Uppenbarelseboken kapitel 16
Den femte visionen
Om vredesskålarna med 13 delsyner i kapitel 15 - 17

DE SJU VREDESSKÅLARNA
TEXTKOMMENTARER
DE SJU VREDESSKÅLARNA TÖMS ÖVER JORDEN

Upp 16:1 Och jag hörde en stark röst ur templet som sade till de sju änglarna: ”Gå ut
och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden.”
En stark röst ur templet. Den 30:e rösten som Johannes hörde. Ängel (änglar) nr 41.
Vredesskålarnas domar har likheter med domarna över Egypten på Mose tid. De
domarna var begränsade och kom aldrig över landsdelen Gosen där israeliterna bodde.
Det finns flera indikationer på att även vredesskålarnas domar är begränsade till Antikrists rike.1
Enligt flera klara bibelutsagor skall församlingen ej vara med i vredesdomen:
• Som på Noas och Lots tid. De blev räddade först. Matt 24:37
• Som för Israeliterna i landet Gosen. 2 Mos 8:22-23; 9:26
• Göm dig i dina kamrar till dess vreden gått förbi. Jes 26:20
• Han skall frälsa oss undan den kommande vredesdomen. 1 Thess 1:102
* Frågan varför vredesdomarna skulle bli begränsade till det gamla Roms domäner
kanske har sitt svar i att det var under Roms jurisdiktion som Jesus, Livets Furste, blev
korsfäst. Liksom straffet kom över judarna därför att de överlämnade Jesus till Pilatus
för att dömas till döden och ropade ”Låt hans blod komma över oss och våra barn”, så
kommer straffet över romarriket (även i ändens tid) därför att de liksom judarna valde
en Barabas (Antikrist) men förkastade Kristus.
DEN FÖRSTA VREDESSKÅLEN

Odjursdyrkarna får bölder
16:2 Den förste gick bort och tömde sin skål över jorden. Och det slog upp onda och
svåra bölder på de människor som bar odjurets märke och tillbad dess bild.
Den 56:e synen. Den första vredesskålen som töms över jorden är en begränsad
dom och drabbade endast dem som tillbad odjuret och bar dess märke.
DEN ANDRA VREDESSKÅLEN

Havet blir till blod
16:3 Den andre tömde sin skål över havet. Och havet blev till blod som från en död,
och allt liv dog, allt levande i havet.
Gr thalassa = hav, sjö. I grundtexten är det hav i singular form och gäller ett hav
och inte haven. Det är därför troligt att det gäller Medelhavet, som är ett innanhav
inom gamla Rom, Antikrists rike. Den 57:e synen.
– Vid den andra domsbasunen drabbades en tredjedel av havet som förvandlades
till blod och en tredjedel av allt levande i havet dog. Vid den andra vredesskålen då
även vattnet förvandlas till blod dör allt levande i havet.
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– Vi har redan flera insjöar som är döda på grund av giftutsläpp från industrin och
på grund av giftig algblomning. Men här gäller det havet. Skulle det gälla alla
världshaven skulle det innebära en enorm katastrof. Miljoner människor som lever av
fiske skulle bli utan mat. Om vattnet blir som en död mans blod betyder det även att
det kommer att bli en outhärdlig stank från havet.
* Eller är det den röda och giftiga algblomningen som pga de näringsrika utsläppen
i haven får en sådan abnorm tillväxt att den tar död på allt levande och ger havet dess
röda färg?
DEN TREDJE VREDESSKÅLEN

Floderna förvandlas till blod
16:4 Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna. Och vattnet blev till
blod.
Den 58:e synen. Det är från floderna och vattenkällor som människor får sitt absolut
oumbärliga dricksvatten. När dessa blir förgiftade och även grundvattnet förstörs då
innebär det en förödande katastrof. Ingenting nämns om vilken omfattning
förgiftningen har; ej heller om hur länge den varar. Det är knappast tänkbart att denna
förstörelse av dricksvattnet, floderna och vattentäkterna skulle gälla hela världen, ty
då skulle det innebära mänsklighetens utplåning på några dagar. Om den vredesskålen
gäller Antikrists rike så blir han beroende av andra länders snabba hjälp av dricksvatten
för att inte allt liv skall dö av törst inom detta område.
Frågan finns alltid om människorna själva medverkar till dessa domar genom
miljöförstöring och på grund av befolkningsexplosionen. Men det finns flera indikationer i framställningen i Uppenbarelseboken om att dessa domshandlingar är direkt
sända av Gud och kommer under en relativt kort tid i följd i slutet av vedermödan:
• Det är människan själv som bidrager till denna förstörelse av skapelsen under en
lång tid, men detta kulminerar i en större skala i och med vredesskålarna. 2
• Enligt Uppenbarelsebokens tidsschema skall vredesskålarna tömmas under de
sista 3½ åren av denna tidsålder och utgör själva slutfasen av vedermödans tid.
RÄTTFÄRDIGA DOMAR

16:5 Och jag hörde vattnens ängel säga: ”Rättfärdig är du som är och som var, du
helige som har fällt denna dom.
16:6 De har utgjutit heliga mäns och profeters blod, och därför har du gett dem blod
att dricka. Det har de förtjänat.”
Jag hörde vattnens ängel säga. Den 31:a rösten. Uttrycket "vattnens ängel" kan syfta
på den ängel som skulle tömma Guds vredesskål över dricksvattnen. En annan förklaring till uttrycket är att judisk tradition hade den föreställningen att olika änglar hade
hand om elementen och väderleken. Vi har alldeles för litet kännedom om änglarnas
uppgifter i uppehållandet av skapelsen för att få en bestämd uppfattning om detta.
Rättfärdig är du som är och som var. Guds eviga väsen presenteras ofta med orden
"den som är" (nuet) "och som var" (historiens Gud) "och som kommer" (framtidens
Gud). I denna presentation har ’den som kommer’ utelämnats och ersatts med "du
helige", vilket ger den reflektionen att ändens tid nu är inne och att fulländningen och
alltings fullbordan nu har kommit.
Profeters blod. Uttrycket profet användes numera ej ofta bland de kristna, men det är
2

App 18: Tidens tecken – miljöfrågorna i ett bibliskt perspektiv s639
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en beteckning för andliga ledare och som sådana blir de särskilt utsatta för förföljelse.
Det har de förtjänat. Ängeln deklarerade att straffet var i full överenstämmelse med
de hemska gärningar som hade begåtts. Gud handlade rättfärdigt och inte för att hämnas eller av illvilja. De hade förtjänat straffet att få blod att dricka som gav dem en
ohygglig påminnelse om allt det blod som de hade utgjutit i förföljelse av de kristna
under Antikrists ledarskap. Det var en dom som bekräftar lagen om sådd och skörd.
16:7 Och jag hörde altaret säga: ”Ja, Herre Gud, allhärskare, sanna och rättfärdiga
är dina domar.”
Och jag hörde altaret säga. Den 32:a rösten. Att altaret talade är ett allegoriskt uttryck som syftar på alla martyrerna som är under altaret enligt femte inseglet. De hade
ropat på en rättfärdig vedergällning och dom för dem som utgjutit deras blod. Upp
6:9-11
Altaret som här åsyftas måste vara brännoffersaltaret. Det stod på förgården i det
jordiska templet. Det har sin motsvarighet i Paradiset, där de frälstas själar och även
martyrerna samlas i väntan på uppståndelsen av sina jordiska kroppar. Vid det jordiska
brännoffersaltaret av koppar, som hade sin förebild i det himmelska, var tjänsten vid
altaret alltid i förbindelse med dom.
• Koppar = en symbol för dom.
• Silver = symbolen för försoning. Försoningspenningen var av silver.
• Guld = symbolen för det gudomliga, förhärligandet.
– Vid kopparaltaret fick många oskyldiga djur dö en ställföreträdande död för att
försona folkets synder. Kopparaltaret har sin fullkomning i korset där domen gick över
Kristus som ”är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för
hela världens”. 1 Joh 2:2 SFB
Ja, Herre Gud, allhärskare. Gr = panto-krator: allsmäktig (pas = all, krateo = ha
makt). Allhärskare är en ny svensk översättning i B2000. Det grekiska ordet "pantokrator" har alltid översatts med "allsmäktig" i såväl svenska som engelska (almighty)
översättningar . Orden har olika innebörd: Allhärskare = att härska över alla har ett
drag av despotism. Allsmäktig = att ha all makt, men han behöver ej nödvändigtsvis
bruka den.3 ”Herren – en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet
och trofasthet." 2 Mos 34:5
DEN FJÄRDE VREDESSKÅLEN

Glödande hetta från solen
16:8 Den fjärde tömde sin skål över solen. Och solen fick rätt att sveda människorna
med eld.
Över solen. Den 59:e synen. Jesus sade att tecken skall ske i solen och i månen, och
stjärnorna (meteorerna) skall falla. Vid fjärde basunen förmörkades solen, men vid den
fjärde vredesskålen blir solen "glödhet" och sveder människorna.
Och solen fick rätt. B2000 översättningen "rätt" (1917: makt) finns ej i den grekiska
grundtexten där det står "fick" eller "blev given". Uttrycket är naturligtsvis en metafor
eftersom solen ej har några personliga egenskaper. Det är först när Gud så bestämmer
som solen blir en plåga för människorna.

3
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Ämne 55: Är Gud allsmäktig? kap 11B s270

MÄNNISKORNA VILL INTE OMVÄNDA SIG

16:9 Och de sveddes i stark hetta, och de hädade Gud som hade makt över dessa
plågor och ville inte omvända sig och ge honom hyllning.
De sveddes i stark hetta. Forskarna har på senare tid uppmärksammat två skeenden
som kan öka den globala temperaturen och den farliga strålningen på jorden.
• Den så kallade växthuseffekten, som kommer som en följd av den stora
förbränningen av skogar och fossila bränslen på jorden. Detta orsakar att
koldioxidgasen i atmosfären ökar kraftigt och bildar ett slags osynligt täcke över
jorden under vilket temperaturen stiger. Vetenskapsmän över hela världen studerar
denna effekt och varnar för den.
• Förstörelsen av ozonlagret i den högre stratosfären främst genom användning av
freongaser. Den är en lätt gas som stiger upp i ozonskiktet över jorden och bildlikt
talat äter upp det och förtunnar de mot de farliga ultravioletta strålarna så kallade uljuset, det skyddande ozonskiktet. Forskarna varnar för att om ozonskiktet förstörs
kommer den ultravioletta strålningen att öka, solen kommer att bli hetare och riskerna
för cancer kommer att öka katastrofalt.
* Men även om det finns "människogjorda" straffdomar av det här slaget, ger en
rättfram bibeltolkning den framställningen att straffdomen med Guds vredesskål över
solen sker under en relativt kort tid i avslutningen av denna tidsålder.
* Plågorna kan i en viss utsträckning ha funnits länge men kulminerar i avslutningen
av vedermödans och vredens tid.
Och de hädade Gud som hade makt över dessa plågor. Den 33:e rösten. Vreden är
inte en "tillfälligheternas utveckling" eller "människogjorda plågor" eller ett verk av
Satan. Det är ej heller naturen själv, i detta fall solen, som "slår tillbaka". Enligt Bibeln
är det Gud som har makten och som styr det hela.
Ville inte omvända sig och ge honom sin hyllning. Det framkommer här tydligt att
Guds avsikt med dessa plågor är att människorna skulle omvända sig. Herren kallar
människan genom att på många sätt visa sin kärlek och godhet. Han visar nåd och
barmhärtighet under en lång tid och med stort tålamod. Detta gäller för enskilda
individer, men också för hela folk och även för mänskligheten i dess helhet. Herrens
avsikt är att föra så många som möjligt till bättring och frälsning. Då han ej lyckas på
annat sätt tar han till slut i med "hårda tag". Vid tidigare tillfällen hade straffdomarna
fått människor att tänka om och vänt om till Gud och gett honom sin hyllning. Upp
11:13. Men nu synes människorna så förhärdade att de bara hädade Gud.
DEN FEMTE VREDESSKÅLEN

