
                                                                  

 

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln                         

“The First Five Trumpets.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan 

tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå 

den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från 

Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.                         
Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna 

översättning.” 

 

 

De första fem basunerna 

 
Denna undervisning ger svar på frågor vi har fått om hur vi tror den sista tiden kommer att gestalta 

sig, med särskild tonvikt på de första fem basunerna i Uppenbarelseboken. I den första upplagan av 

denna undervisning, behandlade vi i korthet frågan om vilken dag och timme Yeshua's förväntas 

återkomma. Vi har gett svar till många genom e-mail, men vi täcker detta ämne mer i detalj i vår 

undervisning med rubriken "Pre-Tribulation Rapture." 
  

Därför kommer vi inte att tala om detta i denna undervisning. Men vi vill ändå beröra ämnet om det 

nya templet. Det finns många som säger att ett tempel kommer att skapas för Antikrist. Det finns 

visserligen inte mycket att basera denna uppfattning på, men vi tror att det mycket väl skulle kunna 

skapas ett tempel i den sista tiden, men vi ser inget direkt bevis för att det blir så. Många hänvisar 

till Uppenbarelseboken 11 för att bestyrka sin åsikt. Johannes blev tillsagd att gå och mäta templet;  
 

Uppenbarelseboken 11:1-2  
En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden:  

"Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne.  

Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna,  

och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader. 
 

Det finns flera saker med hjälp av dessa verser, som inte ger något stöd för påståendet att det måste 

finns ett tempel för att sluttiden skall kunna börja. En anledning är helt enkelt att hela staden är 

överlåten till hedningarna, även om de inre förgårdarna till templet inte är det. Fysiskt sett, och det 

är det vi talar om här, ett fysisk templet, hur kan detta vara möjligt? 
  

Historiskt sett, när helst staden Jerusalem fysiskt övertogs, blev templet också övertaget och allt som 

fanns där. Om ett fysiskt tempel kommer att byggas och de inre förgårdarna fortfarande är 

gudomligt beskyddade, hur skall då Antikrist, kunna inta sitt "eget" tempel? Dessutom verkar det 

faktiskt vara en motsägelse till Skriften, när man talar om "behovet" av ett nytt tempel. 

  



I Uppenbarelseboken sägs det att de yttre förgårdarna ges över till hedningarna men inuti finns 

altaret och tillbedjarna kvar. Samtidigt som Tessalonikerbrevet 2:4 säger att Antikrist själv sätter sig 

i Guds tempel och gör anspråk på att vara Gud. 

 

2 Tessalonikerbrevet 2:4  
Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds 

tempel och säger sig vara Gud. 
 

Hur kan han påstå att han är Gud om han endast är tillåten att ha tillträde till de yttre förgårdarna i 

sitt eget tempel? Uppenbarelseboken 11 säger att de yttre förgårdarna kommer att vara avsedda  

"för hedningarna" och endast Guds tillbedjare har tillträde till de inre förgårdarna. 
  

"Överlåten till hedningarna." Låt oss inte glömma att "hedning" betyder "nationernas folk",  

vilket betyder, ett folk som inte är Guds folk, Israel. Så enligt Uppenbarelseboken 11, är en som inte 

är av Guds folk, Kristi kropp, inte tillåten att träda in i den inre förgården. Så om templet här tas som 

ett bokstavlig fysisk tempel, hur kan då Antikrist själv tillåtas att komma in eftersom han 

uppenbarligen inte är en del av Yeshuas kropp? Vi säger inte att det inte kommer att finnas ett 

tempel under den sista tiden. Vi säger helt enkelt att vi inte ser tillräckligt med bevis, i synnerhet 

med Uppenbarelseboken 11 som stöd eller bevis för denna uppfattning. 
 

Vi är dock öppna för vidare diskussioner i detta ämne. Men för närvarande ser vi inte något Bibliskt 

bevis som skulle bevisa nödvändigheten av ett tempel för Antikrists framträdande.  

 

Nu till de första fem basunerna i Uppenbarelseboken. Vad du ser här är helt enkelt våra tankar om 

vad vi ser som en MÖJLIG uppfyllelse av de första fem basunerna som ges i Uppenbarelseboken. 

Detta förlopp kan ske när som helst framöver. Men vi anser att det är mycket troligt att det kommer 

att börja strax efter en lövhyddohögtid (Sukkot). 
 

En del anser att Mose gick till Farao precis innan Sukkot. Att detta var innan denna högtid 
närmade sig som Mose gick till Farao för att få tillstånd för Israels folk att gå ut och fira denna 

högtid. Men det var troligtvis inte den högtid Gud ville att de skulle fira under sin flykt från 

Egypten. Man tror att Gud talade till Mose genom den brinnande busken på basunhögtiden.  

Mose gick till Farao, på försoningsdagen 10 dagar senare, efter sin ankomst till Egypten.  

Men Farao vägrade inte bara att låta hebréerna gå, han lade mer börda på dem och begärde att de 

ändå skulle hålla sina arbetskvoter. Precis när de skulle fira lövhyddohögtiden (Sukkot), för att 

glädja sig, fick de ännu större anledning att vara ledsna och sörja. 
 

