Uppenbarelseboken kapitel 11A

GUDS

TVÅ VITTNEN

FORTSÄTTNING AV DEN TREDJE MELLANAKTEN
BEFALLNING ATT MÄTA GUDS TEMPEL
GUDS TVÅ VITTNEN PROFETERAR I 3½ ÅR

TEXTKOMMENTARER
BEFALLNING ATT MÄTA GUDS TEMPEL

Upp 11:1 Och en måttstock som var som en stav gavs åt mig med orden: ”Gå och mät
Guds tempel och altaret och räkna dem som tillber där.”
Måttstocken var sex alnar lång, ca 275 cm, och liknade en stav eller en spira enligt
Upp 2:27. Alnen räknades från långfingrets topp till armbågsspetsen, ca 45cm.
”Gå och mät Guds tempel.” Eftersom Johannes fick befallning att mäta templet och
tillbedjarna därinne måste han ha sett det även om det inte är klar utsagt att han såg
det. Detta blir därför den 33:e delsynen. Den 20:e rösten.
Att mäta på hebreiska betyder både att mäta och att räkna. Här är det inte fråga
om en mätning för att bygga, utan en mätning av andliga kvalifikationer, av fostran
och för beskydd. Det är tillbedjarna inne i templet som betyder något; det är de som
räknas. De ytliga och världsliga gudstjänstutövarna som ej kommer längre än till den
yttre gården (hedningarnas förgård) i templet, de lämnas därhän. Herren känner de
sina och han håller räkningen på dem som är Gud hängivna. Han bevarar och beskyddar
deras ande även om de skulle få lida rent fysiskt av förföljelse och vedermöda.
Ruta 54:

JERUSALEMS

FEM TEMPEL

Jerusalems fem tempel:
1. Salomos. 1 Kung 5:8
2. Zerubbabels. Hag 1:2
3. Herodes. Joh 2:19-20; Matt 24:1
4. Det framtida judiska templet
under Antikrists dagar.
Dan 9:27; 11:31,45; 12:7; Matt 24:15; 2 Thess 2:3,4; Upp 11:1, 2
5. Tusenårsrikets tempel. Hes 40-48; Sak 6:12, 13
Altaret. Detta altare måste vara altaret på förgården, alltså brännoffersaltaret, dit
även vanligt folk kunde komma för tillbedjan. Prästerna gjorde tjänst vid altaret. Det
inre altaret i det heliga rummet, rökelsealtaret, var endast tillgängligt för prästerna.
TEMPLET OCH JERUSALEM OCKUPERAS AV ANTIKRIST

11:2 Men templets yttre gård skall du lämna därhän och inte mäta, ty den har getts åt
hedningarna, och den heliga staden skall trampas av dem i fyrtiotvå månader.
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Kung Herodes tempel
Templets yttre gård. Den yttre förgården var platsen dit även kvinnorna fick komma
för att tillbedja till skillnad från den inre förgården dit endast judiska män fick komma
och där brännoffersaltaret fanns. Som en del av den yttre gården hörde även ”hedningarnas förgård” dit folk av alla slag fick komma och tillbedja Israels Gud. Den
rymde ca trettio tusen människor. Det var här som Jesu apostlar predikade på pingstdagen varvid ca tre tusen (10%) blev frälsta vid kristendomens start.1
Getts åt hedningarna. Gr didomi = ge, ge sig in på, tillåta. 1917 års översättning
använder ordet "prisgiven".
Den heliga staden, ett vedertaget uttryck för Jerusalem.2
Trampas av dem (hedningarna). Gr pateo = trampa, stiga på, förtrampa, occupera.3 I
fyrtiotvå månader = 1260 dagar = 3½ år. Hedningarnas (Antikrists) förtrampande av
Ämne 48: Guds tempel s249
Ämne 52: Jerusalem – den heliga staden, kap 11A s256
+ App 10: Jerusalem – Den store konungens stad s579
3
Ämne 49: Hedningarnas tider s251
1
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den heliga staden måste bli under de sista 3½ åren av denna tidsålder, ty Antikrist
besegras vid Kristi återkomst till Olivberget. Sak 14; 2 Thess 2:84
* Den heliga staden skall trampas av hedningarna i fyrtiotvå månader: Av denna
profetia kan man dra följande slutsatser:
• Hedningarnas tider kan inte avslutas förrän efter dessa fyrtiotvå månader.
• Templet måste åter byggas upp igen och finnas där under Antikrists dagar då
han skall sätta sin bild i templet och föregiva sig vara Gud. 2 Thess 2:3,4; Matt 24:15.
• Judarna måste få full kontroll över hela Jerusalem, även tempelplatsen, och
bygga upp templet igen, för att Antikrist skall kunna besegra Israel och sägas förtrampa
Jerusalem och sätta sin bild i templet.
• Israel kommer att få seger över Antikrist efter de 42 månaderna vid Kristi
återkomst och sedan få full kontroll över Jerusalem för alltid.
DE TVÅ VITTNENA PROFETERAR I 3½ ÅR

