Uppenbarelseboken kapitel 11B

DEN SJUNDE BASUNEN
ODJURET

FRÅN AVGRUNDEN

VITTNENAS DÖD OCH UPPSTÅNDELSE
EN STOR JORDBÄVNING
Textkommentarer
ODJURET FRÅN AVGRUNDEN – VITTNENAS DÖD

11:7 Och när de fullbordat sitt vittnesbörd, skall odjuret som stiger upp ur avgrunden börja krig mot dem och besegra dem och döda dem.
Johannes syn av odjuret från avgrunden och om vittnenas död blir hans 35:e delsyn.
När de fullbordat sitt vittnesbörd. Herren bestämde såväl tiden då vittnena skulle
profetera som budskapet de skulle frambära. De var män sända av Gud, som talade
Guds ord å Guds vägnar.
Odjuret som stiger upp ur avgrunden,1 är samma odjur som skökan rider på (Upp
17:8) och som har tio horn (Upp 13:1) och till vilket de tio konungarna ger sin makt
och tillsammans strider emot Lammet? Upp 17:12-14. Är odjuret Antikrist?2
Börja krig. Det står inget om att de två vittnena ofredade någon, men om någon ville
skada dem hade de makt att försvara sig. Vanliga människor kunde inte skada eller
döda de två vittnena även om många kanske försökte. Men nu uppträder en man som
besitter en demonisk makt som ingen vanlig människa har. Honom blir givet att till
och med kunna övervinna de heliga och till slut att krossa de heligas makt i grund.
Dan 7:7,21; 12:7; Upp 13:7
Besegra dem och döda dem. Av sammanhanget kan man sluta sig att det inte ens för
Antikrist var en lätt uppgift att övervinna vittnena. Men slutligen lyckades han, vilket
gjorde att många trodde att Antikrist var en gudomsperson och man började att tillbe
honom och utropade: ” Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?” Upp 13:4
* Att de två vittnena kunde dödas bevisar att de var dödliga människor med kött
och blod. Detta utesluter t ex att Mose skulle vara en av de två vittnena, ty han dog och
Gud begrov honom. Om han åter skulle kunna komma till jorden, måste han först
uppstå från de döda. Med uppståndelsekroppen skulle han sedan aldrig mer kunna dö,
ty den kroppen är odödlig. Likaså är det orimligt att Mikael fick Moses kropp att
uppstå vid tvisten med Satan, ty då hade Mose blivit förstlingsfrukten från de döda,
vilket är förbehållet Kristus, som är ”den förstfödde från de döda”. l Kor 15:20, 23
11:8 Deras lik skall ligga på gatan i den stora stad som på andligt språk kallas
Sodom och Egypten och där deras herre också blev korsfäst.
Deras lik skall ligga på gatan visar dels hur hatade de två vittnena var och dels hur
rädda folket var för Antikrists vrede, så att ingen vågade att begrava dem. Att inte
begrava en död var den största skymf man kunde visa någon människa. I deras ögon
var hon sämre än en hund.
1

Ämne 53: Odjuret som stiger upp ur avgrunden, kap 11B s266

259

Odjuret som stiger upp ur avgrunden besegrar och dödar Guds vittnen
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De symboliska namnen Sodom och Egypten är en indikation på att Jerusalem kommer att bli ett centrum för sexuella perversiteter och mänskligt förtryck under ändens
tid där nu Satan har sin tron genom Antikrist. Dessa synder tillsammans med satansdyrkan och människodyrkan av Antikrist kommer att gå hand i hand under Satans
herravälde i vedermödans och det bottenlösa avfallets tid.
Uttrycket ”där också deras Herre blev korsfäst” bevisar att den "stora staden", som
vittnena dödas i, är Jerusalem. Uttrycket är också ett ytterligare bevis på att vittnena är
Jesu vittnen eftersom den korsfäste är deras Herre, samma person som den ”mäktiga
ängeln” med den öppna bokrullen.
DERAS FIENDER FRÖJDAR SIG ÖVER DERAS DÖD

