Uppenbarelseboken kapitel 9

DOMSBASUNERNA
fem och sex
TEXTKOMMENTARER
DEN FEMTE DOMSBASUNEN
ETT FÖRSTA VE ÖVER MÄNSKLIGHETEN

+

Gräshoppor från avgrundens brunn
Upp 9:1 B2000 Den femte ängeln blåste i sin basun. Då såg jag en stjärna som hade
fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn.
Den femte ängeln blåste i sin basun. Då såg jag. Den 30:e synen.
En stjärna som hade fallit från himlen. Av innehållet framgår att stjärnan betecknar
en person och inte en meteor eller en "skjutande stjärna". Endast en intelligent varelse
kan använda nycklar.
– Eftersom stjärnan kom från himlen pekar det på att det var en ängel. Satan är en
fallen ängel vid namn Lucifer (= Ljusbringaren, Morgonens son, Jes 14:12) men det
fallet skedde långt innan denna skapelse kom till. Att stjärnan föll eller hade fallit,
behöver inte betyda att det var en fallen ängel, utan det kan ses mera som ett vanligt
uttryck för hur en stjärna (meteor) kommer ned till jorden – det ser ut som ett fall.
* Ingen fallen ängel kunde bli anförtrodd nyckeln till avgrunden, ty då skulle han
kunna släppa lös även andra demoner som var fångna där. Detta måste vara en helig
och pålitlig ängel som steg ned från himlen, kanske så snabbt att Johannes såg det som
en fallande stjärna.1
Avgrundens brunn, gr abussos = bottenlös, omätbart djup, avgrund. Det är platsen för
fallna änglar och demoner.
Dödsriket har flera avdelningar: • Dödsriket (Hebr Sheol, gr Hades – Vid Abrahams
sida; Abrahams sköte) • Tartarus • Eldsjön (Gehenna) • Avgrunden, abyssen
9:2 Och stjärnan öppnade avgrundsbrunnen, och rök steg upp ur brunnen som röken
från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.
Som röken från en stor ugn, talar om att det finns ett slags eld i avgrunden. Jesus talar
om ”helvetets eld, det brinnande Gehenna och den eviga elden”. Matt 18: 8,9. Eftersom det är en eld som aldrig slocknar, måste det vara en annorlunda eld, troligen ett
symbolspråk för den ”nöd och ångest” som drabbar de ogudaktiga. Rom 2:6-9
Solen och luften förmörkades. U-boken har tre uppgifter om att solen förmörkades,
Upp 6:12; 8:12; 9:2. Troligen sker det inte någon förändring av solen, utan på grund
av att luften blir förorenad kunde inte solstrålarna tränga igenom.
MÄNNISKORNA PLÅGAS I FEM MÅNADER

9:3 Ur röken kom gräshoppor över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna
på jorden.
Ur röken, gr akris = förorenad, smutsig luft.
Kom gräshoppor över jorden. Vanliga gräshoppor är ätbara och enl Mose lag förklarad för ren föda. Johannes Döparen levde i huvudsak på gräshoppor och vildhonung.
De fick samma makt som skorpionerna på jorden. Gr skorpio. Det finns olika slags
Ämne 12: Nycklarna till dödsriket, kap 1B s54
Ämne13: Bibelns mäktigaste budskap s55
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skorpioner, giftiga och mindre giftiga, men alla har det gemensamt att de har ett fruktat
sting från stjärten, som är mycket muskulös och ger kraft åt stinget.
9:4 De blev tillsagda att inte skada gräset på jorden, inte heller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på sin panna.
Inte skada gräset. Här är det inte en fråga om vanliga gräshoppor, eftersom de lever av
allt slags grönt, som dessa var förbjudna att skada.
De människor som inte bär Guds sigill. I Upp 7:1-8 blev de 144 tusen israeliterna
skyddade av Guds sigill så att ingen av de följande domsbasunerna skulle kunna
skada dem. Eftersom sigillet är ett symboliskt uttryck för den helige Andes gåva till
dessa frälsta judar, gäller säkerligen detta skydd även andra som blivit frälsta under
vedermödan och som mottagit pånyttfödelsen i Kristus och Anden som en gåva och
ett sigill. 2 Kor 1: 21-22
9:5 De fick inte döda dem men plåga dem i fem månader, och plågan som de vållar är
som plågan av en skorpion när den stinger en människa.
9:6 I de dagarna kommer människorna att söka döden, men de skall inte finna den. De
kommer att önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem.
Som plågan av en skorpion. Även om deras sting ej var dödande, var de så smärtsamma och troligen med så svåra komplikationer och dessutom så ofta förekommande
att människor önskade sig döden.
Plåga dem i fem månader. "Gräshoppornas" verksamhet var begränsad till fem månader, vilket ej var känt av dem som blev utsatta för dem, vilket gjorde plågan hopplös
och utan någon ände. Också med tanke på det oerhörda antalet gräshoppor i de svärmar som de uppträder uti, kunde göra människor desperata i sin förtvivlan och önska
sig döden.
– Eftersom en av domsbasunernas hemsökelser anges till en tid av 5 månader, kan
man dra en viss slutsats om tidrymden för hela domsakten under de 7 domsbasunerna.
Om alla tillmättes samma tid, skulle det bli 7x5 = 35 månader eller nära tre års tid.
– När den sjunde basunen ljuder återstår 3½ år av vedermödans tid fram till Kristi
återkomst till Olivberget enligt tidsangivelserna i Upp 12:6,14; 13:5. Därav kan man
sluta sig att de sju domsbasunerna inträffar under de första 3½ åren av sjuårsperioden
under Daniels sjuttionde årsvecka, och att de sju sigillens vedermöda löper parallellt
med dem.
BESKRIVNING AV HÄSTARNA