11:3 ”Och jag skall låta mina vittnen profetera under tolvhundrasextio dagar, klädda
i säckväv.”
* Johannes beskriver vittnena och deras verksamhet med stor detaljrikedom.
Eftersom han såg syner av alla övriga händelser i ändens tid, är det troligt att han även
såg de två vittnena. Detta blir den 34:e delsynen.
Mina vittnen. Gr martus = vittne, blodsvittne, martyr. Rösten som talar är den mäktiga ”ängeln”, klädd i en molnsky, som befallde Johannes att äta bokrullen, nämligen
Kristus. Ingen ängel har några vittnen, och att dessa vittnen var Guds vittnen och
”mina” vittnen bevisar att ”ängeln” var Kristus.
Det finns många förslag på vilka de två vittnena är:
• Enok och Elia
• Mose och Elia
• Elia och Elisa
• Elia och Johannes Döparen (Från både GT och NT)
Symboliska tolkningar:
• Lagen och profeterna
• Lag och evangelium
• Gamla och Nya Testamentet
• Israel och församlingen
• Guds ord (Bibeln) och församlingen
* De två vittnena är troligen Enok (Hanok) och Elia, de enda två människor som
ej dött en naturlig död, utan har fått fara direkt till himlen i naturliga kroppar. Eftersom
det är förelagt människan att ”en gång dö och sedan dömas”, Hebr 9:27, måste dessa
två profeter komma tillbaka för en speciell tjänst på jorden men även för att möta
döden.
* Därför utesluter detta att Mose skulle vara en av de två vittnena, ty han dog och
Herren själv begrov honom i dalen i Moabs land. 5 Mos 34:6. Det är dock möjligt att
Mose fick komma till Paradiset i himlen där Enok och Elia var, till skillnad från
andra i Herren döda i GT, som alla fick gå till Abrahams sköte i dödsriket. Var det
därför som Mose kunde uppenbara sig på förklaringsberget, i en kroppslig gestalt,
tillsammans med Elias? Däremot är det helt otänkbart att Moses kropp uppstod från de
4
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döda efter att han blivit begravd av Herren, eftersom Kristus är förstlingen som uppstått
från de döda med en evighetskropp som aldrig mer kan dö. Enligt Juda brev tvistade
ärkeängeln Mikael med Djävulen om Moses kropp, men vad resultatet blev angives
ej.
* Det stora undantaget till att ”alla en gång måste dö”, är den stora delen av
församlingen som är levande vid Kristi tillkommelse i skyn. De kommer aldrig att få
möta döden utan får förvandlas i ett ögonblick vid sista basunens ljud och lyftas upp
i skyar och tillsammans med Kristus gå direkt in i himlen och härligheten.
Profetera. De är profeter med stor auktoritet, sända av Gud till varning för hela
mänskligheten före och under de kommande domskatastroferna under sigillen och
domsbasunerna, då ca hälften av mänskligheten går under. Liksom örnen som flög
fram i lufthimeln varnade för de tre stora ve som skulle övergå världen, varnade och
profeterade dessa två vittnen om detta.
Profetera i 1260 dagar. Det blir under de första 3½ åren av Daniels 70:e årsvecka. 5
* Sjuårsperioden under Daniels 70:e årsvecka, indelas i två hälfter av 3½ år vardera.
Vid den första hälftens början gör Antikrist ett förbund med Israel för sju år, men han
bryter förbundet efter 3½ år och intager Jerusalem. Sedan förtrampas Jerusalem av
Antikrist de sista 3½ åren då han även tar sitt säte i templet och föregiver sig vara
Gud. Det är troligen i samband med intagandet av Jerusalem som de två vittnena
dödas vid de första 3½ årens slut, just innan den sjunde basunen ljuder. De två
vittnena har då profetarat färdigt under sina 1260 dagar, de första 3½ åren av
sjuårsperioden, vilket är samma verksamhetstid som Jesus hade på jorden, så de hann
säkert med en hel del.5
Klädda i säcktyg. Detta talar om att de likt forntidens profeter framför sina budskap
under stort allvar och med sorg och smärta över de domar som måste komma över de
ogudaktiga människorna.
VITTNENAS IDENTITET

11:4 Vittnena är de två olivträden och de två lampställen som står framför jordens
herre.
De två olivträden är en symbol på två oljesmorda (Andefyllda) vittnen som omnämnes
i Sak 4:3-14 och är identiska med de två vittnena i Upp 11:3. Enligt Bibeln finns det
endast två personer som levt ett så andefyllt liv att de kunde bli förflyttade till himlen
direkt utan att behöva se döden, nämligen Enok, den sjunde från Adam, och profeten
Elia. 1 Mos 5:21-24; 2 Kung 2:11; Hebr 11:5
* Enligt profeten Sakarja har deras himmelsfärd utan död givit dem en särskild
uppgift. De står inför hela Jordens Herre såsom de två oljesmorda och häller olja i
oljeskålen över ljusstaken med de sju lamporna. Sak 4:11-14. De har ett slags prästerlig
tjänst inför Gud, en förbönsuppgift, som tydligen inga änglar kan ta sig an, eftersom
präster, vilka är medlare mellan Gud och människor, måste utväljas bland människor.
Hebr 5:1. Ljusstaken med de sju lamporna är en symbol på församlingen. Har de två
”olivträden” blivit befriade från sin uppgift som förebedjare för församlingen inför
Gud i den himmelska prästtjänsten när församlingen har tagits hem till himlen?
Troligen finns det ett samband mellan församlingens uppryckande och deras
nedstigande till jorden där de nu står som två andefyllda (oljesmorda) vittnen (ljusstakar)
5
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inför hela mänskligheten under ett dramatiskt skede i avslutningen av denna tidsålder.
* De två vittnena var inte andefyllda för enbart privat bruk, utan smorda för tjänsten,
dvs fått en speciell kraft och auktoritet från Gud att utföra tjänsten. Jesus var fylld av
den helige Ande alltifrån moderlivet (liksom Johannes döparen, Luk 1:15, 41), ty hela
gudomens fullhet bodde i Jesus lekamligen. Kol 2:9. Likväl fick Jesus en speciell
smörjelse för tjänsten då den helige Ande kom över honom lik en duva.
De två lampställen. I Sak 4 står det inget om två lampställ, men väl om en ljusstake
med sju lampor, som är en symbol för Guds församling. Sak 4:9,10; Upp 1:20. Symboliken som ljusbringare är identisk, men två-talet pekar på att de två lampställen är
två individer, som står som vittnen för ljuset – Sanningen – liksom också församlingen gör, som är sanningens stödjepelare och grundfäste i världen. 1 Tim 3:15
Står framför jordens herre, talar om att deras uppgift gäller hela jorden.
VITTNENAS SKYDD

11:5 Om någon vill skada dem, kommer det eld ur deras mun och förtär deras fiender. Var och en som vill skada dem måste bli dödad på det sättet.
Om någon vill skada dem. De är Guds vittnen, som talar å Guds vägnar med stor
auktoritet och andekraft. De som vill skada dem och försöker hindra dem att utföra
sin profetgärning ger sig i strid med Guds själv. Endast verkligt onda och djupt fallna
människor, skulle kunna tänkas vilja skada dessa vittnen, människor som är så onda
att de hädar och står emot allt vad sanning och helighet heter.
Eld ur deras mun. Troligen är det en metafor för Andens eld som verkar tillsammans med Ordet de talar. Genom sin muns anda skall Herren förgöra Antikrist vid sin
tillkommelse. Tydligen får de två vittnena auktoritet att uttala dom över dem som
vill skada dem, så att de faller ner döda liksom i Apg 5:5, där Petrus brukar en sådan
auktoritet.
VITTNENAS MAKT

11:6 De har makt att stänga himlen så att intet regn faller under den tid då de
profeterar, och de har makt att förvandla allt vatten till blod och att slå jorden med
alla slags plågor så ofta de vill.
Denna makt var given åt dem för deras speciella profetiska uppdrag i ändens tid,
och det behöver ej betyda att de i ett tidigare jordeliv har utövat en sådan makt.
De får makt att:
• Försvara sig med eld som förtär fienderna; liksom Elia och Elisa. 2 Kung 2:23-25
• Tillsluta himlen så intet regn faller; liksom profeten Elia. 1 Kung kap 17-18
• Förvandla vatten till blod; liksom Mose gjorde i Egypten. 2 Mos 7:30
• Slå jorden med alla slags plågor.
* Denna makt som var dem given, var inget självändamål utan hade till syfte att
dels kunna profetera ostörda och dels att få människor att vakna och vända om från
sitt gudlösa leverne. Gud talar först i kärlek och nåd, men då det ej hjälper måste
Herren ta till hårda tag för att om möjligt frälsa några av de hårdnackade som annars
går förlorade.
Den tid då de profeterar. Under 3½ år, under den första delen av vedermödans tid på
jorden, står dessa två vittnen som två mäktiga sanningssägare och ljusbringare i det
fruktansvärda mörker och kaos som då råder på jorden när laglösheten har fått fritt
spelrum.
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– Det står ej mycket om resultatet av deras verksamhet. Men flera indikationer
finns på att deras profeterande ledde till mångas uppvaknande och omvändelse, först
och främst i Israel, där en förstlingsfrukt av 144 tusen blir frälsta under vedermödans
första hälft. Upp 7:1-8; 14:1-5
Men dessa profeters inflytande blir säkerligen stort över hela världen. Även om
de två vittnena till större delen är verksamma i Jerusalem och Israel, där de har sin
bas, så är det tänkbart att de är verksamma över hela världen genom massmedia.
Deras närvaro måste betyda oerhört mycket för de kvarblivna namnkristna, som ej
var redo vid Kristi tillkommelse i skyn. Vittnenas budskap kommer förvisso att vara
en av orsakerna till en massväckelse bland de kvarblivna kristna världen över, så att
orden i Upp 7:14 går i bokstavlig uppfyllelse: ”Dessa äro de som komma ur den stora
bedrövelsen och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.”
Det står ingenting om att de två vittnena gör bruk av sin makt att förvandla vatten
till blod eller att slå jorden med torka eller alla slags plågor. Men helt säkert finns det
ett samspel och en samverkan mellan deras profeterande och sigillens och
domsbasunernas änglar och de plågor som drabbar jorden under de första 3½ åren
under den tid då de profeterade. Säkerligen profeterar de om dessa plågor och varnar
för dem innan de kommer. När dessa sedan går i uppfyllelse blir de förvisso hatade
av många, som försöker att skada dem och röja dem ur vägen. Deras förkunnelse
retar många som menar att de är under magiska krafters inflytande och därför måste
bort innan jorden förstördes.
Så ofta de vill. Ytligt sett ser det ut som om dessa två vittnen kan plåga världen efter
behag, men de handlade under stort ansvar och det var därför som Gud kunde ge dem
denna makt. Så ytterst var det Guds vilja att de själva skulle bedöma situationen och
bruka sin makt under ansvar. Församlingen var nu borta; med undantag av de nyfrälsta,
var jordens befolkning till stor del fördärvad av pervers sexualitet, andedyrkan, spritoch narkotikamissbruk. Enda sättet att rädda några av dessa var genom domshandlingar.6
ÄMNE 48: GUDS TEMPEL

