Uppenbarelseboken Kapitel 7B

FORSTA MELLANAKTENS ANDRA DEL

DEN STORA VITA SKARAN
– INFÖR TRONEN –
SKARAN SOM BLIR FRÄSTA UT UR VEDERMÖDAN
– VEDERMÖDANS HELIGA –
TEXTKOMMENTARER
DEN STORA VITA SKARAN

Upp 7:9 B2000 Sedan såg jag, och se, en stor skara som ingen kunde räkna, av alla
folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita
kläder med palmkvistar i sina händer.
Sedan såg jag, och se. Mellanakten mellan sjätte och sjunde sigillen fortsätter med
synen av ännu en återlöst skara. Den 20:e synen.
En stor skara som ingen kunde räkna. För Johannes var det omöjligt att räkna eller
ens uppskatta antalet av ”vedermödans heliga”. Men naturligtsvis kände Gud till dem
alla och har alla deras namn uppskrivna i Livets bok. Luk 10:20. Gud håller till och
med räkningen på våra huvudhår. Allt, både makro- och mikrokosmos, är känt av
Herren.
Att det var en skara från alla folkslag och alla språk som nu står inför tronen, säger
oss att denna frälsta skara kommer från hela världen. De är i själva tronhimlen dit
ingen kan komma utan att ha fått del av första uppståndelsekroppens härlighet och
sedan blivit uppryckta till himlen (liksom församlingen tidigare).
Klädda i vita kläder (1917: fotsida) är en symbol på Kristi rättfärdighet.
Med palmkvistar i sina händer, gr phoinix = palm, är en symbol på seger. Palmkvistar
användes också som ett segertecken vid Jesu triumftåg in i Jerusalem. Joh 12:13. Det
finns många löften till dem som vinner seger i U-boken kap 2 och 3.
DEN STORA VITA SKARANS LOVSÅNG

7:10 Och de ropade med hög röst: "Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på
tronen, och hos Lammet.”
Ropade med hög röst. Den 14:e rösten.
Frälsningen finns hos vår Gud.
– Gud, Fadern, som sitter på tronen, är den, som är ursprunget till frälsningen. Han
har planerat den i sitt eviga rådslut, men det är genom det slaktade Lammet, Jesus
Kristus, som världen har återlösts. l Joh 2:2.
– ”...förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga
och ostraffliga inför sig.” Ef 1:4. (1917) – ”...liksom han före världens skapelse har
utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.” Ef 1:4.
ÄNGLARNAS LOVSÅNG

7:11. Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och
de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud.
Alla änglarna. Ängel (änglar) nr 14 i ordningen.
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En stor skara som ingen kan räkna
Sedan såg jag, och se, en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk.
De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer.
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7:12. Och sade: ”Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran
och makten tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.”
Amen. Hebr fast, säker, trovärdig, i sanning, sann. Då Jesus sade: Sannerligen, sannerligen, så sade han på arameiska: Amen, amen. Denna dubbla form av betoning av
sanning användes i Skriften endast av honom som är Sanningen. I Upp 7:12 både
börjar och slutar de himmelska härskarornas lovsång med amen.
Ruta 46: En 7-faldig lovsång till Gud:
• Lovet = tillbedjan • Priset = hedern
• Visheten = allvetandet • Tacksägelsen = lovsången
• Äran = upphöjelsen • Makten = allmakten
• Starkheten = förmågan
Tillhör vår Gud. Ingen människa, ingen ängel eller något annat skapat får tillbedjas
eller upphöjas som Gud.
I evigheternas evighet. Evig, Gr aion = tidsskede, evighet. Enligt studiebibeln: I
klassisk grekiska betydde aion livskraft, livstid, tidsålder, generation, lång tidsrymd
och evighet. Ungefär samma betydelse återfinns i grekiska NT – och i Septuaginta:
• tidsskede, tidsrymd, livstid, generation, evighet. • i pluralis: världen, världsaltet,
universum. • den nuvarande tiden i motsats till den kommande tidsåldern (eonen).
Evig, hebr olam = tid bortom och ofattbar för vårt sinne, utan slut.
VILKA ÄR DESSA?

7:13 Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de
och varifrån kommer de?”
En av de äldste. De äldste var Johannes behjälplig; tröstade honom när han grät och
ville hjälpa honom till full insikt i det han såg.1
Varifrån har de kommit? Johannes kunde ej svara på frågan vilka dessa i den stora
vita skaran var och varifrån de hade kommit. Om det varit den kristna församlingen,
som han själv tillhörde och tjänade, så borde Johannes kunnat identifiera den. Men
troligen hade han redan sett den kristna församlingen som bruden representerad av de
24 äldste. Den stora vita skaran var tydligen en överraskning för Johannes.
VEDERMÖDANS HELIGA

7:14 Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur
det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.”
Ur det stora lidandet. Gr thlipsis (megales) = trångmål, vedermöda, bedrövelse, plåga,
nöd, ångest. Det grekiska ordet thlipsis användes i många sammanhang i NT som en
beskrivning av de lidanden, vedermödor och trångmål som den kristne får gå igenom
i denna världen. Men när det gäller den stora vita skaran, så finns det ett lidande som
är utöver det vanliga och kallas för ”det stora lidandet” (thlipsis megales). Det är
samma uttryck som Jesus använder i Matt 24:21-22, vilket är et citat från Daniels
profetia i Dan 12:1.2
– I 1917 års översättning har man översatt det stora lidandet med en stor vedermöda. Uttrycket vedermöda används geomgående i denna bok för att markera det
speciella lidande som beskrivs i U-boken. 1917: ”Ty då skall det bliva en stor vedermöda (thlipsis megales), vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse
intill nu, ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke bleve förkortad,
så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.” Matt 24: 21-22
1

202

2

Ämne 35: Vilka är de 24 äldste? kap 4 s158
Ämne 44: Vilka är dessa? kap 7B s205

Den stora vita skaran
Dessa är de som kommer ur det stora lidandet.
De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.
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Den stora vedermödan syftar på en bestämd tid, nämligen de sista sju åren av
hedningarnas tid under Antikrists regim, och den tiden kommer att bli så fasansfull att
om den inte blir förkortad hotas människosläktet av utrotning. Den stora vita skaran
i himlen är en skara som blir frälst under den stora vedermödans tid och de kallas
därför "vedermödans heliga".
Tvagit sina kläder rena i Lammets blod.
Troligen kommer världshistoriens största kristna väckelse att ske under vedermödans
tid strax efter att Jesus hämtat hem församlingen, bland de kristna som inte var var redo
vid uppryckandet. Dessa kvarblivna, ljumma kristna, eller dessa som endast hade en
förståndstro utan hjärtats pånyttfödelse, kommer då att i skaror söka frälsning och
rening i Lammets blod. Skaran av församlingens "efterskörd" kommer från hela världen och blir så stor att Johannes inte förmådde att uppskatta antalet.
LAMMET SKALL VARA DERAS HERDE

7:15 Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel,
och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem.
7:16 De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon
annan hetta skall träffa dem.
7:17 Ty Lammet som står framför mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem
fram till livets vattenkällor. och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.
Ruta 47:

DE

FRÄLSTAS

(ÅTERLÖSTAS)

EVIGA VÄLSIGNELSER:

1. Klädda i vita kläder.
Vara fullkomligt fria från all synd, dåligt samvete och all dom.
2. Med palmkvistar i sin händer.
Jubla i outsäglig lycka över segern genom tron på Jesus.
3. De står inför Guds tron.
Får uppleva härligheten i Guds omedelbara närhet inför Guds tron.
4. De tjänar Gud både dag och natt i hans tempel
(utan att bli trötta). En meningsfylld uppgift.
5. Herren skall slå upp sitt tält över dem.
Gud skall omsluta dem med sin härlighet.
6. De skall inte längre hungra eller törsta.
Full tillfredställelse både lekamligen och andligen.
7. Solens hetta skall icke träffa dem.
Inga av jordelivets vedermödor skall finnas mer.
8. Inte heller någon annan brännande hetta.
Ingen ”helvetets eld” eller ångerns, begärelsens och bitterhetens plågor.
9. Lammet skall vara deras herde.
Jesus skall ha omsorg om sin brud och ingen skall lida brist på någonting.
10. Herren skall leda dem fram.
Fullkomlig ledning. Ingen skall behöva gå vilse i evighetens oändliga värld.
11. Till livets vattenkällor.
Ett liv fullt av mening och djupt innehåll av fullkomlig
tillfredställelse av översinnlig kärlek, frid och lycka.
12. Gud skall torka alla tårar från deras ögon.
Jordens sorger är glömda för evigt. Ingen grämelse skall finnas mer.
Alla saker som åstadkommer sorg och smärta är borta för evigt.
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ÄMNE 44: VILKA ÄR DESSA?

Vilka är med i den stora vita skaran inför tronen? ”Dessa som är klädda i vita
kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” Upp 7:13
En sammanfattning av olika tolkningar:
• Att de är den kristna församlingen. Att de är den kristna församlingens heliga
från dess start på pingstdagen till dess avslutning i och med uppryckandet till Kristus
då han kommer i skyn.
* Enligt denna teori menar man att "den stora vedermödan" inte enbart syftar på
den sista stora vedermödan i ändens tid, utan är ett allmänt uttryck för att alla kristna
i alla tider måste gå igenom mycket lidande och även vedermödor i denna världen, på
den smala vägen till himlen.
• Att de är alla de heliga från både gamla och nya förbundet. De är en grandios
samling av alla dem som trott på Lammets försoning både genom gamla förbundets
offerlamm och nya förbundets tro på Lammet Kristus – alla dessa som trots stora
vedermödor i denna världen vann seger genom tron.
• Att de är martyrernas skara från alla tider – alla kristna som fått ge sina liv för
sin tros skull; under de svåra förföljelserna under kejsarna Nero, Vespasianus och
Domitianus och sedan århundradena igenom.
• Att de är martyrer under "den stora vedermödan". Teorin går ut på att de allra
flesta, som blir kvar i "den stora vedermödan” under Daniels 70:e årsvecka, blir martyrer.
• Att de är de som blir frälsta under "den stora vedermödan". De som upplever
rening "i Lammets blod" blir frälsta under "den stora vedermödans tid". Alla blir troligen
inte martyrer från vedermödan, eftersom dessa är tecknade i en särskild skara, men de
måste bli frälsta såsom genom eld och måste gå igenom mycket svåra lidanden under
den värsta vedermöda som världen någonsin har skådat. Men med Guds hjälp kan de
överleva. Den tiden blir förkortad för de utvaldas skull.

ÅTTA INDIKATIONER PÅ ATT DET FINNS FRÄLSNING UNDER VEDERMÖDANS TID
1. Ut ur den stora vedermödan. Om den stora vita skaran sägs det uttryckligen att
den kommer ur den stora vedermödan (bedrövelsen, lidandet). Uttrycket "den stora
vedermödan" syftar till den särskilda vedermöda som skall vara vid tidens ände strax
före Kristi andra tillkommelse till jorden. Matt 24:29-30
Alla kristna går igenom prövningar och det har varit hemska vedermödor för de
kristna under svåra förföljelser i det förgångna, men Jesus talar dock om en slutlig
vedermöda som skall överträffa alla andra. Matt 24:21,22,29, 30
2. Gud vill att ”alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen”. Därför
ger Gud människor tillfällen till sinnesändring och tid att söka Gud även under vedermödans tid ger. I Upp 14:6 beskrivs en ängel med ett evigt evangelium mitt under
vedermödan. Avsikten är att få människor att söka Gud till frälsning.
3. I Joels profetia om Andeutgjutelse i de yttersta dagarna, finns även en beskrivning av vedermödans tid, som är de allra yttersta dagarna av ändens tid.
”Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över
alla människor. Jag skall låta sällsamma ting visa sig på himlen och tecken nere på
jorden, blod och eld och moln av rök (rökstoder – atombomber). Solen skall vändas i
mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora (Joel 2: fruktansvärda) och strålande (SFB härliga – för de utvalda). Men var och en som åkallar
Herrens namn skall bli räddad (SFB: frälst).” Apg 2:17-21
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Mitt i all denna vedermöda, säger profetian att var och en som åkallar Herrens
namn skall bli frälst. Apg 2:17-21. Det finns löfte om frälsning under vedermödans tid.
4. Är den helige Ande borttagen från jorden under vedermödan? De som håller
före att det inte finns någon frälsning under vedermödan efter församlingens uppryckande, gör det med motiveringen att den helige Ande då är borttagen från jorden.
Denna uppfattning bygger dels på en feltolkning av 2 Thess 2:7, när man påstår att
”han” måste vara den helige Ande, som är maskulinum i grekiskan. Man menar att
detta ”han” inte kan syfta på församlingen eftersom församlingen måste vara ”hon”
nämligen ”bruden”. Man gör här en felaktig slutledning, ty församlingen här i tiden är
”han”, nämligen Kristi kropp (församlingen, den nya människan, Ef 2:15 = maskulinum). Det är först vid mötet i skyn, som församlingen tillsammans med GT:s heliga (de
24 äldste) konstitueras såsom bruden och blir ”hon”. Det är alltså inte den helige Ande
som åsyftas som ”han” som måste bort innan den laglöse kan träda fram, utan det är
församlingen, denna världens salt och ljus, som hindrar den Laglöse.
Somliga menar att den helige Ande bor i församlingen och därför måste följa med
församlingen vid uppryckandet. Till detta kan man hävda att den helige Ande är given
som en Hjälpare till församlingen vid Kristi frånvaro. När församlingen får möta Herren i skyn har Hjälparen, den helige Ande, en större uppgift att hjälpa dem som söker
Gud på jorden efter uppryckandet av församlingen än att följa med hem till himlen.
Att den helige Ande är kvar på jorden bevisas av att det finns somliga som mitt i
vedermödan har Jesu vittnesbörd. Upp 12:17. I Upp 19:10 förklaras att Jesu vittnesbörd är Profetians Ande, vilket är ett namn på den helige Ande. Att ha Jesu vittnesbörd
betyder alltså att ha den helige Ande inombords. Anden vittnar med vår egen ande om
Kristi uppståndelse och att vi har frälsning och evigt liv i honom, med andra ord att vi
är Guds barn. Rom 8:16; l Joh 5:6-11. Den helige Ande finns alltså kvar i de troendes
hjärtan även under vedermödans tid.
Joel 2:28-32 och Apg 2:16-21 om andeutgjutelsen i de yttersta dagarna, som är
den stora profetian om Andens kommande till jorden, gäller även under hela vedermödan. Det finns inte något bibelrum som uttrycker att Anden tages bort från jorden
under vedermödan.
5. De 144.000 av Israels 12 stammar blir frälsta under vedermödan. Det står
uttryckligen att de skall skyddas under domsbasunerna i vedermödan så att inget kan
skada dem. Upp 7:3; 9:4. Eftersom de 144 tusen syns i himlen framför tronen strax
