Uppenbarelseboken kapitel 19B

Den sjunde visionen
Om Kristi återkomst – den yttersta domen – en ny himmel och en ny
jord med10 delsyner från vers 11 i kapitel 19 till och med kap 22

KRISTI ÅTERKOMST
KONUNGARNAS KONUNG PÅ DEN VITA HÄSTEN
EN NY TID BRYTER IN – FRIDSRIKET BÖRJAR
TEXTKOMMENTARER
19:11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den kallas
”Trovärdig och sann”, och han dömer och strider rättfärdigt.
Och jag såg himlen öppen, och se. Den 71:a synen. Johannes är nu åter förflyttad till
jorden varifrån han ser de himmelska härskarorna med Kristus i spetsen lämna den
öppnade himlen för sin ankomst till jorden.1
– Att härskarorna lämnar himlen visar att Lammets bröllop har firats i himlen och
inte i skyn. Detta motsäger teorin om att de heligas uppryckande skulle ske samtidigt
med Kristi återkomst till jorden i vilket fall bröllopet måste ske i skyn. Uppfattningen
om att Kristi tillkommelse endast har "en fas" och att församlingens uppryckande sker
samtidigt med Kristi kommande till jorden bygger bland annat på följande
bibelsammanhang:
*”Strax efter den tidens lidande... 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. Och hans skall sända sina änglar
vid ljudet av en stor basun, och de skall församla hans utvalda från de fyra
väderstrecken, från himlens ena gräns till andra.” Matt 24:29-31
Att ”de utvalda” i Matt 24:31 inte är bruden (alla frälsta), bevisas av att:
• Dessa "utvalda" samlas ihop efter vedermödan och vreden. Därför kan dessa
utvalda ej vara församlingen ty den skall bli frälst ifrån vreden, 1Thess 1:10; 5:9,
vilket sker genom uppryckandet före vreden, beskrivet i 1Thess 4:13-18
• De "utvalda" är här Israeliter, som även kallas "utvalda" eller "utkorade". Hela
Matt 24:15-34 handlar om Israel under vedermödan, om styggelsen i templet, deras
flykt ut i öknen och den stora vedermödan (Jakobs nöd) som blir förkortad för de
utvalda israeliternas skull. I sammanhanget talas om fikonträdet, som är en bild på
Israel och om att ”detta släkte, israeliterna, skall inte förgås förrän allt detta har
skett”, vilket talar om att Israel som nation skall överleva och enligt Guds rådslut är
"utvalda" för en bestämd uppgift under tusenårsriket.
• Då Kristus kommer från himlen med sin brud – sina mångtusen heliga, skall även
änglar åtfölja honom och han skall sända ut änglarna för att församla de utvalda
judarna som ännu finns förskingrade över hela jorden. En del av Israels befolkning
flydde ut i öknen. Alla dessa församlas nu genom änglars försorg.
1
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Ämne 29: En öppen himlaport – kom hit upp kap 4 s146
Ämne 30: När kommer Jesus i skyn? kap 4 s147
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* Vid brudens uppryckande enligt 1 Thess 4:13-18, står ingenting om att änglar
skall sändes ut för att församla de frälsta.2 De förvandlas i ett ögonblick och ryckes upp
i skyn Herren till mötes. När det gäller de utvalda judarna som ännu ej är pånyttfödda
och därför ej kan få del av de frälstas förvandling har ej denna möjlighet att förflytta
sig som de vilka fått den nya kroppen som är lik den kropp Jesus hade efter
uppståndelsen. Det är därför tydligen nödvändigt att judarna behöver hjälp av änglar
för att kunna församlas vid Herrens ankomst, då hela Israel skall bli frälst på en dag,
då de ser upp till honom som de har stungit.
KONUNGEN KOMMER!
BESKRIVNINGEN AV HÄRFÖRAREN KRISTUS

En vit häst. Den vita hästen symboliserar konungslig värdighet, ledarskap och triumf.
Historiens stora konungar och härförare ledde ofta striden på en vit häst, såväl som när
de sedan i triumf mottog folkets hyllning efter segern.3

418

3

Ämne 1: Kristi återkomst – Se, han kommer, inledning s24

– När Jesus i slutet av sin verksamhetstid gjorde sitt triumftåg in i Jerusalem, var
det inte på vit arabisk hingst, utan på en åsninnas fåle. Jesus var då gjord ringare än
änglarna, ja, han kom som en ringa telning – han blev ett med de fattiga och utslagna.
Åsnan var i förhållande till hästen en fattigdomens symbol – ett kännetecken på
utblottelse och ringhet som förebådade den totala utblottelsen på korset.
– Men när Jesus nu kommer på den vita hästen, så är det som konungarnas Konung,
som segerfursten och härföraren för de himmelska härskarorna. Av Bibelns många
beskrivningar på Kristus är detta det enda tillfället då han rider på en vit häst vilket ger
en indikation på att Kristus nu kommer för sin slutliga triumf.
* Det har diskuterats om Jesus i realiteten verkligen kommer ridande på en vit häst,
eller om att det enbart omnämnes som en symbol för triumf och seger. Det finns inga
andra bibelställen som nämner om Kristus på en vit häst, men flera bibelställen nämner
om att han vid sin tillkommelse skall komma på himlens moln med makt och stor
härlighet Matt 24:30, där en del tolkar skyn att betå av en "härlighetsky" av mångtusen
heliga och änglar. Frågan inställer sig också om det finns hästar och även andra djur
i himlen. Flera bibelställen talar dock om himmelska hästar av eld:
• Elia blev upptagen till himlen i en vagn dragen av hästar i eld. 2 Kung 2:11-12
• Elisa var beskyddad av en himmelsk armé av hästar och vagnar. 2 Kung 6:17
• Sakarja såg himmelska hästar i flera färger som var utsända som Guds spanare
utöver jorden. Sak 1:8-11
• Jesus rider på en himmelsk häst vid sin återkomst. Upp 19:11, 19, 21
• De himmelska härskarorna följer Kristus på vita hästar. Upp 19:14
Och han som satt på den kallas ”Trovärdig och sann”. Namnet kommer först i
beskrivningen, vilket är i sin ordning, ty namnet identifierar personen. Kristus har här
fem namn: (Konung och Herre är skrivet med stor bokstav i SFB.)
• Han kallas trovärdig.
• Han kallas sannfärdig.
• Han har ett namn som ingen känner utom han själv.
• Hans namn är ”Guds ord”.
• Namnet på hans röda mantel är: ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre."
Trovärdig och sann. Jämför med Upp 3:14. Namnet är en stark kontrast till den falske
profeten. Därför att Jesus säger sanningen är han trovärdig för den som söker sanningen. Men för den som är förmörkad av lögnen blir sanningen så främmande och
obehaglig att man ej vill tro den.
Jesus sade: ”Men mig tror ni inte. just därför att jag talar sanning.” Joh 8:45
Men till sökarna sade Jesus: "Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall
göra eder fria.” Joh 8:32
”Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.” Joh 18:37
Och han dömer och strider rättfärdigt. ”...utan med rättfärdighet skall han döma
de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han skall slå jorden
med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.” Jes 11:4
– När Jesus strider så är det med andliga vapen. Han behöver ej använda mänskliga
vapen. Hans vapen är sanningen och makten i hans ord.
19:12 Hans ögon var som eldslågor, på huvudet hade han många kronor, och på
honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv.
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Hans ögon var som eldslågor. Detta är samma beskrivning som i Upp 1:14. Han kan
utforska allting och ingenting kan döljas för hans blickar som genomtränger allt.
Kristus är allvetande. Enligt samtida beskrivningar av Jesus från Nasaret, upplevde
man att det allra märkligaste med Jesusgestalten var hans blick, som var så genomträngande.
På huvudet hade han många kronor. Gr diademata = kunglig krona. Eftersom han är
konungarnas Konung är det passande att han bär många kronor. Historien ger flera
exempel på att konungar som regerade över flera riken också bar på flera kronor.
Ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. För att känna en person till fullo
måste man veta hela namnet. Hos Kristus finns det fördolda hemligheter som människan aldrig kan nå. Han har ett namn vars betydelse vi aldrig får veta. Det betyder att
han är outgrundlig men också att det kommer att finnas nya sidor att upptäcka hos
honom vars namn säges vara alltför underbart för att få veta. Dom 13:18; Jes 9:6
• En annan tanke angående det okända namnet är att de som praktiserade magi
menade att om de bara hade en persons hela namn kunde de utöva sin magiska kraft
över den personen. Detta kan ej gälla Kristus; han är ouppnåelig, Han har även ett
hemligt namn. Han är suprim och outgrundlig. Även de kristna skall få ett namn som
ingen känner utom den som får det, vilket talar om att vi kommer att bli segervinnare
över allt ont. 2:17
HANS NAMN ÄR LOGOS