9:7 Och gräshopporna liknade hästar som har gjorts klara för strid. På deras huvuden var liksom gyllene kransar, och deras ansikten var som människors ansikten.
9:8 De hade hår som kvinnohår, och deras tänder var som lejontänder.
9:9 De hade bröstpansar som av järn, och dånet från deras vingar var som dånet från
många hästar och vagnar som stormar fram till strid.
9:10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten ligger deras makt att
skada människorna i fem månader.
– Av bibeltexten framgår att de inte är vanliga gräshoppor, utan demoner från
avgrunden som till det yttre hade en viss likhet med gräshoppor. De uppträdde i
svärmar utöver hela jorden i sådana mängder att solen förmörkades. Av beskrivningen
framgår ingenting om storleken på dem. Även om kropparna liknar hästar har de
tydligen inte storleken av en häst.
En hypotes är att de är mikroskopiskt små, ett slags virus som plågar mänskligheten.
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Ur röken kom gräshoppor över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden.
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Men hur de då kan förmörka solen återstår att förklara, eller så måste man tolka solen
som en symbol på all glädje över livet, som "förmörkas" av denna plåga. Men att de är
ett slags demoner eller ett slags andevarelser framgår av beskrivningen:
• De äter intet gräs som andra gräshoppor gör, till skillnad från den åttonde plågan
i Egypten där gräshopporna åt upp alla gröna ting. 2 Mos 3:3-20
• De är inte förstörbara av eld eller rök eftersom de kommer ut ur elden och röken
från avgrunden, vilket dock inte kan uppfattas som någon vanlig eld. Det är i varje fall
tydligt att människorna inte kunde rå på dem med några vanliga förstörelsemedel.
• De är intelligenta varelser (demoner), som lydde kommandon från avgrundens
ängel, som var deras konung.
• Dessa varelser var inlåsta i avgrunden på grund av deras synd, vilket visar att de
var moraliska varelser med ansvar för sina handlingar, vilket inte har någon tillämpning
på vanliga gräshoppor. Luk 8:31; 2 Pet 2:4
• Eftersom de är andevarelser kunde inte människorna rå på dem eller förstöra dem,
vilket är fallet med vanliga gräshoppor.
• De kunde stinga likt skorpioner, vilket inte vanliga gräshoppor kan.
• I övrigt framgår av texten att de inte är vanliga gräshoppor: Kroppar som liknar
hästar rustade till strid, ansikten som människoansikten, kransar av guld, hår såsom en
kvinnas hår, tänder såsom ett lejon, bröstplattor av järn, vingar och stjärtar med gaddar
likt skorpioner.
AVGRUNDENS ÄNGEL

