Alla helgons dag Upp 7:9-17
Umeå stads kyrka 20061104
Man ville få tyst på Johannes, Jesu lärjunge, därför
deporterades han till fängelseön Patmos.
Där uppenbarar sig Jesus för honom. Han får
uppgiften att skriva ned vad han ser och hör. Så kom
Uppenbarelseboken till. Den är Bibelns sista bok.
Alltså, trots att Johannes fängslades, så får han ändå
vara Guds tjänare.
Uppenbarelseboken har varit älskad av kristna i alla
tider. Men det är det också en bok som genom tiderna
ibland missbrukats genom tolkningar på ett
godtyckligt sätt.
I kapitel 7 beskrivs den triumferande skaran i
himmelen.
I kapitlets inledande verser beskrivs hur Guds tjänare
är märkta på sina pannor med sigill. I 2 Kor 1:22 står
att han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden
som en borgen i våra hjärtan.
Vet du, att du genom det heliga dopet bär på den evige
konungens sigill, Guds väsens avbild.
När Gud ser på dig så ser han det sigill, som säger att
du tillhör Guds folk.
Lite klurigt står det i texten att dessa som är märkta
med Guds sigill är 144 000. Tolv tusen från vardera av
israels tolv stammar. Det tillhör uppenbarelsebokens
talmystik och är ett symboliskt tal för allt Guds folk. I
Gal 3:29 står det om ni tillhör Kristus är ni också

avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.
En kristen är alltså delaktig i Guds egendomsfolk.
Att talet 144 000 inte ska tolkas som ett exakt tal
framgår av inledningsorden till vår text. Sedan såg
jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna.
Att räkna till 144 000 är ingen konst, men skaran i
himmelen, den går inte att räkna. Det står om dem att
de är myriaders myriader. Jag tycker om det där ordet
myriader. Ställ dig vid en myrstack som kryllar av
myror och så säger någon: Räkna dom. Det är ju
omöjligt. I himmelen kommer det att finnas en oändlig
skara som är omöjlig att räkna. De kommer från alla
folk och stammar och länder och språk. Där är
minsann ingen etnisk utrensning. I himmelen finns
plats för alla, judar och hedningar, rika och fattiga,
kvinnor och män, gamla och unga. De står inför
tronen och Lammet. Det är ett uttryck i för att de står
inför Gud, han som sitter på tronen och Jesus, Guds
lamm, som en gång Johannes döparen pekade på och
sa: Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Joh
1:29
De som kommer till himmelen behöver inte ha några
klädproblem för de har blivit klädda i vita kläder. De
har fått den vackraste bröllopsklädnaden av Gud. I
sina händer bär de palmkvistar, segerns symbol.
Alla dessa bekänner: ”Frälsningen finns hos vår Gud,
som sitter på tronen, och hos Lammet.”
Också de himmelska änglarna föll ned och tillbad Gud
och sade: ”Amen. Lovsången och härligheten,

visheten och tacksägelsen, äran och makten och
kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.”
Det är en sjufaldig beskrivning av vad som tillhör
Gud. Sju är ett av bibelns heliga tal som uttrycker
helhet. Denna lovsång till Gud kommer att ges i all
evighet.
Så riktas blicken återigen mot den skara som kommer
att finnas i himmelen. Vilka är de och varifrån
kommer de?
Texten ger svaret: Det är de som kommer ur det stora
lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort
dem vita i Lammets blod.
De kom från denna jord, som är så fyllt av så mycket
lidande. Även i vår stad finns det oändligt många som
har det svårt med sjukdomar, ångest, som tycker att de
bara lever i ett kaos eller som blir slagna och
misshandlade, till och med i sina egna hem. Ser vi ut i
världen så finns många platser där hungern är dagens
ständiga plåga eller där kriget mera liknar
människoslakt.
De som kom från det stora lidandet kanske tillhörde
de som Jesus prisar saliga med orden:
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på
allt sätt förtalar er för min skull.
De som kommer till himmelen kommer alltså från
denna nödens jord, som kanske inte har haft det så lätt.
Gemensamt för dem alla är, att hur de än har haft det
här på jorden, så har de fått ta emot renheten genom

Lammets blod. Jesu Guds Sons blod renar från all
synd. Det är därför som de är med, för ingen kommer
till Gud Fadern utom genom Jesus. Nu står de inför
Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans
tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt
tält över dem.
Nu är det helt annorlunda. Det gamla är förgånget,
något helt nytt har kommit. Gud är så nära. Han visar
en stor omsorg om de sina
De skall inte längre hungra och inte längre törsta,
varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem.
Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras
herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och
Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”
Jesus som sagt Jag är den gode herden. Joh 10:11 är
den som ska leda sitt folk till livets vattenkällor, som
flödar med det vatten som ger evigt liv.
Där i himmelen finns ingen nöd, inget ont kan skada,
ingen sorg och ingen smärta. Tårarna dem torkar Gud
bort. Där återstår bara glädjen över att Gud gjort det
möjligt för en människa att kunna bli frälst av nåd
genom Jesus Kristus.
Hela uppenbarelseboken vittnar om att Gud så länge
den här världen består, så kallar Han människor till
sig. För Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta
och få del i den himmelska saligheten.
I dag ges ännu ett tillfälle för dig, att säga från ditt
hjärta, att du vill tro på Gud. Det är så enkelt, res dig
upp och säg:

