Uppenbarelseboken kapitel 10

EN

VÄLDIG ÄNGEL

MELLAN HIMMEL OCH JORD
RUTA 50: DEN TREDJE MELLANAKTEN

Den tredje mellanakten eller parentesen
är insatt mellan sjätte och sjunde domsbasunerna.
Den har fem delar:
• Ängeln med den öppna bokrullen och de sju åskvädren. Kap 10
• Befallningen att mäta Guds tempel. 11:1-2
• Jerusalem skall förtrampas av hedningarna. 11:2
• De två vittnena, deras verksamhet, död och uppståndelse. l l:3-12
• Den stora jordbävningen. 11:13-14
Parenteserna förklarar dessa händelser, som inte direkt utgör något av innehållet i
de sju sigillen, de sju domsbasunerna och de sju vredesskålarna, men händer samtidigt
eller parallellt med dem. Avslutningen av det andra ve-ropet med den stora
jordbävningen sker strax innan den sjunde basunen ljuder. 11:13-14
Följande mellanakter har avslutats tidigare:
Första mellanakten (parentesen):
• De 144 000 får Guds sigill. 7:1-8
• Den stora vita skaran. 7:9-17
Andra mellanakten (parentesen):
• Den himmelske översteprästen. Upp 8:3-5

TEXTKOMMENTARER
ÄNGELN MED DEN ÖPPNADE BOKRULLEN

Upp 10:1 B2000 Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i
ett moln och med regnbågen kring sitt huvud. Och hans ansikte var som solen och
hans ben som pelare av eld,
Jag såg. Den 28:e synen.
En annan väldig ängel. Ordet ängel – den 25:e i ordningen. Alla änglar är mäktiga,
men likväl finns det änglar som är mäktigare och har större auktoritet än andra. Kristus
uppenbarade sig i skepnad av en ängel flera gånger under GT. 1
Komma ner från himlen. Johannes är nu i anden förflyttad till jorden och ser ängeln
komma ner (presens particip) från himlen.
Klädd i ett moln. ”Molnen gör du till din vagn.” Ps 104:3. Vid Kristi himmelsfärd var
det ”ett moln (en sky) som tog honom bort ur deras åsyn”. Kristus skall komma åter
”på himlens moln”. Kristusuppenbarelsen är ofta förknippad med himlens moln.
Med regnbågen kring sitt huvud. I Bibeln finns endast ett tidigare exempel på någon
med regnbågen som en gloria, nämligen Gud, Fadern, som satt på tronen. Upp 4:3
1
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Ängeln med den öppnade bokrullen
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Hans ansikte var som solen. Uttrycket förekommer endast om Kristus. Matt 17:2.
Hans ben som pelare av eld. Herren uppenbarade sin närvaro för Israels barn i öknen
som en pelare av eld om natten och som en molnstod om dagen. 2 Mos 13:21-22. Här
har vi både moln och eldstoden i form av en mäktig ängel som står mellan himmel och
jord.2
EN ÖPPNAD BOKRULLE

10:2 och i sin hand höll han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte högra foten
på havet och den vänstra på jorden,
En liten bokrulle som var öppnad. Gr biblaridion = en liten bok, liten bokrulle, liten
skrift (diminutiv till biblion, liten bok). I Upp 5:2 är boken på grekiska kallad biblion.
Båda uttrycken är diminutiv av gr biblia, bok. I den väldige ängelns hand är boken
förhållandevis liten. Men även för Johannes var den inte större än att han senare kunde
”äta upp” den. Dock är det inte storleken som är avgörande utan innehållet.
RUTA 51: DEN ÖPPNADE BOKEN

Kristendomen är bokens religion.
Herren har öppnat boken åt oss och i hans hand är den öppen.
Den öppna boken – Guds ord – är i den mäktiges hand,
hos honom som har all makt i himmel och på jord.
Kristusvisionen i form av denna kolossala ängel
med bländande strålglans och makt,
måste ha gett inte bara Johannes, utan även den tidens första kristna,
ett oerhört starkt intryck av att de,
som följde Guds ord, trots att de ofta var förföljda
och ringaktade i denna världen, var på den segrande sidan.
Guds ord är i den allsmäktiges hand
och hans som skall döma världen i enlighet
med vad som står i den öppnade boken.
Han satte högra foten på havet och den vänstra på jorden. Kristus är den rättmätige
ägaren till jorden och havet och allt vad däri är. För Skaparen av universum och
naturlagarna innebär det inget problem att stå på vattnet, ej heller att gå på vattnet
eller att stilla stormen. Kristus visar här att han är den som har auktoritet över elementen
och att han är Mästaren över både hav och land. Hans budskap är universellt och berör
hela skapelsen. Ps 65:8; 89:10,26; 93:4; 107:28-30; Matt 8:25, 26
FÖRSEGLA VAD DE SJU ÅSKORNA HAR TALAT

10:3 och ropade med hög röst som ett lejon ryter. Och när han hade ropat, talade de
sju åskornas röster.
10:4 När de sju åskorna hade talat tänkte jag skriva, men jag hörde en röst från
himlen säga: ”Försegla vad de sju åskorna har talat och skriv inte upp det.”
Med hög röst. Den 17:e rösten.
– De sju åskorna (tordönen) inte bara ljöd eller mullrade, utan de talade också.
Men vad de sju åskorna yttrade är en hemlighet som vi inte har fått uppenbarat. Inte
allt i Guds plan är uppenbarat nu, men när tiden är inne, då allt detta skall ske, kommer
troligen Herren att uppenbara detta för sina utvalda genom sin Ande i enlighet med
2
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Tiden är ute
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Amos 3:7: ”Sannerligen, Herren, Herren gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt
råd för sina tjänare profeterna.”
– Även under det Nya Förbundets tid finns det profeter i Guds församling. Ef 4:11
Just det förhållandet att det blir omnämnt att de sju tordönen hade talat, men att deras
tal blev förseglat under ett sigill, talar för att även det sigillet skall brytas en dag,
annars blir deras framträdande utan betydelse för oss och hade inte behövt nämnas för
Johannes som en del av uppenbarelsen till oss.
EN ÄNGEL MELLAN HIMMEL OCH JORD – TIDEN ÄR UTE

10:5 Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand
mot himlen,
10:6 och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen
och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som
finns i det: ”Tiden är ute.”
Och ängeln. Ordet ängel (änglar) nämns för 26:e gången u U-boken.
– I GT lyftes den högra handen mot himlen vid svärjandet av en ed, liksom
betygande att Gud i himlen, som ser allt, skulle se till sanningen i det som svärjes. 1
Mos 14:19, 22
– I Dan 12:7 förekommer samma uttryck. Mannen, klädd i linnekläder (Kristus)
lyfte sin högra hand och därefter sin vänstra hand upp emot himlen och svor vid
honom som lever evinnerligen.
– Gud svär vid sig själv för att stadfästa ett löfte eller en utsaga. Herren är inte i
behov av att svärja för sin egen skull, utan för att få dem som hör Herren tala att förstå
att Gud menar allvar. Bakgrunden är den att det var mycket vanligt bland människor
att svärja sinsemellan då man ingick ett förbund eller förband sig genom ett löfte.
Tiden är ute. Gr chronos = tid, tidsrymd, tidsförlopp. Hela meningen kan även översättas med:
• Det skall inte mer bli något uppskjutande
• Ingen mer fördröjning
• Ingen mer försening
• Det skall inte mer vara någon tid
• Ingen tid skall mer givas (1917)
• Fristen blir inte ytterligare förlängd
Vad kan "tiden är ute" betyda? Olika tolkningar:
• Att tiden såsom vi känner den skulle upphöra och en ”tidlös evighet” därefter
skulle följa. Detta motsägs av det faktum att även därefter talas det om tid i
Uppenbarelseboken såväl på jorden som i himlens värld. Upp 8:1; 10:7; 12:12
* Även ur människans synpunkt sett är tiden evig och kommer aldrig att upphöra.
Vi är därför redan nu inne i evig tid och vi kommer att existera i evighet antingen i
himlen, på jorden eller under jorden (helvetet). Att tiden som sådan ej slutar vid detta
utrop om att tiden är ute, är klart av nästa vers, som talar om dagar som följer därpå.
• Att ”nådens tid” nu skulle kommit till ett slut och att därefter ingen kan bli frälst.
Denna teori motsägs av att senare, i Upp 14:6, uppträder en ängel med ett evigt
evangelium. Vidare så gäller löftet om att ”var och som åkallar Herrens namn skall
bliva frälst” under hela vedermödan fram till Herrens dag, den stora och härliga
(fruktansvärda). Apg 2:17-21
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Ängeln med bokrullen
Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand mot himlen, och svor vid
honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad
som finns på den och havet och vad som finns i det och sade: – Tiden är ute.
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• Den sannolika betydelsen av att ”tiden är ute” ligger i den nästföljande versen.
Ingen fördröjning eller uppskjutande av att avsluta och fullborda Guds hemliga rådslut
skall mera tillåtas. När den sjunde basunen blåser innebär det att slutakten av denna
tidsålder har inletts.

Vad kan "tiden är ute" betyda? Upp 10:6
Tolkningar:
Matthew Henry: (1714) The matter of the oath; that there shall be time no longer;
either, (1) That there shall be now no longer delay in fullfilling the predictios of this
book than till the last angel should sound; then every thing should be put into speedy
execution: the mystery of God shall be finished v7. Or, (2) that when this mystery of
God is finished time itself shall be no more, as being the messure of things that are in
a mutable changing state; but all things shall be att length for ever fixed, and so time
itself be swallowed up in eternity.
Henry H. Halley: (1927) ”Time no longer”, may mean that in Eternity our earthly
concept of Time will have been abolished...
Louis T. Talbot: (1937) According to the Revised Version the foregoing words
read, ”There shall be delay no longer.”
Finis J. Dake: (1963) Gr, chronos, time. The idea is that delay in the time of
fullfillment of the mystery of God will be no longer.
The Thompson´s Chain-reference Bibele: (1908-1964) R.V. margin, Delay no
longer
The Jerusalem Bible: (1966) The time of waiting is over; at the time when the
seventh angel is heard sounding his trumpet...
Tyndale NT Commentaries (Leon Morris, 1987) There will be no more delay.
New International Version Study Bible (1987 NIV): There will be no more delay.
Karl Ramstrand: Nu skall det icke mer ges något uppskov...
Erik Bernspång: Tiden är ute. När det sägs att ingen tid mer skall ges betyder det
inte att tiden som sådan skall upphöra. Vad som säg är att det inte blir någon ytterligare
frist. Tidlös evighet är en främmande tanke för Skriften. Evighet är oändlig tid. Nådens
tid synes vara slut.
B2000: Ingen kommentar.
NÄR DEN SJUNDE BASUNEN LJUDER
– ÄR GUDS RÅDSLUT FULLBORDAT

10:7 ”I de dagar då den sjunde ängeln höjer sin röst och låter sin basun ljuda har
Guds hemlighet fullbordats, enligt det goda budskap han gett sina tjänare profeterna.”
Den sjunde ängeln höjer sin röst. Den 27:e ängeln. Den 18:e rösten.
Guds hemlighet fullbordats. Detta refererar säkerligen till de sista etapperna i besegrandet av Satan och hans makt på jorden som därmed annonseras. I Guds rådslut är det
redan fullbordat.
• Gud förutsade och planerade Satans undergång redan på Adams tid, men det har
länge blivit fördröjt. 1 Mos 3:15: ”På den tiden skall Herren hemsöka höjdens här
uppe i höjden (Satans fästen i lufthimlen) och jordens konungar på jorden (Satans
gudlösa efterföljare).” Jes 24:21; 25:7; 27:1
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• Att Guds rådslut betecknas som en hemlighet kan hänföras till förhållandet att
det är ett mysterium att Gud tillåtit Satan att operera så länge på jorden. Men när den
sjunde basunen ljuder börjar de händelser som etappvis leder till Satans slutliga
besegrande.
Det goda budskapet. Människornas befrielse från Satans onda påverkan och slaveri är
utlovad i såväl det profetiska ordet i GT som i evangeliet. Detta gäller dels enskilda
individer som tror och mottager befrielse i Kristus, men också hela mänskligheten,
vars befrielse påbörjas när den sjunde basunen ljuder, vilket är en tidsperiod av 3½ år.
Ända från fallets dag har Gud planerat att bringa frälsning till denna från Gud avfallna
värld. Steg för steg blir Satan besegrad för att Guds frälsning slutligen skall kulminera
efter att den sjunde basunen har ljudit. Detta innebär såväl dom över det onda som
upprättelse och befrielse för Guds folk.
Han gett sina tjänare profeterna. Guds hemliga rådslut har uppenbarats genom det
profetiska ordet i såväl gamla som nya testamentet. Guds rådslut är fördolt för världen
men uppenbarat för Guds barn genom Ordet. Matt 13:11; Amos 3:7; Apg 3:20-22
BEFALLNING ATT HÄMTA BOKRULLEN