Mörker över Antikrists tron
16:10 Den femte tömde sin skål över odjurets tron. Och dess rike lades i mörker, och
människorna bet sönder tungan av smärta
16:11 och hädade himlens Gud för sina smärtor och sina bölder och vände inte om
från sina gärningar.
Över odjurets tron. Den 60:e synen. Fortsättning av den 33:e rösten. Hitintills har
Antikrist fått härska och tyrannisera ganska obehindrat. Men nu ingriper Herren mot
hans hänsynslösa framfart och själva centrum för hans regim drabbas av Guds vrede.
Vad det i detalj innebär är ej angivet.
– Liksom Hitler på sin tid gick ifrån seger till seger och intog och tyranniserade
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rike efter rike, så kommer Antikrist att dra ut som en segrare för att segra. Men liksom
Hitler blev stoppad av de extremt kalla vintrarna i sitt fältslag mot Sovjet, så kommer
Herren också att gripa in mot Antikrist när tiden är inne. Herren kommer att rikta
motdraget först mot hans tron, som han fått av draken (Satan). Innebär mörkret att det
uppstår förvirring och inre stridigheter i ledningen?
* Antikrists tron kommer då mest sannolikt att vara belägen i Jerusalem. "Och sitt
palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg.” Dan 11:45
– Det kommer att vara den stad som kommer att bli mest åtråvärd av miljoner
människor i länderna runt omkring Israel. Jerusalem skall förtrampas av hedningarna
de sista 3½ åren. Upp 11:1-2. Antikrist skall avskaffa de dagliga offren och ta sitt säte
(sin tron) i Guds tempel och fordra tillbedjan. Där Antikrist blir tillbedd har han även
sin tron, åtminstone andligt sett.
Dess rike. Här anges tydligt att det endast är Antikrists rike som blir föremål för den
femte vredesskålen. Detta ger även en antydan om att Antikrists rike är ett begränsat
territorium, visserligen ett världsrike, men ändå ett rike bland andra riken. Enligt
Danielsprofetiorna omfattas hans rike av "10-hornsunionen", dvs, det gamla romarrikets
område och det gamla grekiska imperiet – leopardens rike. Det är de 10 tårna på
Nebukadnessars "historiska bildstod" som drabbas av stenen utifrån (Kristus) och som
kommer att krossa detta rike.
– Vredesskålarna berör endast då levande människor. Guds slutliga vrede kommer
då Herren skall döma alla vid den yttersta domen. Vredesskålarna ser ut att vara
begränsade till Antikrists rike:
• Första skålen drabbar endast dem som har odjurets märke och tillber dess bild.
• Andra skålen drabbar ”havet” och ej alla haven, vilket ger en antydan om att det
gäller Medelhavet som då är ett innanhav i Antikrists rike.
• Den femte skålen kommer över Antikrists rike och hans tron.
• Den sjätte skålen gäller floden Eufrat som ligger inom Antikrists område.
• Den sjunde skålen med den stora jordbävningen drabbar särskilt Babylon som är
inom Antikrists område.
* Att vredesskålarna är särskilt riktade mot Antikrist, hans rike och hans tillbedjan,
är ur "rättssynpunkt" helt logiskt, eftersom det är där som det onda tar överhanden
genom den "laglöses, fördärvets sons" terrorregim och som skapar en nödtid vars like
jorden aldrig har skådat.
* Vredsskålarna är begränsade till både tid och rum och har som syfte dels att så
många människor som möjligt skulle göra bättring och omvända sig och dels för att
jorden genom vredesdomarna renas såsom en förberedelse för fridsriket. Bölderna får
mogna och sedan opereras de bort.
Lades i mörker. En bokstavlig uppfyllelse skulle vara en första rangens naturkatastrof. Följande teorier är möjliga:
• Kärnkraftsolyckor genom sabotage, som slår ut all el-försörjning en längre tid.
• Ett övernaturligt mörker liknande det som kom över Egypten, som var så "tjockt"
att ingen kunde se den andre eller röra sig från sin plats i tre dagar. 2 Mos 10:21
• Att "mörkret" är en metafor för förvirring och sabotage i antikristsregimens ledning.
Eller att Antikrist själv får utbrott av sinnesrubbning och psykisk obalans som gör
honom tillfälligt vansinnig (liksom Nebukadnessar).
Sina smärtor och sina bölder. Människorna inom Antikrists rike dras ännu med sina
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bölder från den första vredesskålen. Förmodligen har de även sviter av brännskadorna
av det abnorma solljuset och det förgiftade dricksvattnet som tillsammans med ”mörkret” gör att de biter sönder sin tungor i ilska och smärta och hädar Gud.
Och hädade himlens Gud... och vände inte om från sina gärningar. Enligt Bibeln
kommer ändens tid att likna den före Noafloden och lik den på Sodoms och Gomorras
tid som kännetecknades av våld, otukt, våldtäkter, utbredd homosexualitet och förförelse av barn och ungdom.
I ändens tid kommer dessa synder att alltmer tilltaga så att den stora massan av
människorna lever ett dåligt liv. Trots Guds upprepade varningar genom de två vittnena,
de 144-tusens vittnesbörd före himmelsfärden, och genom de predikande änglarna, så
förhärdar de sig alltmer och blir ännu mera utmanande i sina hädelser mot himlens
Gud. Istället för någon tanke på omvändelse blir de alltmer hemfallna åt Satansdyrkan,
drogmissbruk, dyrkan av andar och dyrkan av Antikrist.
DEN SJÄTTE VREDESSKÅLEN

Eufrat torkar ut
16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat. Och dess vatten torkade
bort så att vägen öppnades för konungarna från Östern.
Över den stora floden Eufrat. Den 61:a synen. Gränsen för gamla Roms område gick
vid floden Eufrat. Eufrat med bifloder bildar ett stort deltalågland med svårframkomliga
träskmarker.
Och dess vatten torkade bort så att vägen öppnades för konungarna från Östern.

TOLKNINGAR:

• En bokstavlig uppfyllelse av profetian är helt möjlig om allt regn i bergstrakterna
där Eufrat får sitt mesta tillflöde helt upphör under en längre tid. Då skulle inte bara
floden utan även dess deltaland torka ut. Därigenom skulle vägen för krigshärar med
tunga moderna vapen bokstavligen öppnas och kunna forsera dessa mycket
svårframkomliga områden. Det är just detta träskartade deltaland som gjorde kriget
mellan Irak och Iran så långdraget. Ingetdera av länderna kunde nämligen ta sig fram
i dessa områden med tunga vapen. Även vanlig terräng som utsätts för långvariga regn
blir helt omöjliga att forcera med tanks och tunga vapen, vilket även Hitler fick inse,
varför han måste uppskjuta marschen till Paris fram till våren l940 på grund av de stora
höstregnen l939.
* Konungarna från Östern. Danielsboken profeterar om att Antikrist i slutskedet av
sin regering blir anfallen av fiender från öster och norr (Dan 11:44), vilket gör att han
”drager ut mot dem i stor vrede för att förgöra många och ge dem tillspillo”. Dessa
"kungar" besegras av Antikrist och hans armeer och han gör dem underdåniga så att de
får göra gemensam sak med honom i att anfalla Israel, som under fristen, som Antikrists
strid med Österns konungar skapade, har återintagit Jerusalem.
• Att Eufrat står som en symbol för världens största oljefält som ligger i dess närhet.
Om oljan "torkar ut", det vill säga att utvinningen av någon anledning stängs av, kan
det föranleda att sådana oljeberoende länder i öster som Japan, Korea, Indien, Pakistan
och inte minst Kina (konungarna från Östern) angriper oljestaterna.
• Vid sjätte basunen lösgjordes fyra sataniska änglar som var bundna vid floden
Eufrat där avgrundens brunn var belägen. Upp 9:11. Det var vid Eufrat som Satan
frestade de första människorna till avfall från Gud och det var där som Nimrod senare
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byggde det första våldsriket på jorden och det var där som människorna i uppror mot
Gud byggde Babels torn och startade en ceremoniell avgudadyrkan och astrologisk
stjärnkult i avfall från sin Skapare. Detta gör Eufrat till ett slags symbol för ondskans
ursprung i världen som likt en flod har vällt ut över världen vars sista barriär mot
ondskan nu tages bort (torkar ut) för det sista stora slaget vid Harmagedon.
• En historisk tolkning går ut på att romarrikets gräns österut gick vid den stora
floden Eufrat och att det bortom denna gräns fanns mäktiga fiender till Rom såsom
parterna och mongolerna. Att Eufrat "torkades ut" uppfattas då som att när romarna ej
längre var i stånd att hålla sin gräns vid Eufrat, att dessa "Österns konungar" med
horder av kavallerister med svängande svärd blev den yttersta orsaken till Roms fall
(Östrom).
* En utsträckning av denna historiska tolkning är att kejsar Nero skall återuppstå
och gå i spetsen för dessa fiendehärar från Östern och intaga Rom på nytt i ändens tid.
DEN SATANISKA TREENIGHETEN SPYR UT PADDOR

