TALVÄRDEN I BIBELN
För att bättre kunna följa Daniels utläggningar om talvärden och talsymbolik, kommer i detta
appendix en del kompletteringar ges om talvärdenas betydelse i naturen och i Bibelns grundtext. Bokstäverna i de hebreiska, grekiska och latinska alfabetena har talvärden. Daniel kände
förmodligen endast till de hebreiska talvärdena, men för att göra framställningen fylligare har
även en del grekiska och några latinska talvärden från NT tagits med i denna studie. Hebreiskan
är grundspråket till Gamla testamentets texter, medan grekiskan är grundtexten för Nya testamentets texter.

Talsymbolik på Daniels tid
På profeten Daniels tid hade man inga arabiska siffror. Vid beräkningar använde man sig av de
hebreiska bokstäverna som var för sig hade ett talvärde. Vid studiet av den hebreiska bibeltexten finner man att inte enbart enskilda ord utan hela meningar innehåller ett sammanlagt
talvärde som kan vara delbart med sju eller något annan av de tretton första talen. Detta system
av talvärden i grundtexten utgjorde redan på Daniels tid ett intressant studium av texten som
därmed kunde uppenbara särskilda betydelser och olika tolkningar. Talvärdenas mystik i hebreiskan ger en extra övertygelse om att bibelordet är inspirerat. Profeten Daniel har i sin
profetiska framställning flera enskilda tal med symboliska värden såsom: sju tider, 70 årsveckor, 2300 kvällar och morgnar, tid-tider och en halv tid, 1290 dagar och 1335 dagar.
Många av uppgifterna i denna koncentrerade framställning är hämtade från "Number In
Scripture", Kregel Publications 1967 av E.W. Bullinger. Däremot är talsymboliken om den
helige Ande och Uppenbarelseboken från författarens egna studier.
Bokstäverna i det hebreiska alfabetet har följande talvärden: Aleph = 1, Beth = 2, Gimel =
3, Daleth = 4, He = 5, Vau = 6, Zayin = 7, Cheth = 8, Teth = 9, Yod = 10, Kaph = 20, Lamed = 30,
Mem = 40, Nun = 50, Samech = 60, Ayin = 70, Pe = 80, Tsaddi = 90, Koph = 100, Resh = 200,
Shin = 300, Tau = 400, Koph = 500, Mem = 600, Nun = 700, Pe = 800, Tsaddi = 900.
De grekiska bokstäverna har följande talvärden: Alpha = 1, Beta = 2, Gamma = 3, Delta = 4,
Epsilon = 5, Sigma = 6, Zeta = 7, Eta = 8, Theta = 9, Iota = 10, Kappa = 20, Lambda = 30, Mu =
40, Nu = 50, Xi = 60, Omicron = 70, Pi = 80, Koppa = 90, Rho = 100, Sigma = 200, Tau = 300,
Upsilon = 400, Phi = 500, Chi = 600, Psi = 700, Omega = 800, Sampsi = 900.
De romerska bokstäverna (latin) har följande talvärden: D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V
= 5, I =1. Senare tillades även bokstaven M med talvärdet 1000. Men den bokstaven är egentligen från början en sammanställning av två DD (500+500 =1000), som när de skrevs ihop
bildade ett M.

Talvärden i naturen
I naturen finns det en regelbundenhet som bygger på serier av talvärden vilka visar att tillvaron
kommit till genom en väl planerad skapelseakt och inte genom några tillfälligheternas spel. I
naturen finner vi inte kaos utan harmoni, inte "chance" utan "design".
Några exempel på talvärden i naturen:
1. I växtriket är 5-talet det förhärskande talet i utomhusplantor medan inomhusplantornas
system bygger på talet 3. Som exempel på den fullständiga ordning som råder inom växtriket
kan nämnas att placeringen av bladen från växtens stam alltid följer en bestämd ordning.
2. För insekter är 3-talet dominant. I t ex ett bisamhälle finns det tre slags bin. Arbetsbiets
kläckningstid är tre veckor. De följande tre veckorna arbetar de inne i kupan. Därefter samlar
de pollen och honung till dess att vingarna är utslitna, vilket tar c:a tre veckor.
3. Ryggradsdjuren: Dräktigheten hos ryggradsdjuren bygger på olika serier av 7-tal. Musen
3x7=21, haren 4x7=28, katten* 8x7=56, hunden 9x7=63, lejonet 14x7=98, fåret 21x7=147
dagar. Hos fåglarna är äggkläckningstiden för: hönan 3x7=21, ankan 6x7=42 dagar etc. *
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*Det finns avvikelser från 7-talscykeln bland ryggradsdjuren. Författarens anmärkn.

4. Kvinnans havandeskapstid är 40 veckor, 40x7=280 dagar. Hennes menustrationscykel är
på fyra veckor, 28 dagar. Människans fysik bygger på 7-talet. Hennes puls slår saktare på
morgonen den 7:e dagen, vilket visar att hon är byggd med en biologisk klocka som talar om
att hon behöver vila var 7:e dag.
5. Grundämnena följer matematiska lagar och regelbundna talserier av 4 och 11.
6. Tonskalan bygger på 7 toner vars svängningstal alla är en multipel av 11. Dessa 7 toner plus
de mellanliggande halvtonerna kan vårt öra uppfatta som harmoniska. De däremellan liggande tonerna har örat svårt att uppskatta.
7. Färgskalan har 3 primärfärger: rött, gult och blått, 4 sekundärfärger: grönt, orange, rosa och
violett. Från de 7 grundfärgerna, som kan urskiljas i regnbågen, kan man skapa millioner
nyanser.
8. Månens omloppstid kring jorden är 28 dagar.
9. Zodiaken har 12 figurer, varje med tre stjärnbilder, inalles 36, som tillsammans med de 12
figurerna bildar totalt 48 konstellationer. Detta kände man till redan i antiken. Därifrån har
himlavalvet blivit uppdelat i 12x30= 360 grader. Från denna uppdelning av Zodiaken har vi
de 12 månaderna och det zodiakala året på 360 dagar, vilket också är Bibelns profetiska år.

Talsymbolik i Bibeln
Bibeln är uppbyggd på ett gudomligt mönster av talvärden. Alla tal upp till 13 har sålunda en
särskild betydelse och många tal därutöver har symboliska värden. De tal som har en alldeles
särskild innebörd är talen 3,7,10, och 12, vilka var för sig innebär fulländning:
3x7x10x12=2520. Talet 2520 är summan av dagarna under 7 profetiska år, 360x7= 2520
dagar. Dess hälft, 1260 dagar, är 3½ år, en tidsperiod som ofta förekommer i den profetiska
bibeltexten i såväl Danielsboken som i Uppenbarelseboken.
Här följer en uppställning av den symboliska betydelsen av talen ett till tretton:
1 = Talet för Gud och för enhet. 2 =Delning och harmoni. 3 = Gudomlig fullkomlighet. 4 =
Skapelse och prövning. 5 = Nådens tal. 6 = Människans tal. 7 = Andlig fulländning. 8 = Kristus och uppståndelsen. De heligas tal. 9 = Dom, final och fullhet. D h Andes tal. 10 = Ordningens tal. 11 = I Bibeln är det bristens och oordningens tal. 12 = Fullkomligt regentskap. De
utvaldas tal. 13 = Avfallets tal.
• Till de tretton första talen, som alla har symboliska värden, bör man lägga till talet 17, som
är talet för fulländad ordning; 10+7. Även andra tal från 13 och uppåt har symboliska betydelser
såsom talen: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 40, 42, 50, 70, 120, 153, 400, 490, 666, 777, 888,
999, 1000.

Talvärdet 1

– Talet för Gud och för enhet

Talet ett symboliserar enhet, det första och början.
I hebreiskan finns det två ord för ett:
a. Echad = en, en enhet (unus) = sammansatt enhet.
b. Yacheed = endast en (unicus) = absolut en.
Talvärdet ett är i Bibeln en symbol för Gud:
"Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en!"
På romaniserad hebreiska:
”ShemA Israel, Jahve, Elohenu, Jahve, EchaD”
Det ord som används om att Gud är en = echad i betydelsen en enhet, vilket demonstrerar Guds
treenighet. I uttrycket "Herren, vår Gud, Herren", förekommer Guds namn tre gånger (Anden
Fadern Kristus), men samtidigt uttrycker meningen dess enhet genom Echad.
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2. Talvärdet ett symboliserar den förste och början. Det finns bara en som kan vara först och
bara en som kan vara sist.1-talet symboliserar Gud själv, som den förste, den som är begynnelsen till allt. Gud är nummer ett, han är upphöjd över allt annat, han är ursprunget, men också
den siste som fullbordar allt. Gud är A och O, den förste och den siste. Jes 44:6; Upp 22:13.
3. Talvärdet ett symboliserar enhet. I meningen "De, man och kvinna, skall vara ett kött", i 1
Mos 2:24, är ett det hebreiska ordet echad, som betyder sammansatt enhet.

Talvärdet 2

– Talet för delning och harmoni

Talvärdet 2 symboliserar såväl skillnad och delning som harmoni och gemenskap. Där det
finns två, finns möjligheten till uppdelning och isärskiljande i antingen god eller ond bemärkelse. Antingen kan 2-talet innebära opposition och fiendskap, eller gemenskap och harmoni
mellan två kontrahenter. NT:s undervisning om kontraster och olikheter: De två grunderna.
Mammon och Gud. De två gäldenärerna. De två "förlorade" sönerna. De två männen i templet.
Fåren och getterna. Barabbas och Jesus. 2-talet i Uppenbarelseboken: Två vittnen, två olivträd, två ljusstakar. Två odjur: leopardodjuret och lammodjuret. Lammet – draken. Bruden –
Skökan. Jerusalem – Babel.

Talvärdet 3

– Talet för gudomlig fullkomlighet

Tre-talet står för det som är verkligt, fullständigt, avslutat, färdigt och fullkomligt.
• En planfigur måste ha minst tre sidor. • En kub har 3 dimensioner: bredd, längd och höjd. •
Tidens tre faser: förfluten, närvarande och kommande tid. • Tanke, ord och handling är de tre
faserna i människans alla aktiviteter.• Alla kvalitéer jämföres genom tre konjugationer av
adjektiven: bra, bättre, bäst eller dålig, sämre, sämst.
Tretalet i Bibeln – Gudomlig fullkomlighet: • I Bibeln symboliserar 3-talet fullkomlighet
med speciell referens till Treenigheten – Fadern, Sonen, Anden förenade till en Gud. Han är den
3-falt helige, Ps 99. • Gud har tre attribut: allsmäktig, allvetande och allestädes närvarande. •
Gud är den som var, som är och som skall komma.
3-talet i GT: Gudsuppenbarelse och helig gudstjänst symboliseras av 3-talet: • Abraham fick
besök av 3 änglar. En av dem tilltalade han med "HERREN". • De tre stora högtiderna i templet,
då alla män över tolv år skulle närvara, var: Det osyrade brödets högtid, veckohögtiden och
tempelhögtiden. • GT är indelat i 3 delar: Lagen, profeterna och psalmerna. • Templet hade 3
delar: det allra heligaste, det heliga och förgården. • Det allra heligaste i tabernaklet bestod av
en kub i vars mitt Herrens härlighet uppenbarades.
3-talet i NT: • Jesus är vägen, sanningen och livet. • Jesus är samtidigt: Kung, profet och
överstepräst. • Jesus blev korsfäst vid den 3:e timmen. • Från den 6:e till den 9:e timmen (3
timmar) var det mörkt under korsfästelsen. • Jesus uppstod på den 3:e dagen. • Jesus har
besegrat Satan, synden och döden. • Anden, vattnet och blodet vittnar om Guds Son.
3-talet i Uppenbarelseboken – fullkomlig uppenbarelse: Salig den som läser, hör och bevarar
profetians ord. • Jesus Kristus är "Det trovärdiga vittnet (profet), den förstfödde från de döda
(överstepräst) och härskaren över jordens kungar (kungars kung)". • Gudomlig uppenbarelse
av "vad du har sett, det som nu är och det som skall ske härefter". • Tre verop drabbar jorden. •
Tre änglar predikar från himlen.

Talvärdet 4

– Talet för skapelse och prövning

Fyra-talet är skapelsens och jordens tal. Det symboliserar materiell fulländning men samtidigt
människan och hennes svagheter och brister på grund av syndafallet. Det är prövningens tal.
• Fyra-talet är det symboliska talet för jorden med dess fyra väderstreck. 4-talet indelar även
dygnet i dess delar, morgon, dag, afton och natt. Årstiderna är fyra till antalet, vår, sommar, höst
och vinter. Mån-faserna har fyra stora variationer.
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4-talet i GT: • 4 keruber är avbildade i tabernaklet. • Brännofferna var 4: synd- skuld-, brännoch spisoffer. •Tabernaklets 4 material var guld, silver, brons och trä. •Tabernaklet hade 4
täcken, 3 djurhudar och linne. • Kopparaltaret, platsen för Guds dom, försoning och förlåtelse,
var 4-sidigt med 4 horn, ett åt varje väderstreck.
Fyra-talet i Uppenbarelseboken: • Fyra livsväsenden, keruber, står inför tronen. • Fyra hästar
utlöser vedermödans tid på jorden. • Fyra änglar håller tillbaka jordens fyra vindar. • Fyra
änglar hålles bundna vid floden Eufrat. • Guds domar över jorden avslutas av fyra halleluja..
40-talet: 40 dagar – av prövning, rannsakan och tuktan:
• Vid Noafloden regnade det i 40 dagar och nätter. • 40 dagar efter att arken hade landat på
Ararats berg öppnade Noa fönstret på arken. • Mose var 40 dagar på berget Sinai och mottog
lagen. • Mose var 40 dagar på berget Sinai efter synden med guldkalven. 2 Mos 24:18, 5 Mos
9:18,25. • Under 40 dagar bespejades landet Kanaan. 3 Mos 13:26. • Goliat utmanade Israel i
40 dagar. 1 Sam 17:16. • Elia var på berget Horeb i 40 dagar. 1 Kung 19:8. • Under 40 dagar
varnade Jona folket i Nineve. Jona 3:4. • Hesekiel fick ligga 40 dagar på sin högra sida för att
symbolisera 40 år av Judas överträdelser. • Under 40 dagar frestades Jesus av Djävulen. Matt
4:2. • Under 40 dagar uppenbarade sig Jesus för lärjungarna efter uppståndelsen. Apg 1:2.
40 år av prövning: • Mose liv är indelat i tre 40-årsperioder: 40 år av utbildning i all Egyptens
visdom, 40 år av prövning i Midjans öken, 40 år av prövning under ökenvandringen. • Tre 40årsperioder av prövningar under domartiden: under Otniel, under Barak och under Gideons
tid. • 40-årsperioder av prov i kungariket: under kungarna David, Salomon, Jerobeam, Joas
och Asa. • 40-årsperioder av förödmjukelse och träldom: Under filisteernas tid, under Elis tid,
under Sauls tid.
42 månader (= 1260 dagar = 3½ år) är vedermödans tal under vilken tid Antikrist ska regera.
400 år av främlingsskap och prövning var förutsagd för Abrahams säd. Från uppfyllelsen av
löftet till Abraham genom Isaks födelse fram till uttåget ur Egypten, var en period av 400 år.
Årtalet börjar från "hans säd" enligt Apg 9:6. Herren räknar från samma tidpunkt i 1 Mos 15:13
när han säger "din säd".
430 år är löftets tid, beräknat från att löftet gavs till Abraham fram till att lagens tid började vid
Sinai. Prövnings- och främlingstiden för Abrahams säd (Isak) började 30 år efter att löftet gavs.
490 år, Daniels profetia om de 70 årsveckorna (7x70=490) är den tid som Gud bestämt över
Israel fram till dess slutliga befrielse och upprättelse. Dan 9:24.

Talvärdet 5 – nådens tal
Fem-talet är försoningens och nådens tal. 3-talet symboliserar Gudomen, 4-talet Guds skapade
verk, 5-talet adderar ytterligare ett steg i Guds handlande, nämligen återlösningen och försoningen av Guds fallna skapelse i en akt av nåd.
1 - 3 = Fadern – Sonen – Anden; 4 = Skapelsen; 5 = Återlösningen och nåden.
Fyra-talet representerar världen och människans svaghet, hjälplöshet och fåfänglighet. Med
fyra plus ett (Guds enhetstal) adderas Guds styrka till människans svaghet och trons människa
blir fullkomnad genom nåden. • Det hebreiska talvärdet för "jorden", ha-erets, är 296, en
multipel av 4, (74x4), medan talvärdet för "himlen", ha-shemayiem, är 395, en multipel av 5,
(79x5=395). • Det grekiska talvärdet för nåd, charis, är 725, en multipel av kvadraten på 5,
(5x5x29=725). Talvärdet för uttrycket "Min nåd är dig nog" är 1845, (5x3x3x3x41). • Abraham offrade 5 olika djur vid sitt nådesförbund med Gud.
Fem-talet i tabernaklet: Nästan alla mått i tabernaklet bygger på 5-talet, vilket visar att vår
tillbedjan har sin grund i nåden. • Den yttre gården var 100 alnar* lång och 50 alnar bred. •
Varje långsida hade 20 pelare och kortsidorna 10 pelare, inalles 60 (5x12) pelare, vilket symboliserar nåd i regentskapet. • Avståndet mellan pelarna som uppehöll täckelset var 5 alnar, och
de var 5 alnar höga. Längden på vådorna var 25 alnar. Varje pelare höll uppe en area av 5x5
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alnar av fint vitt linne. • Kopparaltaret där försoning bringades för att få nåd, var 5x5 alnar i
fyrkant. Men dess höjd var 3 alnar, vilket visar att försoningsgrunden var Guds verk: 2 Kor 5:
19: "Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv".
• Själva tabernaklet var 10 alnar högt, 10 alnar brett och 30 alnar långt. Längden var delad i två
lika delar, varav den heliga platsen var 20 alnar lång, medan den inre delen "det allra heligaste"
var 10 alnar lång och vars rum därmed formade en kub på 10 alnar (2x5), ett dubbelt mått av
fullkomlig nåd. • Förhänget hängde på 5 pelare.
•Ytterväggarna hölls samman av 5 tvärstänger runtom. – Det är den gemensamma upplevelsen
av Guds nåd som håller oss tillsammans i Guds församling. • Det fanns tre förhängen, en vid
varje ingång: • Det första var vid porten till förgården, 20 alnar bred och 5 alnar hög, hängande
på 5 pelare, (5x20=100). – Jesus sade: "Jag är dörren". • Den andra entrén var dörren till själva
tabernaklet, 10 alnar bred och 10 alnar hög på vilket förhänget till det heliga hängde, även den
på 5 pelare. Den ingången var smalare, men högre än den första. – Mark 16:16: "Den som tror
och blir döpt skall bli frälst". • Den tredje entrén var förhänget med keruberna, också det 10
alnar i fyrkant på 5 pelare (10x10=100). Det var en 7,5 cm tjock vävnad och utgjorde skiljeväggen
mellan det heliga och det allraheligaste. – Förhänget rämnades uppifrån och ned då Kristus
dog på Golgata, vilket symboliserar att vi nu kan uppleva fullheten av Guds nåd, Joh 7:38-39,
samt att vägen åter är öppen till Guds paradis som förlorades på fallets dag.
• Den heliga smörjelseoljan i tabernaklet bestod av 5 delar: Myrradropp, 500 siklar, kanel,
250 siklar, kalmus, 250 siklar, kassia, 500 siklar, olivolja, 1 hin. Den helige Andes smörjelse är
helig. Den kan ej köpas utan endast erhållas genom nåden.
• Den heliga rökelsen, en symbol på bönhörelse av nåd, var sammansatt av fem delar: Stacte,
onycka, galbanum, frankincense och salt.
5-talet i Uppenbarelseboken: Fem-talet förekommer endast 2 gånger i Uppenbarelseboken
och gäller båda gångerna samma sak, nämligen att demon-gräshopporna endast får skada
människorna i 5 månader. Uppenbarelseboken är i första hand boken om vedermöda och dom.
Nåden som uppenbaras i 5-talet säger dock att lidandet blir begränsat. Med andra ord: Guds
nåd kommer att uppenbaras även i vedermödan, så att demonerna ej kan fortsätta sin plåga
obegränsat. Även bakom vedermödans plågor och Guds vredesdomar kommer nåden hela
tiden ligga latent. Jesus sade att om den tiden ej förkortades, så skulle intet kött bliva frälst.

Talvärdet 6 – människans tal
6-talet är människans tal, människan oberoende av Gud. 6-talet är den mänskliga fullkomlighetens tal, vilket i andlig bemärkelse är ofullkomlighetens tal, människan utblottad på Gud,
människan när hon är sig själv nog. • Sex-talet är basen för indelning av tiden vid mätning av
människans arbete och vila. 60 sekunder = en minut, 60 minuter = en timma, ett dygn = 6x4=24
timmar. I gamla tider fick människan arbeta från solens uppgång till dess nedgång, 2x6=12
timmar. • De stora pyramiderna i Egypten, världens största slavarbete, har 6-talet som en faktor
i alla mått.
Sex-talet i Bibeln: • 6-talet är stämplat på människan: Människan skapades på 6:e dagen.
Under 6 dagar i veckan skall hon arbeta.
Sex-talet och syndafallets förbannelser: Syndafallet medförde 6 förbannelser med följd att
människan måste arbeta hårt för sitt uppehälle: (1) "Med smärta skall du föda dina barn". (2)
"Må marken vara förbannad för din skull". (3) "Med vedermöda skall du nära dig av den". (4)
"Törne och tistel skall den bära". (5) "I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd". (6) "Tills du
vänder åter till jorden". 1 Mos 3:16-18. Ormen har 6 namn i Bibeln: (1) Nachask, en som
skiner. 1 Mos 3:1. (2) Ak-shoov, "den böjda ryggen, ligger på lur". Ps 61:3. (3) Ephah, en giftig
orm. Job 20:16. (4) Tsiph-ohnee, en liten väsande orm. Jes 11:8. (5) Tanneen, en stor orm eller
drake. 2 Mos 7:9,10,12. (6) Saraph, "att brinna", en giftig dödlig orm. 4 Mos 21:8
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*En aln, hebr = en knapp halv meter

Den onde har sex namn i Bibeln: (1) "Den gamle ormen", Upp 12:9, (2) "Den store draken", (3)
"Djävul" (Förtalaren), (4) "Satan" (Åklagaren), (5) "Belsebul", (6) "Den onde".
6-talet i Jesu liv som vår ställföreträdare: Sex-talet är förbannelsens tal. • Sex gånger
anklagades Jesus för att vara besatt. • Jesus blev en förbannelse för vår skull. Gal 3:13. • När
Jesus blev gjord till synd för oss utstod han korslidandet i sex timmar då han fullkomligt
försonade våra och hela världens synder. • Vid 6:e timmen (kl 12) blev det mörkt vid Golgata.
• Jesus utropade "Gud, min Gud, varför har du övergivit mig." vid 6:e timmen. Det var korslidandets höjdpunkt.

Talet 666
666 betecknar den största manifestationen av mänskligt högmod och av avfall från Gud. 666
är Antikrists tal och är en människas tal, Upp 13:18.
Talet 6 och dess ”trippel” 666, är i många avseenden ett mycket märkligt tal och en hemlig
symbol för antika, hedniska mysterier. Talet 666 är även i sig självt ett mystiskt tal genom dess
märkliga aritmetiska egenskaper. Om de enskilda talen i kvadraten på 6 (6x6=36) summeras
ihop blir det 666: 1+2+3+4+5... 34+35+36 = 666.
Siffrorna från 1 till 36 kan ställas upp i en så kallad magisk kvadrat, där summan i varje
riktning bildar en ensiffrig "trippel" på 111 och den sammanlagda summan på varje sida blir
666. Även summan på diagonalerna blir 666.
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Den grekiska bokstaven sigma (6) betyder märke och kommer från ett grekiskt ord som
betyder att pricka eller märka med hett järn. Sigma-symbolen (S) användes därför för märkning
som brändes in på djur, slavar och soldater. Även religiösa fanatiker lät bränna in sigma-märket
för att visa att de tillhörde sin gud. I antika mysterier användes ofta sss (även eee), alltså tre
sigma i följd, som bildar talet 666. Det var en stor symbol för satansdyrkan. Även nutida
motsvarigheter i spiritualism, teosofi etc finns talvärdet 666 och sss som betydelsefulla symboler i deras riter och mystiska kalkyler. Antikrist kommer att märka, "stigmatisera", alla sina
efterföljare med sitt märke under hot om dödsstraff om de ej låter sig märkas.
WWW. Det hebreiska bokstaven w på hebreiska heter wau (eller waw) och står för talet 6. Den
moderna kombinationen www för "webben" blir 666 på hebreiska. Uppenbarelseboken beskriver tre "ve", som skall drabba jorden, Upp 9:13. Jesus uttalade ve över tre städer. Matt 11.
Även i det romanska alfabetet har vi talet 666 framställt på ett märkligt sätt. Romarna hade
talvärden på enbart 6 av sina bokstäver, som tillsammans bildar talvärdet 666:
(1)
D=
500
(2) C = 100
(3)
L=
50
(4) X = 10
(5)
V=
5
(6) I = 1 = summa 666
• De romerska talvärdena kan uppdelas i tre delar, vilka var för sig bildar en summa av 6
(5+1=6), dvs talet för nåd (5) plus (1) = 6. • Det assyriska världsriket, det grymmaste av alla
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världsriken, varade i 666 år. • Jerusalem var förtrampat av romarna i 666 år, från slaget vid
Actium f Kr 31 till Saracan-segern i 636 AD.

Talvärdet 7 – Talvärdet för andlig fulländning
7-talet symboliserar andlig fulländning. Bibeln är inspirerad av den helige Ande. Därför är 7talet ett av de mest förekommande talen i Skriften, symboliserande Andens fullkomliga uppenbarelse av sanningen. Bibeln är på det mest märkliga och överflödande sätt märkt med 7-talets
fullkomlighetsstämpel. Enligt Ps 12:6 är Guds ord renat 7 gånger. • 7-talet är även en "färdigstämpel" i naturen. Regnbågens sju färger och tonskalans sju toner, bildar en komplett cykel,
och då man kommer till den åttonde blir det en upprepning av den första färgen eller tonen.
7-dagarsveckan har sin rot i Bibeln: Hebr "Shevah" = sju kommer från roten av "savah" = att
bli till fullo tillfredsställd, ha nog av. Hebreiska "Shavath" = att upphöra, vila, kommer ordet
"shabbath", sabbat = en dag av vila. Av dessa två ord kan man se sambandet mellan talet sju och
vila. På den sjunde dagen, då skapelsen var fullbordad, tog Gud en dag av vila, sabbat. • Att
vila på sjunde dagen är en tradition som praktiseras över hela världen och det har sitt ursprung
i Bibeln. 7-talet i GT:
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord."
Bibelns inledning visar på ett märkligt sätt hur 7-talet utgör grunden i det inspirerade ordets
satsuppbyggnad. På hebreiska består den första meningen av 7 ord och 28 bokstäver, 7x4=28,
där 4-talet står för jorden och 7-talet för gudomlig fulländning. Det är intressant att sedan
jämföra med nästa vers, som talar om kaos och ruin, som man tror att den ursprungliga skapelsen föll i vid Satans avfall.
"Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet."
I hebreiskan utgörs den satsen av 14 ord och 52 bokstäver, 4x13=52, där talet 13 står för avfall.
Några viktiga 7-tal i GT: Eftersom det finns en stor mängd 7-talserier i Bibeln, kan endast
några av dem anges här: • Enok den 7:e från Adam har talvärdet 84, (7x12). • Noa förde in 7 par
av de rena djuren i arken. • Abraham fick en 7-faldig välsignelse. 1 Mos 12.2-3. • Gud gjorde ett
7-faldigt löftesförbund med Israel. • Jesaja profeterar om 7 eviga välsignelser. • Guds eld föll 7
gånger på välbehagliga offer i GT. • Den 7:e versen i Jesaja 53 är Bibelns mittersta vers. – Där
talas det om ett lamm som föres bort för att slaktas. Kristi kors är placerat mitt i Bibeln.
Talvärdet för lammet på grekiska = 651 =7x3x31. I Jesaja 53 finns det 7 bilder av Jesus som
Frälsaren. Till varje bild finns det 7 meningar, inalles 7x7=49, som handlar om Kristi ställföreträdande lidande.
7-talet i tabernaklet och templet: 1.Tabernaklet hade 7 huvuddelar: (1) Fotstycken av silver
(Silver är försoningens symbol). (2) Bräder av akacieträ. (3) Stolpar av akacieträ (pelare i Guds
tempel). (4) Tvärstänger av akacieträ (Fridens sammanhållande band, Ef 4:3-6). (5) Tygvådor
av lingarn, gethår, fårskinn och tahasskinn. (6) En förlåt av lingarn (7) Ett förhänge vid ingången av lingarn. 2.Tabernaklet hade 7 möbler: Arken, nådastolen, rökelsealtaret, ljusstaken,
skådebrödsbordet, tvättefatet och brännoffersaltaret. 3. Den 7-armade ljusstaken var alltigenom av guld. De sex sidoarmarna symboliserar Guds folk. Mittstaken som uppehåller sidoarmarna är en symbol på Messias. 4. På den stora försoningsdagen som hölls i den sjunde månaden,
skulle blodet stänkas på sju platser och framför nådastolen sju gånger. 5. Sju högtider skulle
hållas i templet varje år. 6. Prästerna hade 7 dagliga sysslor att utföra.7. I templet frambars 7
offer: Brännoffret, spisoffret, tackoffret, syndoffret, skuldoffret, drickoffret och rökelseoffret. 8.
Översteprästens högtidsdräkt hade sju persedlar 9. Guds härlighet uppenbarades 7 gånger
över templet.
De 7 högtiderna i templet: (1) Herrens påsk och (2) Det osyrade brödets högtid firades i 7
dagar. Påsklammsmåltiden firades vid aftontiden på den 14:e dagen i den första månaden. (3)
Förstlingskärven skulle frambäras som ett viftoffer dagen efter sabbaten (på söndagen = den
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8:e dagen). (4) Skördefesten. Efter 7 fulla veckor, på den 50:e dagen frambars offer av den nya
grödan. (5) Basunklangens högtid (nyårshögtiden), firades på första dagen i den sjunde månaden. (6) Försoningsdagen firades på den 10:e dagen i den 7:e månaden. (7) Lövhyddohögtiden
firades i sju dagar från den 15:e dagen i den 7:e månaden.(8) Sabbaten firades på den 7. dagen
varje vecka över hela landet.
7 saker smordes med den heliga smörjelseoljan: (1) Aron och hans söner. (2) Själva tabernaklet.
(3) Skådebrödsbordet och dess bröd. (4) Ljusstaken och dess delar. (5) Brännoffersaltaret och
dess kärl. (6) Rökelsealtaret. (7) Tvättefatet och dess fat.
7-talet i NT: Några 7-tal i Jesu verksamhet: • Sju av Jesu under är tecknade i Johannes
evangelium. • I Jesu liv på jorden finns det 7 änglauppenbarelser. • I Matt 13 finner vi 7 av Jesu
70 liknelser. • Sju gåvor från Kristus i Johannes evangelium: Hans kropp: 6:51, Hans liv:
10:11, Hans exempel: 13:15, Hjälparen: 14:16, Hans frid: 14:27, Hans ord: 17:8, Hans härlighet: 17:22. • Jesus uttalade 7 meningar på korset. • Jesu förödmjukelse i 7 steg: Fil 2:6-8. • Jesu
upphöjelse i 7 steg: Fil 2:9-11.
Några 7-serier: • 7 gåvor enligt Rom 12:6-8. • De 7 fridsbanden, Ef 4:4-6. • En 7-faldig
karaktäristik av visdomen i Jak 3:7. • Sju Kristus-titlar i Hebreerbrevet: Arvingen av allt: 1:2,
Vår frälsnings hövding: 2:10, Vår bekännelses apostel: 3:1, Frälsningens upphov: 5:9, Vår
förelöpare: 6:20, Överstepräst: 10:21, Trons hövding: 12:2. • Om Kristi försoning: 7-faldig
"en gång för alla". Hebr 9:7,26,27,28; 10:2; 12:26,27. • 7 eviga ting i Hebreerbrevet: Evig
präst, 5:6. Evig frälsning, 5:9. Evig dom, 6:2. Evig försoning, 9:12. Evig Ande, 9:14. Evig
arvedel, 9:15. Evigt förbund, 13:20. • 2 Pet 1:5-7: 7 nådesfrukter.
7 hemligheter: (1) Himmelriket: Matt 13:11, Luk 8:10. (2) Israels partiella blindhet: Rom
11:25. (3) Församlingen, Kristi kropp: Rom 16:25, Ef 3:3. (4) Den första uppståndelsen: 1 Kor
15:51. (5) Guds hemliga rådslut: Ef 1:9, Kol 2:2. (6) Djävulens hemliga avsikt: 2 Tess 2:7. (7)
Babylon: Upp 17:5,7.
Herrens bön består av 7 böner: Inledning: Fader vår som är i himlen. 1. Helgat vare Ditt
namn. 2 Tillkomme Ditt rike. 3 Ske Din vilja på jorden som den sker i himlen. 4. Giv oss idag
vårt dagliga bröd. 5. Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. 6. Inled
oss inte i frestelse. 7. Utan fräls oss ifrån ondo.

Sju-talet i Uppenbarelseboken
7-talet förekommer 56 (7x8=56) gånger i Uppenbarelseboken. Talet 56 är en produkt av faktorerna 7, som står för andlig fulländning och 8, som är talet för Kristus. Uppenbarelseboken är en
uppenbarelse från Jesus Kristus.
Antalet 7-talsgrupper i Uppenbarelseboken är 21: Det finns sju: • Församlingar, 1:11. •
Lampställ av guld, 1:12. • Stjärnor, 1:16. • Andar, 3:1 • Facklor, 4:5. • Sigill, 5:1. • Horn, 5:6. •
Ögon, 5:16. • Änglar med basuner, 8:1. • Basuner, 8:2. • Åskor, 10:3. • Tusen män, 11:3. •
Huvuden på draken, 12:3. • Kronor, 12:3. • Huvuden på odjuret, 13:1. • Änglar med plågor,
15:1. • Plågor, 15:1. • Skålar av guld, 15:7. • Huvuden, 17:3. • Berg, 19:9. • Kungar, 17:9.
7-talsserier i Uppenbarelseboken: 7 visioner, 7 saligheter, 7 budskap till församlingarna, en
7-faldig lovsång till Lammet, 7 församlingsänglar, 7 domar, 7 nya ting, 7 personligheter:
Lammet, De två vittnena, Draken, Odjuret, Den falske profeten, Skökan.

Talet 70
70-talet är en kombination av två perfekta tal, 7x10=70. Det symboliserar fulländad ordning: Enligt 1 Mos 10, finns det 70 namn som bildar 70 språkgrupper och länder som befolkar
jorden: "Dessa var Noas söners släkter, efter deras ättföljd i deras folk. Och från dem har
folken efter floden utbrett sig på jorden." 1 Mos 10:32.
• De personer av Jakobs hus, som kom till Egypten utgjorde tillsammans sjuttio, deras släkter
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bildar Israels nation. 1 Mos 46:27. • De 70 äldste utgjorde Israels rådsdomstol. Sedermera fick
tribunalen namnet sanhedrin. • Judarnas babyloniska fångenskap varade i 70 år. • Daniel får en
profetia om att 70 årsveckor (70x7=490 år), är bestämda för Israel innan det blir upprättat. •
Jesus framställde 70 liknelser. • Jesus sände ut 70 lärjungar för att förkunna evangelium i Israel
- en förelöpare till världsevangelisationen. • Det finns 70 separata händelser under Daniels
70:e årsvecka, en 7 årsperiod, beskrivna i Uppenbarelseboken.

Talvärdet 8 – talvärdet för Kristus och uppståndelsen
8-talet är uppståndelsens, överflödets och härlighetens tal. Det är Guds namns tal. Det är
begynnelsen av en ny era eller ordning. – Det hebreiska ordet för 8, "Sh'moneh", kommer från
roten "Shah'meyn", att göra fet, övertäcka med fett, att överflöda. Som particip betyder det "att
överflöda i styrka". Efter fulländning genom 7-talet, blir 8-talet det första talet i en ny serie
samtidigt som det är nummer åtta. – Med 3-talet bildas den första plana figuren. Med 4-talet
bildas kvadraten. Med 8-talet bildas kuben, vars bredd, längd och höjd är lika och bildar en
perfekt kropp.
8-talet i GT: • Det finns en teori om att fönstret upptill på Noas ark var en kub av en aln som ett
slags heligt "skrin" för Shekinah-härligheten. Det allra heligaste i tabernaklet utgjordes av en
kub på 10 alnar och av 20 alnar i templet. I det Nya Jerusalem blir en kub av 12.000 stadier*.
• 1x1x1 = 1 = arken. 10x10x10 = 1000 = tabernaklet. 20x20x20 = 8000 = templet.
12.000x12.000 x12.000 = 1.728.000.000.000 = Det nya Jerusalem. • Genom Noas ark överlevde 8 personer. • Omskärelsen, en förebild till hjärtats pånyttfödelse till ett nytt andligt liv,
skedde på den 8:e dagen. • Templets allra heligaste, som är en förebild på Kristus som sann Gud
och fullkomlig människa, var en kub på 8.000 kubits. • Tempelhögtiden firades i 8 dagar. • På
den 8:e dagen efter påsken frambars förstlingskärven, en förebild på Kristi uppståndelse som
"förstlingskärven", den förstfödde från de döda. • Elia, som for till himlen i en eldsvagn,
utförde 8 under i sin livstid. Han är en prototyp på uppståndelsen. • Elisa gjorde 16 under med
en dubbel arvslott av Anden.
8-talet i NT: • Jesus uppstod på den 8:e dagen, den 1:a veckodagen. • Den uppståndne Kristus
sågs av 512 personer = 8x8x8 = en kub av 8. • Bibeln uppger 8 individer som fick uppstå från
de döda. Av dessa finns 3 i GT, 3 i evangelierna och 2 i apostlagärningarna. • Det finns 8 "bättre
ting" i Hebreerbrevet där det 8:e handlar om en bättre uppståndelse = Hopp, 7:19. Förbund,
7:22. Ämbete, 8:6. Löfte, 8:6. Offer, 9:23. Egendom, 10:24. Land, 11:16. Uppståndelse, 11:35.
Guds namn bygger på 8-talet: 1. Xploto's, Kristus = 1480 = 8x185. 2. Kv'plos, Herren = 800 =
8x100. 3. Kvplos nuwv, vår Herre = 1768 = 8x221. 4. Ewtnp, Frälsare, 1408 = 8x176. 5.
Eyyavovna, Emmanuel = 25600 = 8x8x8x50. 6. Meooias, Messias = 656 = 8x82. 7. Yios, Son
= 880 = 8x110. 8.
I H E O Y E = JESUS
10+8+200+70+400+200 = 888
Namnet Jesus är en "trippel" av 8. Hans namn med talvärdet 888, symboliserar fullheten av
uppståndelse och liv, den högsta formen av gudomlig uppenbarelse.
8-talet i Uppenbarelseboken: Uppenbarelseboken har inte enbart talvärdet sju som symboliserar fulländning (fulländad uppenbarelse), utan även talvärdet 8, som pekar på uppståndelse
och förnyelse - om nya ting, om en ny himmel och en ny jord. • De 24 äldste (representanter för
Guds församling inför tronen av förstfödda (uppståndna) söner = 3x8. • 144.000 från alla
stammarna inför tronen, en förstlingsfrukt åt Gud = 8x8x15x15x10. • Fridsriket på jorden i
1000 år = 8x125. • Det Nya Jerusalem, 12.000= 8x15x100 stadier med en bas i form av en
fyrkant, och en volym i form av en kub.
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Talvärdet 9

– talet för dom, final och fullhet

9-talet är avslutningens och finalens tal. 9-talet är den helige Andes tal. 9-talet är domens tal.
– Niotalet är den största enhetssiffran i det talsystem, som har 10 till bas. Niotalet blir därför
den sista siffran i sifferserien innan en ny serie börjar. I Bibeln är 9-talet avslutningens och
finalens tal. Det symboliserar sakers slutliga resultat vid granskning och dom. Nio-talet innebär final i både god och ond mening.
Nio-talet är den helige Andes tal, den andliga fullhetens tal, som uttrycker en fulländad och
en segerrik kröning, en final, av andlig uppenbarelse och upplevelse. På samma gång är det
även domens tal och summerar det slutliga resultatet och avgörandet i Guds domar.
• Amen (gr, amén), har talvärdet 99. I evangelierna är det översatt med sannerligen och
innebär en sammanfattning eller en slutsats av vad Jesus ville säga. Amen blev ett slags finalord
eller slutligt sanningsutlåtande.
• Nio-talet har en viss släktskap med talet 6. Sex-talet symboliserar människans finalresultat i eget arbete och makt, 3+3=6. 9-talet däremot sträcker sig längre och innefattar även
Guds möjligheter i slutresultatet. 3x3=9.
• Inom aritmetiken intar 9-talet en speciell position. Summan av siffrorna som formar dess
multiplar är alltid en multipel av nio. 2x9=18 (1+8=9), 3x9=27 (2+7=9), 4x9=36 (3+6=9)...etc.
Det är samma proportioner även vid större tal: 3627x9=32643 (3+2+6+4+3=18, 1+8=9). •
Även talet 3 har samma egenskaper som 9-talet. • Summan av det hebreiska alfabetets 22
bokstäver är: 4995 = 999x5. Summan av det grekiska alfabetet = 3999.

9-talet är den helige Andes tal
9 namn på den helige Ande: Den helige Ande, Joh 14:26. Hjälparen, Joh 4:26, 15:26. Sanningens Ande, Joh 15:26. Livets Ande, Rom 8:2. Barnaskapets Ande, Rom 8:15. Visdomens
Ande, Ef 1:17. Uppenbarelsens Ande, Ef 1:17. Nådens Ande, Hebr 10:29. Härlighetens Ande, 1
Pet 4:14.
Andens frukt har 9 delar: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Gal 5:22-23. • I den grekiska grundtexten står frukt i singularis. Det
har felaktigt översatts till pluralis i B2000. Betoningen ligger nämligen på en frukt (av den
helige Ande) som har flera delar eller segment. Tanken bakom att frukten behandlas som en
enhet är den, att man inte kan välja ut endast en del t ex glädjen, utan att även ha till exempel
tålamod. Man kan inte välja ut kärlek utan att samtidigt ha vänlighet och godhet etc. Andens
frukt måste ses som en frukt vars inbördes delar är beroende av varandra.
Den helige Andes 9 gåvor: Meddela vishet, meddela kunskap, trons gåva, gåvan att bota, kraft
att göra under, profetians gåva, andebedömningens gåva, gåvan att tala olika slags tungomål,
gåvan att tolka tungotal. 1 Kor 12:8.
Den helige Andes 9 manifestationer: 1. Vägleda med hela sanningen, Joh 16:13-14. Låta oss
veta vad komma skall. Förhärliga Kristus. Ta emot av Kristus och låta oss veta. Fylla de kristna
med den helige Ande, Ef 5:18. Ge de kristna kraft att förkunna evangeliet. Apg 1:8. Överbevisa
om synd, rättfärdighet och dom, Joh 16:8. Göra under och tecken, Apg 15:19. Vittna i de
troendes hjärtan, Rom 8:16, 1 Joh 5:8-11.
9 bilder på den helige Ande: (1) Regn (2) Eld (3) Duva (4) Källa (5) Flod (6) Vind (7) Olja (8)
Pant (9) Sigill.

9-talet är domens tal
Min vrede, gr: tee orgee mou = 999. Guds vrede kommer att drabba de ogudaktiga och syndiga
människorna. Domen blir fullkomligt rättvis efter en noggrann granskning av vad som är
skrivet i böckerna, Upp 20:12. Guds vrede har det märkliga talvärdet 999, som är en ”trippel"
av domens och finalens tal, vilket borgar för att det blir en fullkomlig och slutlig dom. Gud är
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både början och slutet. Han kommer att avsluta sitt verk med en final i en upphöjd och oklanderlig, evig dom. • Domen över Sodom, 1 Mos 18:4-29, har 9 som en faktor. • Domskapitlen i
Petrus 2:a brev är multiplar av 9. • Domarna över Jerusalem är multiplar av 9.

Talvärdet 10

– ordningens tal

10-talet är ett perfekt tal och symboliserar fulländning av gudomlig ordning där ingenting
fattas. Siffrorna 0 till 9 är grunden till decimalsystemet. Hela systemet består av tiotalsserier av
vilka den första utgör prototypen för hela systemet. Skaparen själv har givit oss decimalsystemet genom att vi fått tio fingrar och tio tår.
Några 10-tal i GT: • Noa var den 10 generationen från Adam och avslutade en cykel av släkten
före floden. • Från Noa till Abraham var det 10 generationer vilket utgör den andra släktcykeln.
• Abrahams tro blev fullkomnad genom 10 prov. • De 10 plågorna blev en fullständig cykel av
domar över Egypten. • De 10 budorden är Guds ordning i vårt förhållande till Gud och varandra. • Israels barn skulle ge Gud tionde av all sin gröda. • Återlösningspenningen var 10 gera =
en halv sikel. • Det fjärde odjuret enligt Dan 7 har tio horn.
10-talet i tabernaklet: • Uttrycket "vittnesbördets tabernakel" förekommer 10 gånger i GT.
•Tabernaklet vilade på silversocklar som var 10x10. Silvret symboliserar försoning. Vår frälsning vilar på en väl ordnad försoningsgrund. • Den inre tältduken i tabernaklet skulle göras av
tio tygvåder, fogade ihop fem och fem.
10-talet i NT: Herrens bön har 10 satser vars ordningsnummer motsvarar deras talvärdens
betydelser: (1) = Talvärdet för Gud. Fader vår som är i himlen. Guds suveränitet, Gud som en
upphöjd Fadersgestalt. (2) = Harmoni och disharmoni, delning. Helgat varde ditt namn. Guds
helighet upphöjd - ger harmoniska människor. (3) = Gudomens tal. Tillkomme ditt rike. Bön
om att Guds rike skall förverkligas. (4) = Skapelsens, jordens och prövningens tal. Ske din vilja
i himlen som på jorden. Människans svaghet hindrar Guds vilja på jorden. (5) = Nådens tal.
Giv oss idag vårt dagliga bröd. Bön om Guds nåd i de materiella gåvorna. (6) = Människans
och syndens tal. Förlåt oss våra skulder, så som vi ock förlåta dem oss skyldiga äro. Syndabekännelse och bön om förlåtelse. (7) = Talet för andlig fullkomning. Inled oss inte i frestelse.
En bön om andlig ledning. (8) = Talet för Kristus och hans seger. Fräls oss från ondo. Bön om
frigörelse från allt ont vilket endast kan ske genom Kristus som har besegrat det onda. (9) =
Avslutningens och finalens tal. Ty ditt är riket och makten och härligheten. Summerar upp
gudsrikets makt och härlighet. (10) = Ordningens tal. Början på något nytt. I evighet. Amen.
Evigheten ger hopp om nya möjligheter.
• Jesus har 10 liknelser om himmelriket i Matteus: Såningsmannen. Den goda och den onda
sådden. Senapskornet. Surdegen. Skatten i åkern. Pärlan. Dragnoten. Kungabröllopet. De 10
Jungfrurna. Punden.
• Det finns 10 "Jag är" av Jesus i Johannes evangelium: • För dem som "är i Kristus", enligt Rom
8:38-39, finns en 10-faldig säkerhet, dubbel nåd = 2x5=10. Ty jag är viss om att varken: (1)
Död (2) liv (3) änglar (4) andemakter (5) krafter (6) något som finns (7) något som kommer (8)
krafter i höjden (9) krafter i djupet (10) eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från
Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
10-talet i Uppenbarelseboken: • De 10 hornen på odjuret symboliserar den nuvarande
världsordningens avslutning med 10 kungar i 10-hornsförbundet korresponderande till de 10
tårna på Nebukadnessars bildstod och de tio hornen i Dan 7, Upp 13:1, 17:12. • De 10 kronorna
på de 10 hornen visar att de är självständiga regenter eftersom de sluter sig tillsammans i ett
förbund. När hornen bryts sönder avslutas den nuvarande politiska världsordningen.
*En stadie, gr = 100 famnar, ca 190 m
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Talvärdet 11 –

bristens och oordningens tal.

11-talet är oordningens, bristfällighetens och upplösningens tal. 10 är ordningens tal, 10+1 är
ett tillägg som gör ordningen om intet. 12 är det gudomliga ledarskapets tal. 12 minus 1 håller
ej måttet.
11-talet i GT: • Reduceringen av Jakobs söner till 11, medförde oordning, sorg och upplösning av Jakobs familj uttryckt av Jakob i orden: "Jag har elva söner, en finns inte mer." • Från
Horeb till Kades Barnea var det en vandring på 11 dagar. Om de hade vandrat ytterligare en dag
hade de kommit in i löfteslandet. • Det var i den avfällige kung Jojakims 11:e regeringsår som
Nebukadnessar kom och började sin invasion av Juda och Jerusalem. 2 Kung 23:36. • Sidkia
hade regerat i 11 år som en avfällig och ond kung när Nebukadnessar gjorde slut på hans
regering i Jerusalem.. Jer 39:2. • För 11 hundra siklar gjorde Mika av Efraims stam den första
avguden. En präst i Dans stam stal avguden och det blev de som introducerade avgudadyrkan
i Israel. I 5 Mos 29:18-20 sägs det om den man, kvinna, familj eller stam som inför avgudadyrkan i Israel, att "Herren skall utplåna deras namn." Varken Efraim eller Dan finns med i listan på
de 12 stammarna i Upp 7. Däremot är Efraims stam representerad genom Josefs stam, men
namnet är borta.
11-talet i NT: • Genom Judas Iskariots avfall reducerades lärjungaskaran till 11 apostlar. De
elva kände att den utvalda skaran ej var komplett och valde en 12:e apostel genom lottdragning. Många menar att Herren själv utvalde den 12:e aposteln genom kallelsen av Saulus från
Tarsus. • Jesu livstid blev ca 33 år (3x11=33), sedan var han "borthuggen". Därför är ännu inte
allt Honom underlagt, Hebr 2:8, med följd att det är oordning, uppror och krig på jorden tills
allt blir iordningställt (gr. apokayastasis = återställelse. Apg 3:19-21)) och den verklige konungen kommer och regerar.

Talvärdet 12

– Talet för fullkomligt regentskap

12-talet är ett perfekt tal. Det är talet för Guds utvalda. Det betecknar fulländat ledarskap och
finns som en faktor i bibliska uttryck för gudomlig ledning och regering.
Några 12-tal i GT: • Från Set till Noa är det 12 släktled. • Från Sem till Jakob är det 12 släktled.
• De 12 sönerna till Jakob bildade Israels nation. • Antalet på de domare, som uppträdde som
frälsare av Israel under domartiden var 12. • Översteprästen hade 12 ädelstenar på bröstskölden
som representerade Israels 12 stammar inför Guds ansikte. • Altaren för offer och tillbedjan
byggdes av 12 stenar. • Måtten på Salomos tempel är multipel av 12. • 12-talet var den dominerande faktorn på måtten i Salomos tempel medan multiplar av 5-talet, nådens tal, var de
dominerade måtten av tabernaklet. 5-talet ger uttryck för nåden som skiner från tabernaklet
medan 12-talet i templet är ett uttryck för den härlighet som strålade från kungariket Israel och
dess gudomliga ledarskap.
12-talet i NT: • Jesus var 12 år vid sitt första besök i Jerusalem. • Jesus utvalde 12 lärjungar till
att bli apostlar. Jesus lovade att de skulle få sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Matt
19:28. • I Matt 25:53 talar Jesus om 12 legioner änglar. Det visar att även i änglavärlden är 12talet ett uttryck för gudomligt ledarskap. • De 12 apostlarna byggde upp det gudomliga ledarskapet i Guds församling i världen. • Det fnns 12 ”låt oss” i hebreerbrevet.
12-talet i Uppenbarelseboken: • Den solklädda kvinnan har 12 stjärnor i kransen på sitt
huvud, vilket symboliserar det nationella Israel. • 12.000 från varje stam stämplas med Guds
sigill, vilket skyddar dem från vreden över de ogudaktiga. • Det nya Jerusalem blir en 4-kant av
12 tusen stadier och dess mur var 144 (12x12) alnar. • I det nya Jerusalem blir det: 12 grundstenar med namnen på Lammets 12 apostlar. 12 portar med namnen på Israels 12 stammar. 12
änglar bevakar portarna. • Det nya Jerusalem blir ett centrum för den gudomliga regeringen på
den nya jorden genom Guds utvalda folk, uppståndelsefolket.
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Talvärdet 13

– Avfallets tal.