10:8 Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: ”Gå och
ta den öppna boken ur handen på ängeln som står på havet och jorden.”
Och rösten. Den 19:e rösten.
Den öppna boken, är säkerligen densamma som den tidigare bokrullen som var förseglad med sju insegel, men som steg för steg, sigill efter sigill, öppnades av Lammet.
Bokrullenär nu öppnad och innehållet är inte gömt under något sigill.
Är boken med de sju sigillen identisk med den öppna boken?
• Upp 10:11 visar att den öppna bokrullen innehåller domshandlingar över jordens
folk, liksom den förseglade bokrullen, vilket indikerar att de är identiska till innehållet.
• Resultatet av ätandet av boken, som var en bitter upplevelse för Johannes, ger
bilden av att den öppnade boken handlar om fruktansvärda domshandlingar liksom
den förseglade boken.
• Det är särskillt poängterat att bokrullen är öppnad i kontrast till den förseglade
bokrullen. Eftersom Kristus (Lammet) var den ende som var värdig och som kunde
öppna bokrullen och nu Kristus på nytt uppenbarar sig med en bokrulle, som nu är
öppnad, är det högst sannolikt att det är samma bokrulle.
BEFALLNING ATT ÄTA BOKRULLEN

10:9 Och jag gick bort till ängeln och bad honom ge mig bokrullen. Han sade till
mig: ”Ta den och ät upp den. Den skall svida i din mage, men i din mun skall den vara
söt som honung.”
10:10 Och jag tog emot bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var
den söt som honung. Men när jag hade svalt den, sved det i min mage.
Och jag gick bort till ängeln. Ur ängelns hand. Ängeln nr 28 och 29.
"Ta den och ät upp den.” Att ”äta en bok” är en hebraism för mottagande av kunskap.
Uttrycket symboliserar att göra budskapet till en del av sig själv, sammansmält med
budbärarens innersta. Sanningen är alltid ”söt” då den mottages som en uppenbarelse
från Gud, men för Johannes blir den bitter när innehållet visar sig vara profetior om
svåra vedermödor över hans eget folk Israel. Tiden för Jakobs nöd börjar i och med
sjunde basunen då Antikrist ”förtrampar” Israel under de sista 3½ åren.
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BEFALLNING ATT PROFETERA

10:11 Och de sade till mig: ”Du måste profetera på nytt om många länder och folk
och språk och kungar.” Johannes fortsatte att profetera om domshandlingar över många
folk, folkslag och kungar med början från den sjunde basunen fram till Kristi återkomst till jorden.
Den öppna bokrullen innehåller domshandlingar över jordens folk, liksom den
förseglade bokrullen (Upp 6:1-7), vilket indikerar att de är identiska till innehållet.
RUTA 52: DE SJU ÅSKORNAS HEMLIGHET

Vad åskorna talat var en hemlighet.
Följande sju hemligheter finns i NT:s undervisning:
1. Inkarnationens hemlighet: ”Ty ett barn blir oss fött.” Jes 9:6; Luk 1:35;
Joh 1:1-3,14; 1 Tim 3:16
2. Försoningens hemlighet: Messias – ett skuldoffer. Jes 53:10; 1 Kor 4:1;
2 Kor 5:14; 19-21; Kol 1:20, 2:2
3. Kristushärlighetens hemlighet: ”Kristus i eder.” Kol 1:27 (1917)
4. Församlingens hemlighet. Ef 3:1-9; 5:32
5. Förvandlingens hemlighet. 1 Kor 15:23; 51-52; 1 Thess 4:13-16
6. Laglöshetens hemlighet. Matt 24:12; 2 Thess 2:7
7. Förstockelsens hemlighet. Israels frälsning. Rom 11:25-29
RUTA 53: BIBELNS BUDSKAP INNEHÅLLER SJU DOMARSÄTEN