Den sataniska 3-enigheten spyr ut paddor som förvillar världens ledare
16:13 Och jag såg att ur drakens mun och ur odjurets mun och ur den falske profetens
mun kom det tre orena andar som var lika paddor.
Och jag såg. Den 62:a synen.
Draken, odjuret och den falske profeten är en manifestation av den sataniska treenigheten.4
Den falske profeten nämns här för första gången vid detta namn men är utan tvekan
”det andra odjuret” i Upp 13:11 även kallat ”lamm-odjuret” eftersom det ser ut som ett
lamm men talar som en drake och är en träffande bild på falskhet. Antikrist och den
falske profeten agerar tillsammans fram till sin undergång vid Harmagedon.
Mun. Gr stomatos. I grekiska grundtexten användes samma ord för mun (stomatos)
också för draken och odjuret även om vi i svenskan hellre använder ordet gap för ett
djur. Man kan berättigat undra var ”munnen” sitter på ett odjur med sju huvuden.
* Eftersom vad en människa säger är helt avgörande i alla sammanhang, blir
"munnen" ett symboliskt redskap för deras enorma inflytande och förvillelse av
människorna i ändens tid. Hela den sataniska treenighetens manifestation av makt,
upphöjelse och framgång, trots att deras idelogi bygger på lögn och falskhet, har sin
grund i deras skickliga propaganda och intellektuella marknadsföring av deras
ideer."Munnen" – propagandaministeriet kommer att fira triumfer som aldrig förr.
”Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken
och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet
– de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde räddat dem. Därför
låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen.” 2 Thess 2:9-10
Tre orena andar. Bakom allt detta inflytande av förvillelse, falskhet och ren lögn står
draken, Satan själv, som är lögnens fader. Joh 8:44. Han har gett all sin makt till
Antikrist och liksom den falske profeten är de helt under Satans inflytande och kontroll. Aktiviteten från den onda andevärlden kommer att vara mycket intensiv i slutskedet av Satans välde på jorden.
Som paddor, en symbol på orenhet som ger äckliga associationer. De är slemmiga och
hala liksom lögnen och de drar med sig gyttja och stank. De är särskilt aktiva i skydd
av mörkret då deras högljudda kväkande inte lämnar någon ifred.
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Tre paddor kommer ut från den sataniska treenigheten
– Och jag såg att ur drakens mun och ur odjurets mun och ur den falske
profetens mun kom det tre orena andar som var lika paddor.
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DEMONANDAR SOM KAN GÖRA TECKEN

16:14 De är demonandar och kan göra tecken, och de gick ut till kungarna i hela
världen för att samla dem till striden på Guds, allhärskarens, stora dag.
De är demonandar. Gr diamonion (diamon) = ande, djävul. Demoner är till skillnad
från fallna änglar andar utan någon kropp (eng spirits of devils), som inte ser ut att
kunna operera i den materiella världen utan genom att besätta människor eller djur.
Demoner är intelligenta väsen med övernaturlig kraft. De kan tala, strida, ljuga, orsaka
sjukdomar och förleda människor. En människa kan bli besatt av flera demoner, ja,
legioner av demoner kan rymmas i en enda människa. Luk 8:26-23; Apg 16:16-19
* Satan har en gång varit skapad som en härlig kerub, men avföll och drog många
andra änglar med sig i sitt fall. De fallna änglarna har en egen andekropp och de kan ej
besätta andra varelser vilket demonerna kan. Det är oklart hur demonerna kommit till,
men teorin finns om att de är ett slags "djävulens barn". Att demonandarna kom från
deras mun visar att både Antikrist och den falske profeten är besatta av dessa andar. 5
Och kan göra tecken. Eftersom demonerna inte har någon egen kropp är det först när
de besätter människor som de kan göra dessa tecken genom dem de besätter. Genom
satanstillbedjan och tillbedjan av Antikrist öppnar sig världens kungar för besättelse
av dessa padd-andar.
* Johannes såg tre padd-andar, en från var och en av den sataniska treenigheten,
men de kan säkert åtföljas av många fler. Det är en kuslig tanke att ”kungarna” i hela
världen kommer att bli besatta av orena lögn-demoner som styr härar från hela världen
till Harmagedon. För att ett sådant samförstånd och en sådan enhet i fientligheten mot
Israel skall kunna manifesteras, bland ledarna i världen, blir de själva först grundligt
lurade av de tecken som de får se, och i sin tur förvillar de sedan folken de har under sig
genom de tecken som demonerna utför genom dem.
* Eftersom vreden över Antikrists rike har stora likheter med vreden över faraos
Egypten då hela landet, utom Gosen där Israeliterna bodde, översvämmades av paddor, skall på liknande sätt Antikrists rike översvämmas av en oändlig ström av orena
paddandar. Liksom de, som hade Guds insegel (den helige Ande), var skyddade mot
insegel-domarna och domsbasunerna, så blir även de frälsta skyddade från dessa demoners inflytande genom den helige Andes hjälp.
Och de gick ut till kungarna i hela världen. Uttrycket ger en tydlig upplysning om
att Antikrist ej härskar över hela världen men kommer att med demonernas hjälp
övertala ledarna i ”hela världen” att samla sina stridskrafter mot Israel. Fortsättning av
den 62:a synen.
För att samla dem till striden. Det blir den sista striden på jorden före fridsriket.
På Guds, allhärskarens, stora dag. Det är dagen då Jesus kommer tillbaka för att
döma jorden i rättfärdighet och för att upprätta sitt rike. Det finns många profetior och
benämningar på denna dag som blir något enastående i sitt slag.
Ett samlande uttryck för den dagen är HERRENS DAG
”Se, en dag skall komma, en Herrens dag, då man i dig skall utskifta byte.”
”Och han skall den dagen stå med sina fötter på oljeberget, mitt emot Jerusalem,
österut, och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor
dal."Då skall Herren, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig” (B82).
"Och det skall ske på den dagen att ljuset skall bli borta, ty himlaljusen skall
förmörkas. Och det blir en dag som är ensam i sitt slag, och som är känd av Herren, en
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dag då det varken är dag eller natt, en dag då det bli ljust, när aftonen kommer.” Sak
14: 1, 4, 6, 7
RUTA 69:

OLIKA BENÄMNINGAR PÅ HERRENS

DAG:

• Vredens dag Hes 22-24; Rom 2:5
• Hans glödande vredes dag Jes 13:13
• Hemsökelsens dag Jes 17:11
• Hämndens dag Jes 61:2
• Nödens dag Jer 16:19; Obadja 1:14
• Olyckans dag Jer 18:17
• Mörkrets da. Joel 2:2
• Herrens dag Sak 14:1; 1 Thess 5:2
• Hans tillkommelses dag Mal 3:2
• Dagen Människosonen uppenbaras Luk 17:30
• Kristi dag Fil 2:16
• Domens dag 2 Pet 2:9
• Guds dag 2 Pet 3:12
• Herrens dag, den stora och fruktansvärda Joel 2:31
• Herrens dag, den stora och strålande (1917: härliga) Apg 2:206
Femte parentesen:
UPPMANING TILL VAKSAMHET

16:15 Se, jag kommer som en tjuv. Salig den som vakar och bevarar sina kläder, så att
han inte går naken och blottar sitt kön.
Se, jag kommer. Den 34:e rösten. Denna vers utgörs av en kort parentes med en
välplacerad påminnelse om att Herrens ankomst till jorden är nära. När alla världens
länder mobiliserar för det stora anfallet mot Israel för att en gång för alla utrota detta
”hatade” folk, så förbereder sig också samtidigt de himmelska skarorna med mångtusen heliga och änglar i tusental att följa Herren, Härskarornas Gud, till den stora
striden på Herrens dag, den stora och fruktansvärda.
Som en tjuv. ”För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om
natten.” 1 Thess 5:2. ”Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv.” 1 Thess 5:4
– Det är för de gudlösa som Herren kommer som en tjuv om natten, helt oförtänkt
och oförberett, som en snara som plötsligt dras åt över de hädande och obotfärdiga
människorna. Men för de kristna kommer inte Herren som en tjuv; de kommer att vara
beredda och vakna då Herren kommer för att hämta dem som hör honom till.
Salig den som vakar. Detta är den sjunde salighetsprisningen i Uppenbarelseboken.
Salig kan även översättas med ”välsignad, lycklig och avundsvärd”. Av texten framgår att grunden för saligheten ligger i att "vaka över sitt liv" så att det är värdigt den
kristna bekännelsen. De sju salighetsprisningarna: se kommentar till Upp 1:3.
* Vid denna tidpunkt i slutet av vredesdomarna, strax före Harmagedon, är
församlingen bärgad i himlen, räddad undan vredesdomen. Uppmaningen att vaka
gäller dem som blivit frälsta efter församlingens himmelsfärd och därför måste
genomlida den stora vedermödan. Upp 7:14. Genom att antalet i den stora vita skaran
som blir frälsta ut ur vedermödan är så stort, att Johannes inte kunde räkna dem, kan
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man förvänta sig en mäktig väckelse under vedermödans tid. Men dessa nyfrälsta eller
uppvaknade kristna kommer att bli utsatta för svåra förföljelser och även för stora
frestelser, förvillelser och även besmittelser av de orena paddandarna som kanske i
miljontal översvämmar världen. Frestelser till orenhet och sexuella perversiteter
kommer att bli oerhört stora i ändens tid, som Jesus jämför med Sodoms och Gomorras
tid. Det är till dessa nykristna som uppmaningen att vaka och bevara sina kläder vita
är riktad.
* Då uppmaningen att vaka riktas till de heliga är säkerligen tiden nära då Herren
kommer att hämta hem efterskörden av de frälsta under vedermödan. Men Herren
kommer för dem inte såsom en tjuv, ty han tar endast det som hör honom till. I Upp
7:13,14 ser vi liksom i förväg hur den stora skaran av vedermödans kristna är bärgade
inför tronen. Det var en profetisk syn om vad som skall hända då Herren kommer för att
hämta alla dem som blivit frälsta under vedermödan för att få vara med på Lammets
bröllop och bland dem som regerar med Kristus.
* Efterskörden kan även tänkas gå till så att Herren hämtar hem de frälsta under
vedermödan litet efterhand i flera etapper. Därmed kan vedermödans kristna dels
undkomma vredesdomen, men också, många av dem, ryckas upp innan Antikrist kan
göra dem till martyrer. Detta hände med gossebarnet, förstlingsfrukten från Israel, och
detsamma kan ske med vedermödans kristna.
Och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och blottar sitt kön. Kläder är en
bild på rättfärdigheten i Kristus. ”Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er
Kristus.” Gal 3:27. Egenrättfärdigheten är som en fläckad klädnad, som blir "avklädd"
inför Herrens domstol, då alla skamliga syndafläckar blir blottade. Endast de som tar
emot syndaförlåtelsen nåd kan bli klädda i Kristi rättfärdighet, och endast genom
Kristi försoning kan människan stå ren och klädd inför Gud i härlighet och ära.
Sammanfattning av parentesen i Upp 16:15:
• Uppmaningen att "vaka och bevara sina kläder" vita gäller kristna bekännare.
• Uppmaningen sker i slutet av vredesdomen och kan därför ej gälla hela den
kristna församlingen, ty den skall ej vara med i vredesdomen.
• Eftersom församlingen blir frälst "undan den kommande vredesdomen" och därför
är uppryckt till himlen före vreden och troligen redan innan vedermödans tid börjar,
måste uppmaningen gälla dem som vaknat upp och blivit levande kristna efter
församlingens himmelsfärd undan vedermödans och vredens tid.
• Detta visar att det kommer att finnas många kristna bekännare efter uppryckandet
av församlingen. Alla har inte blivit martyrer, ty uppmaningen måste gälla de då
levande kristna bekännarna om att "vaka och bevara sin renhet".
• Uttrycket ”Se, jag kommer som en tjuv!” har en dubbel betydelse.
(a). Dels syftar uttrycket på de då levande kristna bekännarna att deras himmelsfärd
är nära förestående och att Herren snart kommer att hämta dem hem, kanske i flera
etapper, som en efterskörd till brudeskaran. Vedermödans kristna bli därmed frälsta ut
ur den stora vedermödan i Daniels 70:e årsvecka för att få vara med i det himmelska
bröllopet före det andra advent.
(b). Dels syftar uttrycket "som en tjuv" till Kristi återkomst till jorden med sina
mångtusen heliga, då ”varje öga skall se honom, också de som har genomborrat
honom, och alla jordens stammar skall då brista ut i klagan för hans skull.” Upp 1:7.
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Då kommer Herren som en "tjuv" och som en "snara" för alla de av jordens invånare
som har förkastat honom.
FÖRBEREDELSER FÖR SLAGET VID HARMAGEDON