19:13 Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är ”Guds ord”.
Han var klädd i en mantel som doppats i blod. Gr bapto = doppa, ”färga”, nedsänka.
Den röda manteln symboliserar:
• Jesus som försonaren: Jesus sade: ”Men jag har ett dop som jag måste döpas
med, och jag våndas innan det är över.” Luk 12:50
– När Jesus sade detta var han redan döpt i vatten av Johannes döparen. Jesus
syftade till sitt förestående lidandesdop på korset. Att Jesu mantel var doppad i blod så
att den blev helt blodröd, talar om Jesu dop på korset där han fick utgjuta sitt blod till
vår frälsning. Jesus vann sin seger inte genom att utgjuta andras blod som alla världens
stora härförare gjorde, utan genom att ge sitt eget blod till lösen för oss.
• Jesus som domaren: I sammanhanget med den röda manteln har vi även Jesus,
domaren, som trampar sin vredes stränga vinpress. Upp 14:19-20. Men i det
sammanhanget står det inte att hans mantel blev doppad i blod utan att han bar tydligen
en vit dräkt som blev nedstänkt och fläckad. Den vita dräkten är en bild på rättvisan
och rättfärdigheten i domen. Jes 63:1-6. Eftersom det i Jesaja säges att han trampade
sin vinpress ensam, finns det somliga som tolkar detta som att vinpressen syftar på
Golgata där Jesus kämpade ensam och fick utstå Guds vrede över synden i vårt ställe.
Och hans namn är ”Guds ord”. Gr logos = ord, tal, yttrande, lära, undervisning,
räkning. Logos-namnet bestämmer definitivt att ryttaren är Kristus. Joh 1:1-3. För
både judar och greker hade logos en enorm innebörd och betydelse. Judendomen var
bokens och det skrivna ordets religion. Varje bokstav, varje liten prick i lagen behandlades med helig vördnad, som vad det var – Guds ord till dem.
– De grekiska filosoferna, särskilt Heraclitos och stoikerna hade den idén att logos
var ett slags "världssjäl" som behärskade hela universum. Logos var tankens och
ideernas värld i konkretiserad form.
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Se, Konungen kommer
Kristi återkomst till Olivberget med makt och stor härlighet
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– När Kristus framställes som inte enbart logos utan som Guds logos innebar det en
personifiering av den absoluta Sanningen och principerna för hela tillvaron enligt
både judiskt och grekiskt tänkesätt. En högre titel kunde ingen inneha.
DE HIMMELSKA HÄRSKARORNA FÖLJER KRISTUS I SEGERN

