Uppenbarelseboken kapitel 17B

SJU KUNGAR OCH TIO HORN
BESKRIVNING AV DET ÅTTONDE OCH SISTA VÄRLDSRIKET
ANTIKRISTS FÖRUTTILLVARO – MAKT OCH UNDERGÅNG
TEXTKOMMENTARER
17:8 Odjuret som du såg, det var men är inte mer, det skall stiga upp ur avgrunden och
gå mot sin undergång. Och de invånare på jorden som inte från världens skapelse har
sina namn skrivna i livets bok, de skall undra när de ser odjuret som var och inte är
men skall komma.
Odjuret som du såg. Fortsättning av den 64:e synen och den 38:e rösten.
• Odjuret kan syfta både på Antikrists rike och hans person. Här syftar det på
personen Antikrist eftersom man ej kan säga om ett rike att det stiger upp ur avgrunden,
ty då skulle alla individer i det forna riket återuppstå.
* När man talar om ett återuppstått romarrike så gör man det i överförd betydelse,
och inte att alla de döda i det gamla Rom skulle återuppstå och återbilda romarriket.
• Odjuret kan ej vara en fallen ängel som stiger upp ur avgrunden eftersom
människorna kan se odjuret och häpna över det. Vanligtvis kan ej människor se änglar,
allra minst en fallen ängel om den skulle komma upp ur avgrunden.
* Eftersom avgrunden är platsen för de fallna änglarna i väntan på domen, måste
denna människa (Antikrist) vara förvarad i avgrunden, som ett undantag, av den
speciella anledningen att han i ändens tid skall återuppstå för att bli ett redskap åt
Satan.
Det skall stiga upp ur avgrunden. Den grekiska grundtexten: står i begrepp att stiga
upp ur avgrunden. Visionen av skökan och odjuret som bär henne, är en parentetisk
detaljbeskrivning av relationen mellan de falska religionernas ledare och Antikrist
under den första delen av Daniels 70:e årsvecka. Johannes ser hela dramat om att när
odjuret väl kommit upp ur avgrunden och mottagit "Satans smörjelse" ger han plats
för skökan "i sin sadel" och tillsammans börjar de ett fanatiskt utrotningskrig mot alla
judar och kvarvarande kristna.
Går mot sin undergång. Uttrycket syftar på Antikrists undergång (eng eternal destruction) då han kastas i eldsjön. Uttrycket går mot sin undergång finns även på flera
ställen i Danielsboken vilka syftar på den arglistige kungen som skall strida mot
furstarnas Furste och som skall finnas i slutskedet av denna tidsålder innan Människosonen kommer och upprättar sitt eviga fridsrike. Dan 7:11,26; 8:25; 9:27; 11:44
LIVETS BOK

Och de invånare på jorden som inte från världens skapelse har sina namn skrivna
i livets bok. De skall undra när de ser odjuret som var och inte är men skall komma. En
bokstavlig tolkning ger vid handen att Antikrist har en föruttillvaro. Människor i
allmänhet kommer att förundra sig till bestörtning när de får se denna forna historiska

386

figur åter uppträda på världens politiska scen. Endast de frälsta, de som mottagit
syndernas förlåtelse genom Kristi försoning på korset och har sina namn skrivna i
Livets Bok, kommer att kunna hålla fattningen. Genom att de har uppenbarelsens
Ande och kunskap i Guds ord kommer de att snart genomskåda vem Antikrist är – ett
Satans redskap, det må var hur många under och tecken som helst som han och den
falske profeten kan åstadkomma.
DE SJU HUVUDENA ÄR SJU RIKEN SOM FÖREGÅR DET ÅTTONDE

17:9 Här behövs både förstånd och vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan
sitter på och de är också sju kungar.
Här behövs förstånd och vishet. Uttrycket markerar att läsaren har kommit till ett
mycket svårtolkat bibelställe. Endast med Guds Andes hjälp, som är uppenbarelsens
Ande, är det möjligt att finna "pusselbitar" av den rätta tolkningen. Även de små
detaljerna kan betyda mycket för den rätta lösningen och för att komma fram till en
helhetsbild i samklang med andra profetior.
RUTA 73:

ALTERNATIVA ÖVERSÄTTNINGAR AV UPP 17: 9

B2000: Här behövs både förstånd och vishet.
SFB: Detta är det sinne som ger vishet.
1917: Här gäller det att äga ett förstånd med vishet.
HED: Här behövs ett förstånd som har vishet.
LB: Och nu tänk hårt (And now think hard)!
JER: Här behövs skicklighet, ett klipskt sinne.
(Here there is need for cleverness, for a shrewd mind.)
NEB: Här är ledtråden för den som kan tolka det.
(But here is the clue for those who can interpret it.)
PH: Här behövs ett sinne med förstånd.
(Here we need a mind with understanding.)
GOODSPEED: Här är ett problem för den djupsinnige.
UNG: Här är bruk för både vett och visdom.
DANSKA: Här gäller det att ha ett sinne som rymmer visdom.
SEIDELIN: Här gäller det inte bara förstånd utan visdom.
SCHINDLER: Här gäller det att vara inställd på förståelse.
NEW INTERN: Detta kräver ett sinne med visdom.
GUTE NACHRICHT: Här behöver man ett förstånd som Gud har givit visdom.
NEW BERKELEY: Här är något för ett sinne med visdom att fundera på.
BESKRIVNING AV ODJURET OCH SKÖKAN

De sju huvudena är sju riken som föregår det åttonde.
De sju huvudena är. Såväl draken (Satan) som odjuret (Antikrist) har sju huvuden.
Leopard-Odjuret i Upp 13: 1-10 är synonymt med det scharlakansröda odjuret i Upp
17. Båda har tio horn, båda uppträder i ändens tid och går mot sin undergång då de
strider mot Lammet, och båda symboliserar Antikrist.
Huvudena är symboler för olika världsriken med dess ledare. Världsrikena
förkroppligas i dess ledare. De kan inte symbolisera ett enda världsrike (romarrriket),
ty då stämmer det inte in på Danielsprofetian om flera världsriken i Nebukadnessars
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bildstod och "djurrikena" i Dan kap 7, 8 och 11, vilka profetior framställer flera på
varandra följande världsriken varav det sista har 10 horn.
Sju berg. De sju bergen är synonyma med de sju huvudena, alltså sju världsriken med
deras ledare. I Bibelns symbolspråk är berg ofta en bild av mäktiga riken och världsvälden. Ps 68:17; 76:5; Dan 2:35
”Men nu skall jag vedergälla Babel... Se, jag skall vända mig mot dig, du fördärvets
berg, säger Herren, du som fördärvade hela jorden...” Jer 51:24, 25, 26
Enstaka länder är däremot symboliserade som träd: ”Se på fikonträdet (Israel) och
på alla andra (andra länder) träd.” Luk 21:29-31
* I forntiden byggde man oftast sina städer på mindre berg eller kullar.
RUTA 74: DE SEX VÄRLDSRIKENAS HUVUDSTÄDER LIGGER PÅ KULLAR.

