Hålla fast2 jorden fyra vindar. gr anemos = vind, storm (jfr lat animus = själ, ande
med gr pneuma, som betyder både vind och ande. Joh 3:6). Vinden är en symbol för
andliga (osynliga) krafter, både onda och goda.
– Jesus sade: ”Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte
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Appendix 25: Om 4-talet; Talvärden i Bibeln s683
Ämne 43: Fyra änglar håller tillbaka jordens fyra vindar, kap 7A s199

Skyddsänglar
Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn
och hålla fast jordens fyra vindar.
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varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av
Anden.” Joh 3:8. Vinden talar om andlig frihet, som dock följer lagarna för hög- och
lågtryck. På pingstdagen kom Anden i form av en mäktig vind.
Ingen vind skulle blåsa. Här symboliserar vinden onda andliga krafter (demoner),
som skulle släppas lösa för att skada jorden, men som nu blir hållna tillbaka av fyra
änglar.
EN ÄNGEL MED GUDS SIGILL

7:2 Och jag såg en annan ängel stiga upp ifrån öster med den levande Gudens sigill.
Och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden
och havet:
Jag såg. Den 19:e delsynen.
Hög röst. Den 12:e rösten.
En annan ängel. Det finns olika slags änglar; olika i styrka, storlek, lyskraft och
uppgift. Den 13:e gången ordet ängel (änglar) omnämns i U-boken.
Stiga upp ifrån öster. Öster är soluppgångens väderstreck. Guds härlighet uppenbarades från öster och lämnade templet mot öster. När Jesus kommer tillbaka, kommer
han österifrån, räknat från Israel, via Edom och Bosra. Jes 63:1
Med den levande gudens sigill (stämpel) är en symbol för den helige Ande. De kristna
har fått Anden som ett insegel eller en signet. 2 Kor 1:22; Ef 1:13
Han ropade med hög röst till de fyra änglarna. Ängeln kunde göra sin röst hörd i
alla fyra väderstrecken runt hela jorden. Ängel-ar nr 14.
Till de fyra änglarna. Ängel (änglar) nr 13 i ordningen. En ängel befaller andra
änglar med stor auktoritet och styrka. Troligen var det endast indirekt som de fyra
änglarna hade fått rätt att skada jorden och havet, genom att de hade makt att släppa
lös de demoner som var redo att skada.
7:3 ”Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare
med sigill på deras pannor.”
Skada inte jorden eller havet eller träden.
Förrän vi har märkt. Överängeln, som ropade och befallde de fyra änglarna, hade
tydligen många andra änglar till sin hjälp.
Vår Guds tjänare. Att vara en Guds tjänare i nytestamentlig betydelse, innebär att ha
mottagit Kristus till frälsning, syndaförlåtelse och evigt liv. Joh 1:12; 1 Joh 5:12
Med sigill. Alla frälsta får sina namn tecknade i himlen och får som ett bevis på att vara
Guds utvalda tillhörighet "en stämpel" som är den helige Andes gåva.
På deras pannor. Det är möjligt för Gud att även på de frälstas pannor sätta sitt
insegel, som dock för närvarande är osynligt för både de kristna själva och för världen.
Mera troligt är dock att "panna" här står för människans personlighet.
144 000 MÄRKTA MED GUDS SIGILL

7:4 Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra
tusen var märkta, och de kom från alla Israels stammar:
Jag fick höra. Den 13:e rösten.
Antalet märkta. De 144 000 måste ha blivit frälsta och blivit Guds tjänare efter
församlingens uppryckande i skyn, annars skulle de ha varit med i uppryckandet som
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En ängel med Guds sigill

