Uppenbarelsboken 12B

STRID

I HIMLEN

Textkommentarer
STRID I HIMLEN

12:7 Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken.
Och draken och hans änglar stred,
12:8 NT81: men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i
himlen.
Och det blev en strid i himlen. Den 40:e synen. När draken (Lucifer, Satan) gjorde
uppror emot Gud, blev han och de änglar som följde honom i upproret nedkastade till
jordens lägre rymder. De är för närvarande verksamma från lufthimlen där de har sitt
högkvarter. Jes 14:12-15; Hes 28:10-20; Ef 2:2, 6:12. Striden som nu uppstod var
därför en strid i lufthimlen över jorden varifrån Satan och hans änglar blev nedstörtade.
Denna strid ligger i framtiden och sker efter att den sjunde basunen har ljudit. Alla
händelser från Upp 4:1 handlar om ”vad som skall ske härefter”– efter församlingens
tid.
Mikael och hans änglar. Bland Guds änglar är Mikael en av de högsta och mäktigaste. Han kallas för ärkeängel, änglafurste, och är Israels specielle beskyddare. Mikael har en änglahär till sitt förfogande liksom också Lucifer hade. Dan 12:1. Den 21:a
ängeln (änglar) omnämnd i Uppenbarelseboken.
Gav sig i strid med draken. När den sjunde basunen ljudit var enligt Guds hemliga
rådslut tiden ute för Satans välde på jorden. Upp 10:6,7. Därför fick Mikael och hans
änglar befallning att driva ut Satan och hans änglar från sitt fäste i lufthimlen varifrån
han ditintills opererat som ”denna världens furste”. Joh14:30, SFB
* Guds hemliga rådslut innebär ett fullständigt upphörande av Satans och hans
änglars makt och verksamhet på denna jord. Detta rådslut kommer att fullbordas i
etapper. Satans och hans änglars nedkastande till jorden är den tredje etappen i denna
plan att besegra Satan.1
Och draken och hans änglar stred. Satan gav ej frivilligt upp sin position som furste
över lufthimeln. Ef 2:2, 6:12. Därför blev det strid. En hel armé av änglar kommer att
strida och besegra en annan armé av änglar. Änglar kan göra allt vad människor kan
göra plus många saker som inte människor kan.
* Det är först efter uppståndelsen som människor får en sådan härlighetskropp så
att de kan göra sig oberoende av materien och troligen även av tiden och rummet,
vilket innebär att de snabbt kan förflytta sig, uppenbara sig och försvinna, gå igenom
fast materia etc, som Jesus gjorde. Genom uppståndelsekroppen blir vi lika Jesus i
flera avseenden.
Men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen.
Mikael och ljusets änglar vann seger över mörkrets furste och hans änglar och intog
deras boningar i lufthimlen så att det ej mera fanns någon plats för dem.
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SATAN SOM FÖRVILLAR HELA VÄRLDEN BLIR NEDKASTAD

12:9 Och han, den store draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och
Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar
störtades ner med honom.
RUTA 60: NAMN PÅ DEN ONDE:

• Den store draken, ett skräckinjagande fantasimonster.
Krokodilen och sjöormen är prototyper för detta symboliska odjur.
• Den gamle ormen, ormen från urtiden, frestaren i Edens lustgård.
Ormen symboliserar list och förförelse.
• Djävul, gr diabolos = baktalare, förstörare; en avundsjuk och ond ande.
Djävulen är lögnens fader. Joh 8:44
• Satan är den hebreiska motsvarigheten till diabolos, motståndare, anklagare.
Satan förskapar sig såsom ljusets ängel. 2 Kor 11:14
• Andra namn är: den onde, frestaren, förföraren, fienden, tjuven, åklagaren,
mörkrets furste, fursten över luftens härsmakt, denna världens furste.
* Satans ursprungliga namn före fallet var Lucifer
= ljusbringaren, Gryningens son och Morgonens son. Jes 14:12
Han som förför hela världen.
Jesus sade: ”Tjuven kommer bara för att stjäla (oskulden, renheten), slakta och döda.”
Joh 10: 10. Satan, mörkrets furste, har som sitt huvudmål att genom lögn, falska
föreställningar och frestelser av olika slag förvilla och förföra människorna och draga
dem bort från Gud så att de förnekar honom som skapat dem, och han vill slutligen helt
förstöra Guds avbild i människan och göra henne lika ond som Satan är själv.
Han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner md honom. Ängel
(änglar) nr 22. Satan och hans änglar besegras i etapper:
1. Utkastandet från Guds himmel ned till jorden. Fram till Kristi kors har Satan
oinskränkt tillträde till både lufthimlen, jorden (Job 1:6-7) och dödsriket (Hebr 2:14).
2. Vid Kristi seger på korset kastade Jesus ut Satan från dödsriket, då Jesus tog
nycklarna till döden och dödsriket (Upp 1:18). Han kastades även ut från jorden (Joh
12:31) och den enda plats han nu har kvar är lufthimlen (Ef 2:2) där han har byggt upp
sina andliga men för oss osynliga fästen, varifrån han kan operera på jorden.
3. Då den sjunde basunen ljuder får han ej vara kvar i lufthimeln utan störtas ned
till jorden, där han kommer att verka de sista 3½ åren i stor vrede.
4. Då Kristus kommer tillbaka, blir Satan bunden i avgrunden för tusen år.
5. Efter de tusen åren kommer han lös för en liten tid, troligen 3½ år. Upp 20:7.
6. Efter detta Satans sista uppror emot Gud blir han kastad i eldsjön, vilket innebär
hans slutgilitiga besegrande och eviga dom. Upp 20:10
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Satan besegras i etapper
– Och han, den store draken, ormen
från urtiden, han som kallas Djävul och
Satan, han som förför hela världen, han
störtades ned på jorden och hans änglar
störtades ned med honom.5
Satan har en förfärlig makt över hela
jorden som är i hans våld. Han är ormen
från urtiden. Det var han som ljög och frestade de första människorna till högmod,
olydnad och synd. Hela människosläktet
kom då under Djävulens inflytande, makt
och våld.6 Hans plan är att förstöra Guds
avbild i människan och han fortsätter att
förföra och fördärva varje nyfödd människa. Han har många namn: – Baktalare,
Djävul och Förtalare, Anklagare och Satan.
Nu såg jag honom nedkastad på jorden och alla hans änglar med honom. En
befriande känsla fyllde min själ. Äntligen
förlorade Satan sin makt i lufthimlen över
jorden. På jorden skulle nu vedermödan
kulminera.