1. Memfis (Egypten).
2. Nineve (Assyrien).
3. Babel (Babylonien).
4. Persepolis (Medien-Persien).
5. Aten (Akropolis – Grekland).
6. Rom (romarriket).
* Ofta tolkas de sju bergen som syftande på Roms sju kullar som staden är uppbyggd
på. Men då begränsar man de sju huvudenas verksamhet enbart till romarriket och får
ej med de andra världsrikena som Daniel talar om i sina syner av bildstoden och av
odjursrikena.
* Israel, Guds utvalda folk, är en "navel" i världshistorien och i profetiorna, vilket
allt kretsar omrking. De världsriken som kommer med i den symboliska och profetiska
framställningen är de världsvälden som har förföljt Israel:
• Egyptens farao gav befallning om att döda alla hebreiska gossebarn.
• Assyriens kung intog norra Israel och förde folket i fångenskap.
• Babyloniens kung brände Jerusalem och förde folket i en sjuttioårig fångenskap.
• Persiens kung gav order om judarnas utrotning, men räddades av drottning Ester.
• Greklands kung försökte utrota judarna och avskaffa den judiska religionen.
• Roms kejsare brände Jerusalen år 70 och ödelade hela Israel år 135 och förde alla
judar i en 2000-årig diaspora.3
* Eftersom bergen är synonyma med de sju huvudena, varav det sjätte huvudet har
10 horn, så gäller symboliken under hela "hedningarnas tider" med förtryck av Israel
och de heliga. Skökan och skökosystemet i betydelsen avgudadyrkan, stjärndyrkan,
satansdyrkan och svart magi, har funnits inte enbart i romarriket utan i alla de andra
världsrikena och kommer att få ett stort uppsving i ändens tid i det sjunde världsriket
som blir en kombination av av det makedoniska världsväldet (leoparden och bocken)
och det romerska (odjuret med de tio hornen).
* Däremot kommer de religösa ledarna i skökosystemet att förlora all sin makt i det
åttonde och sista riket, som är Antikrists rike, där han tar skökans plats.
Som kvinnan sitter på. Skökan symboliseras även med den stora staden, världsstaden med dess utsvävningar och laster. Att kvinnan (världsstaden) sitter på de sju
bergen betyder att den antikristliga världsstaden i ändens tid vilar på de föregående
sju världsrikenas system av gudlös kultur och religionsutövning.
App 11: Världshistoria i Bibelns ljus – världsriken som förföljt Israel s582
+ App 22: De 7 världsväldena s654
1
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De är också sju kungar. De sju huvudena är synonyma med både sju berg och sju
kungar, som behärskas av skökan. Världsrikena förkroppsligas i deras ledare.
FEM VÄRLDSRIKEN HAR FALLIT
ETT FINNS NU OCH ETT HAR INTE KOMMIT ÄN

17:10 Fem har fallit, en finns nu, och en har inte kommit än, och när han kommer skall
han stanna bara en kort tid.
Fem har fallit. Fem syftar på konungar i föregående vers och därmed också på de
världsriken som dessa kungar representerar och som är symboliserade i de sju huvudena och de sju bergen. Då aposteln Johannes fick Uppenbarelsen, hade fem av dessa
världsriken med deras ledare fallit, nämligen Epypten, Assyrien, Babylonien, MedienPersien och Grekland.
En finns nu. Det sjätte världsriket, romarrriket med dess ledare, kejsare (kung) fanns
på Johannes tid.
En har inte kommit än. En "kung" som inte har kommit än, syftar på Antikrist, som
blir diktator för det åttonde världsriket.
* Men Antikrist är verksam även tidigare, om ej som absolut diktator, ty han skall
3½ år tidigare ingå ett sjuårigt förbund med många folk, däribland Israel. (Dan 9:27).
Tio-hornsimperiet, det sjunde världsriket, det så kallade återuppståndna romarriket,
vilket blir blir en sammanslagning av det gamla Östrom med Västrom. Det sjunde
riket, vilket föregår Antikrists åttonde rike, kommer att finnas i ändens tid, som det är
tydligt förutsagt i Daniels profetior om de 10 tårna (Dan 2:34, 42, 44) och om de 10
hornen (Dan 7:7,8,11), ty det är först vid Kristi återkomst till jorden som dessa tår och
horn (inklusive det lilla hornet, som blir större än alla de andra – Antikrist) blir krossade
och går mot sin undergång.
* Hur mycket Antikrist kommer att vara "kung" i tio-hornsriket är en betydelsefull
fråga. Han är inte från början ett av de tio hornen (kungarna), utan kommer upp senare
som ett litet horn mellan de tio. Men det troliga är att han redan på ett tidigt stadium
kommer att vara den som verkligen leder, styr och håller samman detta 10hornsimperium av öst och väst, kanske som ett slags generalsekreterae och representant
för hela imperiet, det sjunde världsriket.
Efter att han fått alltmera makt, underkuvar han först tre "kungar" (horn), Dan 7:8,
och därefter får han makten även från de andra "kungarna" (hornen) och bildar sitt
åttonde världsrike, som förutom det åter förenade Västrom och Östrom även kommer
att omfatta hela det gamla grekiska imperiet med länderna ända bort till floden Indus
(Irak, Iran, Afganistan och Pakistan m fl islamländer), symboliserat av leoparden (det
grekiska väldets symbol). Dan 7:6; Upp 13:2
Och när han kommer skall han stanna bara för en kort tid. Hans dagar blir räknade
– han får makt som Satans speciella redskap i 42 månader, de sista 3½ åren av denna
tidsålder, historiskt sett en mycket kort tid. Upp 13:5
ODJURET – DET ÅTTONDE RIKET – REGERAS AV ANTIKRIST