13-talet är syndens, Satans och de ogudaktigas tal. 13 är talet för uppror, avfall, svek, korruption, revolution och upplösning. 13-talet är även försoningens tal. •Tretton är syndens tal, men
samtidigt talet för försoningen av synden och talet för syndarnas ställföreträdare.
•13-talet är ett primtal, odelbart och intar en särställning i förhållande till andra tal. Primtalen
upp till 47 är 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.
•Den populära uppfattningen i världen, att 13-talet är olyckans och oturens tal kan möjligen
härstamma ända från tiden, då Jerikos murar föll vid Israels trosmarsch runt staden för den 13:e
gången. Det var en olycka för Jerikos innevånare men en seger för Israel. Talvärdet för Jeriko =
13x2x9=234. 13 är inget oturs- eller olyckstal för Guds folk.
• I talvärdessymboliken i Bibeln är 13 en faktor i namnen på de människor och folk som avföll
eller som på ett eller annat sätt blev fiender till Gud och gick sin egen väg, medan namnen på
de människor, som tror på Gud och följer honom har talet 8, Guds namns tal, som en faktor.
Denna lag är så ofta förekommande och så konsekvent funnen i Bibeln från dess början till dess
slut, utan undantag och utan någon avvikelse, att det i sig självt är ett mäktigt bevis på Bibelns
övernaturliga inspiration.
• Frestelsekapitlet, 1 Mos 3, visar på ett slående sätt skillnaden på talvärden för Gud, hans plan
och hans utvalda å en sidan och för Satan och hans attacker mot Guds avbild och plan å den
andra.
Frestelsehistorien: 3:1 Men ormen var listigare än alla andra markens djur: 1521 = 13x13x9.
• 3:1-7, sektion 1, frestelsen, fallet = 24011, 13x1847. • 3:8-11, sekt 2, gömmer sig = 49478,
13x13x1903. • 3:22-24, sektion 3, fiendskap = 10894, 13x838. • Hela kapitlet: 84383 =
13x6491. • Evas bekännelse i vers 13: 3692 = 13x264.
Guds ingripande: • 3:8, Herren kallar: 4064 = 8x508. • 3:15: Löftet om Messias: 4266 =
3x3x3x158. • 3:15-16: Löftet och kvinnans roll: 8512 = 8000+8x8x8. • 3:21: Gud kläder
Adam och Eva: 2856 = 7x8x51.
En jämförelse av 8 och 13-talen i GT: • Sets släkt (Guds utvalda): 3168 = 8x396. • Noas
familj, Noa, Sem, Ham, Jafet: 936 = 8x9x13, inklusive avfallets barn Ham, därför 13. • Noas
familj utan Ham = 888.
• Kains släktnamn (den förste mördaren): 2223 =13x9x19. • Kanaans släktnamn: 3211
=13x13x19. • Joktan, den 13:e från Sem: 169 =13x13. • Joktan och hans söner: 2756 = 13x212.
• Guds utvalda från Arpaksad till Abraham: 3568=8x446 • Nahors familj: 1264 = 8x158. •
Abraham, Isak och Jakob: 456 = 8x57. • Jakob, Lea och Rakel: 456 = 8x57. • Jakobs hela familj
inklusive Efraim (331) och Manasse (395) = 4512 = 8x8x8 +4000.
Namnen på: • De gudfruktiga kungarna i Juda: 4400 = 8x550. • De ogudaktiga kungarna i
Nordriket: 3900 = 13x300. • Ledarna som återvände från Babel: 3008 = 8x8x47. • Esras
motståndare: 3913 = 13x301. • Nehemjas motståndare: 2717 = 13x209. • Daniel och hans
kamrater: 888. (Deras kaldeiska namn, emellertid, ger inget som helst betydelsefullt tal.)
Fiender till både Gud och hans folk: • Satan, hebr, 364 = 13x28. • Satan, gr, 2197 = 13x13x13.
• Satan, den gamle ormen: 2756: 13x212. • Beelsebul (med artikel): 598 = 13x46. • Belial: 78
= 13x6. • Draken, gr drakon: 975 = 13x75. • Orm, ophis: 780 = 13x60. • Mördare: 1820 =
13x140. • Frestare: 1053 = 13x45. • Som kallas Djävul och Satan: 2197 = 13x13x13. • Sju
Djävlar: 572 = 13x44. • Fiendens makt, Luk 10:9: 2509 = 13x193. • Ty denna världens furste
är dömd: 5577 = 13x13x33. • När han ljuger, talar han med egna ord, ty han är en lögnare och
lögnens fader, Joh 8:44: 7072 = 13x544. • På denna tidens och världens vis och lät er ledas av
fursten över luftens rike, Ef 2:2: 9178 = 13x76. • Fursten över luftens rike, Ef 6:12: 2600 =
13x200.
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13-talet är även försoningens tal
13-talet är inte enbart talet för synd och fiendskap emot Gud, utan även talet för syndens
ställföreträdande försoning och för Försonaren själv.
"Blev räknad bland överträdarna," Jes 53:12. "Han som inte visste vad synd var, honom
gjorde Gud till ett med synden för vår skull." 2 Kor 5:21.
• Dessa två bibelcitat visar att Kristus blev gjord till ett med vår synd när Han blev vår ställföreträdare i försoningen. Ja, Han blev så fullkomligt förenad med vår synd, att själva namnen
som Försonare har talet 13, syndens tal, som en faktor.
GT:s namn på Gud med anknytning till försoningen. • Jahve (singularis), förbundsgudens
namn = 26 (2x13), där 2 står för harmoni mellan Gud och människa, och 13 symboliserar
synden och avfallet. • Adonai = 65, 13x5, där syndens och nådens tal förenas. • Ha-Elohim =
91, 13x7. Försoning med Gud bringar andlig fulländning (talet 7). • Messiah, min Smorde, Ps
2:2 =364, 13x9x2. Genom Messias ställföreträdande i försoningen av synden (13) i domen (9)
får vi frid (2) med Gud.
Andra exempel i GT på att 13 är försoningstalet för synden: • Abels offer av ett lamm (hela
versen) = 2093, 13x5x8x2. 13 synd, 10 Guds ordning (föreskrift) för försoning, 8 Kristus, 2
harmoni och frid med Gud. 1 Mos 4:4. • Syndabocken (ställföreträdande syndoffer) = 3575,
13x5x5x11 • Jes 53: v2-4 = 1995 = 13x5x3x4; v1-5 = 13286 = 13x1022; v6-8 = 8749 =
13x673. • Jes 52:14-53:10 = 36582 = 13x42x67. • Jes 52 + 53: 84123 = 13x9x719. • Försoningsdagen: 3 Mos 28:26-27 = 6526 = 13x5+2x13.
Försoningstalet i NT: • "Kristus dog för våra synder", 1 Kor 15:3 = 5616 = 13x8x9x2 = 13
synden, 8 Kristus, 9 dom, 2 frid. • Hela passagen om Kristi ställföreträdande försoning i 2 Kor
5:17-21 = 53365 = 13x4105. • Rom 5:6, "dog Kristus för alla gudlösa" (NT81) = 1794
=13x6x23, där 6-talet står för de gudlösa. • Rom 5:8, "Medan vi ännu var syndare", = 4290 =
13x330. • v9, "blivit rättfärdiga i och genom Hans blod", = 13x3x118. • "Från vreden" = 1040
= 13x80. • "Skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade" = 1989 = 13x153. • 1 Kor 2:2:
"Honom korsfäst" = 3211 = 13x19. • Gal 6:14: "Vår Herre Jesu Kristi kors", = 16367 = 13x1259.
• Fil 2:8: "Lydig ända till döden, döden på ett kors", = 4745 = 13x5x73. • Hela vers 8: 11804
= 13x908. • Fil 2:7: "utan avstod från allt" = 1911 = 13x3x7x7. • "en tjänares gestalt" = 1742
= 13x134. • Kol 2:14: "och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens
krav" = 4407 =13x3x113. • "Han har utplånat det genom att spika det på korset" = 13065 =
13000 + 5x13. • "Utsatte dem för förakt, när han triumferade över dem genom Kristus" = 5018
= 13x386.
Talet 13 må vara världens olyckstal, men för oss som tror på Kristi försoning är det ett
lyckotal, ty det är symbolen för borttagandet av synden genom att Kristus blev gjord till ett
med vår synd och dog i vårt ställe. – Att 13-talet så konsekvent är använt om både synden och
dess försoning, visar på en märklig och gudomlig uppläggning av Bibeln. Det är helt omöjligt
att bortförklara 13-talet i alla dessa bibelverser som en slump. En så otroligt perfekt och
samstämmig användning av talet 13 i dessa sammanhang övergår vår förmåga att förklara.
13-talet i profetior om ändens tid: Hesekiels profetia om Gog: 38:2: "Hövdingen över Mesek"
(Gogs titel) = 1222 (13x94). 39:11: "Hamon-Gog" (Gogs begravningsplats) = 113. Hesekiels
hela profetia om Gog, Hes 38:2-39-29 = 204256 = 13x15512.
I Danielsboken: 9:24-27: • v24 "Höghelig helgedom" (Försoningens plats som blodbestänktes
7 gånger) = 858 (13x66). • v25 "Till dess en smord" = 432 (2x8x9). • "Messiah Fursten" = 425
(5x5x17). • v26 "En som är smord förgöres" = 988 (13x76). •v27 "Styggelse" (avgud) = 546
(42x13). • Versarna 25-27 = 21164 (13x4x407)
I Paulus brev om Antikrist: 2 Tess 2:3: "Avfallet" = 871 (13x46). "Laglöshetens människa" =
1963 (13x151). "Undergångens son" = 1807 (13x139).
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I Johannes brev om Antikrist: 1 Joh 2:18-22: "Antikrister" = 1651 (13x127). "Antikrist" =
1911 (13x147). "Den är Antikrist" = 4836 (13x372). 1 Joh 4:3: "Antikrists ande" = 17 329 =
13x1333. 1 Joh 2:22: = "Som förnekar Fadern" = 1963 (13x151). "Den som förnekar att Jesus
är Kristus" = 4992 = 13x384. 2 Joh 7: = "Ty många bedragare" = 611 (13x47). "Där har ni
bedragaren" = 2106 (13x162).
13-talet i Uppenbarelseboken: • 2:20: "Kvinnan Isebel"= 1573 (13x121). • 3:1: "Sardes" =
520 (13x40). • 8:10: "En stor stjärna" = 858 (13x66).• 8:11: "Malört" = 1040 (13x80). •
12:18: "Havsstranden" = 1716 (13x128). • 13:1: "Havet" = 1157 = 13x89. • "Ett odjur stiga
upp ur havet" = 1664 (13x128). • "Ett odjur" = 117 (13x9) •13:11: "Hela versen" = 6318
(13x486). • "Odjur" = 247 (13x19). • "Ett annat odjur" = 378 (9x42). • "Det hade två horn" =
1521 (13x13x9). • 13:15: "Odjurets bild" = 1482 (13x114). • 13:18: "Odjurets märke" = 2483
(13x191). • "Odjurets tal" = 2067 (13x159). • 17:1: "Den stora skökan" = 403 (13x31). • 17:5:
"Moder till alla skökor" = 2756 (13x212). • "En hemlighet: det stora Babylon, moder till alla
skökor och skändligheter" = 8138 (13x270). • 19:20 "Skökan, odjuret och den falske profeten"
= 3510 (13x270) • "Den falska treenigheten" = 1179 (3x3x3x10x13). • 20:8 "Gog" = 806
(13x62). • "Magog" = 52 (13x4).•22:15 "Hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och
mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den" = 8710 (13x670).

