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Uppenbarelseboken Del II
Kapitel 12A

DEN FJÄRDE VISIONEN – Striden mellan solkvinnan och draken
med 14 delsyner i kapitel 12-15

DEN SOLKLÄDDA KVINNAN
Det nationella Israel
Ett stort tecken på himlen
TEXTKOMMENTARER
ETT STORT TECKEN

Upp 12:1 B2000 Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och
med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.
Ett stort tecken. Gr semeion = tecken. Ett stort = betydelsefullt tecken.1
Syntes på himlen. Den 33:e synen.
Ruta 57: FLERA TOLKNINGAR OM VAD DEN SOLKLÄDDA KVINNAN BETYDER:

1. Det nationella Israel
2. Församlingen
3. Det nationella Israel fram till Kristi födelse
4. De heliga i alla tider – Guds folk
5. Jesu moder, Maria
Samma symboler som i en av Josefs drömmar. ”Jag tyckte att solen och månen
och elva stjärnor bugade sig för mig.” 1 Mos 37:9. – Från solen (Jakob), månen (hans
hustrur) och de 12 stjärnorna (de 12 sönerna) härstammar det nationella Israel. 2
ISRAELS FÖDSLOVÅNDA

12:2 Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda.2
Födslovånda, symboliserar den smärta som det innebär att föda ett nytt liv. Uttrycket
att födas genom smärta finns i profetiorna om Israel då det skall erkänna sin verklige
Messias och att som nation födas på nytt på en enda dag. Sak 14:1-5,11; Rom 11:26.3
* Uttrycket ”födslovånda” användes ej om församlingen, ty även om församlingen
får gå igenom många prövningar, förföljelser och vedermödor, så erkänner den levande
församlingen Kristus som sin Herre och behöver i den betydelsen ej genomgå en
födslovånda för att födas till nytt liv, eftersom de redan har det nya livet.
Israel, symboliserat av solkvinnan, har två födslovåndor:
• De 144 tusen. Den första födslovåndan gäller att det från det nationella Israel
skall födas en förstlingsfrukt åt Gud (14:4) i det att de 144 tusen blir frälsta och blir
Guds tjänare (7:3) under vedermödans tid.
Detta är troligen till stor del frukten av de två vittnenas mission i Israel, under 3½
år, den första hälften av vedermödan, medan sjuårsförbundet mellan Israel och Antikrist
ännu gäller. Vittnena har samma verksamhetstid som Jesus hade och dessa två andefyllda
gudsmäns verksamhet kommer att ha en stor inverkan och leda många fram till tron på
Kristus, både judar och hedningar.
De 144 tusens omvändelse (Jeshua-troende) kommer att ske under en tid av
förföljelse (födslovånda) även från sitt eget folk, judarna, att bryta mot judarnas
mångåriga förkastelse av Jesus som Messias.
1
2

App 9: Israel – den solklädda kvinnan s576
Ämne 57: Solkvinnan – Israel som nation, kap 12A s281
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• Israel som nation. Den andra födslovåndan gäller att Israel självt såsom nation skall
omvända sig och ”se upp till mig och se, vem de har stungit" (1917); " ser upp till mig,
och ser vem de har genomborrat” (B82),2 vilket sker vid Jesu återkomst till Olivberget. Sak 12:10; 14:1-5; Upp 1:7
DEN STORA RÖDA DRAKEN

12:3 Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju
huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.
Och ett annat tecken syntes på himlen, och se. Den 39:e synen.
Och se, en stor eldröd drake. Draken förekommer 13 gånger i U-boken som en symbol på Satan.
Med sju huvuden. Huvud symboliserar världsvälde, en stor makt som i regel har lagt
många andra folk under sig. De sju huvudena är här en symbol på de sju världsriken3
som alla har förföljt eller förtryckt Israel, Guds utvalda nation. De sju världsväldena är
alla styrda av Satan och föregår Antikrists välde, som kommer att bli det åttonde och
sista världsriket under Satan som har hela världen i sitt våld. Upp 17:11; 1 Joh 5:19
* De sju världsrikena är Egypten, Assyrien, Babel, Medien-Persien, Grekland,
romarriket (det sjätte fanns på apostel Johannes tid, Upp 17:10) och det återuppväckta
romarriket (10-hornsförbundet) i ändens tid. Upp 17:10-144
Det senare anses av en del tolkare vara påve-Rom, andra åter menar att det i ändens
tid kommer att uppstå ett rike som kommer att likna det ursprungliga romarriket i
storlek och makt och till större delen vara inom det gamla romarrikets territorium.
Det antika romarriket delades i Västrom (gick under år 476) och Östrom (gick
under år 1453). En tänkbar utveckling om hur romarriket skall återuppstå är att delarna
först uppstår var för sig. EU består till större delen av västromsländer medan Östrom
har uppstått i det arabiska förbundet med 23 medlemsstater plus några andra länder.
Det som förenar dessa länder är islam, som de vill göra till en världsreligion, och deras
hat till Israel. Antikrists framträdande sker troligen i Östromsdelen från ett land norr
om Israel (Nordlandet: Dan 11:36-45). När han enat "östromsdelen" och fått oinskränkt
makt över de länderna, kommer han att även ta makten över 10-hornsförbundet (EUdelen), Upp 17:12, och börjar kriget mot de heliga. Upp 13:7
Att det antika romarriket kommer att återuppstå i någon form i ändens tid framgår
av Daniels syn av bildstoden där de tio tårna kommer att krossas av en sten utifrån –
"icke av människohand". Detta sker när Kristus kommer som Kungars kung och Herrars
herre och upprättar fridsriket. Draken och odjuret som med sina tio horn kommer att
möta sitt nederlag vid Harmagedon, då Kristus kommer för att rädda Israel från
undergången i ändens tid. Dan 2:40-45; Luk: 1:32
I Upp 13:3 står det att ett av de sju huvudena på odjuret såg ut att ha fått ett dödligt
hugg, men det dödliga såret hade läkts. Eftersom odjuret i Upp 13 syftar både till ett
världsrike och dess ledare (Antikrist) kan denna profetia handla även om det antika
romarrikets undergång och återkomst i ändens tid då det det dödliga såret läkts.
Och tio horn. Horn symboliserar makt. De tio hornen är liksom de tio tårna på Nebukadnessars bildstod i Dan 2 en symbol för det tiohornsförbund som i ändens tid kommer att uppstå inom det gamla romarikets domäner och som utgör det sjunde världsriket till dess att det kommer att överrumplas av Antikrist som bildar det åttonde och
sista världsriket.
3
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Ämne 58: Jakobs nöd och Israels födslovånda, kap 12A
Appendix 11: Världshistoria i Bibelns ljus – sju världsriken s582