efter att sjunde basunen ljudit, kan man därav dra den slutsatsen, att de (såsom gossebarnet) blivit uppryckta till himlen, liksom församlingen blivit tidigare. De blev beskyddade från allt ont under de sju domsbasunerna och blir frälsta undan "drakens
gap" och vredesskålarna.
6. Är nådens dörr stängd under vedermödan? Uttrycket att ”nådens dörr är stängd”
och att det inte finns någon frälsning på jorden efter Jesu tillkommelse i skyn, är en
feltolkning av Jesu liknelse om de 10 jungfrurna. Matt 25:1-13
Den liknelsen syftar till att vi skall hålla oss redo för Brudgummens (Jesu) ankomst
med olja i både lampa (munnens bekännelse) och kärl (ett kristet liv). När de 5
oförståndiga kom försent till intåget i bröllopssalen fick de uppleva att dörren var
stängd och fick veta att husets herre (inte brudgummen) sade, att han ej kände dem.
Jesus manar oss genom den liknelsens allvar: ”Vaka fördenskull; ty ni vet inte dagen,
ej heller stunden.”
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Även om de ej var redo (bekännande kristna) vid Herrens ankomst i skyn, får de
tillfällen att söka nåd och frälsning under vedermödans tid. Det är inte ett bibliskt
uttryck att "nådens dörr är stängd". Nådens dörr – möjligheten till frälsning – kommer
aldrig att tagas ifrån en människa så länge hon lever på jorden. Om hon än måste gå
igenom de mest fruktansvärda lidanden och vedermödor, så kan hennes själ bli frälst
och tvagen i Lammets blod så länge hon är på jorden. Så länge en människa gör
sinnesändring och söker Guds nåd, så länge kommer Gud, barmhärtighetens Fader, att
förbarma sig och beskära frälsning och nåd.
7. Om martyrerna i Upp 20:4, står det tydligt att de blivit halshuggna för Jesu
vittnesbörds skull mitt i vedermödan därför att de ej tillbad vilddjuret. Alltså finns det
frälsning under vedermödan. Att de blev martyrer under vedermödan efter Kristi tillkommelse i skyn framgår av det faktum att de fick del av första uppståndelsen i ett
senare skede efter vredesdomarna, som församlingen inte skall genomleva.
Det står inget definitivt om att alla som kommer ur ”den stora vedermödan och
tvagit sin kläder i Lammets blod” är martyrer. Men eftersom det är jordens värsta
förföljelse och vedermöda för dem av Guds folk som är kvar i den, kommer det troligen
att bli många martyrer, kanske de flesta.
8. Ingen tid skall givas mer! Det finns somliga som tolkar detta uttryck av den
väldiga ängeln i Upp 10, som ett uttryck för att "nådens tid" nu är ute och att det
därefter endast finns en fruktansvärd vrede som drabbar alla.
Den riktiga tolkningen är att Herren säger att tiden för ondskans och Satans regim
på jorden snart är ute. Vid tiden för annonseringen om att ”ingen tid skall givas mer”,
så är det faktiskt 3½ år kvar enligt de följande kapitlen i U-boken, under vilken tid
många av dem som inte tar vildjurets märke kommer att bli martyrer. Under den tiden
kommer även ”ett evigt evangelium” att predikas, vilket innebär att människor kan
bli frälsta. Att ”ingen tid skall givas mer” kan alltså inte betyda att nådens tid är slut,
utan är en profetia om att Satans verksamhet på jorden nu går mot sitt slut.
ÄMNE 45:

SJU SKAROR AV ÅTERLÖSTA TECKNADE I UPPENBARELSEBOKEN

1. De 24 äldste. Återlösta = Klädda i vita kläder. Upp 4:4
Troligen representanter för den återlösta församlingen.
De 24 äldste bär kronor och sitter på troner. De skall regera.
2. Martyrerna under altaret. Återlösta = De fick vita kläder. Upp 6:11
3. De 144 tusen. Tecknade med insegel (frälsta). Upp 7:3-8
Förhärligade. Upp 14:1-5
Återlösta = De är friköpta från jorden och ostraffliga inför tronen.
4. Den stora vita skaran.
Återlösta och förhärligade = Klädda i vita kläder inför tronen. Upp 7:9-14
”De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.” Upp 7:14
Dessa har segerpalmer men bär inga kronor och sitter ej på troner.
De skall tjäna Gud i hans tempel.
5. De två vittnena. Uppståndna och upptagna till himlen. Upp 11:12
6. Vedermödans martyrer. Upp 20:4
Uppståndna och förhärligade. De skall regera med Kristus.
7. De himmelska härskarorna klädda i fint linne, vitt och rent. Upp 19:14
En bild av bruden som åtföljer Kristus
när han kommer ”med sina mångtusen heliga”.
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