17:11 Och odjuret som var och inte mer är, han är den åttonde och ändå en av de sju,
och han går mot sin undergång.
Och odjuret som var och inte mer är. Åter igen ett tydligt uttryck för att odjuret
(Antikrist) har en föruttillvaro. Han hade varit, men var död då Johannes fick Uppenbarelsen.
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Han är den åttonde. Den åttonde syftar på kungar i den nionde versen. Kungarna är
synonyma med de sju bergen och de sju huvudena, vilkas samtliga symboler talar om
sju världsriken med deras "kungar", ledare.
Här introduceras en åttonde kung och därmed även ett åttonde världsrike, vars
"kung" är odjuret, Antikrist. Av versarna som följer ser man att själva basen för detta
åttonde rike är de tio hornen (10-hornsriket) som ger sin makt till odjuret.
Och ändå en av de sju, och han går mot sin undergång. Det står inte att han är "en
kung" i det sjunde världsriket (10-hornsriket), utan han är en av de sju. Eftersom
Antikrist inte är ett av de tio hornen (kungarna) i 10-hornsriket, utan kommer upp
senare mellan de tio som ett litet horn, är han inte en av de tio kungarna i det sjunde
världsriket (10-hornsunionen).
Citat från Daniels profetia om de tio hornen:
”Därefter fick jag i min syn se ett fjärde djur (Romarriket, det sjätte världsriket, ty
det fanns två före Daniels tid), mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade
stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade
det under fötterna. Det var olikt de förra djuren och hade tio horn. Men under det att
jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för
vilket tre av av de förra hornen blev bortstötta. Och se, det hornet hade ögon lika
människoögon, och en mun som talade stora ord.” Dan 7:7, 8
Eftersom Antikrists föruttillvaro poängteras på nytt i samma vers, kan man dra den
slutsatsen att han varit "kung" i ett av de tidigare världsrikena och var död då Johannes
skrev Uppenbarelsen, men skall komma igen som den åttonde kungen.
DE TIO HORNENS RIKE

De tio hornen är tio riken (inom det gamla Roms territorium) som bildar det sjunde
världsriket.
17:12 Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte fått sina riken men
får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret.
De tio kungarna (hornen) tillhörde inte det romarrike som fanns på Johannes tid, utan
till ett "romarrike" i ändens tid. Uttrycket markerar för Johannes, som säkerligen kände
till Daniels profetia om världsrikena, att de tio tårna och de tio hornen hörde framtiden till. Framställningen gör klart om ett framtida världsrike med "tio kungar (presidenter)", som då skall få sina riken (områden de har ansvar för).
Av de åtta världsrikena finns sex representerade i bildstoden – en koloss på lerfötter
– i Danielsbokens andra kapitel. (De andra två världsrikena: Egypten och Assyrien
fanns före Daniels tid.)
Ruta 75:

EN KOLOSS PÅ LERFÖTTER

3:e riket = Huvudet av guld: Babel.
4:e riket = Bröst och armar av silver: Persien.
5:e riket = Buk och länder av koppar: Grekland.
6:e riket = Ben av järn: romarriket.
7:e riket = Fötter och tio tår av dels järn och dels lera:
Det "återuppståndna" romarriket i reformerad form av en tiohornsunion.
8:e riket = De tio tårna, som består mest av lera, fortsätter in i Antikrists rike.
Tio-hornsriket finns fortfarande,
men ej med självständiga ledare. Antikrist blir deras diktator.
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Ett odjur med tio horn. Dan 7:7