Drakens horn har inga kronor, vilket däremot hornen på odjuret (Antikrist) i Uboken 13 har, vilket visar att Satan kommer att ge all sin makt över de tio hornens
välde till odjuret. Upp 13:2; 17:12,13
Och med sju kronor på sina huvuden. Drakens sju huvuden har kronor, vilket symboliserar att draken regerar över de sju världsrikena (imperierna) som föregår Antikrists
världsvälde. Däremot har de sju huvudena på odjuret inga kronor, Upp 13:1, vilket
indikerar att Antikrist inte har regerat över de sju världsriken, som föregått det åttonde,
som är Antikrists världsvälde.
SATAN LURPASSAR FÖR ATT FÖRINTA GOSSEBARNET

12:4 Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade
dem ner på jorden. Och Draken stod framför kvinnan, som skulle föda, för att sluka
hennes barn när hon födde det.
En tredjedel av stjärnorna. Stjärnor symboliserar änglar och rättfärdiga människor.
Dan 12:3; Hebr 1:7; Upp 9:2. Att Draken med sin stjärt drar med sig en tredjedel av
himlens stjärnor ned till jorden är troligen en bildlik framställning av att när Lucifer
(Satan) föll, drog han med sig en tredjedel av änglavärlden i sitt fall; de änglar som
gjorde uppror samtidigt med Satan och med honom som ledare. Dessa fallna änglar
opererar nu såsom Satans änglar från lufthimlen för att förvilla människorna bort från
Gud. Ef 2:2
Att sluka hennes barn. Satan har alltsedan sitt fall varit i opposition till Gud. Han vill
förstöra Guds avbild hos människan. Jesus säger att tjuven har kommit för att stjäla
(renheten), slakta (fördärva) och döda (förtappelse). Satan är emot alla som Gud utväljer och gör allt för att få dem på fall. Satan har i alla tider förföljt Israel, Guds utvalda
folk.
SOLKVINNAN FÖDER ETT GOSSEBARN SOM RYCKS UPP TILL HIMLEN

12:5 Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn.
Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron.
En son. 1917: ett gossebarn. Om det finns en kronologisk tidsföljd på händelserna i
Uppenbarelseboken, så kommer gossebarnet att födas mitt i vedermödan efter att
sjunde basunen har ljudit.
RUTA 58: TOLKNINGAR OM VEM GOSSEBARNET ÄR:
1. De 144 tusen utvalda: en förstlingsfrukt ur Israel,
som blir frälsta under vedermödan (Jeshua-troende)
2. Jesusbarnet 3. Församlingen
4. Den kristna eliten
BARNET SKALL VALLA ALLA FOLK MED EN STAV AV JÄRN

Uttrycket förkommer i två sammanhang:
• Refererande till Kristus: Ps 2:8, 9; Upp 19:15
• Refererande till ”segervinnarna”. Upp 2:26, 27
"Den som segrar och ger akt på mina gärningar ända till slutet, honom skall jag
ge makt över folken, och han skall valla dem med en stav av järn, som man krossar
lerkärl.” Upp 2:26,27. I det kommande fridsriket kommer Kristus att tillsammans med
segervinnarna regera över hedningarna.
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Solkvinnan föder ett gossebarn som rycks upp till lhimlen
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”Segervinnarna” omfattas av alla heliga:
• GT:s heliga. Jer 30:9; Matt 8:11
• Församlingens heliga. Matt 19:28; 1 Kor 6:2; 2 Tim 2:12
• Vedermödans heliga. Upp 7:15; 20:4-6
• De 144 tusen. Upp 12:5; 14:4
Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Liksom de i Kristus döda och de då
levande kristna blir uppryckta till Gud vid Kristi tillkommelse i skyn, så kommer
gossebarnet att ryckas upp till Gud och hans tron innan Draken hunnit uppsluka
barnet.
RUTA 59: ÅTTA UPPRYCKANDEN (RAPTURES) I

BIBELN:

Upptagen till himlen
1. Hanok, (Enok), den sjunde från Adam, blev upptagen till himlen med en naturlig
kropp. 1 Mos 5:24; Hebr 11:5. Han har alltefter sitt uppryckande till himlen befunnit
sig i Paradiset och är den äldsta levande människa som aldrig har dött (förmodligen ca
5700 år gammal). Eftersom Hanok aldrig dog, tror man att han skall komma tillbaka
som en av de två vittnena. Upp 11:3-4
* Mose dog och blev begraven av Gud själv. 5 Mos 34:5-6. I Judas brev v9 står det
att överängeln Mikael tvistade med djävulen angående Moses kropp. Somliga menar
att Mikael fick rätt, då han sade till djävulen: ”Herren näpse dig”, och kunde frita
Moses kropp från djävulen, som fram till Golgata hade döden i sitt våld. Hebr 2:14. I
varje fall var det möjligt för Mose att uppenbaras tillsammans med Elia på
förklaringsberget.
2. Elia for till himlen i en eldsvagn utan att dö. 2 Kung 2:11; Sak 4:14; Mal 4:4-6.
Eftersom det är förelagt människan att en gång dö och sedan dömas, Hebr 9:27, så
måste det vara Hanok och Elia som kommer tillbaka från Paradiset som de två vittnena
under vedermödans tid.
3. Kristus vid himmelsfärden i en förhärligad uppståndelsekropp. Mark 16:19;
Luk 24:39,51; Apg 1:11. Jesus var den förste som blev upptagen till himlen med en
uppståndelsekropp som aldrig kan dö (den förstfödde från de döda, Kol 1:15,18).
4. En förstlingsskörd av heliga från GT som upprycktes samtidigt med Kristus och
fick del av den första uppståndelsen strax efter och i samband med Jesu uppståndelse.
De visade sig i Jerusalem efter Kristi uppståndelse. Matt 27:52, 53
* Eftersom de fick del av den första uppståndelsens härlighet kunde de följa med
Jesus vid himmelsfärden till tronhimlen i en härlighetssky. Apg 1:9; Ef 4:8
5. Den stora skörden vid Kristi tillkommelse i skyn, då alla de som hör Kristus till,
både döda och levande, ryckes upp i skyn för att följa Herren till tronhimlen. 1 Kor
15:51,52; 2 Kor 5:8; Fil 1:21-24; 1 Thess 4:16-18; Hebr 12:33
6. De två vittnena blir upptagna till himlen efter att ha legat döda på en gata i
Jerusalem i 3½ dygn. Upp 11:12
7. Gossebarnet – de 144 tusen – en förstlingsfrukt av frälsta i Israel. Upp 12:5, 14:4
8. Efterskörden. Den stora vita skaran av vedermödans heliga inklusive martyrerna.
7:9-15; 14:7; 20:4. * Åttatalet är uppståndelsens tal.5

5
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SOLKVINNAN FLYR UT I ÖKNEN

12:6 Och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt, så att hon
skall bli livnärd i tolvhundrasextio dagar.
Kvinnan flydde ut i öknen. Jesus profeterade: ”När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser detta
uppfatta det rätt), då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen. Ty det skall bli ett
lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller
kommer att finnas.” Matt 24:15, 16, 21; Dan 12:1
En stor del av den judiska befolkningen kommer att fly ut i bergsöknen, till Moab
och Edom, som är det nuvarande Jordan och Arabien. Enligt Dan 11:41 skall dessa
länder undkomma att bli ockuperade av Antikrists härar och bli en beredd tillflyktsort
för Israel. Men alla kommer inte att kunna fly. Av de kvarblivna kommer två tredjedelar
att gå under i Jakobs nöd enligt Sak 13:8
Där Gud berett henne en tillflykt. Den platsen är troligen i bergen österut, Pella eller
klippstaden Petra i det nuvarande Jordanien.
Hon skall bli livnärd. Gud kommer att sörja för deras uppehälle, kanske på ett lika
övernaturligt sätt som när Israels barn en gång vandrade 40 år i öknen och åt manna
från himlen.
I 1260 dagar, 3½ år, som utgör den sista halvan av vedermödans tid även kallad
Jakobs nöd.
ÄMNE 56: VEM ÄR GOSSEBARNET?
Kan det vara Jesusbarnet?
Många tolkare vill framställa gossebarnet som rycktes upp till himlen, som en profetisk bild av Kristus, och framhåller särskilt att Satan försökte döda Jesusbarnet genom
Herodes. Vidare framhålls vad som sägs om detta barn, nämligen att det skall styra alla