9:11 Över sig har de en kung, avgrundens ängel; hans namn på hebreiska är Abaddon
och på grekiska heter han Apollyon.
Över sig har de en kung, avgrundens ängel. Den 23:e ängeln.
– "Gräshopporna", demonerna, arbetar inte planlöst eller egenmäktigt utan är
underställda en ledare, såsom när en här ledes i strid av en härförare. De fick bestämda
förhållningsregler för vilka de fick skada och även när det gäller tiden var den bestämd.
De fick inte skada:
• Gräset, • gröna växter, • träden, • de 144 tusen, • dem som har Guds insegel.
De fick skada alla andra människor, men inte döda dem under en tid av fem månader.
Även i avgrunden finns det en organisation med en ledare som kallas för avgrundens
ängel: Hebr Abaddon, gr Apollyon, fördärvaren eller fördärv.
– Enligt 2 Pet 2:4; Juda v6, blev de änglar som icke behöll sin furstehöghet, utan
övergav sin boning och syndade, nedstörtade i avgrunden och förvarade där med
eviga bojor i mörkrets hålor till den stora Dagens dom. Vari dessa fallna änglars och
demoners synd bestod i är inte klart angivet, men av namnet på den ledande ängeln
Apollyon kan man dra den slutsatsen att de fördärvade eller förstörde Guds skapelse
och om de fick härska fritt skulle skapelsen förmodligen gå under.
9:12 Det första veropet är över. Men efter det kommer två till.
DEN SJÄTTE DOMSBASUNEN – DET ANDRA VE

Lösgörandet av 200 miljoner demoner från avgrunden
9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Då hörde jag en röst från hornen på
guldaltaret inför Gud.
Den sjätte basunängeln. Den 24:e ängeln. Då hörde jag en röst. Den 16:e rösten.
– Det fanns fyra horn på det gyllene altaret (rökelsealtaret) inför Guds tron såväl som
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på kopparaltaret (brännoffersaltaret som var i förgården – Paradiset). Hornen betecknar styrka. Fyratalet är skapelsens tal och står för de fyra väderstrecken. Symboliken
kan sammanfattas med följande uttryck: Guds uppehållande kraft omfattar hela skapelsen så att den fungerar och inte blir skadad (utan Guds tillåtelse). 2
FYRA BUNDNA ÄNGLAR VID EUFRAT SLÄPPS LOSS

9:14 och den sade till den sjätte ängeln med basunen: ”Släpp loss de fyra änglar som
är bundna vid den stora floden Eufrat.”
Den sjätte ängeln med basunen. Den 24:e ängeln.
De fyra änglar som hålls bundna vid Eufrat, är fallna änglar, eftersom inga heliga
änglar hålles bundna. De är onda varelser som hållits tillbaka för att inte skada jorden
intill nu. De kan inte göra något ont förrän Gud tillåter det. – Enligt Upp 7:1 stod det
fyra änglar vid jordens fyra hörn och höll tillbaka jordens fyra vindar för att de inte
skulle skada jorden förrän Guds tjänare hade blivit beseglade med Guds sigill. Dessa
fyra änglar måste vara goda änglar som höll tillbaka de fyra vindarna, vilka tydligen
är demoner eller fallna änglar, som tillåtes att skada jorden, vilket överensstämmer
med namnet på deras ledare vilket betyder Fördärvaren (gr Apollyon).
Dessa vindar eller demoner har fått fullt utlopp för sin förstörelselusta i de fyra
första domsbasunerna. Därefter fick de hjälp av ett stort antal demoner från avgrunden
vid den femte basunen. Vid den sjätte basunen blir de avlösta av fyra andra fallna
änglar som hitintills varit bundna vid den stora floden Eufrat.
– Eufrat omnämnes i l Mos 2:14 och utgick från Edens lustgård tillsammans med
tre andra floder av vilka nu endast Eufrat och Tigris kan identifieras. Att Eufrat har ett
samband med dessa fallna änglar kan ha sin grund i att det var i dess närhet som Satan
hade sitt tillhåll på jorden och frestade de första människorna till avfall.
– Det är därför tänkbart att avgrundens brunn, där de fallna änglarna hålles fångna
i mörkrets hålor, har ett (sataniskt) samband med floden Eufrat, som symboliskt tolkas
som den stora floden av ondska som väller ut över världen med sin upprinnelse i Eden
efter människans fall. * Eufrat beskrivs som den stora floden i GT. l Mos 15:18; 5 Mos
1:7; Jos 1:4. Eufrat utgör gränsen för det utlovade landet i öster med de fallna änglarnas
plats utanför gränsen. Eufrat utgjorde även gränsen för det romerska imperiet i öster.
Det anfölls gång på gång av ett fruktat kavalleri av parther (Parthien), som kom från
Eufrat-regionen. Den sjätte domsbasunen är en framställning av världens största och
mest förödande "kavalleri" som kommer från samma område.
FÖR ATT DÖDA EN TREDJEDEL AV MÄNSKLIGHETEN