Ett litet elfte horn slår ut tre andra horn. Dan 7:8

Det lilla hornet på odjuret växer och blir större än alla de andra hornen. Dan 7:20-21
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Tillsammans med odjuret. Gr meta = bland, mitt ibland, med, tillsammans med,
(efter, bakom). "Tillsammans med" betyder ej att de får kungamakten "samtidigt med"
Antikrist, utan att de får ett "samröre med" Antikrist.
Men får kungavälde för en timme tillsammans med odjuret. Enligt Daniel skall
Antikrist uppträda i ändens tid, liksom hornen, av vilka några störtas av Antikrist. Dan
8:9-17,19. Här kopplas Antikrist och de tio hornen samman även i Uppenbarelseboken, och skall uppträda tillsammans för en kort tid i ändens tid. Tiohornsimperiet kan
finnas en längre tid, men tiden tillsammans med Antikrist som diktator blir kort, nämligen de sista 3½ åren. Upp 13:7. De tio kungarna blir överens om att ge sitt rike åt
Antikrist men fortsätter som kungar under honom och kommer att vara med honom i
striden mot Kristus vid Harmagedon.
17:13 De har en och samma avsikt och lämnar sin kraft och makt åt odjuret.
De har en och samma avsikt. En av Antikrists avsikter kan vara att "få ordning på de
religiösa motsättningarna". Han för krig mot de heliga och blir dem övermäktiga. Upp
13:7. Men han är inte ensam om detta program. De tio hornen (kungarna) sluter upp
med samma avsikt och tillsammans med skökan, som ännu sitter säkert i sadeln, kommer de att arbeta hårt för att införa en "enhetsreligion" (synkretism), vilkt medför strid
och förföljelse mot oliktänkande, i synnerhet mot de många nykristna som blivit
frälsta efter församlingens himmelsfärd. Till en början är Antikrist enbart en "uppkomling" (som ett litet horn) mellan de tio stora kungarna, men han får alltmera makt.
Och lämnar sin kraft och makt åt odjuret. Genom list och svek ska Antikrist först ta
makten över tre kungar (horn) och därefter kommer även de andra att falla till föga och
ger all sin makt och kraft åt odjuret. När Antikrist har fått "all makt inom riket" vilket
kommer att ske i mitten av vedermödan i samband med att Satan blir nedkastad till
jorden, då händer följande:
RUTA 76:

ANTIKRIST BEDRIVER TERROR UNDER 3½ ÅR

• Satan (draken) ger sin kraft, sin tron och stor makt åt Antikrist (odjuret).
• Antikrist bryter förbundet med Israel och intar landet och gör
Jerusalem till sin huvudstad. Dan 9:27;11:45; Matt 24:15; Upp 11:2
• Han startar ett utrotningskrig mot judarna liksom tidigare mot de kristna.
• Han dödar de två vittnena.
• Han försöker att "uppsluka" de 144 000 nyfrälsta i Israel,
men som då får göra himmelsfärd istället.
• Antikrist sänder en armé efter den del av Israels folk som flyr ut i öknen,
men hans armé går under i en naturkatastrof då jorden öppnar sig.
• Tillsammans med de tio kungarna (hornen) bränner de upp
skökan och "hennes stora stad" i eld.
• Antikrist sätter sin bild i templet i Jerusalem
och fordrar tillbedjan under dödshot.
• Antikrist inför märkningskontroll för att få köpa och sälja.
• Jakobs nöd, Israels svåraste vedermöda, börjar,
då två tredjedelar av Israels kvarvarande befolkning dödas. Sak 13:8.
• Antikrists rike och terrorregim varar i 3½ år fram till
Kristi återkomst och slaget vid Harmagedon.
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DE TIO KUNGARNA OCH ANTIKRIST SKA STRIDA MOT LAMMET

17:14 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.
De skall strida mot Lammet. De indikerar att Antikrist ingalunda är ensam i striden
mot de heliga (de kristna och judarna) och mot Lammet. Med sig har han hela 10hornsunionen som nu är helt i Antikrists våld. Som sin högra hand och medhjälpare
har han den falske profeten, som understöder och inspirerar både Antikrist och hans
medaktörer. Märkliga "under och tecken" kommer att åtfölja deras propaganda för sitt
"messianska" rike av herravälde och välstånd på jorden. Vidare kommer Antikrist med
hjälp av padd-andarna att samla större delen av världens armeer i sitt fältslag mot
Israel och i sin strid mot Lammet.2
STRIDA MOT LAMMET

?

• Genom förföljelsen av de kristna strider de indirekt emot Kristus.
• Genom intagandet av Israel och förföljelsen mot judarna, som är Guds utvalda,
strider de mot Kristus.
• Vid Harmagedon-slaget blir det en direkt konfrontation med Kristus, som då kommer
med sina mångtusen heliga. Att Antikrist och hans armeer skall strida mot Kristus är
även profeterat i Daniel: ”Ja, mot furstarnas Furste skall han sätta sig upp, men utan
människohand skall han då bliva krossad... Men göm du den synen, ty den syftar på en
avlägsen framtid.” Dan 8:25,26.
Lammet, är ett symboliskt uttryck för Kristus som Frälsaren. ”Se, Guds Lamm, som
borttager världens synd.” Joh 1:29. Ordet förekommer ?? gånger i U-boken.7
Lammet med sina kallade och utvalda och trogna.
Meningen uttrycker tre nödvändiga stadier för att få vara med i Kristi segertåg:
• Kallelsen. Många blir kallade genom evangelium.
• Utväljelsen. Alla som tar emot frälsningen blir utvalda.
• Troheten. Troheten och efterföljelsen av Kristus i trons lydnad är en förutsättning
för att få vara med bland övervinnarna och få del av Kristi seger.
Skall besegra dem. Satans sista försök till världsherravälde genom Antikrist kommer
i grunden att misslyckas. Först drabbas Antikrists rike av en rad ”olyckor” genom
vredeskålarnas domar. De som bär Antikrists märke (laser-märken?) får bulnader och
sår som inte kan läkas. Medelhavet, deras stolta innanhav, blir ett dött hav. Dricksvattnet förgiftas. Solen slår igenom "ozonlagret" och blir brännhet. Antikrists eget
administrativa centrum kommer ur funktion, ”hans tron blir förmörkad” kanske genom ett attentat eller genom att Antikrist får ett utbrott av sinnesförvirring.
Slutligen blir Antikrist och hans rike anfallet från norr och öster genom att floden
Eufrat torkar ut och konungarna från Östern kommer mot honom med en mäktig
armé. Dan 11:44; Upp 16:12. Under tiden som Antikrist gör upp med dessa armeer
kommer kvarlevan av Israel att återintaga Jerusalem. Då samlar Antikrist all sin makt,
alla sina vasallkungar med deras armeer till det stora slaget vid Harmagedon där de bli
besegrade vid Kristi ankomst och Antikrist möter sin undergång.
HERRARS HERRE OCH KUNGARS KUNG

Det är herrarnas herre och konungarnas konung. Denna titel på Kristus förekommer en gång i GT (5 Mos 10:17) och tre gånger i NT: 1 Tim 6:15; Upp 17:14; 19:16.
2

Ämne 36: Guds lamm s169
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Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige
och fruktansvärde Guden... 5 Mos 10:17.
”Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herres Jesu Kristi ankomst,
som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som
är alla konungars konung och alla herras herre, (han, den salige, ende Härskaren,
konungarnas Konung och herrarnas Herre, SFB) som ensam är odödlig, som bor i ett
ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran
och den eviga makten, amen.” 1 Tim 6:14-16
Denna titel på Lammet-Frälsaren-Kristus uttrycker: (attsatser)
• Att Kristus är evig Gud liksom Fadern.
• Att Kristus är den rättmätige ägaren och Herre till denna jord. Djävulen stal
jorden och människorna från Gud genom att fresta dem att följa honom. Men nu blir
allt återställt och Satans makt blir i grund besegrad.
• Att Kristus nu kommer såsom herrarnas Herre och konungarnas Konung (stor
bokstav i SFB) och att han skall ärva sin fader Davids tron. Han skall bli den förste
verklige världshärskaren för ett tusenårigt fridsrike på jorden.
VATTNET ÄR FOLKHAVET SOM INGÅR I DET ÅTTONDE RIKET

17:15 Och han sade till mig: ”Vattnen som du såg, där skökan bor, de är länder och
människomassor och folk och språk.”
Och han sade till mig: Vattnen du såg. Fortsättning av den 64:e synen och den 38:e
rösten. – Här finns en direkt förklaring till en av de många symboler som används i
Uppenbarelsen. Vattnen är människomassor, med andra ord ett folkhav. Jesus använder
även havet som en symbol för folkhavet i anslutning till ändens tid: ”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.” Luk 21:25
* Det finns många symboler i Uppenbarelseboken som inte får en så tydlig förklaring
som denna med havet. Inte dess mindre måste symbolspråket få sin entydiga och
bibelenliga förklaring genom jämförelser med andra bibelställen och sammanhang
där samma symboler används.
SKÖKANS UNDERGÅNG

FS?