Den första etappen
Satan kommer att besegras i etapper.
Först blev han utkastad från det heliga berget i himlen ned till jorden. Då tog han
Guds plats på jorden och genom list och
förförelse förledde han människorna till
att bruka lögn – till våld, krig och förödelse. Efter syndafallet hade han oinskränkt makt på jorden, i dödsriket och i
lufthimlen över jorden. Han vandrade då
obehindrat på jorden och utsatte Job för
svåra prövningar.7

Satan blev utkastad från
det heliga berget i himlen
Jes 14:12; Hes 28:12-19

Fursten över luftens rike.
– ondskans andemakt
i himlarymderna
Ef 2:2, 6:12

Hades

Satan hade makt
De ogudaktigas
plats i Hades

Den bottenlösa
avgrunden

1
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Ruta 81: Satan besegras i etapper, kap 20A s433

över döden Heb 2:14
Abrahams sköte

Tartarus

Satan blev utkastad från himlen

Guds tron

Den andra etappen
I nästa etapp blev Satan berövad sin
makt över de döda och blev utkastad från
dödsriket. Det skedde när Jesus försonade
människosläktets synder på korset och förde
liv och oförgänglighet fram i ljuset. Jesus
sade:
– Nu går en dom över världen, nu skall
denna världens furste kastas ut.8
Efter försoningsdöden gick Jesus levande i Anden ned i dödriket som en segrare. Han var den första syndfria människan
som kom dit, och han kastade ut Satan och
tog nycklarna till döden och dödsriket.

Paradiset

Jesus gjorde fångarna
(de heliga vid Abrahams sida)
fria och förde dessa själar
i ett segertåg till Paradiset
där de får vänta på uppståndelsen
av sina kroppar.
Ef 4:8 (Dake NT 210 V)

Satan regerar fortfarande från
luftens rike och bedrager hela världen.
Upp 12:7-9
Jesus tog nycklarna
till döden och dödsriket
Platsen vi
Abrahams
sida är nu tom

Den tredje etappen
Den tredje etappen i besegrandet av
Satan hade jag nyss bevittnat. Nu fick han
Änglar predikar
lämna sitt högkvarter i lufthimlen och störfrån lufthimlem Upp 14
tades ner på jorden.
Nu visste han, att hans tid var kort och
gjorde upp planer på att förstöra så mycket
han kunde av Guds skapelse och förföra så Satan blir nedkastad
många människor som möjligt och driva till jorden Upp 12:9
dem till fördärvet. Han hade fortfarande
mäktiga vapen och det fanns många fallna
änglar och människor som villigt tjänade
honom.