• Samvetets dom. Rom 2:15
• Domen på korset. Joh 12:31-32
• Kristi domstol. 2 Kor 5:10
• Domen vid Kristi härlighetstron på jorden. Matt 25:31- 46
• Domen vid den vita tronen. Upp 20:11-14
• Domen över änglar och domen över Satan. 2 Pet 2:4
ÄMNE 46:

KRISTUS

SOM FÖRBUNDETS ÄNGEL

Jesus Kristus uppenbarade sig många gånger i GT som förbundets ängel.
”...och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre som ni längtar efter, ja,
förbundets ängel, som ni begär, se, han kommer”, säger Herren Sebaot. Mal 3:1-2
”Ingen har någonsin sett Gud. Den ende Sonen, själv Gud och alltid nära Fadern,
han har förklarat honom för oss.” Joh 1:18.
Ingen människa i sitt nuvarande köttsliga tillstånd kan se Gud i hans eviga gudomshärlighet och leva. ”...Gud bor i ett ljus, dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se...” 1 Tim 6:16. Det är genom Jesus Kristus, som vi kan lära
känna Gud. Jesus, själv Gud, har många gånger uppenbarat sig under det Gamla Förbundets tid i en mindre bländande uppenbarelseform – i en ängels skepnad, kallad
Förbundets Ängel. När tiden var inne blev Kristus ”en liten tid gjord ringare än
änglarna” och antog en mänsklig gestalt då han föddes in i världen. Gud själv blev
Gudasonen och Människosonen för att vi skulle lära känna Fadern genom honom. Joh
14:9
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Som Förbundets Gud, Jahvé, uppenbarade sig Kristus många gånger i en ängels
skepnad under det GT:s tid. Det var Kristus som vandrade i lustgården och umgicks
med de första människorna på ett personligt sätt före fallet. Det var han som bodde i
den brinnande törnbusken och uppenbarade sig för Mose. Det var Kristus som åtföljde
Israels barn i moln- och eldstoden.
Kristus, som förbundsguden Jahvé, förbundets ängel
• Tre änglar uppenbarar sig för Abraham. En av dem var Herren (Kristus). Abraham
bad Herren om att skona Sodom om det fanns tio rättfärdiga där. 1 Mos: 18:1f
• Abraham blev hindrad av Herrens ängel att offra sin son Isak. Ängeln var Kristus.
Han svor vid sig själv att, eftersom Abraham inte undanhållit sin egen son, skulle hans
säd bli välsignad. 1 Mos 22:11-18; Joh 8:56
• Jakob brottades en natt med en ängel till dess morgonrodnaden gick upp. Den
ängeln var Gud själv – Kristus, förbundets ängel. 1 Mos 32:30
• Herrens ängel uppenbarade sig för Mose i en brinnande törnbuske. Ängeln var
Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. 2 Mos 3:1-15. Då ängeln senare uppenbarade sitt
namn, fick Mose veta att det var Jahvé (2 Mos 3:14), Förbundsguden – det namn
under vilket Jesus Kristus uppenbarade sig på GT:s tid
• Herren, Jahvé, åtföljde sedan Israels barn i moln- och eldstoden och blev deras
andliga klippa under hela ökenvandringen. 1 Kor 10:4
• Ängeln som visade sig för Josua var Herren Sebaot, härskarornas Gud. Jos 5:13f.
• Ängeln som uppenbarade sig för Gideon och gav honom uppdraget att befria
Isarel var förbundets ängel – Kristus. Dom 6:14; 21-24
• Ängeln som uppenbarade sig för Simsons föräldrar var Herren själv och hans
namn var alltför underbart (eng Wonderful), för att uttalas. Dom 13:18-20
Kristus i en ängels skepnad i Uppenbarelseboken
U-boken har många änglauppenbarelser och har kallats för änglarnas bok. Vid tre
tillfällen är "änglarna" Kristus själv:
• Som överstepräst. Ängeln med de heligas böner, som han offrar på rökelsealtaret
var himlens överstepräst, vilken är Kristus. Han har farit upp över alla himlar och
verkar där som vår överstepräst. Han beder för oss (Rom 8:34) och bär fram våra böner
inför Fadern. Upp 8:3-5
• Som profeten med den öppna bokrullen. Den väldiga ängeln med den öppna
bokrullen är Kristus. Han talar om mina vittnen, vilka var Kristi vittnen. Upp 10:1-11;
11:3
• Som skördemannen och domaren med skäran. Ängeln som sitter på en vit sky
och som liknar en människoson med en gyllene krans på sitt huvud och en vass lie i
sin hand, är en uppenbarelse av Kristus själv som Skördens Herre. Upp 14:14-16
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ÄMNE 47: ÄR DEN VÄLDIGA ÄNGELN KRISTUS?
Sju indikationer på att den mäktiga ängeln är Kristus:
1. En uppenbarelse av Guds härlighet. Beskrivningen av ängeln har överenstämmelser
med Kristusvisionerna i Dan 10:5-6; Matt 17:2; Upp 1:12-16
• Klädd i en sky. Dan 7:13; Matt 24:30, 26:64; Luk 21:27
• Regnbågen kring sitt huvud. Upp 10:1
• Hans ansikte var som solen. Matt 17:2
• Hans ben var såsom eldspelare. Dan 10:6; Upp 1:15
• Hans röst var såsom när ett lejon ryter. Dan 10:6
Endast Gud har en regnbåge såsom en gloria över sitt huvud. Upp 4:3. Inte någon
annanstans i Bibeln sägs att en ängels ansikte lyser såsom solen. Uttrycket användes
endast om Människosonen i Daniels bok och i NT.
2. Den öppnade boken i hans hand indikerar att det är Kristus. Han fick en förseglad
bok av Fadern. Han öppnade de sju sigillen och nu håller han den öppnade boken i sin
hand.
3. Att hans röst är som ett rytande lejon identifierar honom såsom lejonet av Juda.
Flera bibelställen framställer Herren Jesus som ett rytande lejon på Herrens dag, den
stora och fruktansvärda, då han kommer för att döma jorden. Jes 31:4-5; Jer 25:29-36;
Hos 11:10-11; Joel 3:16; Amos 3:8
4. Han svor vid honom som lever i evigheternas evigheter. Det finns inget annat
bibelställe som visar att en ängel får svärja. Däremot svär Gud vid sig själv vid 50
ställen i Skriften. På 31 ställen svär människor i Bibeln, för att enligt den tidens sed
bestyrka en sak, men det står inte någon gång om att en ängel svär. Därför måste den
”ängeln” vara gudomlig, nämligen Kristus själv.
5. Uppenbarelsen överlämnades av Kristus. "Ängeln" överlämnar den öppnade boken till Johannes. Enligt Upp 1:1 är det Kristus som överlämnar Uppenbarelsen till
Johannes.
6. Det var Kristus som uppmanade Johannes att skriva. Det är ingen ängel utan Gud
själv, som dikterar för Johannes när han skall skriva. Upp 1:11,19; 2:1,8,12,18;
3:1,7,12,14; 10:4; 14:13,14; 19:9; 21:5. Detta visar att det är Kristus som uppmanar
Johannes att äta bokrullen och att profetera på nytt om många länder och folk, vilket
blir en fortsättning av det tidigare uppdraget av Kristus att skriva ned synerna.
7. Mina två vittnen. I Upp 11:3 fortsätter den väldiga ängeln sitt tal till Johannes med
att deklarera: ”Och jag skall låta mina två vittnen profetera under tolvhundrasextio
dagar, klädda i säckväv.” Dessa två vittnen, var vittnen för Kristus och inte för en
ängel, hur mäktig den än må vara. Detta bevisar att den väldiga ängeln var Kristus
själv.
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