19:14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i skinande vitt linne.
De himmelska härarna. Gr strateuma = här, truppavdelning, vaktstyrka. Det står inte
endast om en här utan om härskaror. Men även om de kallas för härar finns det inte
någon antydan om att de har vapen. De behöver aldrig strida, ty segerfursten på den
vita hästen strider för dem med ”sin muns svärd”, som är Sanningens ord. Härarna
består av såväl änglar som av en utvald brudeskara.
• Att många änglar skall åtfölja Kristus vid hans ankomst till jorden framställs på
flera ställen. Matt 16:27; 24:31; 25:31; 2 Thess 1:7
• Likaledes finns det många bibelställen som talar om att de heliga skall följa
honom. Om hela brudeskaran skall åtfölja honom eller om det blir en utvald skara av
bruden är omtvistat. De som skall regera med Kristus i Millenniet hör säkerligen till
dem som är med i skaran av "heliga" som åtföljer honom. Bland dem finns kung David
(Jer 30:9) , Lammets tolv apostlar (Matt 19:28) och martyrerna från vedermödan (Upp
20:4). Änglarna kallas inte ”de heliga” utan detta är ett uttryck för återlösta människor.
I Bibeln finns uttrycket "Herrens ängel" men ej "en helig ängel" eller "heliga änglar".
”Då skall Herren, min Gud, komma, ja, du själv och alla heliga med dig.” Sak 14:5
”...när vår herre Jesus kommer med alla sina heliga.” 1 Thess 3:13
”Se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att sitta till doms över alla
människor...” Judas v14
* Följande bibelställe har givit upphov till olika kommentarer: ”...så att ni blir
styrkta i era hjärtan och kan stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och fader, när
vår herre Jesus kommer med alla sina heliga." 1 Thess 3:13. Flera lösningar:
1. Att de heliga här måste vara änglar, eftersom de troende, som ännu är kvar på
jorden, blir förmanade att stå oförvitliga och heliga inför vår Gud när Kristus
uppenbaras i skyn med alla sina heliga.
2. Att alla sina heliga är de troendes själar i Paradiset som följer Jesus ned till
mötet i skyn för att förenas med sina uppståndelsekroppar, ty först skall de i Kristus
döda uppstå (och då måste deras heliga själar följa med Kristus) och sedan skall de
troende, som är redo, förvandlas och ryckas upp i skyn.
3. Att alla sina heliga här handlar om både änglar och de återlöstas själar som
följer med Kristus.
Följde honom. Det är de som följer Lammet var det än går. Upp 14:4. Uttalandet gällde
de 144 000 tjänarna som var en förstlingsfrukt åt Gud, och en del av brudeskaran.
Jesus sade:”Ni är de som stannat kvar hos mig under mina prövningar, och samma
kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni skall få äta och
dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni skall sitta på troner och döma Israels tolv
stammar.” Luk 22:28-30.
På vita hästar. Eftersom den vita hästen är en bild på seger och triumf, får Kristi
efterföljare dela hans triumf. De som redan här i tiden har varit övervinnare i Kristi
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efterföljelse, skall även i evigheten få uppleva att han ständigt skall föra de sina fram
i sin kärleks segertåg. Rom 8:37; 1 Kor 15:57; 2 Kor 2:14
Och de var klädda i skinande vitt linne. Såväl änglar som ”de heliga” bär vita,
skinande kläder. Matt 28:3; Upp 19:8. De vita kläderna är en bild på oskuld och
syndfrihet och det gäller för såväl änglarna som de frälsta som har tvagit sina kläder
och gjort dem vita i Lammets blod. – ”Om era synder än är blodröda, så kan de bli
snövita, och om de än är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull.” Jes 1:18
KRISTUS SOM DOMARE OCH VÄRLDSHÄRSKARE

19:15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han skall slå folken med, och han
skall valla dem med en stav av järn, och han skall trampa vinpressen för Guds, allhärskarens, stränga vredes vin.
Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd. Samma uttryck finns i Upp 1:16. Jesus är
aldrig tecknad med något verkligt mänskligt vapen. Svärdet som utgår från hans mun
är ett symboliskt vapen. Ingen kan hålla eller bruka ett svärd med munnen. Svärdet
syftar på de domsord som Jesus har fått makt att fälla, och det (svärdet) är en bild på
Ordet och Sanningen, som genomtränger och uppenbarar allt fördolt då människorna
skall göra räkenskap inför honom. Hebr 4:12-13
Som han skall slå folken med. Jesus kommer som en Frälsare för Israel men som en
Domare över Israels fiender som i stora skaror har samlats vid Harmagedon. Det blir en
domsakt över denna väldiga armé med dess härförare och generaler. Det genuint onda
människorna kommer att tagas bort "som ogräs" från jorden. Herren kommer att trampa
sin vredes stränga vinpress vid Harmagedon. 2 Thess 1:8-9; 2:8; 2 Pet 3:7
• Då Jesus kommer åter till jorden, skall han sätta sig på sin härlighets tron för att
döma de folk som är kvar efter vedermödan. De onda kommer att sållas bort från
jorden. Matt 25:31-46. – ”Du skall sönderslå dem med järnspira, som lerkärl skall du
krossa dem.” Ps 2:9
Och han skall valla dem. Gr poimaino = vara herde, vakta. När Jesus tar över makten
för att regera i fridsriket, blir det vare sig diktatur eller demokrati, vare sig kapitalism
eller kommunism, utan det blir ett teokratiskt styressätt där Jesus kommer att vara som
en herde för folken. För närvarande är det demokratiska styrelsesättet, där folket får
bestämma, den bästa lösningen, men den har sina avigsidor ty den stora folkmassan
kan välja dåliga och opportunistiska ledare som blir till folkets fördärv såsom fallet
blir med Antikrist. Först när Skaparen själv får vara "en herde för sin hjord" kommer det
att bli fred, fullkomlig harmoni och ett paradis på jorden.
Med en stav av järn. Gr rabdos = stav, spö, käpp, härskarspira, herdestav. Eftersom
staven sättes i samband med en herde som vallar, blir det passande att översätta ”rabdos”
med herdestav. En vanlig herdestav var av trä som lätt kunde brytas vid påfrestningar.
Jesu härskarstav blir en herdestav av mycket högre kvalité och styrka, liksom järnet är
starkare än träet. Han kommer att styra folken med gudomlig visdom och auktoritet.
”Du skall göra dess glädje stor. Inför dig skall de glädja sig, som man gläds under
skördetiden. Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel. Och
skon som krigaren bar i stridslarmet, och manteln som sölades i blod, allt sådant skall
brännas upp och förtäras av eld. Så skall herradömet bli stort och friden utan ände
över Davids tron och över hans rike. Så skall det befästas och stödjas med rätt och
rättfärdighet från nu och till evig tid.” (Utdrag från Jes 9:3-7.)
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KONUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE

19:16 Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret: ”Konungarnas konung
och herrarnas herre.” (B2000) Den grekiska texten ger närmast den uppfattningen att
titeln stod både på manteln och på låret. Det är även möjligt att tolka det som att texten
var skriven på manteln men att manteln föll på låret där texten blev väl synlig.
Konungarnas konung och herrarnas herre. Detta är titeln på en världshärskare – den
högsta titel någon kan inneha på jorden. Många stora kungar och fältherrar, såsom
Alexander den store, Caesar, Napoleon och Hitler, har försökt bli världshärskare men
aldrig lyckats. Antikrist kommer att göra det sista stora försöket, men även han kommer att misslyckas. Endast Gud själv kan bli den förste och verklige världshärskaren.
Titeln är förankarad i Gudomen och förbehållen Herren.
”Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige
och fruktansvärde Guden, som inte har anseende till personen.” 5 Mos 10:17
”Gud har ställt sin tron i himlen och hans konungavälde omfattar allt.” Ps 103:19
”De skall strida mot Lammet, och Lammet med sina kallade och utvalda och
trogna skall besegra dem, eftersom det är herrarnas Herre och konungarnas Konung.
Upp 17:14. (Herre och Konung har stor bokstav i SFB.) ”Han som är alla konungars
konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan
nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se.” 1 Tim 6:15-16 B2000
* Liksom Fadern är konungarnas Konung och herrarnas Herre över hela universum,
så är också Lammet, Jesus Kristus, det. Titeln gäller både Fadern och Sonen.
* Som ensam är odödlig. Gr a-thanasia = o-dödlig. Uttrycket innebär inte att inga
andra kan få del av odödlighet och evigt liv som många av de skapade varelserna får,
men det betyder att det endast är Gud som är till av evighet, som är odödlig i sig själv
och som är källan till allt liv. Jesus sade: ”Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har
han gett åt Sonen att ha liv i sig själv.” Joh 5:26 SFB
”Gud bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller
kan se.” Detta uttrycker Guds eviga gudomshärlighet. Utanför sin "eviga härlighet"
har Gud uppenbarat sig många gånger på många sätt för dödliga människor. Mose
talade med Gud ansikte mot ansikte, och då han bad att få se Guds härlighet, fick han
se honom på ryggen. 2 Mos 22:11-23. Flera gånger uppenbarade sig Herren som
förbundets ängel.
* När vi får del av uppståndelsens härlighet, kommer vi att på ett nytt sätt kunna
nalkas Gud och även få se hans härlighet. Jesus sade: ”Fader, jag vill att de som du har
gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du
har givit mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse.” Joh 17:24
EN ÄNGEL BASUNERAR UT ROVFÅGLARNAS GÄSTABUD

19:17 Och jag såg en ängel stå inne i solen, och han ropade med hög röst till alla
fåglarna som flög över himlens mitt: ”Kom hit och samlas till Guds stora måltid!”
Och jag såg en ängel stå inne i solen. Den 72:a synen. Den 48:e ängeln (änglar)
omnämnd i U-boken. Den 49:e rösten. En bokstavlig tolkning visar att änglarna har
makt över elementen och kan utföra för människor helt otroliga saker.
* Den symboliska tolkningen pekar på att Kristus är ”rättfärdighetens sol”.
”Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med
läkedom under sina vingar. Då skall ni slippa ut och hoppa som kalvar som varit
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instängda i stallet. Och de ogudaktiga skall ni trampa ned, ty de skall bli som aska
under era fötter, på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot (Härskarorans
Gud).” Mal 4:2.
– När Härskaronas Gud, Herren Sebaot, Jesus Kristus, uppenbarar sig med sin väldiga
härskara kommer han som rättfärdighetens sol för att utföra sitt verk av läkedom för
en lidande och förtryckt mänsklighet, men också med ett rättvist straff över alla
förtryckare, onda och ogudaktiga människor. Ängeln som stod inne i solen hade sitt
budskap väl förankrat i rättfärdighetens sol, Jesus Kristus, som nu lyser upp hela
jorden och ger nytt liv åt en sjuk och döende mänsklighet.
Och han ropade med hög röst till alla fåglarna som flög över himelns mitt.
Enligt den bokstavliga tolkningen är det verkliga fåglar som Gud dirigerar till Harmagedon för att äta liken efter den stora armé som gått under. Jesus sade: ”Där kadavret
ligger, där samlas gamarna.” Matt 24:28; Luk 17:39
– När det gäller profetian om Gogs larmande hop (Hes 39:12) kommer Israels barn
att få hålla på i sju månader för att begrava de slagna på Israels berg. När det gäller
slaget vid Harmagedon, då denna kanske världens största armé skall krossas, kommer
gamarna till hjälp med att äta upp det ruttnande köttet, ty annars skulle det bli en
olidlig stank av liken. Om världens rovfåglar dirigeras dit, liksom Herren en gång
dirigerade djuren in i Noas ark, så kan det förhoppningsvis snart nog bara bli ben kvar
för israeliterna att begrava.
• Enligt den symboliska tolkningen är fåglarna en bild på ondskans andemakter.
Tanken är den, att när Gud tar bort sitt beskärm från de onda människorna, kommer de
att bli anfallna, dödade och sönderhackade av dessa osynliga ”gamar” i andens värld.
”Kom hit och samlas till Guds stora måltid.” Guds stora måltid eller som det även
kan översättas ”En stor Guds måltid” eller ”En måltid av en stor Gud”. I skarp kontrast till Lammets bröllopsmåltid är denna måltid en”vredens måltid”:
• De inbjudna gästerna: v17
• Måltiden proklamerad: v18
• Maten till måltiden anskaffas (samlas): v19
• Maten slaktad och tillagad. v20, 21
• Måltiden förtärd. v21
”Men denna hemsökelse skall Herren låta drabba alla de folk som drog ut för att
strida mot Jerusalem: han skall låta deras kött ruttna, medan de ännu står på sina
fötter. Deras ögon skall ruttna i sina hålor, och deras tunga skall ruttna i deras mun.
Och det skall ske på den tiden att Herren skall sända en stor förvirring bland dem. De
skall bära hand på varandra, och den enes hand skall lyftas mot den andres.” Sak 14:
12-13.
19:18 "så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män och kött av
hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, höga och låga.”
Domen drabbar alla kategorier av människor. Gud har inte anseende till personen.
Uttrycket kött av alla människor kan betyda att även andra av Antikrists anhängare än
de som är närvarande vid Harmagedon, kommer att drabbas av domen vid samma
tidpunkt. I den timliga domen drabbas med smma straff alla i denna väldiga armé som
de som har tagit odjurets märke, nämligen att de tas bort genom döden, liksom då
Noafloden tog bort alla. Matt 24:39.
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Odjuret och den falske
Profeten togs till fånga.