folk med järnspira, vilket mycket riktigt är en profetia om Kristus. Men även om dessa
detaljer stämmer på Jesus så är det alltför många saker som ej är relevanta till Kristus i
symbolframställningen.
Följande punkter indikerar att gossebarnet inte kan vara Jesusbarnet:
• Jesus rycktes aldrig upp till himlen som ett barn, utan blev beskyddad från
Herodes genom Guds försorg.
• Visserligen föddes Jesus i det nationella Israel, symboliserad av Solkvinnan, men
om hans livsverk och officiella verksamhetstid under mer än tre års tid nämns ingenting
om i denna profetia. Av framställningen framgår att barnet upprycktes till himlen
medan det ännu var ett barn vilket ej stämmer på Jesusbarnet.
• Om gossebarnet skulle vara Kristus är det märkligt att ingenting nämns om att
barnet dog, när det blev en vuxen man och att han är världens Frälsare. Vidare nämns
ingenting om att den indirekta anledningen till hans död var drakens verk genom
förrädaren Judas. Enligt Lukas evangelium 22:3 for Satan in i Judas, vilket ledde till
att han förråde Jesus. Alltså, ”barnet” undkom inte dödsstöten från draken.
• Ingenting nämns om ”barnets” uppståndelse och att när Kristus slutligen
upprycktes till himlen, så var det inte på grund av något hot om att uppslukas av
draken, utan därför att han vunnit seger över Satan, döden och dödsriket.
• Om gossebarnet är lika med Jesusbarnet, då finns det ingen ordning på kronologin
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i Uppenbarelseboken, ty då hoppar händelserna plötsligt tillbaka ca 2000 år till tiden
för Jesu födelse.
• Bedömningen, att gossebarnet måste syfta på Jesus därför att han skall ”styra
alla folk med järnspira”, glömmer det faktum att även de heliga – segervinnarna – har
fått samma löfte och samma uppdrag. Upp 2:26-28
Är gossebarnet en symbol på förstlingsfrukten av frälsta i Israel under vedermödan?
Indikationer på att gossebarnet är de 144 tusen tecknade med Guds sigill:
• I Upp 14 ser vi de 144 tusen inför Guds tron som en förstlingsfrukt från Israel åt
Gud. Att de är Israeliter framgår av att ha blivit tecknade från Israels stammar. Men hur
har de kommit till Guds tron i himlen? Det finns ingenting som säger något om detta
såvida inte de 144 tusen symboliseras av gossebarnet som föddes av Solkvinnan (en
symbol på Israel) mitt i vedermödan och som ryckes upp till Guds tron i himlen
framför gapet på draken.
• Om vi följer tidsplanen enligt Daniels 70:e årsvecka fram till mitten av sjuårsveckan då den sjunde basunen ljuder, ockuperar Antikrist Jerusalem, som förtrampas
av hedningarna de sista 3½ åren fram till Kristi återkomst till Olivberget. Det är också
i mitten av vedermödan som "gossebarnet", de 144 tusen, ryckes upp innan Antikrist
kunnat göra dem till martyrer.
• Solkvinnans födslovånda indikerar att det kommer att kosta på för en jude att tro
på Kristus och bli en Jesu efterföljare. Men de två vittnenas verksamhet under de första
3½ åren av vedermödans tid påverkar många, och för många fram till en verklig
omvändelse bland judarna (Jeshua-troende) till att tro att Jesus verkligen är deras
Messias.
• Antalet 144 000 kan vara ett symboliskt tal på en fulltalig skara ur Israel som
liksom en "förstlingsfrukt" kommer till tro på Jesus och blir Guds tjänare. Som en
"förstlingsfrukt" måste de ha blivit uppryckta till himlen liksom församlingen tidigare,
annars hade de ej blivit en "förstlingsfrukt" till skillnad från resten av Israel (kvarlevan),
som senare blir frälst på en enda dag vid Kristi återkomst till jorden. Sak 14:1-7
• Profetian om att ”valla alla folk med en stav av järn”, gäller Kristus, men även
alla segervinnarna (1917: övervinnarna), vilket även innefattar de 144 tusen israeliterna.
”Den som vinner seger och ger akt på mina gärningar ända till slutet, honom skall
jag ge makt över folken, och han skall valla dem med en stav av järn (SFB: han skall
styra dem med järnspira ), liksom man krossar lerkärl – samma makt som jag har fått av
min fader.” Upp 2:26-28
ÄMNE 56, forts.