Gud bor inte i hus gjorda av människohänder
”Så säger Herren: Himlen är min tron, och jorden är min fotapall. Vad för ett hus
skulle ni då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till viloplats?
Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger Herren.” Jes
66:1-2
”Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymmer
dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt?” 2 Kung 8:27
”Vem är då jag, att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom, om inte för att tända
rökelse inför hans ansikte?” 2 Krön 2:6
”Den Högste bor dock inte i något som är byggt av människohand.” Apg 7:48
”Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är Herre över himmel
och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han
betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger liv och
anda och allt.” Apg 17:24-25
6
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De två vittnena predikar i Jerusalem

Vittnena är de två olivträden och de två lampställen som står framför jordens herre. Om
250

någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Upp 11:4-5

Templet i Jerusalem var indelat i flera avdelningar:
• Det allra heligaste. Där uppenbarade Herren sin härlighet på nådastolen över
arken mellan kerubernas vingar. Dit fick endast översteprästen komma en gång om
året - på den stora försoningsdagen (Yom kippur) – och då aldrig utan blod från
försoningsoffret till försoning för folkets synder.
• Det heliga var skilt från det allra heligaste med en tjock förlåt broderad med
keruber och korslagda svärd. Denna förlåt rämnade uppifrån och ned då Jesus utropade
”det är fullbordat” på korset. I det allra heligaste fanns ljusstaken, skådebrödsbordet
och rökelsealtaret. Dit in fick endast prästerna komma iklädda särskilda prästdräkter
för den dagliga tjänsten.
• Förgården var platsen för det stora brännoffersaltaret samt för reningskaret.
Där utförde prästerna daglig tjänst iklädda vita tjänstedräkter. De judiska männen
hade tillträde hit för att tillbedja och för att föra fram offerdjur, men själva
tempeltjänsten utfördes av prästerna.
• Den yttre tempelgården. I Herodes tempel fanns även en mycket stor yttre
tempelgård dit såväl de judiska kvinnorna som hedningarna fick komma för att
tillbedja. Där fanns de berömda Salomos pelargångar där Jesus ofta undervisade folket.
ÄMNE 49:

HEDNINGARNAS TID

”De (Israels folk) skall falla för svärdsegg och föras bort i fångenskap till
hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar, tills hedningarnas tid
(1917: hedningarnas tider) är förbi.” Luk 21:24
Jesus använder sig av uttrycket "hedningarna tider" utan några utläggningar om
vad uttrycket innebär. Följande tolkningar finns:
1. Att det är en tid då Israel inte har kontroll över Jerusalem.
Enligt denna teori har man framfört följande:
• Att hedningarnas tider började 586 f Kr, då Jerusalem intogs av Nebukadnessar
och såväl templet som staden ödelades och Israels barn gick i den 70-åriga
fångenskapen till Babel.
• Att hedningarnas tider avslutades 1948, då Israel åter blev en fri stat och började
att bygga det "nya Jerusalem".
• Att hedningarnas tider avslutades 1967, då även gamla Jerusalem kom under
Israels överhöghet.
• Att hedningarnas tider avslutades 1980, när Jerusalem blev förklarad som Israels
huvudstad.
• Att så länge den gamla tempelplatsen är i muslimernas händer med Klippdomen
och Alszaskarmoskén och en för judarna helt främmande gudsdyrkan, så länge består
hedningarnas tider.
• Att även om judarna skulle få full kontroll även över tempelplatsen och bygga
upp sitt tempel på nytt, kommer därmed inte hedningarnas tider att avslutas, eftersom
enligt profetiorna det kommer en tid i slutskedet av denna tidsålder strax för Kristi
återkomst då Antikrist skall förtrampa Jerusalem och skända dess tempel. Dan 7:25;
Sak14; Matt 24:15; 2 Thess 2:4; Upp 11:2
2. Att det är den tid då Israel från och till förtycktes av främmande makt.
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Israels förtryck av främmande makt började i Egypten fram till uttåget ur Egypten
under Moses ledning. Därefter var de fria i ca 300 år, varefter Assyrien först intog det
Norra Riket, och därefter intog Babylonien Juda rike och Jerusalem 606 f Kr. Även
om judarna återkom från fångenskapen i Babel 70 år senare, så var de under lång tid
under främmande makters överhöghet. En viss frihet upplevde de under Makabeertiden
men kom under Roms välde genom kejsar Tiberius år 67 f Kr och var skattepliktiga
under Rom och styrda av dem fram till att de helt förlorade landet år 135.
3. Att det är hela den tid, som världen är i den ondes våld och styrs av
hedningar fram till Kristi återkomst och upprättandet av fridsriket.
I vidare bemärkelse har världen styrts av Satan och hans andefurstar, som härskar
över olika länder alltsedan fallets dag. Gud har inte i denna skapelse fått förverkliga
något fridsrike på jorden, beroende på att hela världen är i den ondes våld. 1 Joh
5:19.
* När Djävulen frestade Jesus visade han honom i ett ögonblick alla riken i världen
och sade: ”Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina
händer (1917: åt mig har den blivit överlämnad) och jag kan ge den åt vem jag vill.”
Luk 4:6. Jesus motsade ej detta påstående att världen är i den ondes våld. Vid ett
annat tillfälle säger Jesus: ”Denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör
honom till.” Joh 14:30
Bibeln lär att denna fallna värld styrs av sataniska makter. Som sina redskap har
de gudlösa hedningar. I den betydelsen började "hedningarnas tider" med ett
ogudaktigt våldsstyre redan genom Adams son Kain, som slog ihjäl sin broder. Detta
fortsatte sedan genom Nimrod som var den förste som bildade ett rike, nämligen
Babel, som var blev ett tyranniskt välde som förtryckte andra folk. 1 Mos 10:8-10.
Därefter har många förtryckarriken och världsvälden uppstått.
Hedningarnas tider blir enligt denna teori hela världshistorien från fallets och
Nimrods dagar fram till den dag då Kristus kommer till jorden och inte endast befriar
Jerusalem utan hela jorden från Satans övermakt och hedningarnas styre och därmed
avslutar hedningarnas tider.
ÄMNE 50:

TRE OCH ETT HALVT ÅR

En profetisk tid
Tiden tre och ett halvt år, en halv årsvecka, förkommer på ett flertal ställen som en
profetisk tid i Bibeln. Jesu verksamhetstid på jorden varade omkring 3½ år. Med
tanke på att Jesus avrättades (dog vid 15-tiden?, eller tidigare?) och begravdes vid
solnedgången på onsdagskvällen (torsdagskvällen) före den stora sabbaten och uppstod tidigt på söndagsmorgonen, så blir denna tid, för att vara exakt, 3½ dygn. De två
?
vittnena låg döda på en av Jerusalems gator i 3½ dygn.x
I ändens tid förekommer den profetiska tiden 3½ år i flera sammanhang, och
utgör den sista tidsperioden av "hedningarnas tider" strax före Kristi återkomst till
jorden.
Tiden 3½ år angives i flera synonyma uttryck:
• En tid, tider och en halv tid
• En halv vecka
• 42 månader
• 1260 dagar
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Bibelcitat med tiden 3½ år
”Han (Antikrist) skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de
skall ges i hans hand under en tid, och tider och en halv tid.” Dan 7:25
”Och han (Antikrist) skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och
för en halv vecka (3½ år) skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade...”
Dan 9:27
”Och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid, och tider, och en halv
tid, (3½ år) och när det heliga folkets makt hade blivit krossat i grund, då skall allt
detta bli fullbordat.” Dan 12:7
”Och den heliga staden skall trampas av dem i fyrtiotvå månader.” Upp 11:2.
”Och jag skall låta mina två vittnen profetera under tolvhundrasextio dagar, klädda
i säckväv.” Upp 11:3
”Och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt, så att hon
skall bli livnärd i tolvhundra sextio dagar.” Upp 12:6
”Så att hon kunde flyga ut i öknen, till den plats där hon blir livnärd en tid och
tider och en halv tid, långt borta från ormen.” Upp 12:14
”Och det (odjuret, Antikrist) fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt
att hålla på i fyrtiotvå månader.” Upp 13:5
Tiden 3½ år nämns vid fyra tillfällen i U-boken:
• Tiden för den heliga stadens nedtrampande av hedningarna (Antikrist)
• Tiden för de två vittnenas vittnesbörd
• Kvinnans (Israels) tid i öknen
• Odjurets (Antikrists) härskartid efter att dödssåret blivit läkt
ÄMNE 51:

TOLKNINGAR OM TEMPLET OCH DE TVÅ VITTNENA

På tempelområdet, där det gamla templet en gång låg, det som förstördes av romarna
år 70, finns nu två islamska byggnader. Den ena är den berömda Klippdomen vars
kupol är helt täckt av guld och vars siluett helt dominerar Jerusalem. Den har byggts
över den klippavsats som enligt traditionen lär vara den plats där Abraham en gång
offrade. Den andra är Alszaskar moskén.
Eftersom det inte i nuvarande tid finns något judiskt tempel i Jerusalem, har det
uppstått flera tolkningar om vad "mätningen av templet" i Upp 11:1-2 kan betyda.
Allegoriska tolkningar av templet och den heliga staden:
• Templet = församlingen. Enligt denna tolkning har församlingen helt övertagit
Israels och templets roll. Församlingen är Guds tempel i denna tidsålder. Flera
bibelställen framställer de enskilda kristna och församlingen som ett andligt tempel.
”Vet ni då inte, att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder.” 1 Kor 3:16;
1 Kor 6:19; Ef 2:21; Hebr 3:6; 1 Pet 2:5
* Invändningar mot denna symboliska tolkning (s k ersättningsteologi):
Enligt Dan 9:27 och Jesu ord i Matt 24:15 och 2 Thess 2:4, kommer det att finnas
ett judiskt tempel i Jerusalem i ändens tid. Församlingen har inte övertagit Israels roll.
• Sanna kristna och namnkristna. Att altaret och de som tillbeder i templet skulle
mätas, men ej den yttre förgården (som skulle förtrampas av hedningarna), framställer
skillnaden mellan den trogna och sanna kyrkan, som skall bli frälst och bevarad, och
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den yttre, förvärldsligade, avfallna och av världen utnyttjade kyrkan.
* Invändning: Mätningen av den andliga standarden gäller Israel. Skillnaden mellan
dem som tillbeder vid altaret och dem som finns på den yttre förgården visar att det
finns olika grader av andlighet i Israel i ändens tid. De 144 tusen kommer att bli
Herrens tjänare och Kristustroende i ändens tid.
• En profetia om avfall. ”Förtrampandet av hedningarna” förebådar ett stort
avfall ibland de kristna de sista dagarna, vilket Paulus förutsäger i 1 Tim 4:1-5; 2 Tim
3:1-5
* Invändning: Förtrampandet av hedningarna gäller Antikrist. Hans armeer skall
intaga Jerusalem, härska där och sätta Antikrists bild i templet, troligen på den yttre
förgården som är en stor plats, där alla judar vid hot om dödstraff blir tvingade att
tillbedja.