17-talet – talvärdet för fulländad, andlig ordning
17 är talet för andlig ordning.
Det är summan av 7 (andlig fullkomning) plus 10 (gudomlig ordning).
• Talet 17 är det 7:e primtalet: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17.
• Liksom att talet 13, som är det sjätte primtalet, har vissa gemensamma drag med talet 6
(människans avfall från Gud), så har talet 17, som är det sjunde primtalet, vissa gemensamma
drag med talet sju. Det symboliserar Guds fullkomliga vilja och plan. • Hebr 12:18-24 framställer kontrasten mellan GT och NT i 17 saker varav de 10 sista visar Guds eviga plan och
fulländning genom nya förbundets välsignelser. Ni har [inte] kommit till: (1) "Ett berg som
man kan ta på. (2) Ett berg i lågor. (3) Töcken. (4) Mörker. (5) Stormvind. (6) Basunstötar. (7)
En röst som talade... (8) Sions berg. (9) Den levande Gudens stad. (10) Det himmelska Jerusalem. (11) Och står inför mångtusende änglar. (12) En festförsamling. (13) Av alla förstfödda
som har sitt namn i himlen. (14) Ni står inför Gud, allas domare. (15) Inför andarna av de
rättfärdiga som har fullkomnats. (16) Och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund. (17)
Och det renande blod, som talar starkare än Abels."

20 och 21-talen
21-talet är 3 (talet för gudomlig) gånger 7 (talet för andlig fullkomning) och därför ett tal av
hög andlig dignitet. I 20 talet däremot fattas det en etta (21 minus 1 = 20) för att nå fullkomlighet. I Bibeln är det talet för något som uttrycker längtan och förväntan i, att nå ett högt mål.
Exempel: • I 20 år väntade Jakob på att bli ensam ägare till sina fruar och sina ägodelar. • I 20
år väntade Israel på befrielse från förtrycket under den kanaaneiske konungen Jabin. Dom 4:1.
• I 20 år väntade Israel på befrielse genom Simson. • I 20 år var arken i Kirjat-Jearim.

24-talet
24 är en multipel av 12 och är talet för tillbedjan, gudstjänst och andligt ledarskap. 24 är också
ett symboliskt tal för bruden - det nya Jerusalem med 12 grundstenar och 12 portar representerar de heliga i GT och NT. • I GT indelades prästtjänsten i 24 avdelningar. Förebilden till denna
uppdelning hade Mose fått på Sinai berg. • I Upp 4, ser vi de 24 äldste i sin himmelska
prästtjänstgöring. De hade rökelsekar som symboliserade de heligas böner då de tillbad inför
tronen.
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30-talet
30 (3x10) är en högre dignitet av gudomlig ordning. • Josef, en typ av Kristus, var 30 år då han
blev upphöjd till tronplatsen i Egypten. • David var 30 år när han blev regent. • Jesus var 30 år
när Han började sin offentliga verksamhet.

50-talet
50 är talet för frigörelse och jubel. • Det 50:e året var ett jubelår. Alla slavar blev fria och allting
återställdes. • På den 50:e dagen efter Kristi korsfästelse upplevde de första kristna andlig
frigörelse genom den helige Andes utgjutande vid pingsthögtiden (gr, pentecoste = den femtionde), Ett glädjebudskapets jubelår började med förkunnelse av frälsning för hela världen
genom Kristi död och uppståndelse.

Talet 153
"Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153
stycken." Joh 21:11. • 153 är ett av Bibelns märkligaste tal. Det är Guds söners tal, församlingens och den frälsta skarans tal. Det är de utvaldas tal. • Fisken är en symbol på den förlorade
människan som räddas genom evangelii nät. Jesus gjorde sina lärjungar till människofiskare.
Luk 5:10. Att det var just 153 stora fiskar som fångades på Jesu befallning har blivit föremål för
många utläggningar redan i den första kristna tiden. • 153 = 9x17 eller 3x3x17. Nio är Andens
fullhetstal, finalens och domens tal. Sjutton är fullkomlig uppfyllelse av Guds plan. Produkten
av dessa tal blir 153, vilket ger en vision av Guds plan fulländad i människor fyllda med Den
helige Ande. Talet 153 är talet för Guds utvalda och segrande församling. • Kyrkofadern
Augustinus summerade ihop alla talen fram till 17, vilket blir:
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 = 153.
• Kyrkofadern Jerome menade att 153 var symbolen för evangelium till alla folk. Även om
riken går under och nya uppstår, lär det långa tider ha funnits ca 153 länder i världen. • Vid
kröningen av Japans kejsare på hösten 1990, var alla världens länder inbjudna (även vårt
kungapar) utom Irak pga kuwaitkriget. Antalet representanter uppgick till 158 stycken. Tar
man bort dem som representerade FN, EG etc kommer man till att antalet representerade länder
var 152. Om Irak hade varit med skulle det varit just 153.
Några exempel på talet 153:
Talvärdet för "Guds söner" på hebr är 153:
B e n i
H a E l o h i m
2 50 10 5
1 30 5 10 40 = 153
• På grekiska blir "Guds söner" = 3213 =3x7x153.
• "Medarvingar", gr, sunkleronomi =1071 = 7x153.
• "Medarvingar med Kristus", gr, sunkleronomoi de Christou =2751 =3x(900+17). 9 och 17 är
faktorer i 153.
• "Guds skapelse", gr, ktisis Theou = 1224 = 8x153.
• "Fiskar", gr, ichthues = 1224 = 8x153.
• De individer som fick en direkt välsignelse av Jesus under hans jordiska verksamhet utgörs
exakt av 153 personer.

Avslutning av talvärden i Bibeln
I Guds plan är ingenting av en slump. Skapelsen runt om oss, är för vår fattningsförmåga ett
nästan obegripligt fint sammansatt ekologiskt system. På samma sätt är även Bibeln en så
snillrikt hopflätad produkt av olika talvärden, vart och ett med sitt symboliska värde, att det
helt utesluter möjligheten att dessa system av talvärden skulle ha tillkommit av en slump eller
att Bibeln skulle vara en mänsklig produkt.
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