16:16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.
Och de samlade dem. Fortsättning av den 62:a synen. De syftar här på demonandarna i vers 14. Detta visar vilken makt demonerna kommer att ha över den
ogudaktiga mänskligheten. Såsom ett lämmeltåg från alla världens hörn drivs de till
Jerusalem och till sin egen undergång.
På den plats som på hebreiska heter Harmagedon. Gr Armageddon. En del forskare
förespråkar att Harmagedon mera är en syftning på denna händelse än på en bestämd
plats. 6
DEN SJUNDE VREDESSKÅLEN

Vreden avslutas med den stora jordbävningen
16:17 Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst kom från tronen i
templet, och den sade: ”Det har skett.”
Den sjunde tömde sin skål. Den 63:e synen. Den 35:e rösten. Den sjunde vredesskålen innebär avslutningen av Guds vrede och därmed slutet på denna tidsålder,
hedningarnas tider. Detaljer i avslutningen kommer i de följande kapitlen 17, 18 och
19 där Babylon är en symbolisk beteckning för den gudsfrånvända människans uppror emot Gud med dess av Satan styrda politiska, ekonomiska och religiösa system. 8
Över luften. Alla andra element i naturen har drabbats av vreden och nu till sist
drabbas även luften. Vari hemsökelsen av luften består är inte i detalj angivet, men
luften är livsvillkor för allt levande, både växter och djur. Om luften som vi andas blir
förorenad eller förgiftad så upphör snart livet på jorden att existera. Troligen måste
dock denna förödelse av luften vara begränsad både i tid och rum. I samband med den
sjunde vredesskålen utlöses också världens största jordbävning som särskilt drabbar
Babylon, som är inom Antikrists område. Därför finns det anledning att förmoda att
även den sjunde vredesskålen är begränsad till Antikrists rike.
Ruta 70:

TOLKNINGAR :

VREDESSKÅLARNA DRABBAR

1. Jorden 2. Havet
3. Floder och vattenkällor
4. Solen 5. Odjurets tron
6. Eufrat 7. Luften

• Den strikt bokstavliga tolkningen innebär att luften drabbas på något sätt genom
en direkt straffdom från Gud.
• Att genom den stora jordbävningen som samtidigt annonserats (och de därmed
åtföljande vulkanutbrotten), luften blir förgiftad och svår att andas.
• Att det är fråga om atomkrig av fruktansvärda dimensioner som både orsakar den
hitintills största jordbävningen på jorden med åtföljande luftföroreningar och som
även orsakar det svåra hagelregnet. Vid atomexplosioner sprides radioaktivt stoft långa
vägar genom vindarna i de högre luftlagren och förgiftar både luften och marken
genom radioaktivt nedfall.
* Invändning. Ett atomkrig som då drabbar hela världen är föga tänkbart på grund
6
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av att vid samma tid samlar Antikrist sina trupper till Harmagedon. Om atombomber
skulle detonera vid Babylon eller vid Israels gränstrakter, skulle landet göras
oframkomligt för dessa armeer för lång tid.
• Att det är Guds dom över demonerna, padd-andarna som spritts ut över världen,
vilka är verksamma i luften kring jorden. I Upp 12 beskrives hur Satan och hans änglar
blev nedkastade till jorden från sitt verksamhetsfält i övre lufthimlen. Därefter blev
deras verksamhet begränsad till nere på jorden och i den luft som människorna andas.
Teorin innebär att det är dessa demoner i luften som blir drabbade av den sjunde
vredesskålen.
• Att även denna, liksom andra hemsökelser i naturen, är människogjorda, dvs det
är vi själva som förstör luften genom miljöföroreningar från industrin, bilar, flygplan,
djuruppfödning, regnskogsskövling etc. Genom förbränningar ökas koldioxiden i
luften och syret förbrukas mer än vad växterna kan återproducera. Följden blir syrebrist.
Luften drabbas. Genom freonutsläppen förstörs även luftens skyddande ozonlager.
En stark röst kom från tronen i templet. Troligen är det Gud som talar eftersom
rösten kom från tronen, som är centrum för alla aktiviteter i Uppenbarelsen.
* Här framställs att tronen finns i templet i himlen och då troligen i det allra
heligaste i templet. I det jordiska templet, som var uppdelat i tre delar, var den allra
heligaste och innersta delen platsen för gudsuppenbarelsen. I det himmelska Jerusalem
som kommer ned till jorden kommer det ej att finnas något tempel.
Och den sade: ”DET HAR SKETT.” Gr ginomai = födas, bli till, uppkomma, ske, äga
rum, förverkligas, hända.
* I och med den sjunde vredesskålen tömts, avslutas denna tidsålder och utropet
”det har skett” markerar själva slutet av det ondas förgörande på jorden även om
detaljerna för slutuppgörelsen fortsätter att beskrivas i de följande kapitlen. När Jesus
utropade: ”DET ÄR FULLBORDAT”, var människans väg tillbaka till Gud öppnad,
försoningen var verkställd och återlösningen av det fallna människosläktet blev betald
med Jesu försoningsblod.
– Utropet ”DET ÄR GJORT” eller ”DET ÄR VERKSTÄLLT” handlar inte om
människans försoning utan om slutet för ondskan på jorden. Det slutet annonserades
först i Upp 10:6 då utropet var: ”Ingen fördröjning får nu ske” eller ”ingen tid skall
givas mer.” Ytterligare en profetisk förannonsering kom genom den andre predikande
ängeln med budskapet: ”Fallet, fallet är det stora Babylon.”
Men nu var det gjort, nu hade det skett. I och med att sjunde vredsskålens domar
avslutas var vredens tid över, de ogudaktigas tid var förbi, hedningarnas tider har fått
sitt slut, Babylon har nu störtats, Satan har blivit bunden och det onda har fått upphöra
på jorden. 7
HISTORIENS STÖRSTA JORDBÄVNING

16:18 Och det kom blixtar och dån och åska, och det blev en väldig jordbävning, så
stor att något liknande inte har förekommit så länge människor funnits på jorden,
sådan var jordbävningen och så väldig.
Och det kom blixtar och dån och åska. Fortsättning av den 63:e synen. Den sjunde
vredesskålen drabbade inte enbart luften. Den orsakade en kataklysm8 av hitintills
okänd omfattning med starka atmosfäriska störningar, blixtar, dunder och muller. Matt
24:29-31; Luk 21:25
7
8
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Ruta 94: Det har skett, kap 21A s467
Gr kataklysm = av gr kataklan: nedbryta, sönderkrossa.