9:15 Och de fyra änglarna som hade hållits redo för den timmen och den dagen och
den månaden och det året släpptes loss för att döda en tredjedel av människorna.
De fyra änglarna. Ängel (änglar) nr 25. Den 31:a synen. (Såg är utlämnat).
– Dessa fyra fallna änglar blir lösgjorda vid en av Gud bestämd tidpunkt till att dräpa
1/3 av människorna. Någon tidrymd för denna oerhörda katastrof är ej angiven. Troligen sker det på en relativt kort tid motsvarande femte domsbasunen som varade i fem
månader. * Det finns inget som anger att straffdomen endast skulle beröra det gamla
romarrikets territorium. Om denna straffdom berör hela mänskligheten blir det mer än
två miljarder (två tusen miljoner) människor som går under på en kort tid. (Enligt
befolkningsstatistiken var världens befolkning år 2007 ca 6,65 miljarder).
9:16 Antalet män i deras ryttarhär var tjugotusen gånger tio tusen; jag hörde deras
antal.3
2
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Ämne 41: Om altaren, kap 6 s192
Appendix 25: Talvärden – talsymbolik – i Bibeln. s683

Demonhästarna dödar en tredjel av mänskligheten
– Ve, ve, ve över jordens invånare.
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9:17 Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: de hade eldröda och
blåsvarta och svavelgula harnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur
deras munnar kom eld och rök och svavel.
9:18 En tredjedel av människorna dödades genom dessa tre plågor, elden, röken och
svavlet, som kom ur deras munnar.
HÄSTARNAS MAKT

9:19 Ty hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svansar; deras svansar liknar
ormar och har huvuden, och med dem vållar de skada. – Beskrivningen framställer
ryttarna med en verklig kropp, som kunde bära pansar och som var:
• Eldröda. • Mörkblå. • Svavelgula.
Hästarna beskrivs också som en verklig kropp, men av okänt utseende och förmåga.
• Kroppar såsom en häst. • Huvuden såsom ett lejon.
• Ur deras gap utgick eld, rök och svavel.
• De hade svansar, som liknade ormar med huvuden med vilka de gjorde skada.
RUTA 49:

HYPOTESER OM KAVALLERIET MED TVÅ HUNDRA MILJONER "HÄSTAR"