Och jag såg en annan ängel stiga upp ifrån öster med den levande Gudens sigill
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en del i Kristi kropp. Därav följer att dessa 144 000 av alla Israels stammar har kommit
till tro på Kristus som deras Messias och Frälsare under vedermödans tid, under Daniels
70:e årsvecka. Följande saker har bidragit till deras omvändelse:
• "Täckelset över Israel" har börjat att dragas undan nu när församlingens tidsålder
har avslutats och hedningarna i fulltalig skara kommit in. (Endast vedermödans kristna
bland hedningarna återstår nu att inbärga,) Rom 11:25, 26
• Andeutgjutelsen över allt kött kommer nu även judarna till del och gäller även
under vedermödans tid som beskrives med: ”...blod, eld och rökmoln. Solen skall
vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och härliga
(fruktansvärda).” Apg 2:19. Denna beskrivning av vedermödan, åtföljes av versen:
”Och det skall ske, att var och en som åkallar Herrens namn skall vara frälst.” Detta
löfte innebär att även under vedermödans tid kommer människor att bli frälsta.
• De två vittnena kommer att predika omvändelse och väckelse först och främst i
Israel, vid det andra advent liksom Johannes Döparen gjorde före det första Advent.
– Dessa 144 000 Israeliter kommer att få Andens insegel allt efterhand som de blir
frälsta under vedermödans tid och blir Guds tjänare.
– 144 000 kan vara ett symboliskt tal för fulltalighet. Om befolkningen i Israel är
ca 5 miljoner, skulle det bli ca 3%. Men räknat på alla Israeliter i hela världen, ca 16
miljoner, (?) skulle det bli knappt 1% av Israels barn tecknade (frälsta under vedermödan).
Alla Israels stammar. Alla används inte här i betydelsen varenda en utan är ett uttryck
för helhetsbilden. I verkligheten fattas Dans stam.
7:5-8 Av Juda stam tolv tusen märkta med sigill, av Rubens stam tolv tusen, av Gads
stam tolv tusen, av Asers stam tolv tusen, av Naftalis stam tolv tusen, av Manasses
stam tolv tusen, av Simeons stam tolv tusen, av Levis stam tolv tusen, av Isaskars stam
tolv tusen, av Sebulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen och av Benjamins
stam tolv tusen, märkta med sigill.
• 12-talet är ett bibliskt ”grundtal” för Guds utvalda.3 Det illustrerar sammanhållningen, gemenskapen och kallelse-uppgiften för Guds folk.
– Ruben var den förstfödde av Jakobs tolv söner. De föddes i följande ordning:
Ruben, Simon, Lewi, Juda genom Lea; Dan, Naftali genom Bilha; Gad, Aser genom
Silpa; Isaskar, Sebulon genom Lea; Josef, Benjamin genom Rakel. 1 Mos kap 29-30.
– Stammarna blir inte märkta med sigill efter födelseordning. Juda är placerad först
i enlighet med Jakobs profetia om Judas ledarskap. På grund av sitt avfall förlorade
Ruben sin förstfödslorätt till Josef och fick lämna ledarskapet till Juda. 1 Mos 49:3; l
Krön 5:1,2. Dan är helt utelämnad och ersatt av Manasse, Josefs yngste son. Josef,
älsklingssonen, en typbild av Kristus i GT, blir därmed dubbelrepresenterad vid tecknandet av de 144.000. Dan kommer dock åter in såsom stam i tusenårsrikets välsignelser. Hes 48:1; Upp 21:12
– Varför Dan icke är representerad bland de 144 tusen tecknade måste bero på en
speciell hårdhet i Dans natur, som gör att ingen ville omvända sig och tro på Kristus
som Messias och bli Guds tjänare i denna tid. Dans stam var den första som avföll till
avgudadyrkan i Israel. Den var föregångare som ett dåligt exempel som efterhand
förledde hela Israel till avfall. Dom 18: 30-31
3

198

Ämne 44: Vilka är dessa? kap 7B s205

– Just det faktum att de 12 stammarnas namn uppräknas är ett bevis på att detta
gäller israeliter och inte omvända hedningar eller det så kallade andliga Israel. Det
andliga Israel, församlingen, har aldrig delats upp efter de 12 stammarnas namn.
– Dessa israeliter kommer att bli frälsta under vedermödans första tid, som en
förstlingsfrukt ut ur det nationella Israel. Upp 14:l-4. Liksom det tidigare skett med
församlingen, kommer de att ryckas upp till himlen och det kommer att ske innan
Draken genom Antikrist kan "uppsluka" dem och göra dem till martyrer. Upp 12: 4, 5
De befinner sig bärgade i himlen undan Antikrists tyranniska regim från mitten av
vedermödan.
– De 144 000 blir på ett speciellt sätt skyddade från domsbasunernas plågor, så att
de inte drabbas av dem utan att de liksom församlingen inte kommer direkt under
Guds vredesdom. Skillnaden är dock att församlingen kommer att frälsas undan den
kommande vredesdomen, medan de 144 000 först blir skyddade ifrån vredesdomarna
och senare frälsta ut ur vedermödan och vreden, innan den kulminerar.
ÄMNE 43: FYRA ÄNGLAR HÅLLER TILLBAKA JORDENS FYRA VINDAR

Uppenbarelseboken visar en kamp mellan ljus och mörker, mellan gott och ont, mellan Gud och hans änglar, kontra Satan och hans änglar.
Guds återhållande makt
Genom att det onda kommer att få fritt spelrum för en tid, skall mänskligheten lära sig
hur hemsk världen kan bli utan Gud. Därför kommer Gud att för en liten tid låta de
onda makterna få frihet att skada och förgöra, dock inte förrän Gud bestämmer det
enligt sitt rådslut. Fram till dess hålles de onda makterna, vindarna som är Satans
änglar eller demoner, fast eller tillbaka av Guds änglar.
Sålunda kan inte heller den laglöse, som är ett namn på Antikrist, träda fram i full
makt förrän det som håller honom tillbaka blir undanröjt. 2 Thess 2:7
Jordens fyra vindar
I Sak 6: 5 talas det även om ”himmelens fyra vindar” som drager ut över hela jorden.
Genom dem skulle Herren släcka sin vrede över Nordanlandet. Här symboliserar vindarna även andliga krafter, som Herren tillåter att husera för att utföra domshandlingar.
I Dan 7: 2,3 berättar Daniel: ”Jag hade en syn om natten och såg i den, huru
himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet (folkhavet). Och fyra djur
stego upp ur havet, det ena icke likt det andra.”
Sedan berättar han om att dessa fyra djur symboliserade fyra världsriken (Babel,
Medien-Persien, Grekland och romarriket) fram till ändens tid, då riket skall givas till
den Högstes heliga.
Dessa fyra vindar med åtföljande världsriken är under den ondes våld och makt,
som slutligen kulminerar i det fjärde världsriket (det fjärde djuret, som är romarriket),
som till slut får Antikrist som diktator och världshärskare. Det finns ett samband mellan
de fyra vindarna i Dan 7: 2 och Upp 7: 1, som ger uttryck för ondskans fördolda makter
som släppes lösa i ändens tid.
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