Vad symboliserar solkvinnan och gossebarnet?

Vid tolkningen av Uppenbarelseboken och dess kronolig är det viktigt att komma
till klarhet om vem "gossebarnet" symboliserar. Om man hävdar att det är en symbol
för Jesusbarnet, finns det ingen bestämd kronologi i U-boken. Tolkningar:
Matthew Henry: (1714) 1. We see how the church is presented in this vision. A.
The woman: (1) As a woman, the weaker part of the world, but the spouse of Christ,
and the mother of saints. (2) As clothed with the sun, the imputed righteousness of the
Lord Jesus Christ who is the Sun of righteousness. (3) As having the moon under her
feet (that is the world); she stands upon it,but lives above it; her heart and hope are...
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on the things that are in heaven... (4) As having on her head a crown of twelve stars,
that is, the doctrin of the gospel preached by the twelve aposles... B. The man-child:
(1) She was safely delivered of a man-child, by which som understand Christ, others
Constantine, but others, with greater properity, a race ot true believers, strong and
united, resembling Christ, and designed, under him, to rule the nations with a rod of
iron; that is, to judge the world by their doctrine and lives now, and as assessors with
Christ at the great day.
Henry H. Halley: (1927) The Woman, about to give birth to a child, seems, up to
verse 5, to represent Israel; and, from verse 6 onward, to represent the church. – The
Child was Christ, the Messiah. Satan was waiting to devour Him at birth. It seems like
a refernce to Herod´s effort to kill Christ as a babe.
Louis T. Talbot: (1937) We shall see as we look into this passage that it has to do
with the woman, Israel, the man Child, Christ. We have no difficulty in identifying the
"man child"... because verse 5 tells us that He is "to rule all nations with a rod of iron."
Finis J. Dake: (1963) The sun-clothed woman. 10 proofs the woman a symbol of
(the national) Israel. The manchild. 15 proofs that the 144.000 Jews are symbolized
of the man-child.
The Jerusalem Bible: (1966)The woman is essentially an image of Israel as the
mother of the messianic saviour.
Tyndale NT Commentaries (Leon Morris, 1987) In this symbolism we must
descern Israel, the chosen people of God. The symbolism is that of Joseph´s dream.
Israel is about to give birth to the Messiah a "male son" that is to rule –"to shephard".
New International Version Study Bible (1987 NIV): A woman clothed with the
sun. Probably a symbolic referense to the believing Messianic community. Twelve
stars: the 12 tribes of Israel. The male child: The Messiah. Snatched up to God: The
ascension of Christ.
Karl Ramstrand: Solkvinnan. Inget tecken är större än Israel. Se på fikonträdet!
manade Jesus sina åhörare. Här framställes Israel under bilden av en kvinna. Vem är
detta gossebarn? Många tolkar det som Jesus. Men Jesus blev inte uppryckt till Gud
på det sätt som antydes här och inte heller som ett barn. Inte heller blickar
Uppenbarelseboken tillbaka utan framåt. Enda undantaget är vilddjurets fem huvuden.
Det sägs om Jesus, att han skall styra med järnspira, 19:15, men det sägs också om
övervinnarna, 2:16. Är inte gossebarnet en annan beteckning på Jesus-troende
israeliter... de 144.000 ( som ryckes upp och är) med Lammet på Sions berg, 14:15.
Erik Bernspång: Jag tror att kvinnan som föder symboliserar Guds folk, och då
kan man tänka både på Israel som kallas för Guds folk och församlingen. Barnet. Satan
gör ett sista försök att förgöra trons folk. Men hennes barn rycktes upp till Gud.
Mycket tyder på att att vi här har en framställning av uppryckandet.
B2000: En kvinna. Symboler med olika bakgrund har förenats i denna gestalt. Hon
betedcknar på en gång Israels folk, inom vilket Kristus föddes (v. 5), och den kristna
kyrkan.
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ÄMNE 57: SOLKVINNAN – ISRAEL SOM NATION
"Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen
under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud." Upp 12:1
• Den solklädda kvinnan, en symbol på Israel
Den solklädda kvinnan är en tydlig symbol på det nationella Israel, vars stamfader
Jakob av Herren fick namnet Israel. I Josefs drömmar blev Jakob symboliserad som
solen, hans hustrur som månen och hans söner som de tolv stjärnorna. 1 Mos 37:9-11
Symboliken syftar till Israel som nation och inte till Israel som ett folk kringspritt
i världen (i diasporan). För att Israel som nation skall kunna spela någon roll i ändens
tid, måste det återuppstå som nation, vilket skedde i maj 1948.
• Fikonträdet, en symbol på Israel. När Jesus förbannade ett fiktonträdet utanför
Jerusalem eftersom han ej kunde finna någon frukt på det, så förtorkades trädet ända
ned till roten. Mark 11:12-13, 20-24. Detta var en symbolisk handling om vad som
skulle hända Israel, nämligen att Israel skulle upphöra som nation och dess folk skulle
skingras ut över världen. Guds rike skulle givas åt ett annat folk (församlingen) som
bar dess frukt. Matt 21:43. Men Israel skulle inte för alltid förbli ett till roten förtorkat
fikonträd.
Jesus gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet (Israel) och alla andra träd (andra
nationer). Luk 21: 29. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och
bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära (fridsriket). På samma sätt vet ni när
ni ser allt detta hända att han är nära (Kristi tillkommelse), utanför dörren.” Matt
24:32-33
Detta talar om att vid tiden för Kristi återkomst skall fikonträdet (Israel) få liv igen
och kunna jämföras med andra träd (en nation bland nationer). Israel som nation är
”ett hus som skall stå öde fram till ändens tid”. Sedan Jesus uttalat sex verop över
Israel och dess förstockade ledare, avslutade han med orden:
”Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er: ni ser mig inte
mera förrän den dag då ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”
Matt 23:38-39. SFB:”Se, ert hus kommer att stå öde.”
Enligt denna Jesusprofetia tillsammans med många andra profetior, kommer Israel
att återuppstå som en nation efter att ha legat öde under en lång tid för att slutligen
erkänna Jesus som sin Messias och rättmätige konung på Davids tron. Israel som
nation, symboliserad av solkvinnan, kommer att bli själva centrum för händelserna i
avslutningen av denna tidsålder.

Åtta indikationer på att den solklädda kvinnan är Israel
• Solen, månen och stjärnorna symboliserar Israel. 1 Mos 37:9-11
• Israel är ofta symboliserad av en kvinna, gift med Gud enligt de termer som
föreskrivs i förbundet mellan Gud och Israel. Jes 54:5-10; Jer 3:1-14; Hos 2:14-23;
3:1-5
• Församlingen är inte symboliserad som en kvinna utan som en man, nämligen
Kristi kropp. Ef 1:23; 2:15; 5:29-32
* Församlingen kommer att bli Kristi brud och Lammets hustru, men det blir först
när församlingen (med 12 representanter – 12 grundstenar, Upp 21:14) förenas med de
heliga från GT (med 12 representanter – 12 portar, Upp 21:12) vid Kristi tillkommelse
i skyn.
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• Eftersom uppryckandet av församlingen sker före vredens tid på jorden – så kan
den solklädda kvinnan inte vara församlingen, ty kvinnan är kvar på jorden under
hela vedermödan, och är gömd ute i öknen de sista 3½ åren då vreden går över jorden.
1 Thess 1:10; 12:14
• I hela Uppenbarelseboken från kapitel 4 till 19, nämns inte församlingen en enda
gång utan händelserna kretsar kring Israel. Detta indikerar att solkvinnan är en symbol
av det nationella Israel.
• Även Daniels profetior om ändens tid har Israel i fokus. Församlingen nämns inte
i de sista dagarnas händelser i Daniels bok. Dan 9:24-27
• Förföljelsen, flykten och kvinnans beskydd i öknen indikerar att kvinnan är
Israel, ty det stämmer med Jesu uttalande om att de (judarna) skulle fly till bergen för
att söka skydd när de ser den"vanhelgande skändligheten" på helig plats. Matt 24:1521
• Solkvinnan var i barnsnöd och födslovånda. Flera profetior talar om att Israel
skall gå igenom en mycket svår födslovånda i ändens tid kallad "Jakobs nöd". Jer 30:7
ÄMNE 58:

JAKOBS NÖD OCH ISRAELS FÖDSLOVÅNDA

Man skiljer mellan Jakobs nöd och Israels födslovånda. Nöden är det hemska
lidande som Israels folk får gå igenom under vedermödan. Nöden åtföljes av
födslovåndan för sin egen frälsning till nytt andligt liv och upprättelse genom tron på
Jesus som deras Messias. Viktiga bibelcitat i dessa ämnen:
Jakobs nöd
"Ve! Detta är en stor dag, en sådan, att ingen är den lik. Ja, en tid av nöd är inne
för Jakob, dock skall han bli frälst ur den.” Jer 30:7
Jakobs nöd syftar på den frukansvärda nödtid som drabbar Israel genom Antikrists
utrotningskrig emot judarna, medan Jakobs födslovånda syftar till den inre andliga
nöd som Israel upplever i samband med sin omvändelse till att mottaga Kristus som
sin Messias. Eftersom Jakobs nöd föregår Jakobs födslovånda och är en pådrivande
kraft till Isarels omvändelse så är ofta profetiorna sammanvävda om dessa nödtider.
Om Jakobs nöd i Danielsboken
Dan 7:23-27; 8:9-14, 23-26; 9:27; 11:40-45. Dessa bibelställen talar samstämmigt
om Antikrists tyranniska regim i ändens tid, om hans ockupation av Jerusalem, om
avskaffandet av de dagliga offren och om införandet av människodyrkan genom att
Antikrist sätter upp en bildstod av sig själv som är en styggelse – en avgud. Tiden som
Antikrist har väldet varar i minst sju år (Daniels 70:e årsvecka), varav särskilt de sista
3½ åren blir en nödtid för Israel vars like aldrig har funnits:
”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står som försvarare för
dina landsmän, och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits, allt ifrån den
dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden skall av ditt folk
alla de bli frälsta, som finns skrivna i boken.” Dan 12:1
Jesus hänvisar till den nödtiden i sitt eskatologiska tal.
”Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till
denna dag och inte heller kommer att finnas.” Matt 24:21
* Att profetian om den nödtiden ännu ej gått i uppfyllelse, utan gäller ändens tid,
framgår av Jesu ord om att strax efter den tidens vedermöda skall Människosonen
komma åter till jorden. Danielsboken hänskjuter även denna "Jakobs nöd" till ändens
tid och Kristi återkomst:
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”Ja, han (Antikrist) skall fördärva många och även de heligas folk. Därigenom att
han är så klok, skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall föresätta sig stora ting,
oförutsett skall han fördärva många. Ja, mot furstarnas furste (Kristus) skall han
sätta sig upp, men utan människohand (av Kristus) skall han då bliva krossad... Men
göm du den synen, ty den syftar på en avlägsen framtid.” Dan 8:24-26
Jerusalem – en lyftesten för alla folk
”Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring.
Också över Juda skall det komma, när Jerusalem blir belägrat. Och det skall ske på
den tiden att jag skall göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som
försöker lyfta den skall skada sig sig illa på den. Och alla jordens folk skola församla
sig mot det. På den tiden skall Herren beskydda Jerusalems invånare. Och jag skall på
den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk som kommer mot Jerusalem.” Sak
12:2-3,8-9
* En profetia om att alla folk skall församla sig för att intaga Jerusalem och utrota
Israel (vid Harmagedon), men att Herren då kommer bland himlens moln och griper in
och med övernaturlig makt och med ett domsord förintar fienderna. Sak 12:2,3,8; 2
Thess 2:8
Antikrists utrotningskrig
”Och det skall ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar där skall utrotas
och förgås, endast en tredjedel skall där lämnas kvar. Och den tredjedelen skall jag
låta gå genom eld. Jag skall luttra dem, som man luttrar silver, och pröva dem, som
man prövar guld. Så skall de åkalla mitt namn, och jag skall bönhöra dem. Jag skall
säga: Detta är mitt folk.’Och det skall svara: Herren är min Gud.” Sak 13:8-9
”Och det fick en mun som skröt och hädade, och det fick makt att hålla på i
fyrtiotvå månader. Det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick
makt över alla stammar och länder och språk och folk.” Upp 13:5, 7
* Profetian talar dels om den fruktansvärda nöd som Israel får gå igenom då endast
1/3 av befolkningen blir kvar. Om de som flyr ut i öknen är medräknade bland de
överlevande eller om det endast är en tredjedel av dem, som stannar kvar i landet, som
överlever, är ej angivet. Men även de som flyr till bergsöknen får en mycket svår tid.
Men där i deras nöd utgjuter Herren över dem nådens och bönens Ande, som leder dem
till hjärtats omvändelse och bönhörelse, så att Jesu ord i Matt 23:39 går i uppfyllelse:
”Ty jag säger er: ni ser mig inte förrän den dag då ni säger: Välsignad är han som
kommer i Herens namn.”
Israels födslovånda och upprättelse (apokatastasis):
Först när israelerna blivit så ödmjuka, förkrossade över sina och sina fäders synder
att de av hjärtat välkomnar Jesus Kristus som sin verklige Messias, kommer Herren att
visa sig för dem. Han kommer då som deras befriare i stor makt och härlighet, exakt så
som Jesus profetade inför översteprästen Kajafas när denne dömde honom till döden:
Översteprästen frågade honom vidare: "Är du Messias, den välsignades son?”
Jesus svarade "Jag Är (Jahvé). Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens
högra sida och komma bland himlens moln." Mark 14:61-62
”Därför skall de prisgivas* intill den tid då hon som skall föda har fött. Då skall
återstoden av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Och han (Kristus) skall
träda fram och vakta sin hjord (Israel) i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds, namns