Draken – Antikrist – Den falske profeten:
Den sataniska treenigheten på jorden
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SEGERN ÖVER SATAN BEJUBLAS

12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften
och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har
störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.
Jag hörde en stark röst. Den 23:e rösten i U-boken.
En 4-faldig annonsering om:
1. Frälsningen 2. Kraften (Makten) 3. Riket 4. Makten (Väldet)
* Annonseringen om segern betyder inte att allt är färdigt, ty nedkastandet av
Satan till jorden innebär en fruktansvärd nödtid för jordens befolkning. Men
annonseringen visar att Herren nu har börjat nedräkningen av den tid som Satan har
kvar och att han har börjat handla för att helt omintetgöra Satans makt.
* Den stora hemligheten om varför Gud har tillåtit Djävulen att få operera emot
honom så länge utan att definitivt stoppa honom, får nu sitt slutliga svar. Något
ytterligare fördröjande av fullbordandet av denna hemlighet är nu ej mera möjlig. Upp
10:6, 7
• Frälsningen i dess fullhet skall uppenbaras för alla dem som är i Kristus. Frälsning
kommer att förkunnas under fridsriket för alla dem som överlever vedermödan, men
som ännu inte fått klarhet i evangeliets innehåll. Jorden kommer då att befolkas av
naturliga människor och de och deras barn kommer att leva i en tid då: ”Guds kunskap
skall uppfylla jorden såsom havet uppfyller havsbottnen”. Jes 11:9. Ty jorden skall
bli full av Herrens härlighets kunskap, liksom havsdjupet är fyllt av vattnet. Hab
2:14; Apg 15:16-18
• Kraften (1917: Makten), som Satan tills nu har haft över lufthimlen har tagits
ifrån honom och makten som han ännu har kvar över jorden skall också tagas ifrån
honom. Ef 2:2; 1 Joh 5:19. All makt som givits åt Sonen, i både himmel och jord,
kommer nu att uppenbaras. Matt 28:18
• Riket hos vår Gud. Detta skall upprättas då Kristus kommer med mångtusen
heliga ned till jorden. Då skall bönen ”tillkomme ditt rike” gå i uppfyllelse. Dan 7:27.
• Makten (1917: väldet) hos hans smorde kommer att bli en verklighet då Kristus
kommer som Konungarnas Konung och Herrarnas Herre och sätter sig på Davids tron.
Luk 1:32; Upp 19:11-16
Våra bröders anklagare. Satan betyder åklagare. Fram till nedkastandet, har Satan
möjlighet att anklaga de heliga inför Gud, men efter nedstörtandet blir alla domstolar
i den himmelska världen (inför både Guds änglar och Gud själv) stängda för Satan och
han får aldrig mer någon möjlighet att anklaga Guds utvalda. För närvarande har Satan
som fursten över luftens härsmakt tydligen vissa möjligheter att röra sig i de himmelska regionerna. Men efter nedstörtandet kan han aldrig mer komma in i de himmelska
regionerna.
12:11 De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.
De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.
De har besegrat honom (1917: övervunno). De är segervinnare under vedermödans
tid.

2
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Ämne 61: Segervinnarnas vapenutrustning, kap 12B s300

Satans sju
dödssynder

De övervunno honom

genom Lammets blod

De har besegrat honom
genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De
älskade inte sitt liv mer än att
de kunde gå i döden.10

och genom sitt vittnesbörds ord.

Övervinnarna
RUTA 61:

DE TROENDES TREFALDIGA SEGERVAPEN

1. Lammets blod – Kristi försoning. Försoningens tre element:
• Be om förlåtelse • Ge förlåtelse (förlåta) • Ta emot förlåtelse
2. Vittnebördets ord: • Guds ord vittnar om sanningen
• Guds Ande vittnar inom oss • Vårt vittnesbörd om Kristus
3. Självuppgivelsens seger: • Vid försoningens kors
• I Kristi dagliga efterföljelse • I att vinna sitt liv genom att mista det2
SATANS TID ÄR KORT – ENDAST 3½ ÅR KVAR

12:12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet:
djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.
Jubla. Det blir glädje i himlarna när Satan blir nedstörtad, ty då har han inget tillträde
till himlen längre.
Ni himlar. Himlar står i pluralis. Det finns många himlar och många som bor i dem.
Där finns det myriader av änglar och det är också platsen för alla återlösta själar som
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väntar på uppstådelsekroppen. GT:s heliga tillsammans med församlingen skall efter
uppryckandet och uppståndelsen från de döda bo i himlarna.
Ve över jorden och havet. Detta är det tredje och sista ve över jorden och varar fram
till Kristi återkomst. Satans raseri är stort och han kommer att använda alla medel och
all sin makt för att förstöra Guds avbild i människan. Det blir en hatets och våldets tid,
en tid då människorna skall hänge sig åt perversiteter utan hämningar och göra allt för
att krossa allt som har namn om att vara heligt och gudomligt.
– Då Satan nedstörtas till jorden vid att den sjunde basunen ljuder, är det 3½ år
kvar av denna tidsålder fram till Kristi återkomst.
RUTA 62:

DET TREDJE VE HAR FÖLJANDE INNEHÅLL:

• En stor vedermöda vars like aldrig har varit
och aldrig mer skall förekomma. Dan 12:l; Matt 24:21
• Krig emot Israel. Dan 8:24; Matt 24:15-22; Upp 12:13-15
• Krig emot kvarlevan. Upp 12:17, Sak 13:8
• Förföljelse av de kristna. Upp 7:9-17, 12:11, 13:7-10, 14:13, 15:2-4, 20:4-6
• Påtvingad tillbedjan av Satan och Antikrist. 13:4-18, 14:9-11, 15:2-4, 20:2-6
• Förvillelse genom under och tecken.
Matt 24:24; 2 Thess 2:8-12; Upp 13:13-17, 16:13-16, 19:20
• Påtvingad förnekelse av Gud och Kristus. 13:1-5, 14:9-11
• Antikrists märke påtvingas människor
under hot av dödstraff. 13:16-18, 14:9-11
• Världskrig. Dan 11:40-45
• Alla nationer mobiliseras till slaget vid Harmagedon
där denna miljonarmé kommer att gå under
tillika med Antikrist och den Falske Profeten.
Hes 39:2; Joel 3:12-16; Sak 14:12-15; Upp 14:17-20, 16:13-16, 19:19
KVINNAN (ISRAEL) FLYR UNDAN DRAKEN I 3½ ÅR

12:13 Och när draken såg att han hade störtats ned på jorden, började han förfölja
kvinnan som hade fött sin son.
Började han förfölja kvinnan. Den 41:a delsynen.
– Draken misslyckades i att uppsluka gossebarnet. Solkvinnan, symboliserande Israel, Guds utvalda folk, är nu drakens fiende nummer ett och han försöker att utplåna
Israels folk. Draken opererar nu genom Antikrist och han bryter förbundet med Israel
och kommer emot det med en stor härsmakt och intager Jerusalem, som skall förtrampas av hedningar under de sista 3½ åren. Dan 7:25, Upp 11:2
ISRAEL FÅR SITT UPPEHÄLLE I ÖKNEN UNDER 3½ ÅR

12:14 Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i
öknen, till den plats där hon blir livnärd en tid och två tider och en halv tid, långt
borta från ormen.
Örnens båda vingar gav åt kvinnan. Troligen en organiserad massflykt med flygplan. Fortsättning av 41:a delsynen.
Så att hon kunde flyga ut i öknen. Jesu uppmaning i Matt 24:16 om att fly till bergen
går nu i uppfyllelse.
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Det tredje veropet
Ve över jorden och havet:
– Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.
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Där blir hon livnärd en tid och två tider och en halv tid = 3½ år, samma tid som
Antikrist regerar i Jerusalem. Upp 11:23
Långt borta från ormen. Satan kallas här för ormen istället för draken i verserna
innan. Både draken och ormen syftar på Satan. (Upp 12:9). Sedan Satan blev nedstörtad opererar han till större delen genom Antikrist till vilken han har givit sin tron och
sin makt. (Upp 13:2). Men Antikrist förmådde inne förfölja den del av Israel som
flydde till den av Gud beredda platsen i öknen.
KVINNAN BESKYDDAS VID SIN FLYKT UNDAN DRAKENS ANGREPP

12:15 Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod för att strömmen skulle föra bort henne.
Många ormars etter är dödande giftigt. Men här var det en fråga om så stora mängder
”vatten” att det blev såsom en ström, troligen symboliserande de arméer som Antikrist
sänder efter de flyende israeliterna.
12:16 Men jorden hjälpte kvinnan, och den öppnade sin mun och svalde floden som
draken sprutade ur sin mun.
Jorden hjälpte kvinnan. Liksom Egyptens här, som förföljde Israel vid uttåget från
Egypten, gick under genom ett naturens under, så kommer även nu jorden genom ett
Guds under i naturen Israel till hjälp.
Den öppnade sin mun. Det har hänt förut att jorden öppnat sig och att fiender till Guds
utvalda har störtat levande ned i ”dödsriket” – jordens heta innandöme. Så gick det
för Koras upproriska hop. 4 Mos 16:29-35. Men här gäller det tydligen en hel armé
(vatten som en ström) som störtar ned i underjorden. Därefter upphör Antikrist att
förfölja Israel som sedan kunde leva ostört på platsen som Gud berett åt dem under 3½
års tid.
DRAKEN STRIDER MOT KVINNANS ANDRA BARN

12:17 Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra
barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.
Draken rasade mot kvinnan. Vid den sjunde basunen hade Satan blivit nedstörtad till
jorden vilket gjorde honom mycket vred. Förlusten av en stor armé vid för följelsen av
Israel gör Satan ännu mera vred. Antikrist kommer att operera i stor vrede emot allt vad
Gud och gudstroende heter. Fortsättning av den 41:a delsynen.
Satans nederlag:
• Förlorade striden i himlen.
• Misslyckades i att uppsluka gossebarnet.
• Förlorade en armé i förföljelsen av kvinnan.
Och gick bort för att strida mot hennes andra barn (1917: mot de övriga av hennes
säd). Eftersom kvinnan symboliserar Israel, så syftar ”hennes andra barn” på övriga
israeliter. Alla judar flyr inte ifrån Jerusalem, ej heller alla på den judiska landsbygden
flyr till öknen. En kvarleva finns som nu får gå igenom svåra tider. 2/3 av denna
kvarlämnade befolkning kommer att utrotas av Antikrist. Sak 13:8. Även judar i andra
länder, som ännu inte återvänt till Israel, kommer att få känna av Antikrists vrede och
så långt hans inflytande kan kan göra sig gällande kommer en världsvid förföljelse av
alla judar att pågå under Antikrists regim.
3
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Ämne 47: Tre och ett halvt år, kap 11A s252

De, som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd, syftar ej på kvinnans säd i betydelsen av att vara judar, utan är en beteckning för de kristna bekännarna. Det är de som
blivit frälsta och är på Kristus troende bland både judar och hedningar. Efter församlingens uppryckande kommer skaror av människor att bli frälsta över hela jorden. De
blir frälsta ut ur den stora bedrövelsen; en tid av svår förföljelse från Antikrist. Upp
7:14; 13:7; 20:4.
* Även efter att de 144 000 har blivit uppryckta som en förstlingsfrukt av Israel,
symboliserad av gossebarnet, kan fler judar av kvarlevan ta emot Kristus som sin
Messias mitt i vedermödan och bli frälsta (Jeshuah-troende). Tillsammans med skaror
av folk från alla länder och språk kan de (ha Jesu vittnesbörd och hålla Guds bud och)
vinna seger genom Lammets blod, sitt vittnesbörds ord och därigenom att de inte så
älskar sina liv att de drar sig undan döden.
* Att hålla Guds bud är inte enbart att hålla de moraliska buden, de tio Guds bud,
utan har en djupare mening. Jesus sade: ”Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina
bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som skall vara hos
er alltid: Sanningens ande." Joh 14:15-21. ”Detta är Guds verk (SFB: Guds gärning)
att ni tror på honom som han har sänt. Joh 6:29
Och har Jesu vittnesbörd. Enligt Upp 19:10 är Jesu vittnesbörd detsamma som profetians Ande, vilket är en av de många benämningarna på den helige Ande. Det var genom
Profetians Ande som de gamla profeterna fick sina budskap och det var genom att
människor drivna av den helige Ande skrev ned vad som ingavs dem av Gud, som hela
Bibeln har kommit till. 2 Pet 1:21. Detta betyder att Profetians ande är detsamma som
den helige Ande.
– Att ha eller äga Jesu vittnesbörd betyder att ha vittnesbördet av den helige Ande
(profetians ande) inom sig, ty den som tar emot Jesus som sin Frälsare får som en gåva
den helige Ande, som är ett inre vittnesbörd om frälsningen i Jesus Kristus. 1 Joh 5:10
Den helige Ande, profetians Ande, vittnar med vår ande om att
• vi är Guds barn. Rom 8:16
• Jesus är Guds son som har uppstått från de döda. 1 Joh 5:6-10, Rom 10:9-10
• vi har evigt liv i Guds son. Joh 5:11-13
* Varje människa som vänder sig till Kristus mitt i vedermödan, och åkallar hans
namn, skall bli frälst. Joel 2:28; Apg 2:20,21. Detta bevisar att den helige Ande aldrig
kommer att tagas bort från jorden. Sak 12:10-13:l; Joh 14:16
ÄMNE 60:

ANDEVÄRLDEN – DEN OSYNLIGA VÄRLDEN

”Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken.
Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas för Djävul och Satan,
han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades
ner med honom.” Upp 12:7, 9
Den osynliga kampen i andevärlden
Med andevärlden eller andarnas värld menas den skapelse och alla de andliga
varelser som finns i en värld, som är osynlig för oss. En av de viktigaste sakerna för att
kunna förstå Bibelns värld och verklighen fatta vad som händer på jorden, är att förstå
att det finns en verklig värld, som är osynlig för oss, där det pågår en kamp mellan
goda och onda makter, mellan ljus och mörker, mellan Gud och Satan. Många, kanske
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de flesta i vår s k upplysta tid, förnekar realiteten av andevärlden och Satans existens.
Detta är ett av de allra största misstag man gör i vår moderna tid.
Enligt Guds ord finns det nämligen en för oss människor osynlig andevärld, som
har två stora skilda delar, dels den himmelska världen och dels mörkrets värld, även
kallad den undre världen. Jesu egna ord beskriver hur verklig den onda världen är när
han kallar Paulus vid Damaskusvägen:
”Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du
har sett av mig och vad du kommer att få se i framtiden, då jag räddar dig undan ditt
eget folk och undan hedningarna. Till dem skall jag sända dig, för att du skall öpnna
deras ögon och vända dem från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud.
Genom tro på mig skall de vinna syndernas förlåtelse och få sin plats bland dem som
helgats.” Apg 26:16-18
Den himmelska världen
Bibeln lär om änglar med olika härlighet, styrka och makt, om tronänglar, serafer,
keruber, livsväsenden (zoa), ärkeänglar och vanliga änglar. Ärkeänglar synes vara ett
slags ”chefsänglar” (andefurstar) som behärskar hela länder och planeter.
”Ty i Honom (Kristus) skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt,
troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till
honom.” Kol 1:16
Endast två ärkeänglar (keruber) är nämnda vid namn
• Mikael, Israels skyddsängel. Dan 10:13,21,11:1,12:1; Upp 12:7-9
• Gabriel, som står inför Gud. Dan 8:16-19; 9:20-23;10:8-11:1; Luk 1:19, 26
• Keruber: 1 Mos 3:24
Bibeln talar om en fantastisk, men för oss osynlig skapelse med underbara varelser
som lever i en ljus och kärleksfull värld utan tillstymmelse av något ont. Det är en
värld av fullkomlig ordning och harmoni befolkad av myriader och åter myriader av
änglar. Det är också platsen för de heliga, för de människor som upplevat nåden till
frälsning genom Kristus Jesus. Beskrivningen i Hebreerbrevet talar för sig själv:
”Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska
Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda
som har sitt namn i himlen, ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de
rättfärdiga som har fullkomnats och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och
det renande blod som talar starkare än Abels.” Hebr 12: 22-24
Mörkrets värld
Men Bibeln talar också om en undre värld, en mörkrets onda värld, som behärskas
av en fallen ärkeängel, Lucifer, och de med honom fallna änglarna. Även den fallna
änglavärlden har tydligen en bestämd ordning med furstar och makthavare över sina
änglar och demoner.
Lucifer och de fallna änglarna
Enligt Jes 14:12-14 och Hes 28:11-17, så var Lucifer en mäktig ärkeängel (en
kerub) i Guds tjänst med många änglar under sig. Hans namn, Lucifer, betydde ”Morgonens son”. Men han blev högmodig i prakt och makt och gjorde uppror emot Gud
för att själv inta den Högstes plats. Följden blev att han blev nedkastad till jordens
lägre rymder och han har alltsedan dess försökt att bekämpa Gud och fördärva Guds
skapelse och i synnerhet människan som Guds avbild.
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Bibeln talar mycket tydligt om existensen av den onda andevärlden:
Jesus sade: ”Jag säger inte mycket mer till er (lärjungarna), ty nu kommer världens
härskare (SFB: denna världens furste). Han har ingen makt över mig.” Joh 14:30.
”...och ni lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är
verksam i olydnadens människor.” Ef 2:2
”Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna,
mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andemakter i
himlarymderna.” Ef 6:12
”Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld.” 1 Joh 5:19.
Dessa bibelverser talar sitt tydliga språk om en personlig Djävul med många änglar under sig, som är avdelade i härskaror med sina härskare, herrar och befälhavare i