Men i den slutliga och eviga domen inför den vita tronen, kommer straffet att
differentieras i enlighet med vars och ens gärningar. Upp 20:13. Jesus sade: ”Den
tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter
hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant
som förtjänar prygel, han skall piskas med några få rapp.” Luk 12:47-48
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STRIDEN MELLAN LAMMET OCH ODJURET VID HARMAGEDON

19:19 Och jag såg odjuret och jordens kungar och deras härar, som samlats för att
strida mot honom som satt på hästen och mot hans här.
Och jag såg odjuret och dess kungar. Den73:e synen.
Samlats för att strida. Enligt Upp 16:16 skall Antikrist församla jordens armeer till
det stora slaget vid Harmagedon för att strida mot Kristus.4
ODJURET OCH DEN FALSKE PROFETEN FÄNGSLAS

19:20 Och odjuret togs till fånga och likaså den falske profeten, som gjort tecken
inför odjuret och förfört dem som tagit emot dess märke och tillbett dess bild. De
kastades båda levande i eldsjön som brinner av svavel.
Och odjuret togs till fånga och likaså den falske profeten. Det talas väldigt litet om
själva striden. Enligt profeten Sakarja blir Jerusalem omringat och delvis intaget av
Antikrists här, men när Kristus kommer till undsättning byts striden i ett förkrossande
nederlag för Antikrist som tydligen försöker komma undan tillsammans med sin profet
varvid de blir tillfångatagna.
Som gjort tecken inför odjuret och förfört dem som tagit emot dess märke och
tillbett dess bild. Ännu en gång blir vi påminda om den förförelse som så många blivit
utsatta för genom den falske profetens lögnpropaganda.
De kastades båda levande i eldsjön. Enligt Dan 7:11 kommer odjuret att dödas. Två
tolkningar är möjliga:
• Att de båda dödas enligt Dan 7:11 genom att direkt kastas i eldsjön som brinner
av svavel – det är den andra döden.
• Att de dödas vid Harmagedon, men uppstår igen efter tusenårsriket liksom alla
andra ogudaktiga döda uppstår vid den andra uppståndelsen till domen vid den vita
tronen. Efter domen kastas de levande ned i eldsjön.
SVÄRDET I RYTTARENS MUN DÖDADE DE FIENTLIGA HÄRARNA

19:21 Och de andra dödades med svärdet ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig
mätta på deras kött.
De andra dödas med svärdet ur ryttarens mun. Ett domsord från Kristus räcker för att
denna väldiga armé skall förgås i ett enda ögonblick. I GT gick Herrens ängel ut och
slog i assyriernas läger 185 000 man. Jes 37:36
Jesus sade: ”Ty som det var på Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst.
...och ingen visste av något förrän floden kom och förde bort alla.” Matt 24:37, 38
”När Herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar och i lågande
eld, för att utkräva hämnd på dem som inte känner Gud och inte lyssnar till evangeliet
om vår Herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och
från hans makt och härlighet. 2 Thess 1:7-9
Och alla fåglarna åt sig mätta på deras kött. Om fåglarna är en bild på de onda
andarna som får makt att utföra massakern på de ogudaktiga när Herren tar bort deras
beskydd, så får de sitt lystmäte i sin mordlust, sitt hat och sitt begär att förstöra Guds
skapelse. Men snart kommer Satans och de onda andarnas tur i domen, ty deras tid av
förförelse av hela jorden är nu slut.5
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En ängel stod inne i solen...

ÄMNE 72: HARMAGEDON

Det existerar ingen verklig
plats med namnet Harmagedon.
Det antages att namnet står som
ett symboliskt uttryck för
mötesplatsen för den sista stora
kraftmätningen mellan Satan
och Kristus, Antikrist och hans
arméer kontra Israel i slutskedet
av denna tidsålder.
Tolkningar av det hebreiska
namnet Harmagedon:
Hebr Ir-megiddo = staden
Megiddo. Megiddo var den
kanaaneiska huvudstaden i den
del av Kanaan som blev given åt
Josua. Jos 12:21; 17:l; Dom 1:27
Hebr Har-megiddo = berget
Megiddo. Har = berg som
symboliserar styrka och seger.
Har-megiddo har mest likhet
med Harmagedon, men
problemet är att det ej finns
något berg i anslutning till
Megiddo, endast obetydliga
högplatåer. Däremot finns det en
vidsträckt slätt i närheten till
staden Meggido som ligger mellan Gennesarets sjö och Medelhavet.
Slätten har flera namn: Esdraelon, Jisreel och Megiddoslätten. Den ligger mycket
strategisk som en bred dalgång mellan bergen i söder (Gilboa) och Karmel-massivet åt
nordost och där gick huvudvägen mellan Afrika och Asien, Egypten och Assyrien och
utgjorde själva nyckelpositionen mellan Nilen och Eufrat.
Vid utgrävningar i gamla Megiddo i södra Galileen har man funnit att staden
skövlats många gånger, men gång på gång har en ny stad byggts upp på ruinerna av
den gamla.
Megiddo-slätten har varit skådeplatsen för flera av världens största fältslag:
• Redan så tidigt som 1468 f Kr, då Mose vaktade sin svärfaders får i Midjan, stred
den Egyptiske faraonen och härföraren Tuthmosis här. Han var grundaren av det gamla
Egyptiska imperiet och han fällde uttrycket: ”Megiddo är värt mer än tusen städer.”
• Deborah, som var domare i Israel, vann här en avgörande seger över den
övermäktiga Sisera som hade 900 vagnar av järn (Dom 4:13) medan det i Israel knappast
fanns några spjut att strida med. Situationen för Israel var alldeles hopplös, men då
Herren stred för dem blev fienden fullkomligt tillintetgjord.
• Juda konung, Ahasja, blev sårad i striden på Megiddoslätten och dog senare av
skadan. 2 Kung 9:27
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Megiddoslätten
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• Juda konung Josia blev här slagen av farao Neko, 609 f Kr. 2 Kung 23:29-30
• Flera kända härförare har kämpat här: såsom Nebukadnessar, Shalmanaser, Xerxes,
Alexander den Store, Antiochos Epifanes, flera romerska kejsare, korsfararna, Napoleon
m fl.
• Under Mackabeertiden förekom här svåra strider. Mack12:49
• År 1917 stred general Allenby här med sina brittiska trupper mot turkarna. ?
Harmagedon – platsen för det sista kriget före fridsriket
* Harmagedon kan tänkas vara ett samlande uttryck för hela området, hela
Edraelonslätten med Megiddo, men även innefattande de kringliggande bergen där
strider kommer att stå i den sista och avgörande drabbningen före tusenårsriket.
– Deboras strid emot den oövervinnerlige Sisera kan här utgöra en förebild till det
sista stora slaget. Situationen kommer nämligen att vara mycket lik den som på Deboras
tid. Antikrists samlade armeer kommer mot det lilla försvarslösa Israel för att utrota
det. Det är då som Herren griper in vid sin återkomst. Endast med ett domsord från
Herren blir fienden tillintetgjord.
* Hebr har, som symboliserar styrka och seger, ger visionen av att Harmagedon
slutliga segerplatsen över det onda i denna världen.
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ÄMNE 73: GUDS RÅDSLUT FULLBORDAT!
Avslutningen av hedningarnas tider
Följande saker avslutas när domarna vid den sjunde vredesskålen har verkställts
1. Daniels 70:e årsvecka avslutas.
2. Den stora vedermödan når sitt slut.
3. Guds domar genom inseglen, domsbasunerna och vredesskålarna avslutas.
4. Guds vrede som började vi det 6:e inseglet upphör.
5. Förföljelserna och martyrskapet för de heliga upphör.
6. Tillbedjan av odjuret upphör.
7. Hedningarnas tider når sitt slut.
8. Jersualem befrias.
9. Israel som nation befrias från hedningarnas och Antikrists regim.
10. Hedningarnas armeer går under vid Harmagedon.
11. Antikrists regim får sitt slut.
12. All Satans makt blir bruten.
13. Den första uppståndelsen fullbordas. Efterskörden bärgas in.
En ny tid börjar:
14. Herrens dag börjar.
15. Kristi återkomst till jorden äger rum.
16. Kristi fridsrike (millennium) upprättas.
17. Kristus dömer de levande folken.
18. De förskingrade av Israels utvalda församlas till Israel.
19. Israel som nation ser upp till honom som de har genomborrat och blir frälsta.
20. Kristus börjar sin regering tillsammans med de heliga på jorden.
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