Och det blev en väldig jordbävning. Detta blir historiens våldsammaste jordbävning
med stora förändringar i topografin, så stor att något liknande inte har förekommit så
länge människor funnits på jorden. Följden blir att:
• Världsstäderna störtar samman
• Våldsamma hagelregn
* Jesus beskriver slutskedet strax före sin återkomst såsom en fruktansvärd tid, då
livet på jorden blir kaotiskt – himlens makter skall bäva:
”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall
hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor
skall förgås av skräck, i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens
makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt
och stor härlighet.” Luk 21:25-27

TOLKNINGAR AV DEN SJUNDE VREDESSKÅLEN:
A. Frågan är, om beskrivningen av denna kataklysm med eldsblixtar, dån och åska
och en jordbävning av hitinitlls okända dimensioner och då öar och berg försvinner
(Upp 16:20), inte är en beskrivning av ett atomkrig. Även plågan av de oerhörda
hagelregnen stämmer in på vad som sker vid atomexplosioner. Vid gjorda experiment
har de heta gaserna från urladdningen utlöst hagelregn med hagelkorn lika stora som
människohuvuden. Invändningarna mot att den sjunde vredsskålen skulle innebära
ett atomkrig är dock välbetänkta.
Invändningar mot tolkningen av ett atomkrig:
• Antikrist skall samla sina armeer från en stor del av världen till slaget mot Israel
vid slutet av vreden. Om det samtidigt eller strax före utlöses ett atomkrig, hur skall då
världens armeer kunna ta sig fram i den av livsfarlig strålning förgiftade naturen?
• Om atomkriget utlöses först i samband med slaget vid Harmagedon, så skulle
även Israel som land inklusive Jerusalem bli fullständigt ödelagt och obeboligt för
lång framtid.
• Hur kan man tänka sig att en värld förstörd av ett atomkrig med förgiftning av
luft, hav och land samt förstörelse av det mesta av växtligheten genom den åtföljande
"atomvintern" skulle kunna åtföljas av ett tusenårigt "paradis" på jorden?
* Om det blir ett atomkrig på jorden, sker det troligen flera år tidigare, då den första
basunen ljuder (Upp 8:7) och en tredjedel av jorden bränns av. Det kan vara Antikrist
som då utlöser detta atomkrig för att säkra sin makt och sitt världsherravälde. Det kan
vara ett led i ett "heligt krig – jihad" mot den "dekadanta" västvärlden och ej direkt
drabba mellanöstern.9
B. Den mer litterära tolkningen av den sjunde vredesskålen är att det inte är en
"människogjord" katastrof utan en direkt styrd av Herren. Guds vredesdom innebär
inte en så total förstörelse av jorden och förgiftning med atomstrålning som gör jorden
obebolig för oöverskådlig framtid, vilket ett atomkrig skulle innebära.
* Vreden drabbar i första hand de genuint onda och hatiska människorna som gör
gemensam sak med Antikrist och den falske profeten, medan de andra kommer att bli
räddade för att få befolka tusenårsriket. Tiden för kataklysmen blir förkortad ty annars
hade ingen kunnat överleva. Matt 24:22; Sak 14:1610
9
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FOLKENS STÄDER STÖRTAR SAMMAN

16:19 Och den stora staden slets i tre delar, och folkens städer störtade samman. Och
Gud förglömde inte det stora Babylon utan gav det bägaren med sin stränga vredes
vin.
Den stora staden. Fortsättning av den 63:e synen. Vilken stad åsyftas?

TOLKNINGAR – ATTSATSER:
• Att den stora staden är Rom som åter blivit en världshuvudstad där Antikrist har
sitt högkvarter.
• Att den stora staden är Jerusalem som Antikrist har intagit och gjort till sin
huvudstad efter att ha brutit förbundet med Isarel.
• Att det är det gamla Babylon, som åter blivit uppbyggt och som blir
världshuvudstad i Antikrists rike.
• Att det är en symbolisk term för "storstaden" med dess fördärv. Uttrycket ”den
stora staden” skulle då bli synonymt med ”det stora Babylon”.
Slets i tre delar.
• Att det är jordbävningen som orsakade denna delning av världshuvudstaden.
Och folkens städer störtade samman. Enligt den litterära tolkningen störtar alla
skyskrapor och höga byggnader, de vackra hotellen och palatsen, broarna och vägarna,
sönder och samman i hela världen under denna historiens största jordbävning.
• Att det är ett symboliskt uttryck för total kollaps av "världshuvudstaden" tillika
med alla andra huvudstäder och deras ekonomiska och politiska system.
RUTA 71: VAD BETYDER DET STORA BABYLON? Tolkningar:

• Det stora Babylon – en symbol för människosläktet utanför Guds vilja.
• Den civiliserade men gudlösa och högmodiga människan i uppror mot Gud.
• Människan i organiserade samhällen som styr sina planer utan Gud.
• Världssamhället förlitar sig på sin makt, men för dem ovetande är världen styrd av
Satan, som har hela världen i sitt våld.
• Babylon står som en symbol för hela den antikristliga världen.
• Den stora staden Babylon symboliserar det gudsförgätna, politiska,
ekonomiska och religiösa systemet i världen under Satans välde och direktiv. 12
16:20 Alla öar försvann, och bergen fanns inte mer.
En bokstavlig uppfyllelse skulle innebära så stora omvälvningar av jorden att inga
människor skulle kunna överleva. Öriken såsom England och Irland, Japan och Taivan,
Filippinerna, Indonesien, Shri Lanka, Madagaskar, Västindien etc skulle då försvinna
i havet med oerhörda svallvågor som skulle överskölja större delen av alla lågländer.
Om dessutom alla berg skulle utplånas, skulle det innebära att landmassorna troligen
skulle fördubblas i yta med en fullkomlig omgestaltning av alla kontinenter och
världshaven skulle till större delen övertäcka den då tillplattade jordytan. Uttrycken
kan därför ej fattas bokstavligt utan bör ses som metaforiska uttryck för den väldiga
kataklysmen under den sjunde vredesskålen. Följande bibelfakta ger fog för detta:
• Vid jordbävningen under sjätte inseglet finns ett liknande bildlikt uttryck ”och
alla berg och öar flyttades från sina platser”. Om det hade gått i bokstavlig uppfyllelse
i början av Daniels 70:e årsvecka, så skulle civilisationen då gått under och en
fortsättning med Antikrists rike skulle vara otänkbar.
• En stor del av mänskligheten kommer att överleva kataklysmen under vedermödan
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och kommer att befolka tusenårsriket, vilket vore otänkbart om Upp 16:20 gick i
bokstavlig uppfyllelse.
• Även efter den stora jordbävningen i Upp 16:20 kommer det att finnas berg.
Olivberget kommer visserligen att rämna mitt itu och bilda två berg, men det finns
fortfarande kvar. Sak 14:4. Under tusenårsriket skall rinnande vatten utgå från
tempelkällan i Jerusalem, som skall trona på en höjd, vilket bevisar att det fortfarande
finns berg efter den stora jordbävningen.