mörkrets värld genom vilka de förför hela världen och håller den i sitt våld. Satan har
en mängd andefurstar och makter – änglar och demoner i andevärlden till sin tjänst.
Då Satan gjorde uppror emot Gud följde tydligen en stor del av de änglar, som var
under honom, med honom i upproret och i fallet. Dessa verkar nu i mörkrets och
ondskans andevärld och deras stora, onda begär består i att på allt sätt förstöra Guds
skapese och Guds avbild i människan.
Antalet med Satan fallna änglar är ej direkt angivet i Bibeln, men beskrivningen
av draken (Satan) i Upp 12:4, att han med sin stjärt svepte med sig en tredjedel av
stjärnorna på himlen och slungade dem ned till jorden, har tolkats som att en tredjedel
av himlens änglavärld följde honom i fallet.
En del av dessa fallna änglar är bundna med "eviga bojor i mörkrets hålor i avgrunden fram till domens dag". 2 Pet 2:14. Många av de fallna änglarna är fortfarande
lösa och utför sitt destruktiva arbete i mörkret med förförelse av hela världen. De har
sina för oss osynliga boningar i lufthimlen runt jorden, varifrån de verkar. Ef 2:2
Skillnaden mellan fallna änglar och demoner
Satan och de fallna änglarna har demoner i sin tjänst. Dessa varelser är kroppslösa
andar, som till skillnad från de fallna änglarna kan besätta människor. Dessa orena och
onda andar, som de också kallas, utövar ett enormt stort inflytande på hela mänskligheten. De är onda individer med kunskap (Matt 8:29). De har falska lärosystem och
uttrycksförmåga (1 Tim 4:1), känslor (Apg 8:7) och önskningar (Mark 5:1-18). De kan
utföra magi (Matt 12:22), vara orsaken till blindhet (Matt 12:22), dövhet (Mark 9:25)
och många andra sjukdomar (Matt 15:22). De är alltigenom onda och behärskas av
orena lustar (Joh 8:44), lögn (1 Kung 22:21,22) och hat, avundsjuka och falskhet.
Tusentals av dessa demoner kan bo i en enda människas ande samtidigt. Matt 5:9
Demoner kan besätta människor, men besättelse av onda andar och att enbart vara
under inflytande av onda andar är två skilda saker. (Matt 4:23-24; Apg 16:21-23).
Världens opånyttfödda människor behärskas ovetande mer eller mindre av de fallna
änglarna och demonerna. Ef 2:1-2
De pånyttfödda människor som har den helige Andes inneboende, kan övervinna
inflytandet från den onda andevärlden genom ett liv efter Guds ord och genom att i
bön ikläda sig Guds vapenrustning. Ef 6:10-18
Striden i andevärlden
Även om den onda andevärlden är en otäck verklighet av stora mått samt att det
ständigt pågår en strid om varje människosjäl mellan Gud och Satan, så säger Jesus att
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Guds barn, de som tagit emot nåden och frälsningen i Kristus, inte skall frukta för de
onda andarna.
”Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot
fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er. Men gläd er inte över att andarna
lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen.” Luk 10:19-20
”Var vid gott mod, jag har övervunnit världen.” Joh 16:33
Ljusets och änglarnas värld är större än mörkrets och de fallna änglarnas. Guds
makt är större än all Satans makt. ”De som är med oss är fler än de som är emot oss”,
utbrast Elisa till sin tjänare, då Gud öppnade hans ögon så att han fick se att mellan
dem och fienden fanns en ofantlig änglarhär av vagnar och hästar i eld. 2 Kung 6:1517. Med en enda ängel slog Herren hela den assyriska hären på 185 tusen man då de
smädade Israels Helige vid belägringen av Jerusalem.
”Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av
frälsningen?” Hebr 1:14. Av detta bibelord kan man sluta sig till att varje kristen har
änglar till sin tjänst. Det är en fascinerande tanke att vi är omgivna av dessa älskliga,
men för oss osynliga ljusgestalter, som på allt sätt vill hjälpa och skydda oss. Förmodligen är de i en ständig strid med mörkrets änglar och demoner för att dessa ej skall
skada dem, som har anförtrott sina liv åt Herren. Även när det gäller barnen, säger Jesus
uttryckligen att deras änglar ständigt ser den himmelske faderns ansikte.
Vad som framförallt gör oss till personliga segervinnare i den andliga striden är att
Gud har sänt oss Hjälparen, den helige Ande, som bor i oss, och som på allt sätt
uppehåller och hjälper oss andligen. Därför kan den kristne, trots mörkret runt omkring i världen, leva i glädje, tacksägelse och seger, ty Herren har givit oss mäktiga
tillgångar som gör oss till glada och segervissa kristna. ”...ty han som är i er är större
än han som är i världen.” 1 Joh 4:4
ÄMNE 61: SEGERVINNARNAS VAPENRUSTNING