11:9 Människor från alla länder och stammar och språk och folk kommer och ser på
deras lik i tre och en halv dagar och (de) låter dem inte läggas i någon grav.
11:10 Och jordens invånare gläder sig över deras öde och jublar och skickar gåvor
till varandra, eftersom dessa båda profeter hade varit en plåga för jordens invånare.
– Att människor från hela världen av olika raser och språk kommer för att se deras
döda kroppar, visar att vittnenas mission gällde hela världen.
I tre och en halv dagar är en profetisk tid av en halv vecka (sjua) och korresponderar
med de 3½ år som de skulle profetera.
(De) låter dem inte läggas i någon grav. ”De” (gr tredje pers. pl.), som finns i den
grekiska grundtexten, måste syfta på dem som har hand om förvaltningen av Jerusalem, nämligen Antikrist och hans stab. Antikrist har nu intagit Jerusalem, dödat vittnena och härskar därifrån med våld och terror. – Eftersom deras kroppar inte lades i en
grav kunde deras uppståndelse bli väl synlig inför allas ögon.
Jordens invånare. Ytterligare ett uttryck för att vittnenas verksamhet gällde hela
världen. Naturligtvis kommer nyheten om de två vittnenas död att spridas över hela
världen genom massmedia, och deras döda kroppar kommer att visas genom TVrapporter såsom bevis på att de förhatliga "profeterna" äntligen blivit övervunna.
Gläder sig. Det finns olika slags glädje. När Judas förrådde Jesus blev översteprästerna glada. Herodes och Pilatus blev vänner när de fick en gemensam fiende i Jesus.
Människor som gläder sig över andras död och olycka har ingen ren glädje och deras
lycka blir alltid kortvarig.
– Två profeter med ett genuint budskap från himmelens Gud hade blivit dödade av
avgrundens människa. De onda och fallna människorna, som ej vill veta av Gud,
fröjdar sig. Nu tror de att de kan fortsätta att synda och häda ostört utan att få några
varningar eller att få profeternas domsbudskap över sig.
En plåga för jordens invånare. I sin profetgärning kunde profeterna förutsäga olika
straffdomar och varnade människorna för detta. Eftersom dessa kände sig störda i sitt
ogudaktiga leverne blev vittnena en plåga för dem. När sedan många av dessa profetior gick i uppfyllelse en efter en, innebar de två vittnena en fasa och en skräck – en
själslig plåga – för dem som inte ville veta av någon Gud.
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Vittnena uppstår från de döda
Och efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de
ställde sig upp, och stor skräck föll över alla som såg dem. Och de hörde en stark
röst från himlen som sade till dem: ”Kom hit upp.” Och de steg upp till himlen i ett
moln, och deras fiender såg dem.
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VITTNENA UPPSTÅR FRÅN DE DÖDA

11:11 Och efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de
ställde sig upp, och stor skräck föll över alla som såg dem.
11:12 Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: ”Kom hit upp.” Och
de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem.
Livsande från Gud. Gr pneuma zoes = andelivets. Med livets ande kan Gud, Allsmäktig, göra döda levande. Joh 5:21. Gud danade människan (hebr Adam) av stoft från
jorden (hebr Adama) och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en
levande varelse. l Mos 2:7. När livets ande är i kroppen är kroppen levande. När livets
ande lämnar kroppen dör den. Detta visar skillnaden mellan människans materiella
natur och hennes andliga natur.
De ställde sig upp. De uppstod från de döda. Bibeln skiljer mellan första uppståndelsen till liv (med en evig härlighetskropp som aldrig mera kan dö), som är lika med de
heligas uppståndelse och som sker i flera etapper, och den andra och sista uppståndelsen, som är de övriga dödas uppståndelse till dom.2
Stor skräck föll över alla. Det är mycket troligt att vittnenas uppståndelse från de
döda med åtföljande himmelsfärd filmades av de många TV-team som samlats för att
rapportera händelsen. Vittnenas uppståndelse blev på så sätt ett vittnesbörd inför alla
jordens invånare.
En stark röst från himlen. Den starka rösten är troligen Guds Sons röst enligt Joh
5:25: ”De döda skall höra Guds Sons röst och de som hör den skall få liv.” Röst 21.
”Kom hit upp.” Detta blir deras andra himmelsfärd. De fick en kallelse att komma hem
till himlen, som varit deras sköna hemland i många år sedan deras första himmelsfärd.
Kallelsen har samma lydelse som Johannes fick vid sin andehänryckning. Upp 4:1. 3
I ett moln. Såväl Jesu himmelsfärd som himmelsfärden för de heliga har samband med
moln. Somliga tolkar det som ”en sky av änglar” som möter upp och som på avstånd
ser ut som en ljus och härlig sky.
Deras fiender såg dem. Deras ovänner inte endast såg dem uppstå från de döda utan
de fick troligen även höra rösten som kallade på dem. De fick även bevittna deras
himmelsfärd, vilket måste ha inneburit en total kollaps av deras uppfattning av vittnena med stor fruktan som följd.
EN STOR JORDBÄVNING