SYMBOLISKA TOLKNINGAR OM DE TVÅ VITTNENA
• De två vittnena som Guds ord och församlingen.
De två vittnena tolkas symboliskt dels som Guds ord och dels som den sanna,
bekännande kristna kyrkan, som är identisk med den inre, bedjande kyrkan. Dessa
två, Guds ord och församlingen, är Guds vittnen om sanningen inför världen. Samma
tid, 1260 dagar, som de två vittnena vittnar klädda i säckkläder, förtrampas den
förvärldsligade kyrkan (de förgårdskristna) av hedningarna.
* Denna tolkning ger ingen relevans till de 1260 dagar som vittnena profeterar.
Även om man gör dagarna till år, får man svårt att passa in dem i kyrkohistoren.
• De två olivträden och de två ljusstakarna symboliserar den helie Andes smörjelse
(uppenbarelse) och ljus (sanning) kanaliserad genom Guds ord och församlingen.
• Att de två vittnena dödades av odjuret som steg upp ur avgrunden, tolkas som en
symbolik på den romerska påvekyrkans blodiga förföljelse av de verkligt kristna och
förbjudandet av privat bibelläsning.
* Invändning: Att de endast var döda i 3½ dag stämmer ej i jämförelse med tiden
de vittnande som var 3½ år. Proportionerna av tiden då Guds ord var fritt före
påvekyrkan och då det var förbjudet (då vittnena var döda) under påvekyrkan stämmer
ej.
• Att de två vittnena blev levande igen tolkas som att en ny och renad kyrka
uppstod genom reformationen och att Guds ord åter blev fritt för allmänheten.
* Omedelbart efter att de blev levande igen rycktes vittnena upp till himlen. Även
här stämmer ej tidsproportionerna in i denna historiska symboltolkning. Denna version,
en av många symboliska tolkningar av de två vittnena, tar slut när man kommer till
vittnenas himmelsfärd för vilket man inte har någon symbolisk tolkning förutom den
att både Guds ord och församlingen ryckes upp till himlen vid mitten av vedermödan.
Att församlingen skall ryckas upp är helt klart, men Guds ord kommer att finnas kvar
eftersom det även efter vittnenas uppryckande talas om ett evigt evangelium, som
skall förkunnas av änglar.
• En historisk tolkning av ”förtrampandet av hedningarna” och Jesu ord om ”förödelsens styggelse stå på helig plats” ser detta som uppfyllt genom Islams tempel,
klippdomen, på helig plats där en gång Guds tempel stod. Den innehåller inskriptioner som förnekar Kristi gudom och är direkt antikristliga, alltså en”styggelse på helig
plats”.
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* Invändning: Om detta skulle vara den rätta tolkningen av ”förödelsens styggelse
på helig plats”, som Daniel profeterade om och Jesus refererade till i Matt 24:15,
vilken mening får då Jesu ord: ”När i sen detta, så fly upp till bergen”. Styggelsen på
helig plats synes vara en plötslig händelse, som sker strax före Kristi återkomst, ty
Jesus talar i sammanhanget om den stora vedermödans tid och att strax därefter skall
människosonen komma. Matt 24:15-30
Litterär tolkning av Upp 11:1-2
Enligt den bokstavliga tolkningen måste Guds tempel i Jerusalem (den heliga staden) bli återuppbyggt för att profetiorna skall kunna uppfyllas.
1. Templet blir återuppbyggt. Profetian i Dan 9:27 om att ”den andre fursten”
(Antikrist) ska avskaffa offertjänsten i templet i Jerusalem efter en halv vecka (3½
år), och som även Jesus refererar till i Matt 24:15, innebär att det finns ett materiellt
tempel i Jerusalem i ändens tid.
2. Den vanhelgande skändligheten. ”Och härar, utsända av honom (Antikrist),
skall komma och orena helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa
upp förödelsens styggelse.” Dan 11:31. Jesus refererar till denna händelse i Matt
24:15, då han sade: ”När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel
har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt), då måste de som bor
i Judeen fly upp i bergen.” Denna profetia uppfylldes ej av Antiochos Epifanes (167163 f Kr), eftersom Jesus talar om en framtida uppfyllelse. Ej heller vid Jerusalems
förstöring år 70, ty då fanns det ingen”vanhelgande skändlighet” i templet, vilket
helt förstördes av de romerska härarna. Profetian gäller ändens tid (Dan 11:35) vilket
även aposteln Paulus profeterade om.
3. Avfallet och laglöshetens människa. ”Ty först måste avfallet ske och
laglöshetens människa (Antikrist) uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han
som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och
utger sig för att vara Gud.”
Av denna profetia av apostelns Paulus i 2 Thess 2:3-4 får man en detaljerad
beskrivning om vad den ”vanhelgande skändligheten som står på helig plats” är,
nämligen en påtvingad dyrkan av Antikrist och hans bild i Guds tempel i Jerusalem
under en tidrymd av 3½ år. Jesus ord om att när ni ser ”skändligheten”, så skall ni fly
till bergen, stämmer med Upp 12:13 där kvinnan (Israel) får örnens vingar och flyr ut
i öknen (bergen i Moab). Alla dessa profetior har ännu ej uppfyllts och gäller ändens
tid, då Jerusalem skall intagas och förtrampas av Antikrist under en tidrymd av 3½ år.
För en bokstavlig uppfyllelse av dessa profetior erfordas att templet i Jerusalem åter
blir uppbyggt i ändens tid.7
10 slutsatser av en litterär tolkning av de två vittnena:
• De är två män. De framställs som två verkliga personer, klädda i säckkläder, sända
av Gud med ett bestämt budskap och med en bestämd verksamhetstid. De framställs
inte som någon historisk tidsepok, de två förbunden, lagen och evangelium eller Guds
ord och församlingen etc.
• De är Kristi vittnen. 11:3, 8
• De är två profeter, som profeterar i 1260 dagar.
7
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• De framställes i ett symboliskt bildspråk som de två olivträden och de två
ljusstakarna i Sak 4:4-11. Detta klargör att de haft en föruttillvaro på jorden.
• Eftersom de kan bli dödade av odjuret, måste de komma till jorden i naturliga
kroppar, som kan dö.
• Det finns endast två personer som farit upp till himlen i naturliga kroppar (utan
att dö), nämligen Enok och Elia.
• Om Elia är det profeterat att han skulle komma tillbaka: ”Se, jag skall sända er
profeten Elia, förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer.” Mal 4:5-6.
Johannes döparen var inte Elia. Han sade själv att han inte var Elia; Joh 1:21, men att
han kom i samma ande och kraft som Elia. Luk 1:17
* Liksom Johannes döparen kom för att förbereda Israel för Kristi första kommande,
så kommer Elia att förbereda Israel för Kristi andra kommande. Som en följd av
vittnenas verksamhet blir 144 tusen frälsta, som en förstlingsfrukt av Israel, för att
senare hela kvarlevan av Israel skall bli frälst på en enda dag vid Kristi återkomst.
• Det är förelagt människan att en gång dö och sedan dömas. Hebr 9:27. Därför
måste dessa två profeter, Enok och Elia, komma tillbaka. Efter avslutad profetgärning
kommer de att möta döden genom Antikrist. På grund av av Adams fall är hela släktet
underlagt döden. Rom 5:12
• Dessa fakta utesluter Mose, som dog och begrovs av Herren själv i Moria land.
Även om Mose uppstod som en förstlingsskörd av de heliga vid Kristi uppståndelse,
så kunde han ej vara en av de två vittnena, ty om han då hade fått uppståndelsekroppen,
så kunde han sedan aldrig mera dö. När Mose uppenbarade sig på förklaringsberget
tillsammans med Elias, måste det vara i en ”själslig kropp”, som alla heliga har som
är i Paradiset i väntan på sina uppståndelsekroppar.
• Dessa samlade fakta ger vid handen att de två vittnena måste vara verkliga
personer och att de är Enok (den sjunde från Adam) och Elia, vilka båda var
domsprofeter och som nu åter får predika dom före Kristi återkomst.
ÄMNE 52: JERUSALEM – DEN HELIGA STADEN

DEN STORE KONUNGENS STAD
EN LYFTESTEN FÖR ALLA FOLK
JORDENS NAVEL
Den store konungens stad
Jesus kallar Jerusalem för ”den store Konungens stad”, syftande på den tid då Kristus skall regera världen från Davids tron. Jerusalem intar en central plats i det profetiska
ordet och har en motsvarighet i ett ojämförbart skönare himmelskt Jerusalem. Hebr
12:228
Jerusalem är en historisk plats för tre av världens stora religioner – judendom, kristendom och islam. Den är en politiskt åtråvärd stad och som sådan kommer Jerusalem
att i ändens tid bli en ”lyftesten för alla folk”, som är så tung att de som försöker att
lyfta den kommer att ”illa sarga sig därpå”. Sak 12:3. Likväl kommer alla folk att
församla sig mot Jerusalem i ändens tid vid slaget vid Harmagedon, vars stora här där
möter sin undergång. Sak 12:3,9; Upp 16:16
8
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Se även appendix 10, Jerusalem – den store Konungens stad s579