De tio kungarna och Antikrist förgör Skökan i mitten av Daniels 70:e årsvecka för att
Antikrist ska bli tillbedd de sista 3½ åren.
17:16 Och de tio hornen som du såg och odjuret, de skall hata skökan och göra henne
utblottad och naken, de skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld.
Och de tio hornen som du såg och odjuret. Fortsättning av den 64:e synen och den
Odjuret, Antikrist, är inte ett av hornen, utan de är nämnda var för sig. De
tio hornen (och de tio tårna), 10-hornsriket och dess ledare, finns fortfarande kvar
intill slutet, men det är Antikrist som tar hela kommandot.
De skall hata Skökan. Odjuret och skökan var i grunden ett omaka par. Antikrist stod
ut med skökan så länge han hade nytta av henne. Detsamma gäller även för de 10
presidenterna (kungarna) under Antikrist. De gör upp en gemensam plan att störta
skökan, ty innerst inne hatar de henne för hennes makt över folket och är avundsjuka
på hennes väldiga rikedomar. Deras hat kommer nu till uttryck i en våldsam antireligiös hatpropaganda. Det må vara vilken religion som helst – inte ens den fallna,
synkretiserade världskyrkan duger nu längre.
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* Troligen finns det dock en religion – ett religöst skökosystem i form av en
världskyrka i ändens tid – som inte kommer att "få sina vingar klippta" och det är
islam. De kommer förmodligen aldrig att gå med på någon "synkretism" och de har
alldelse för många hängivna tillbedjare för att kunna förföljas och utrotas. Tvärtom
kan det var islams anhängare som genom den falske profeten proklamerar det heliga
kriget (jihad) och inspirerar till förföljelserna mot de kristna och judarna samt till att
intaga Jerusalem.
Göra henne utblottad och naken, de skall äta hennes kött och bränna upp henne i
eld. Världsreligionens rikedomar kommer att konfiskeras. Skökan blir utblottad och
naken. Man kommer bildlikt att äta upp henne genom en hatisk propaganda som
förstör hennes rykte och där hennes lära förlöjligas. Skökan kommer att bli försvarslös
och skamsen. Genom att förstöra den stora staden där hon har sitt högkvarter kommer
de slutligen att bränna upp henne i eld och i grunden utplåna henne.
GUDS PLAN KOMMER ATT FÖRVERKLIGAS

17:17 Ty Gud har ingett dem viljan att utföra hans avsikt och att med en och samma
avsikt ge sitt rike åt odjuret, tills Guds ord är förverkligade.
Ty Gud har ingett dem viljan att utföra Guds avsikt. Jesus lärde oss att bedja ”ske
din vilja på jorden såsom i himmelen”. Om Guds fullkomliga vilja finge ske på jorden
skulle det inte finnas en enda martyr; alla skulle bli frälsta och komma till kunskap om
sanningen, ty det är Guds vilja, men det kan endast ske i medverkan av människans
egen fria vilja. 1 Tim 2:4. När det här talas om Guds avsikt så kan man av sammanhanget se att det gäller först och främst domen över skökan. Vidare är det Guds avsikt
att låta Antikrist och de onda makterna få löpa linan ut för att mogna till domen och till
den sista striden vid Harmagedon där de går mot sin undergång.
Och att med en och samma avsikt ge sitt rike åt odjuret. De tio hornen (ledarna i 10hornsunionen) måste vara en mäktig maktfaktor i ändens tid. Nu ger de både sin makt
och sitt rike till Antikrist därför att de har en och samma avsikt som han. Avsikterna
inom unionen är säkert flera men en av dem har de gemensamt och det är att förgöra
skökan. Men de inser att skall de få sina planer förverkligade så måste det bli genom
Antikrist. Han är deras "messias", som skall förverkliga deras avsikter.
Några tänkbara avsikter
• Att skapa ett "tusenårigt" rike av fred och välstånd på jorden.
• Att välja en världspresident som skall styra "hela världen" in i detta jordiska
paradis.
• Att skapa en världsvaluta och en världsbank med ett enhetligt ekonomiskt system
på jorden.
• Att som ett led i det hela har man i början planen att förena alla världens religioner
i en världskyrka, som blir en organiserad "sköka".
• Att utrota alla kristna, som blivit frälsta efter församlingens uppryckande men
som ej vill gå med i denna världskyrka. Efter församlingens "himmelsfärd" har den
kristna tron troligen blivit mycket impopulär och uppfattas av många som ett slags
"svart magi" som kan få människor att bara försvinna.
• Att döda de två vittnena som länge har vittnat emot alla de onda gärningar som
försiggår i världen.
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• Att utrota judarna, som enligt deras åsikt hindrar dem i deras planer och alltid
trouble-maker. De menar att det blir ingen fred på jorden så
länge Israel finns på kartan.
• Att, eftersom systemet med världsreligionen – skökan i organiserad form har fått
för stor makt och för mycket rikedomar, bli överens om att helt förgöra skökan.
Tills Guds ord (profetior) är förverkligade. Bakom hela detta drama finns en Guds
genom sina profeter och som nu kommer att förverkligas. Människohavet måste lära sig "läxan" att ett "messiasrike" byggt på våld och hat
aldrig kan förverkligas. Ett världsrike utan Gud och utan den Messias som han har
sänt, Jesus Kristus, blir ett fiasko. Antikrist och hans rike måste köras i botten för att
människorna som är kvar skall se upp till sin verklige Messias – Fridsfursten från
Betlehem – när han kommer tillbaka.
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SKÖKAN ÄR EN STAD MED HERRAVÄLDE ÖVER JORDENS LEDARE