Den litterära och futuristiska tolkningen:
• Hästar med lejonhuvuden och med svansar som liknar ormar med huvuden som
sprutar ut dödande eld, rök och svavel finns inte i verkligheten. Det exakta antalet på
dem är angivet, vilket visar att de är individer; intelligenta varelser som står under de
fyra fallna Eufrat-änglarnas ledarskap. En tolkning blir därför att det som kommer ur
avgrundens brunn är en armé av demoner som har detta märkliga utseende och som
ledes av fallna änglar, för att vid en viss timme, en viss dag och ett visst år släppas loss
för att döda 1/3 av mänskligheten. Kontinuiteten mellan domsbasunerna och återstoden av vedermödans tid fram till Kristi återkomst till jorden innebär att den sjätte
domsbasunen hör till ändens tid under Daniels 70:e årsvecka strax före andra advent.
Allegoriska (symboliska) tolkningar:
• Att Johannes såg en modernt utrustad här med tanks och pansarvagnar som han
beskrev med de termer som på den tiden var begripliga. Hästen fick ge uttryck för att
de kunde röra sig snabbt, lejonets gap såsom tankvagnens front med hål för raketavfyrning samt svansarna med sina huvuden som sprutade eld såsom kanonerna på
pansarvagnarna. Inget land kan för närvarande sätta upp en armé av två hundra miljoner pansarfordon, men Kina lär kunna ställa upp en armé med två hundra miljoner
soldater.
• Att det skulle röra sig om mikroskopiska varelser, demoner eller ett slags virus
(kanske liknande AIDS), som härjar som en pest över hela jorden och dödar 1/3 av
mänskligheten.
Historiska tolkningar:
•Att ryttarna skulle vara de barbariska kavalleri-arméer från norr och öster som överföll Europa och Mindre Asien vid tiden för romariket undergång. Enligt denna hypotes skulle 1/3 av människorna syfta på Östrom som utgjorde 1/3 av det ursprungliga
romarriket.
• Att ryttarna skulle vara muhammedanismens framfart under medeltiden. De for fram
på sina snabba arabiska hästar och intog hela norra Afrika och kom därifrån över till
Europa och intog Spanien. De lade under sig hela främre Asien och sydöstra Europa
och kom ända fram till Wiens portar. Deras falska läror, som bildlikt talat var Satans
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Örnen ropar ut sitt andra ve
Den sjätte domsbasunen – demonryttare kommer ut ur avgrundens brunn
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eld, rök och svavel, håller fortfarande omkring 1/3 av mänskligheten i sitt intoleranta
dödsgrepp utanför evangelii påverkan.
* Dessa hypoteser motsägs av att de hölls redo för att de på en bestämd timme i
Guds rådslut skulle få dräpa 1/3 av människorna. Inte heller var dessa kavellerister
några 200 miljoner till antalet.
• Att det skulle vara den väldiga armé som Antikrist uppbådar i slutskedet av denna
tidsålder för slaget vid Armageddon.
* Detta motsägs av att vid Armageddon är det Antikrists egen armé som lider det
stora nederlaget. Av beskrivningen framgår även att det aldrig är en fråga om verkliga
ryttare utan en här av demon-ryttare.
En kombinerad ”profetisk” tolkning:
• Den kombinerade tolkningen menar att många av profetiorna i Uppenbarelseboken
har dubbla uppfyllelser (dubbel-referens-profetior), en som nu är historia och en som
har sin uppfyllelse i ändens tid. Den första (historiska) uppfyllelsen uppfattas ej som
en fullständig uppfyllelse till alla detaljer utan utgör en skissartad föregångare till den
till alla detaljer slutliga uppfyllelsen i ändens tid. Denna kombinerade ”dubbelreferenstolkning” ger en ny ”komplexitet” och ett nytt djup till den profetiska framställningen. Gud är såväl historiens som framtidens suveräne arkitekt.
9:20 De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå
inte från sina händers verk: från att tillbe demoner och gudabilder av guld, silver,
brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå.
FÖRHÄRDADE MÄNNISKOR

9:21 B2000 Och de omvände sig inte från sitt mördande eller sin trolldom eller sin
otukt eller sina stölder. 1917: De gjorde icke bättring och upphörde icke med sina
mordgärningar och trolldomskonster, sin otukt och sitt tjuveri. GI: svartkonst. AMPL:
(The amplified Bibel) And they did not repent (out) of their murders or their practice
of magic (sorceries) or their sexual vice or their thefts.
De omvände sig inte. Guds avsikt med plågorna och straffdomarna är uppenbarligen
att människorna skulle göra bättring och omvända sig. Han varnar först innan domen
kommer och låter straffdomar, som han måste tillåta, att bli till varning för dem som
ännu inte har blivit drabbade. Ånger, bättring och upphörande av ett syndigt leverne
är den enda vägen till Guds förlåtelse, upprättelse, rättfärdiggörelse och frälsning från
straff för synden.
Från att tillbe demoner och gudabilder. Även i vår tid förekommer det ännu mycket
bilddyrkan särskilt i Afrika och i Asien.
– Avgudadyrkan och människodyrkan är en av de svåraste synder som en människa
kan begå mot sin Skapare och medför Guds vrede. Redan på konung Nebukadnessars
tid gavs befallning av tillbedjan av honom såsom Gud. Dan 3:1-30. När romarriket
stod i sin glansperiod började man med tillbedjan av kejsaren. En tillbedjan som först
var frivillig, men som sedan blev ett påbud under hot om dödsstraff, vilket krävde
många kristna martyrers blod.
Mordgärningar, trolldom (gr farmakia = narkotika), otukt, stöld. En följd av en
felaktig och falsk gudsdyrkan resulterar i allehanda svåra synder. Människan kommer
under onda andars kontroll som driver henne till att göra onda gärningar. En typisk
tempelgata i Japan är kantad av barer, spelhålor och bordeller.
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