Melkisedek
Jerusalems ursprungliga namn var Salem, vilket har likhet med det hebreiska shalom,
vilket betyder frid. Staden låg vid foten av berget Moria, som Abraham gav namnet
”Herren utser” när han fick offra ett ersättningsoffer för sin son Isak. I Salem bodde
på Abrahams tid en präst vid namn Melkisedek, som betyder:
• Rättfärdighetens konung
• Salems konung, det är fridens konung
• Präst åt Gud, den Högste. Hebr 7:1, 2
Dessa titlar har även Kristus. Därför blir Melkesedek, Jerusalems konung på
Abrahams tid, en av de stora typ-förebilderna till Kristus i GT. Enligt gammal judisk
tradition var Melkisedek identisk med Noas son Sem, som på Guds befallning
utvandrade till Kanaan och där grundade staden Salem vid Kidrons källa.
På Melkisedeks tid var Salem en fridens plats på jorden där Gud, den Högste,
tillbads. Troligen hade staden en himmelsk änglafurste som beskyddare och härskare
i den andliga världen. Detta till skillnad från andra städer såsom Sodom och Gomorra
och folk såsom Egypten och Assyrien, som var i den ondes våld och behärskades av
sataniska andefurstar. Att Salem var en ”fristad” i andens värld med sann gudstillbedjan, blev troligen anledningen till varför Gud utvalde Kanaans land som hemvist åt sitt utvalda folk, Israel.
Efter Melkisedek sjönk tydligen den andliga standarden och Salem besegrades av
Jebusiterna ca 1450 f Kr, ca 700 år före Roms grundläggning, år 753 f Kr. De kallade
staden Jebus, men senare förenades de båda namnen till Jeru-salem, som betyder en
fridens boning.
Kung David
Kung David intog Jerusalem och gjorde den till Israels huvudstad. Staden var byggd
på fem höjder – Akra, Bezetha, Moriah, Ophel och Sion. Kung David bodde i Sion
och den delen av Jerusalem kallades även för Kung Davids stad. 2 Sam: 5:6-8. Som
skyddsängel hade Israel som Guds utvalda folk, en mäktig änglafurste, nämligen
Mikael. Dan 12:1
Jerusalem har i grunden förstörts två gånger
När Juda och Jerusalem anfölls av den mäktige assyriske konungen Salmenassar bad
kung Hiskia enträget till Herren om hjälp. Då gick en Herrens ängel ut och slog 185
tusen man av assyriernas här, så att de fick vända hem med oförrättat ärende. Tyvärr
sjönk även Juda – liksom det Norra riket tidigare – allt djupare i hedendom och
avguderi, som blev orsak till att under kung Sidkias regering den hedniske kungen
Nebukadnessar från Babel, intog Jerusalem, brände templet och bröt ner murarna
och förde kvarlevan av folket till en sjuttioårig fångenskap i Babylonien. 2 Krön
36:19, 20
Efter de 70 åren gav den persiske kungen Kyros befallning att templet i Jerusalem
åter skulle byggas upp. Såväl templet som Jerusalem blev återuppbyggt under profeterna Esra och Nehemjas ledarskap, Esra 1:2, Neh 13:20. Men återigen blev Jerusalem och templet nedbrutet och uppbränt år 70 av romarna, och Israels folk blev förskingrat bland nationerna i enlighet med Jesu profetia i Matt 24:2; Luk 21:20-24.
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Under historiens gång har Jerusalem blivit belägrat 30 gånger av vilka 13 är upptecknade i Bibeln. Jerusalem kom i modern tid åter under Israels kontroll år 1967 och
blev förklarat som det moderna Israels huvudstad år l980.
Jerusalem i ändens tid
Antikrist kommer att belägra och intaga Jerusalem och göra det till sin huvudstad
(sätta sin tron i Guds tempel) under de sista 3½ åren av denna (hedningarnas) tidsålder. 2 Thess 4:4; Upp 11:1-2. Vid slutet av de 3½ åren kommer Antikrist att lämna
Jerusalem för att strida mot fiender från norr och öster. Dan 11:44; Upp 16:12. Detta
ger Israels barn, som till större delen flytt ut i öknen (Dan 11:41; Matt 24:16), en frist
och en del av dem lämnar öknen och återintager Jerusalem (där det troligen endast
finns en mindre vaktstyrka kvar).
När Antikrist besegrat sina fiender, kommer han att mobilisera alla folks arméer
för att draga upp till Jerusalem för "den slutliga lösningen" – (som även var Hitlers
paroll), nämligen att utrota judarna. Sak 12:1-9; 13:8, 9
Men då, när ”Jakobs nöd” är som värst, kommer Kristus åter till jorden och sätter
sina fötter på Olivberget varifrån han en gång lämnade jorden. Sak 14:4; Apg 1:9-12.
Herren skall då ”med sin muns Anda” – ett domsord – förgöra Israels fiender vid
slaget om Jerusalem och vid Harmagedon. Sak 14:1-5; 2 Thess 2:8; Upp 19:11-21
Jerusalem är Guds utvalda huvudstad för sitt eviga jordiska rike under Messias.
Det kommer länge att vara ”en lyftesten för alla folk” men som endast Herren själv
kommer att kunna lyfta. Sak 12:3; 14:1-21
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