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höghet. Och den skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar." (Kristus
som Konungarnas Konung). Mika 5:3-4
* Israels barn kommer att vara prisgivna åt Antikrist och Satans makt fram till sin
omvändelse och pånynyttfödelse till nytt andligt liv genom tron på Kristus som deras
Messias. Inte förrän de gått igenom födslovåndan till liv genom tro på Jesus Kristus
kommer de att få ro från sina fiender och komma in i sin bestämmelse enligt löftena till
Abraham och David.
”Innan Sion har känt någon födslovånda, föder hon barnet. Innan kval har kommit
över henne, blir hon förlöst med ett gossebarn”. Jes 66:7
* Gossebarnet, de 144 tusen, som solkvinnan (Israel) föder är de som bli frälsta som
en förstlingsfrukt i Israel under de första 3½ åren av Daniels sjuårsvecka innan ”Jakobs
nöd” (födslovåndan) för Israel (Sion) som nation sätter in.
”Vem har hört något sådant, vem har sett något dylikt? Kan då ett land komma till
liv på en enda dag, eller kan ett folk födas i ett ögonblick, eftersom Sion födde sina
barn, just då våndan började?” Jes 66:8
* Profetian syftar här på frälsningen av Israel som en nation, vilket sker vid Kristi
återkomst i slutet av "Jakobs nöd", som övergår till en födslovånda (djup ånger och
omvändelse) för deras egen frälsning. Vid tiden för det andra advent finns endast en
liten kvarleva kvar av Israel, eftersom 2/3-delar av dem kommer att gå under i
vedermödan. Sak 13:8-9; Rom11:25-29
En furste i Israel
”Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Judas släkter, av dig
skall åt mig utgå en son som skall bli en furste (Kristus) i Israel, en vilkens härkomst
tillhör förgågna åldrar, forntidens dagar (Kristi eviga föruttillvaro)." Mika 5:2 B82
* Som Gud har Kristus ingen början, var inte skapad eller född, utan har varit till i
evighet. Men han blev den enfödde sonen när han föddes i Betlehem. Joh 3:16
”Han (Kristus) skall bli stor och kallas för 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.” Luk 1:32, 33
”Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på sin
härlighets tron, skall också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12
stammar.” (Vem som blir den tolfte aposteln är en öppen fråga.) Matt 18:28
Jesus besitter såväl Davids tron från vilket han regerar över Israel, och sin härlighets
tron, varifrån han som Kungars kung skall regera över hela världen. Kung David
kommer enligt profetian att bli medregent med Kristus över Jakobs hus.
”Och det skall ske på den tiden, säger Herren, att jag skall bryta sönder oket och
ta det från din hals och slita dina band. Ja, inga främmande skall längre tvinga
honom att tjäna sig, utan han skall få tjäna Herren, sin Gud, och David, sin konung,
ty honom skall jag låta uppstå åt dem.” Jer 30:8, 9
* Vid det andra advent kommer den slutliga befrielsen och upprättelsen
(apokatastasis, Apg 3:21) för Israel. David kommer att uppstå vid den första uppståndelsen, troligen i förstlingsskörden vid Kristi uppståndelse, och han kommer tillsammans med de 12 apostlarna att regera över Israels 12 stammar.
Nådens och bönens Ande över kvarlevan av Israel
”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och
bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de skall
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hålla dödsklagan efter honom, som man håller dödsklagan efter ende sonen, och
skall bittert sörja honom, som man sörjer sin förstfödde.” Sak 12:10
* Profetian handlar om en speciell andeutgjutelse över kvarlevan av Israels folk ute
i öknen, som förbereder dem att ta emot Jesus som sin Frälsare och Messias. Med djup
ånger och förkrosselse över både sin egna och sina fäders missgärningar blir
omvändelsen möjlig när de får se honom, som de har stungit (genomborrat), komma på
himlens skyar.
”På den tiden skall Davids hus och Jerusalems invånare få en öppen brunn, till att
rena sig från sin synd och orenhet.” Sak 13:1 B82
* Profetian indikerar att kvarlevan av Israel till slut kommer att upptäcka att det
endast finns en väg till frälsning och rening från synd nämligen genom tron på Kristi
utgjutna blod till syndernas förlåtelse genom hans försoning på korset.
Paulus undervisning om Israels slutliga frälsning
”Bröder, för att ni inte skall förlita er på ert förstånd vill jag att ni skall känna till
denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade (förblindade) och skall förbli
det tills hedningarna i fullt antal har nått målet.” Rom 11:25
* På grund av att judarna korsfäste sin Messias, Livet Furste, har de drabbats av
andlig blindhet, som varar tills Herren utgjuter nådens och bönens Ande över dem, så
att de börjar att se sanningen i Jesus Kristus. Uttrycket "en del" innebär dock att det är
möjligt för enskilda judar att söka sanningen, finna den och bli frälsta.
”Men då skall hela Israel bli räddat (1917: frälst), som det står skrivet: Från Sion
skall befriaren komma och ta bort all synd från Jakob.” Rom 11:26
* Paulus profeterar om hela Israels frälsning – ett helt folk kommer att födas på en
dag – efter att hedningarna i fulltalig skara har kommit in, alltså efter församlingens
tid. Gud har inte förkastat sitt utvalda folk. "Hela Israel" indikerar att det gäller även
alla judar i förskringringen över hela jorden. När Herren kommer tillbaka och sätter
sina fötter på Olivberget, varifrån han en gång lämnade den här världen, då skall han
sända ut sina änglar för att församla alla de utvalda (israelerna) över hela jorden.
”Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall
församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den
andra.” Matt 24:31
ÄMNE 59:

ISRAELS FRAMTID

Profetior till patriarkerna Abraham, Isak och Jakob om ett evigt förbund
Med Abraham, Isak och Jakob (Israel), de tre patriarkerna, slöt Herren ett evigt
förbund. Deras avkomma skulle bli till antalet som stoftet på jorden och de skulle få
besitta sitt land till evig tid:
”Och Herren sade till Abraham, sedan Lot hade skilt sig från honom: ’Lyft upp
dina ögon och se, från den plats där du står, mot norr och söder och öster och väster.
Ty hela det land som du nu ser skall jag ge åt dig och din säd för evig tid. Och jag skall
låta din säd bli som stoftet på jorden. Kan någon räkna stoftet på jorden, så skall
också din säd kunna räknas.” 1 Mos 13:14-16
”Och jag skall upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från
släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag skall vara din Gud och din säds efter dig.
Och jag skall ge dig och din säd efter dig det land där du nu bor som främling, hela
Kanaans land, till evig besittning, och jag skall vara deras Gud. 1 Mos 17:7-8
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”Då sade Gud: ’Nej, din hustru Sara skall föda en son, och du skall ge honom
namnet Isak. Med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund, som skall
gälla hans säd efter honom.’ 1 Mos 17:19
”Gud sade till Mose:”Jag är den jag är.” Och han sade vidare: Så skall du säga
till Israels barn: ”Jag är (Jahvé) har sänt mig till er.” Och Gud sade ytterligare till
Mose: Så skall du säga till Israels barn: ”Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud,
Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn i evighet,
och så skall man nämna mitt namn från släkte till släkte.” 2 Mos 3:14-15
Abrahams ättling David ska bli kung över Israel för evigt
”Och du har berett åt dig ditt folk Israel, dig till ett folk för evig tid, och du, Herre,
har blivit deras Gud. Så uppfyll nu, Herre Gud, för evig tid vad du har sagt om din
tjänare och om hans hus. Gör som du har sagt. Då skall ditt namn blir stort till evig
tid, så att man skall säga: ’Herren Sebaot är Gud över Israel.`Och så skall din tjänare
Davids hus bestå inför dig.” 2 Sam 7:24-26
”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall låta en rättfärdig avkomling
uppstå åt David (Messias). Han skall regera som konung och ha framgång, och han
skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar skall Juda bli frälst och
Israel bo i trygghet. Och detta skall var det namn han skall får: Herren vår rättfärdighet.
”Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: Så sant
Herren lever, han som fört Israels barn upp ur Egyptens land, utan Så sant Herren
lever, han som fört upp Israels hus släkt och hämtat dem ur nordlandet, och ur alla
andra länder till vilka jag hade drivit dem bort. Och så skall de bo i sitt land.” Jer
23:5-7
”Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare
David: Jag skall befästa din ätt för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte.”
Ps 89:4+
”Och de skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Och jag skall sluta med
dem ett evigt förbund, så att jag inte upphör att följa dem och göra dem gott. Och min
fruktan skall jag ingjuta i deras hjärtan, så att de inte viker av ifrån mig. Jer 32:38,40.
”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet
vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.
”Så skall herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans
rike. Så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig
tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.” Jes 9:7
”Men som en förlossare kommer Herren för Sion och för dem i Jakob, som omvänder sig från sin överträdelse, säger Herren. Och detta är det förbund som jag å min
sida gör med dem, säger Herren: min Ande, som är över dig, och orden som jag lagt i
din mun, de skall inte vika ur din mun, ej heller ur dina barns eller barnbarns mun,
från nu och till evig tid, säger Herren.” Jes 59:20-21
Profetior om att David skall uppstå och vara kung över Israel för evigt
Kung David blir medregent till Kristus.
”Och det skall ske på den tiden, säger Herren Sebaot, att jag skall bryta sönder
oket och ta det från din hals och slita av dina band. Ja, inga främmande skall längre
tvinga honom att tjäna sig, utan han skall få tjäna Herren, sin Gud, och David, sin
konung, ty honom skall jag låta uppstå åt dem." Jer 30:8
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”Och min tjänare David skall vara kung över dem, och de skall så alla ha en och
samma herde. Och de skall vandra efter mina lagar och hålla mina stadgar och göra
efter dem. Så skall de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det som era
fäder bodde i. De skall själva få bo där, likaså deras barn och deras barnbarn till evig
tid, och min tjänare David skall vara deras hövding evinnerligen.
Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund, ett evigt förbund med dem skall det
vara. Ja, min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall
vara mitt folk. Så skall folken erfara att jag är Herren, som helgar Israel, då nu min
helgedom förblir ibland dem evinnerligen.” Hes 37:24-28
Profetior om ett evigt rike som aldrig kan förstöras
”Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i
evighet skall förstöras och vars makt inte blir överlämnad åt något annat folk. Det
skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen.” Dan 2:44-45
”Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom
med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom.
Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste
tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans
rike skall inte förstöras.” Dan 7:13-14
Jesus ska bli kung på Davids tron och kungars kung över hela världen för evigt
”Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 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 taga slut.” Luk 1:31-33
”Han har tagit sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att
förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.” Luk 1:55
”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 evigheter.” Upp 11:15
”De skall strida mot Lammet, och Lammet med sina kallade och utvalda och trogna
skall besegra dem, eftersom det är herrarnas herre och konungarnas konung.” Upp
17:14.
Detta förbund med Israel gäller även på den nya jorden
”Ty liksom de nya himlar och den nya jord som jag vill göra blir bestående inför
mig, säger Herren, så skall det också vara med era barn och ert namn.” Jes 66:22.
”Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och
stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet, så dess
böljor brusar, han vilkens namn är Herren Sebaot: Först när denna ordning inte mer
består inför mig, säger Herren, först då skall Israels släkt upphöra att inför mig
alltjämt vara ett folk.” Jer 31:35-36
Även andra folk kommer att finnas på den nya jorden
”Och de skall vara hans folk.” 21:3. ”Och folken skall leva i detta ljus. Jordens
kungar kommer med all sin härlighet till den staden, och dess portar skall aldrig
stängas om dagen – natt blir det inte där. Och allt dyrbart och härligt som folken äger
skall föras dit.” Upp 21:24-26
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