Guds rustning.”Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er
Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte
mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna,
mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.
Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och
stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett
bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten
att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni
få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje
stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Ef
6:10-18
Andens frukt. ”Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.”
Joh 15:8. ”Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet.” Gal 5:22 1917
Andens frukt i praktiken. ”Håll fred med alla människor så långt det är möjligt
och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha
sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den. Men om din
fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då
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samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan
besegra det onda med det goda.” Rom 12:1-21
AMNE 62:

PROFETIOR OM ISRAELS ROLL (FLYKT) I ÄNDENS TID

Profetior som visar att Solkvinnan, hennes födslovånda, förföljelse, flykt ut i öknen och beskydd, handlar om Israel.
12:6 Och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt, så att
hon skall bli livnärd i tolvhundrasextio dagar.
12:13 Och när draken såg att han hade störtats ned på jorden, började han
förfölja kvinnan som hade fött sin son.
12:14 Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga
ut i öknen, till den plats där hon blir livnärd en tid och två tider och en halv tid, långt
borta från ormen.
12:15 Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod för att
strömmen skulle föra bort henne.
1. En profetia om skydd för Israel i Moabs land:
Under de sista 3½ åren av denna tidsålder kommer Antikrist att bryta förbundet
med Israel och intaga Jerusalem och sätta sin tron och sin bild i Guds tempel. Troligen
kommer större delen av kvarlevan av Israel att kunna fly till bergsöknen (Moabs och
Edoms land = nuvarande Jordan) och där bli gömda tills förtryckaren försvinner.
”Skydda de fördrivna (Israel), röj inte de flyende. Låt mina fördrivna finna härbärge
hos dig, Moab. Var ett beskärm emot fördärvaren (Antikrist) till dess utpressaren ej
mer är till och fördärvet får en ände och förbrytaren försvinner bort ur landet.” Jes
16:3-4.
Att denna profetia om Moab som beskyddare för Israel, när de måste fly för Antikrist, gäller ändens tid klarläggs i nästa vers, som handlar om Kristi återkomst och
återupprättelse av Israel.
”Och i mildhet skall tronen bli befäst; och på den skall sitta trygg (i sanning) i
Davids hydda (tabernakel) en furste (Kristus), som far efter vad rätt är och främjar
rättfärdighet.” Jes 16:5
* Moab är avkomlingar till till Abrahams brorson Lot.
• En profetia om jubel bland klippornas invånare när Herren drager ut som en
hjälte för att strida emot deras fiender:
”Stäm upp, du öken med dina städer, och ni byar där Kedar bor. Jubla, ni klippornas invånare, ropa från bergens toppar... Herren drar ut som en hjälte... Han uppger
ett härskri, han ropar högt och visar sin makt mot sina fiender.” Jes 42:11-13
Då Jesus kommer tillbaka och israelerna, som då är i klippöknen, får se honom
komma i stor makt och härlighet som deras befriare, ska de jubla och ropa av glädje
från bergens toppar.
• En fast tillflyktsort i Edoms land för Israel.
”Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner, dit de kunde församla sig för att
undfly bågen. Sela.” (Antikrist = ryttaren med bågen) Ps 60:6
”Vem skall föra mig till den fasta staden (Sela eller Petra), vem leder mig till
Edom?” Ps 108:11
Dessa bibelställen innehåller samma profetia om att Herren skall frälsa sitt folk
undan Antikrist och leda dem till en fast tillflyktsort i Edoms land.
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* Edom är ättlingar till Jakobs bror Esau. De var en gång bittra fiender men blev
försonade med varandra då Jakob återvände till Kanaan.
• Profetior om Israels församlande:
”Och med stark hand och uträckt arm och utgjuten förtörnelse skall jag församla
er från de länder i vilka ni är förskingrade.”*
”Och jag skall föra er in i Folkens öken, och där skall jag gå till rätta med eder,
ansikte mot ansikte.” Hes 20:34-35, B82**
* Länder är i pluralis och syftar därför inte på den första fångenskapen, som gällde
ett land, nämligen Babylonien, utan till alla de länder de fördes till i den andra fångenskapen efter Jerusalems förstörelse år 70 och Israels upphörande som nation år 135.
** Folkens öken syftar både på Isaels förskingring bland folken (diasporan) och på
den plats i öknen dit Israel flyr efter Antikrists anfall där de vid slutet av vedermödan
får se Kristus, ansikte mot ansikte, och då de skall ”se upp till honom de har stungit”.
• Daniels profetia om Edom och Moab, nuvarande Jordanien
”Han (Antikrist) skall också falla in i ’det härliga landet’, och många andra
länder skall bli hemsökta. Men dessa tre skall komma undan hans hand: Edom och
Moab och huvuddelen av Ammons barn.” Dan 11:41
Daniels profetia förutsäger att Israel (det härliga landet) skall intagas av Antikrist
tillika med många andra länder, men att Edom och Moab (Jordanien), skall undkomma, ty detta ökenland är en beredd plats dit kvarlevan av Israel kan fly undan
Antikrist.
* Att dess gamla namn, Edom, Moab och Ammon används i profetior som gäller
ändens tid, beror på att profeten inte hade några andra namn än dessa för att namnge
det område där Israel skulle finna en tillflyktsort undan Antikrist.
• Hoseas profetior om en uppgörelse i öknen
”Se, därför vill jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till
henne.” Hosea 2:14.
”Och båge och svärd och allt vad till kriget hör skall jag bryta sönder och skaffa
bort ur landet och låta dem bo där i trygghet.” Hosea 2:18
”Och jag skall trolova mig med dig till evig tid...” Hosea 2:19
Hosea-profetiorna talar om att den slutliga uppgörelsen för Israel, innan fridsriket
börjar, blir ute i öknen där Herren skall tala ljuvligt till dem.
• Jesu profetia om Israels flykt till öknen:
”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 bo i Judeen fly upp i
bergen.” Matt 24:15,16; Dan 9:27; 11:31; 12:11
”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; Dan 12:1
”Strax efter den tidens lidanden... Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och härlighet.” Matt 24:29, 30
Jesus förutsäger här att när Antikrist intar Jerusalem och sätter sin bildstod i templet
och föregiver sig vara Gud (den vanhelgande skändligheten 2 Thess 2:4), då skall
kvarlevan av Israel fly till bergen (bergsöknen i Jordanien). Att detta gäller ändens tid
framgår tydligt av att Kristi återkomst skall ske ”strax efter den tidens vedermöda.”
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