11:13 I samma stund blev en väldig jordbävning, och en tiondel av staden störtade
samman, sju tusen människor dödades av jordbävningen och de andra slogs av skräck
och gav himlens Gud sin hyllning.
Den väldiga jordbävningen blir Johannes 36:e delsyn.
En väldig jordbävning. Troligen var denna jordbävning lokal eftersom endast skadorna på staden Jerusalem, där vittnena dog och uppstod, omnämnes.
En tiondel av staden störtade samman och sju tusen människor dödades.
För att vara en stor jordbävning blev skadorna begränsade. Eftersom Jerusalem beräknas vara en miljonstad vid det här laget är sju tusen inte en särskilt katastrofal siffra.
– Sju tusen är samma antal som var på Guds sida under Elias tid som profet i Israel.
Troligen hade Elia denna gång minst sju tusen som var särskilt aggressiva mot honom
och Guds sak. Eftersom antalet är så jämt kan det vara ett symboliskt tal för ” komplett”.
2
3

Ämne 54: Uppståndelsen från de döda, kap 11B s268
Ruta 59: Åtta uppryckanden i Bibeln – Upptagen till himlen, kap 12A s277
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Gav himlens Gud sin hyllning. Om en människa verkligen av hjärtat ger ära åt Gud i
himlen, så innebär det frälsning och pånyttfödelse till liv i Gud. Säkerligen upplevde
många människor här en omvändelse. Många av dem som stått tveksamma om detta
med vittnena var från Gud eller ej, men som nu blev överbevisade av profeternas
uppståndelse och himmelsfärd, vilket dessutom markerades av en jordbävning, liksom när Jesus dog på korset, gjorde nu en verklig sinnesändring och gav Gud rätt.
Men i många fall kanske det dock endast var stundens förskräckelse som drev dem
till att ge Gud äran. Om de inte gjorde någon hjärtats omvändelse, undanträngde de
snart det hela och fortsatte sitt syndaliv som förut.
ANNONSERING AV DET TREDJE VEROPET

syn?

11:14 Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer strax.
Denna annonsering refererar till Upp 9:12-21 och nämnes här för att introducera ett
sista och tredje ve över mänskligheten då Satan kastas ner till jorden i stor vrede.
DEN SJUNDE BASUNEN

Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre
11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen som
sade: ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde, och han skall
vara konung i evigheters evighet.”
Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Den 30:e ängeln (änglar).
Då hördes starka röster. Den 22:e rösten (röster).
Den sjunde basunen ljuder mitt i sjuårsperioden, vilken kallas för Daniels 70:e årsvecka och utgör vedermödans och ändens tid, just före Kristi återkomst.
– Eftersom det är 3½ år kvar till det andra advent (Kristi återkomst till jorden) när
den sjunde basunen ljuder, så måste de sju sigillen och de sex första basunernas
händelser utspelas under de första 3½ åren av sjuårsperioden.
Ruta 55: FÖLJANDE HÄNDELSER UTSPELAS UNDER DEN SJUNDE BASUNEN:

• Annonsering av det kommande himmelriket på jorden.
• Sju uttalanden av de äldste. • Det himmelska templet öppnas.
• Den solklädda kvinnans födslovånda. • Drakens attack på gossebarnet.
• Gossebarnets uppryckande till himlen. • Solkvinnans flykt ut i öknen.
• Strid i lufthimlen – Satan nedkastad till jorden. • Drakens attack på kvinnan.
• Förföljelse av de övriga av hennes barn. • Odjuret stiger upp ur havet.
• Lammodjuret stiger upp ur jorden.
Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre. Annonseringen av det kommande
Gudsriket göres här, men dess fullständiga förverkligande sker först 3½ år senare vid
Kristi återkomst till jorden. Upp 19:11-21. För närvarande är hela världen i den ondes
våld, men Satans utkastande från lufthimlen ned till jorden då den sjunde basunen
ljuder blir den första etappen i Satans slutliga besegrande som gör det möjligt för
Herren att fullfölja sin plan i att taga över herraväldet och styra världen vid sin
återkomst.5
Vår Herre och hans smorde. Gr Christos = den smorde, Messias. En tydlig utsaga om
att det finns (minst) två separata personer i Gudomen – Herren och hans Smorde. Den
4
5
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Ämne 55: Är Gud allsmäktig? kap 11B s270
Ämne 57: Solkvinnan – Israel som nation, kap 12A s281

smorde är här översatt med Kristus i
de flesta översättningar.
Han skall vara konung i evigheters evighet. Vid bebådelsen sade
ängeln Gabriel till jungfru Maria:
”Han skall bli stor och kallas den
Högstes son. Herren Gud skall ge
honom hans fader Davids tron, och
han skall härska över Jakobs hus
för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut”. Profetian om Kristus
kommer att gå i uppfyllelse vid det
andra advent.6
DE TJUGOFYRA ÄLDSTES LOVSÅNG

11:16 Och de tjugofyra äldste, som
satt på sina troner inför Gud, föll
ner på sina ansikten och tillbad
Gud. 1917: Och de tjugofyra äldste,
som sutto på sina troner inför Gud,
föllo på sina ansikten och tillbådo
Gud. Upp 4:4,10; 5:8

!

DEN ALLSMÄKTIGE HAR TAGIT
MAKTEN

11:17 och sade: ”Vi tackar dig,
Herre Gud, allhärskare, du som är
och som var, för att du har tagit
makten, din stora makt, och blivit
konung.

Den sjunde basunen

DOM OCH BELÖNING

11:18 Folken vredgades, men din vrede har kommit och stunden då de döda skall
dömas och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som
fruktar ditt namn, höga och låga, och förgöra dem som förgör jorden.”
Och de tjugofyra äldste... föll ner på sina ansikten och tillbad Gud. Den 37:e synen.
RUTA 56: SJU UTSAGOR AV DE ÄLDSTE:

• Herren Gud är allsmäktig
• Herren har nu trätt fram som konung
• Folken vredgades
• Guds vredes dag har kommit
• De döda skall få sin dom
• Du skall löna de heliga
• Du skall förgöra jordens förgörare

6

Ämne 70: Allegorisk eller bokstavlig tolkning, kap15 s360
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DET HIMMELSKA TEMPLET ÖPPNAS ÅTER

11:19 Och Guds tempel i himlen öppnades, och förbundsarken blev synlig i hans
tempel, och det kom blixtar och dån och åska och jordbävning och väldiga hagel.
Guds tempel i himlen. Det finns ett underbart tempel i himlen som inte är gjort med
männsikohänder utan av Gud själv – ett tempel som vida överträffar allt vad byggnadskonst på jorden har att uppvisa – ett större och full komligare tabernakel, som icke
tillhör den skapelse som nu är. Hebr 9:11.
Templet öppnades. Fortsättning av den 37:e delsynen.
Guds hemligheter öppnas och uppenbaras:
• En öppen dörr in i himlen. 4:1 • En öppen bokrulle. 10:2
• Ett öppet tempel. 11:19
– Vad Johannes får uppleva är en försmak av vad alla de heliga ska få uppleva. Att
templet öppnades talar om att i det kommande himmelriket på jorden skall människorna
komma Gud närmare.
Förbundsarken blev synlig. Förbundsarken i det allra heligaste i templet blev synligt. I GT skilde förlåten det heliga från det allra heligaste där förbundsarken var. Men
när Jesus dog revs förlåten sönder uppifrån och ner, så att det nu finns ”en ny och
levande väg” genom Jesus Kristus till Gudsgemenskap och upplevelse av det allra
heligaste.
– Förbundsarken var en symbol för Gud och ett vittnesbörd om Guds förbund med
sitt folk. Den bestod av tre delar: arken, nådastolen ovanpå arken och keruberna
mellan vilkas vingar Herren uppenbarade sin härlighet över nådastolen. Att
förbundsarken blev synlig talar om att Herren skall uppenbara sin härlighet för de
heliga enligt Jesu ord i Joh 17:24: ”Fader, jag vill att de som du har gett mig skall
vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig,
eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse.”
– I skarp kontrast till de heligas lön kommer domen på jorden över de ogudaktiga
människorna symboliserad av: • Blixtar • Dån • Åska • Jordbävning • Väldiga hagel6
ÄMNE 53:

ODJURET SOM STIGER UPP UR AVGRUNDEN

En människa med föruttillvaro
Avgrunden. Gr abussos = bottenlös, avgrunden, dödsriket. Avgrunden är en plats
för fallna änglar, som är bundna där till domens dag. 2 Pet 2:4; Jud 6. När ogudaktiga
människor dör kommer de till dödsriket (hebr sheol, gr hades) i väntan på domen.
Ingen människa hamnar i avgrunden, abyssen; därför måste odjuret som stiger upp ur
avgrunden vara ett undantag, och det är troligtsvis detta som gör det möjligt för
honom att åter uppenbara sig på jorden med en mänsklig kropp. Att odjuret som stiger
upp ur avgrunden inte är en änglafurste utan en människa framgår av Upp 17:8, där det
står att människorna förundrade sig när de såg honom. En från avgrunden återkommande
fallen ängel kan inte ses av den stora mängden av jordens invånare.
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Bibelns beskrivning av avgrunden
• Ett fängelse för fallna änglar. 2 Pet 2:4; Luk 8:31
• Beläget under jorden. 1 Pet 3:19
• En mörk plats. Jud v6-7
• En plats av ”evig eld”. Jud v7
• En plats av hämnd. Jud v7
• Avgrunden kan låsas och öppnas med nycklar. 9:l
• Platsen för avgrundens ängel. 9:11
• Platsen för odjuret och de falske profeten. 11:7; 17:8
• Ett fängelse för Satan i tusen år. 20:1, 3
Om odjuret från avgrunden
• Levde en gång utanför avgrunden. 17:8
• Var i avgrunden då Johannes skrev Upp. 17:8
• Kommer åter från avgrunden. 11:7, 17:8
• Krigar mot de två vittnena och dödar dem. 11:7
• Skökan rider på odjuret.
• Odjuret hatar skökan och bränner upp henne i eld.
• De tio konungarna ger odjuret sin makt.
8. Tillsammans strider de mot Lammet.
• Kommer att gå i fördärvet. 17:8
En föruttillvaro. Av beskrivningen framgår att odjuret har haft en föruttillvaro.
Teorin är den att han i sin föruttillvaro var ett så fruktansvärt redskap åt Satan att han
ej fick härja längre vid sin förra tid på jorden. Hans livstid blev därför förkortad och
han blev förvarad bland de fallna änglarna i abyssen för att få resten av sitt avkortade
liv i ändens tid som Satans speciella redskap. Att han i slutskedet vid striden med
Lammet blir övervunnen av Lammet visar att odjuret som stiger upp ur avgrunden är
Antikrist.
Liksom det finns undantag för heliga människor att komma åter från himlen (de
två vittnena), så finns det tydligen ett undantag för en ogudaktig människa att komma
åter från dödsriket, nämligen Antikrist vars dödssår blev läkt. Detta har inget med
reinkarnation att göra, utan liksom vittnena kom tillbaka som vuxna människor, kommer
odjuret från avgrunden tillbaka som en vuxen människa. Bibeln lär ingenting om att
reinkarnation av människosjälar förekommer.
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ÄMNE 54:

UPPSTÅNDELSEN

FRÅN DE DÖDA

Bibeln skiljer mellan första och andra uppståndelsen. Den första är till liv (evigt
liv) och den andra är till dom. De heliga (de av Gud kallade och utvalda) , som alla får
del av den första uppståndelsen, erhåller då en härlighetskropp som aldrig mera kan
dö. Den andra döden har ingen makt över dem. Med denna kropp får de tillträde till
själva tronhimlen och kommer att i evighet få leva i Guds närhet.
Den första uppståndelsen kan indelas i sju akter:
1. Kristi uppståndelse – en förstling: Jesus var den första människa som uppstod
från de döda med en härlighetskropp som aldrig kan dö. Följande uttryck för Kristi
uppståndelse liknas vid en födelse till ett nytt liv med en förhärligad kropp:
• Den förstfödde bland många bröder. Rom 8:29
• Förstlingen av de avsomnade. 1 Kor 15:20-23
• Den förstfödde i hela skapelsen. Kol 1:16
• Förstfödd från de döda. Kol 1:18
Det är viktigt att hålla isär Jesu två naturer, den gudomliga och den mänskliga.
Jesus är ”evig Gud” och har som Gud en gudomlig härlighetskropp. Han blev människa
för vår skull och han uppstod för vår skull som en människa med en förhärligad
människokropp, som aldrig mer kan dö. Han blev "förstlingen från de döda", för att vi
som tror på Kristus skall få del i denna uppståndelse och bli fullkomnade människor.
Samtidigt har Jesus återfått den gudomshärlighet och den gudomliga kropp som han
hade i evighet "innan världens grund var lagd" och innan han blev människa. Joh
17:5. Jesus har två naturer, en som "sann Gud" och en som "fullkomlig människa". När
vi blir Jesus lika betyder det att vi kommer att bli förhärligade, fullkomnade människor.
2. En förstlingsskörd av heliga uppstod i samband med Kristi uppståndelse.
"Gravarna öppnades och många heligas kroppar uppstod och kom ut ur gravarna
efter Kristi uppståndelse och gick in i den heliga staden och visade sig för många."
Matt 27:52-53
Vilka de var nämnes ej, men förmodligen många av de kända profeterna i GT
tillsammans med många okända trogna Herrens tjänare som fick vara med i denna
förstlingsskörd av den första uppståndelsen och gå direkt in i själva himlen.
De övriga heligas själar blev också befriade från dödsriket. Efter att Jesus
fullbordat försonings- och återlösningsverket på Golgata gick han, redan före sin
uppståndelse, i anden ned som segrare till dödsriket och tog nycklarna från döden och
dödsriket från Djävulen, som hitintills hade haft döden i sitt våld. De heligas själar,
som dött i tron på den kommande Messias, var vid Abrahams sida i hades. De uppstod
inte från de döda, men deras själar kunde följa med Jesus in i Paradisets underbara
värld som är en förgård till själva himlen. Hebr 9:24
3. Huvudskörden. De heligas uppståndelse vid Kristi tillkommelse i skyn utgör
själva huvudskörden av den första uppståndelsen. 1 Thess 4:16. Efter Kristi seger på
korset går de frälstas själar direkt till himlen (Paradiset) och väntar där på uppståndelsen
av sina avsomnade kroppar. Då Kristus lämnar himlen och kommer ned till jordens
lufthimmel, kommer alla de heliga från både GT och NT som är i Paradiset att följa
med honom för att förenas med sina kroppar som då skall uppstå i ett ögonblick för att
sedan följa med Kristus in i själva himlen. 1 Kor 15:51
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4. De två vittnenas uppståndelse. Upp 11:11. Att de uppstår från de döda efter att
ha dödats av odjuret bevisar att de har vanliga dödliga kroppar och att det måste vara
två människor som tidigare farit till himlen utan att dö, nämligen Enok och Elia.
5. En förstlingsfrukt från Israel. De 144 tusen, som utgör en särskild grupp - en
förstlingsfrukt av frälsta ur det nationella Israel. Det står ingenting om att de uppstod
från de döda. De har likväl del i den första uppståndelsens härlighet. De blev, liksom
de levande kristna vid Kristi tillkommelse i skyn, förvandlade till sin kroppar och
uppryckta direkt till tronhimlen (troligen såsom gossebarnet som Israel föder under
sin födslovånda). Vi ser dem där lovsjunga Gud inför hans tron. 12:5; 14:1-3
6. Efterskörden. I Upp 7:9-17 ser vi den stora vita skaran av "vedermödans kristna"
inför Guds tron. Exakt när den uppståndelsen eller uppryckandet sker är ej angivet,
men eftersom de står inför tronen betyder det att de har fått del av den första
uppståndelsens härlighet. Av skarans storlek att döma blir det en stor väckelse under
vedermödans tid över hela världen. En del av dem kommer att dö en naturlig död
under de sista sju åren, andra åter kommer troligen att dö som martyrer för sin tro på
Kristus, även om inget står skrivet om det i Upp 7. Dessa uppstår igen i slutet av
vedermödan då efterskörden bärgas in. Andra åter som är levande vid tiden för
efterskörden blir förvandlade och får härlighetskroppar utan att se döden, och
tillsammans med de uppståndna av "vedermödans kristna" rycks upp till tronhimlen.
De sjunger segersånger inför tronen.
7. Martyrernas uppståndelse. Dessa utgör en sista efterskörd och de är de speciella
martyrer, som blivit dödade av odjuret därför att de inte ville tillbe odjuret eller dess
bild och inte tog dess märke på sina pannor och på sina händer. Eftersom de är särskilt
omnämnda som en grupp för sig i Upp 20:4-6, kan de utgöra en speciell efterskörd av
martyrer som en följd av odjurets tyranni. Det står att de hade del i den första
uppståndelsen och fick ett särskilt löfte om att regera med Kristus i tusen år.
Den andra och sista uppståndelsen – en uppståndelse till dom
Den allmänna uppståndelsen av alla de övriga döda blir en uppståndelse till dom. Den
kommer att ske först efter tusenårsriket och innefattar alla dem från hela mänsklighetens historia som inte fått del i den första uppståndelsen, tillsammans med alla dem
som dött under tusenårsriket. Bland dem kommer det att finnas många som mottagit
Kristus under tusenårsriket.
Det är ett mycket märkligt faktum att på grund av Kristi seger över döden och
dödsriket, kommer alla människor att uppstå, även de allra ogudaktigaste och grymmaste människorna, men då till dom. Vid den andra eller sista uppståndelsen på den
yttersta dagen uppstår människorna med sina naturliga kroppar, över vilka den andra
döden har makt. Om deras namn inte står skrivna i Livets bok, måste de gå in i den
andra döden.
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ÄMNE 55:

ÄR GUD

ALLSMÄKTIG?

. ”Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige (B2: allhärskaren), han som
var och som är och som skall komma.” Upp 4:8
"Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har
tagit i besittning din stora makt (B2: för att du tagit makten, din stora makt) och trätt
fram såsom konung." Upp 11:17
En av de stora frågorna om Gud, som man ofta möter, är: ”Hur kan Gud om han
finns – och är allsmäktig – tillåta så mycket ont i världen?” I sin bok ”Tro och vetande”
spinner den kände filosofen och professorn Ingemar Hedenius på detta tema och menar
att med sina teorier ha bevist att Bibelns Gud är falsk och att det inte finns någon Gud.
Hans teser var i korthet följande:
• Är Gud kärleksfull och god kan han inte vara allsmäktig (som det ser ut i världen).
• Är Gud allsmäktig, så är han inte den gode och kärleksfulle guden, som Bibeln
vill framställa.
Han hänvisade till de lidanden och de tragedier som människor, även helt oskyldiga,
får uppleva utan att Gud ingriper och visar sin makt.
Problemet är mycket komplext och ett svar på några få rader är en omöjlighet. Men
några anknytningar till problemets lösning ger Bibeln själv vid närmare studier.
Bibeln lär att Gud är allsmäktig, men också att Gud inte alltid gör bruk av sin
allmakt och i vissa situationer är förhindrad att bruka den. De två ovan citerade
bibelverserna visar detta. Det är först efter att den sjunde basunen har ljudit som Gud
tar i besittning sin stora makt och framträder som konung.
Följande teorier finns om varför Gud inte i den nuvarande tiden brukar sin allmakt:
1. Striden i andevärlden. Att Gud ibland är förhindrad att genast och direkt bruka
sin allmakt. Det finns en osynlig strid i andevärlden mellan Gud och Satan, mellan
Guds änglar och Satans. Guds allmakt gör honom till den slutlige segraren, men under
det att striden pågår kan många oskyldiga människor få lida. Det är därför som Bibeln
talar om martyrer. Om Guds vilja finge råda på jorden, som den sker i himlen, skulle det
inte finnas en enda martyr.
Ex: Daniel fick hålla ut i bön i tre veckor innan ärkeängeln Mikael kunde komma
honom till hjälp. En ond andefurste över Persien stod nämligen Mikael emot. Dan
10:31.
2. Tiden är inte inne för att utrota det onda. Gud kan inte alltid, fastän han är
allsmäktig, genast skaffa bort det onda, ty det skulle i många fall innebära att även det
goda skulle drabbas.
Ex: Ett klassiskt exempel är terrorister som tagit gisslan. De makthavande skulle
med sin överlägsna makt omedelbart kunna förinta dessa teorister, men det skulle
kunna drabba även de oskyldiga i gisslan. Även om de har makten kan de inte alltid
göra bruk av den.
Jesu liknelse om de två sädesslagen talar i samma riktning. Om man skulle rycka
bort den giftiga sorten som ovännen hade sått, skulle man skada även den goda säden.
Därför får de växa tillsammans till skördetiden. Matt 13:30. Då får man skilja dem åt.
På samma sätt blir det först i domen som de onda skiljs ifrån de goda.
Om Gud skulle avskaffa allt ont och allt lidande i världen, så skulle han få börja
6
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med att utrota alla dem som inte har tagit emot Kristi ande och inte lever i Kristi kärlek.
Men det är just för att rädda så många som möjligt av dessa som inte upplevt den
andliga pånyttfödelsen in i Kristi kärlek, som gör att han låter dem leva, fastän de utför
mycket ont och orsakar många andra människor stora lidanden.
3. Den fria viljans problem. Vid frågorna kring det oskyldiga lidandet i världen,
måste man även taga i beaktande att människan är skapad med en fri vilja. Hon har
möjligheter under sin livstid att bruka sin fria vilja såväl i det godas tjänst som i det
ondas. Om Gud skulle ingripa i varje enskilt fall för att hindra det onda och det som
orsakar lidande, så skulle det innebära att människans fria vilja måste avskaffas. Det är
först när människorna blir viljelösa robotar som man kunde programmera dem att
endast handla efter ett visst mönster för att endast göra det goda. Men Guds ursprungliga
plan med skapelsen av individer med fri vilja och valmöjlighet, vilket är människans
själva adelsmärke och som skiljer henne från djurens instinkter, skulle därmed göras
om intet.
4. Ett högre syfte. Ibland ser det ut som att Gud inte gör bruk av sin allmakt och
kan tillåta ett visst lidande för att nå högre syften. ”Min nåd är dig nog”, fick Paulus
till svar, när han ville bli befriad från en törntagg i köttet som smärtade honom.
5. Lagen om sådd och skörd. En del lidande i världen måste tydligen ha sin gång
som ett led i lagen om sådd och skörd. Paulus fick uppleva detta. En del lidande kan
även vara ett självförvållat lidande.6
6. Den ondes verk. Gud är inte orsaken till lidandet i världen. Det är Satan och hans
änglar, som med alla medel vill förstöra Guds avbild i Människan. Det är Satan som är
den yttersta orsaken till allt detta lidande i världen. Den opånyttfödda människan är
under Satans välde och kontroll. Hon drivs omedvetet av de makter som råder i mörkret
och gör henne till ett byte för alla slags synder som orsakar lidande både för henne
själv och andra. Ef 2:2
Satan är fursten över luftens härsmakt. Hela världen är i den ondes våld. 1 Joh 5:19
Han har stor makt och det är han som orsakar väderleksstörningar, tyfoner,
översvämningar och naturkatastrofer, jordbävningar och olyckor. Det är genom
människans hängivelse åt falsk gudsdyrkan, andedyrkan och synder av olika slag,
som gör att Satan får makt att slå världen med krig, naturkatastrofer och olyckor av alla
de slag. Med andra ord: Satan har egentligen inte mer makt än vad människorna ger
honom. Men ju mer människorna följer Satan och de onda andarnas ingivelser, desto
mindre blir möjligheterna för Gud att bruka sin allmakt att hindra det onda. Om Guds
vilja finge råda bland människorna, så skulle det inte finnas en enda martyr.
7. En dag ska Gud framträda som konung. Men dock, det finns tydligen en gräns
i Guds tidsplan för Satan och det onda att härja. En dag skall hela världen födas på nytt
då Satan, Matt 19:28, och hans demoner skall förlora all sin makt – och Gud skall taga
i besittning sin stora makt och framträda som konung.
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