17:18 Och kvinnan som du såg är den stora staden, den som har kungavälde över
kungarna på jorden.
Och kvinnan som du såg är den stora staden. Fortsättning av den 64:e synen och
den 38:e rösten. Rent allmänt är världens storstäder samlingspunkter för allsköns
laster och utsvävningar. Det är i storstadens speciella atmosfär med sina glädjehus och
syndiga nöjesliv, som skökan har sitt främsta verksamhetsfält. Kvinnan är framställd
med två bilder:
• Som en sköka. • Som en stor stad.
Dessa begrepp är synonyma och det är denna kvinna, det vill säga detta system av
kombinerad avgudadyrkan och otukt, som förleder människorna att följa fursten över
luftens härsmakt (Satan) och att leva efter sitt kötts begärelser och göra vad köttet och
sinnet vill.
”Den stora staden” pekar inte enbart på det system som representeras av skökan
utan också på den speciella storstad där världskyrkan har huvudsätet för det system
som givit henne en sådan makt över jordens ledare. Eftersom skökan och "den stora
världsstaden" är som en enhet, så kommer också den staden att bli utblottad och
plundrad samt uppbränd i eld tillsammans med sitt skökosystem.
Enligt Upp 17:5 är namnet på den stora staden Babylon. På aposteln Johannes tid
låg staden Babylon delvis i ruiner. Men det fanns fortfarande en ganska stor judisk
befolkning kvar i Babylon från vilka aposteln Petrus hälsar i sitt brev. 1 Pet 5:13. Det
finns flera forskare som menar att Petrus med hälsningen från Babylon syftar på den
syndiga världsstaden Rom, som för många var ett dåtidens Babylon. Det finns två
teorier om vilken stad det är som i ändens tid skall vara skökans stora stad.
• Rom. Rom har i alla tider varit ett religöst centrum och det är naturligt att det blir
ett centrum även för den organiserade världskyrkan – skökan.
• Babylon. Det finns planer på att restaurera det gamla Babylon och bygga en
replika av Babels torn. Detta skulle bli en av världens största turistattraktioner. Den
gamla kulten med stjärndyrkan skulle åter införas. Det finns även planer på att där
bygga en ny modern huvudstad. Om så blir fallet kan det gamla Babylon, där den
organiserade satansdyrkan en gång började, åter bli ett centrum för falsk religionsutövning och den onda cirkeln blir därmed sluten.
* Enligt säkra dokumnet har Babylons återuppbyggnad påbörjats!
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Har Antikrist en föruttillvaro? Se app 11: Världshistoria i Bibelns ljus s582
Appendix 22 De 7 världsväldena – s654 4Ämne 36: Guds lamm s169