SYMBOLISKA TOLKNINGAR:
• En tolkning (Karl Ramstrand) menar att uttrycket att ”Alla öar försvann, och
bergen fanns inte mer” är en beskrivning av hur det kommer att vara i ändens tid.
Genom flyget har avstånden mellan jordens öar (kontinenter) försvunnit. Bergen utgör
ej heller några hinder och "finns inte mer" när flyget lätt tar sig över dem.
• Att det ej är nödvändigt att sätta "öarna och bergen" i samband med jordbävningen
eftersom det är en mening skild från beskrivningen av jordbävningen. Meningen sätts
i samband med Guds vrede som beskrives i både versen före och versen efter.
• Att "öarna och bergen" är ett uttryck för säkra tillflyktsorter. "öarna" står som en
tillflyktsort för dem som är på det stormiga havet. Kommer man fram till en ö, aldrig så
liten, så är man räddad. "Bergen" är en tillflykt för dem som är jagade av fienden på
slättlandet. Kommer man upp till bergen är man i regel räddad.
– I Upp 6:15,16 flydde alla kategorier av människor undan Guds vrede och ropade
till bergen och klipporna: ”Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen,
och för Lammets vrede.”
Men vid den sjunde och sista vredesskålen, då "bergen och öarna" skall försvinna,
skall det inte finnas några sådana fasta tillflyktsorter undan Guds vrede. Inga av de
hädande våldsmänniskorna skall kunna komma undan Guds vrede. Den kommer att
drabba dem var de än befinner sig. Alla deras "öar och berg", skyddsrum och hemliga
gömställen där de vill gömma sig undan den Allsmäktige på hans vredes stora dag, då
hans skall döma de onda människorna på jorden, har försvunnit.
MÄNNISKORNA HÄDADE GUD

16:21 Och väldiga hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen på människorna.
Och människorna hädade Gud för hagelplågan, ty den plågan var mycket svår.
Och väldiga hagel. Fortsättning av den 63:e delsynen. Den 36:e rösten. I samband
med en stor jordbävning då vulkaner öppnas och sprutar ut eld och heta gaser upp i de
övre luftlagren kan detta orsaka hagelstormar med enormt stora hagel.
Tunga som talenter. Gr talentos, ca 20 kg
Föll ner från himlen på människorna. I den bibliska historien finns det beskrivningar av sådana hagelregn.
• Över Egypten. Ex 9:8-10-15
• Vid Josuas seger över amoriterna vid Gibeon. Jos 10:11
Hädade Gud. Även om många människor hädade Gud för plågan med haglet, behöver
det ej betyda att alla gjorde det. Det är otänkbart att ”fåren”, som kommer att överleva
in i tusenårsriket liksom kvarlevan av Israel, kommer att begå denna hädelsesynd.
Vreden drabbar i första hand de verkligt onda människorna och särskilt inom Antikrists rike och hans efterföljare. Att plågan var svår ger dock en antydan om att många
kommer att överleva den och dessutom ha kraft kvar till att häda, vilket vore otänkbart
vid ett totalt atomkrig i hela världen.
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ÄMNE 71: ANTIKRISTS KRIG
Enligt Dan 11:35-45 kommer Antikrist från riket i norr (Nordlandet norr om Israel)
och han kommer först att vara en litet horn inom 10-hornsunionen. Han tar makten
från tre andra kungar (horn) och därefter får han makten över hela det nyskapade
romarriket och bildar det 8:e världsriket, vilket blir Antikrists rike.
Vedermödans krig. Antikrist kommer att göra ett starkt förbund med många folk.
Dan 9:27. Under den första delen av vedermödan kommer Antikrist troligen att starta
flera krig. Han är mannen på den vita hästen och uppträder då som en fredens man, men
snart släpper han loss den röda hästen, som bär mannen med svärdet, och en fjärdedel
av jorden skövlas av krig, pest och hungersnöd – för att han skall säkra sitt världsherravälde. Medelhavet blir ett innanhav för det återuppståndna romarriket. Nästa steg i
hans totalitära planer kan bli ett "heligt" krig mot västvärlden, förmodligen ett atomkrig då en tredjedel av jorden bränns av. Upp 6:3-8; 8:7
Antikrist bryter sitt förbund med Israel efter 3½ år, och med hjälp från tiohornsunionen, som han nu härskar över, börjar han krig mot Israel, intager Jerusalem och gör
det till sin huvudstad. Sedan judarna har uppfört ett nytt tempel på den gamla tempelplatsen, har Jerusalem blivit den mest åtråvärda staden för Israels fiender att komma i
besittning av. Han dödar de två vittnena, som fram till nu givit Israel en stark moralisk
styrka, försöker utrota alla de kristna judarna, men de två vittnena rycks upp till
himlen och undkommer Antikrist. Därefter förföljer han alla Israeliter, som dock till en
del lyckas fly ut i bergsöknen i det nuvarande Jordanien. Antikrist sänder en stor här
efter dem, men hären går under i en naturkatastrof då jorden öppnar sig. Av de kvarvarande judarna utrotar han två tredjedelar och startar en världsvid förföljelse av alla
judar och kristna. Dan 9:27, 11:45, Matt 24:15
Vid slutet av sjuårsperioden blir Antikrist anfallen från öster och norr. Dan 11:44,
45. Även andra länder i östern kan vara med i detta anfall, symboliserade av ”konungarna från östern”. Upp 16:12. Antikrist lämnar troligen då endast en mindre bevakningsstyrka kvar i Jerusalem och ger sig i strid med fienden från norr och öster och
besegrar dem. Under tiden har den del av Israel, som befunnits i öknen, samlat sina
krafter och återintagit Jerusalem, renat templet och till stor del befriat Israel.
Den sista striden – slaget vid Harmagedon. Då Antikrist får veta att Israel återintagit Jerusalem och slagit sönder hans bild i templet, blir han mäkta vred och samlar
all sin kraft för att göra upp med Israel en gång för alla. Han mobiliserar inte enbart
hela tiohornsunionen, utan även många andra länder utanför sin egen sfär, så att
”kungar” från hela världen församlar sig för striden vid Harmagedon. Upp 16:14,16
Israel bli anfallet från alla håll därför att de vågat att åter besätta Jerusalem, som
verkligen har blivit en ”lyftesten” för alla folk. Antikrists plan är nu att helt förinta
judarna, vilket för honom är den ofrånkomliga och slutliga lösningen.
Slaget vid Harmagedon, blir den sista striden under hedningarnas tider, som därmed avslutas, och Antikrist och hans härar kommer att gå sin undergång till mötes.
Han strider inte enbart mot Israel utan mot Lammet, Kristus, som nu har återkommit
och satt sina fötter på Olivberget. När Antikrist får se Kristus och de himmelska härskarona på vita hästar, kommer han i sin desperation att rikta sina kanoner mot dem och i
sitt övermod ge sig i strid med furstarnas Furste. Herren behöver ej bruka några mänskliga vapen utan ”genom sin muns anda” – ett domsord – och alla fienderna är slagna
och såväl Antikrist som den falske profeten blir gripna och levande kastade i eldsjön.
2 Thess 1:8,9; 2:8; Upp 19:19, 20
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