Det är möjligt att plågorna började bara några dagar efter att hebréerna firade lövhyddohögtiden 

(sukkot). Trots allt är detta bara en teori och kan verkligen inte bevisas, men det verkar ändå som 

om de skulle ha startat efter denna högtid, vilket gav Hebréerna möjlighet att övervinna sin sorg och 

jubla inför sin nya utmaning. Om så är fallet, innebär det att plågorna kunde ha pågått i närmare  

6 månader, fram till påsk, den femtonde dagen i den första månaden. 
 

Det finns verkligen inget sätt att veta exakt när plågorna började och vi instämmer i att det är 

mycket lätt att läsa det som en sekventiell ordning som skedde inom ett antal veckor fram till påsk. 

Några har föreslagit att allt skulle ha startat omkring den tjugofjärde dagen i nionde månaden,  

på Hanukkahhögtiden. Om så är fallet skulle det innebära att plågorna bara pågick under ca tre 

månader. Vi är överens om att detta verkar intressant av flera skäl. 

 

 



 2 Moseboken 2:2  

Hustrun blev havande och födde en son.  

Hon såg att det var ett vackert barn och höll honom gömd i tre månader. 
  

Den här dagen är av ett speciellt intresse bland profeterna. 

 

Haggai 2:19-22  
Lägg noga märke till det som sker från denna dag och framöver,  

från den tjugofjärde dagen i nionde månaden, från den dag då grunden lades till HERRENS 

tempel. Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Nej, och varken vinstocken eller fikonträdet,  

varken granatträdet eller olivträdet har ännu burit någon frukt.  

Men från denna dag skall jag välsigna." HERRENS ord kom för andra gången till Haggai, på 

tjugofjärde dagen i samma månad. Han sade: "Säg till Serubbabel, Juda ståthållare: Jag skall 

komma himlen och jorden att skaka.  

Jag skall omstörta kungatroner och göra hednarikenas makt om intet.  

Jag skall välta omkull vagnarna och dem som kör dem, och hästarna med sina ryttare skall 

störta. Den ene skall falla för den andres svärd. 

Varför är det så viktigt att lägga märke till den här dagen? Två gånger t.o.m. vers 18 och 20.  

Är detta för att identifiera ett viktigt datum? Möjligen visar detta när denna profetia som ges 

kommer att äga rum? Men det är svårt att säga. Vi vet dock att historien är cyklisk.  
 

Predikaren 1:9  
Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen.  

Det finns inget nytt under solen. 
 

Läs också; 
  

Jesaja 46:10  

Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett.  

Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. 
  

Versen i Haggai talar om framtiden. Om slutet är känt från början, skulle denna vers om framtiden 

kunna visa på något som hänt, lika mycket som vad som kommer att hända i framtiden? Vi vet inte 

med säkerhet, men det verkar ganska intressant. Men återigen, det är bara vår teori. Möjligen börjar 

det någon gång mellan Sukkot och påsk, allt kan börja genom födselvåndorna. Precis som Egypten 

drabbades och Israel skyddades från plågorna, kommer vi också att skyddas från födslovåndorna.  

Vi talar här om en total förödelse och allt leder oss fram till Uppenbarelsebokens beskydd i öknen 

under Antikrists herravälde. 
 

Precis som Israel förflyttade sig mellan 42 olika platser under sina 40 år i öknen, kommer vi att 

skyddas under 42 månader från Antikrists herravälde. Vi hävdar dock inte att detta är absolut sant. 

Vi hoppas du förstår våra mänskliga begränsningar. Vi ger helt enkelt vår nuvarande uppfattning om 

det som vi ser vara ett troligt scenario i våra dagar.  
 

Som alltid, lita inte bara på vad vi säger utan testa ALLT! Förhoppningsvis kan våra tankar skapa 

mer tankar hos dig. Vi är alla studenter. Med detta sagt, låt oss börja. 
 

Jesaja 24:1  
Se, HERREN (Yahwe) tömmer jorden och ödelägger den.  

Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. 



Beträffande invånarna, kan vi läsa i vers 17; 
 

Jesaja 24:17-20  
Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare.  

Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen,  

och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran.  

Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar.  

Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar.  

Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp.  

Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig. 
  

Här ser vi det som skulle kunna liknas vid en massiv, i själva verket global skakning av jorden. 

Under långa tider har dessa verser ansetts vara symboliska. Men en bokstavlig tolkning kan mycket 

väl vara mer än rimlig. Det kan mycket väl vara en händelse som denna som verkligen sätter fart på 

födslovådorna, en händelse som orsakar jordbävningar runt om i världen eller på olika platser. 

Jämför detta med verserna i Haggai kapitel 2, som vi läst tidigare om denna profetia med tanke på 

tjugofjärde dagen i nionde månaden. 
  

Haggai 2:21-22  
HERRENS ord kom för andra gången till Haggai, på tjugofjärde dagen i samma månad. Han 

sade: "Säg till Serubbabel, Juda ståthållare: Jag skall komma himlen och jorden att skaka. 

  

Kan detta vara födslovåndorna som bekräftar den senare hälften det nya förbundet? Med detta i 

åtanke kommer vi att gå igenom de första fem basunerna i ordning och förklara deras potentiella 

fullföljande. Det måste dock igen påpekas att vi inte försöker förklara något, utan detta är det 

resultat som vi anser är trovärdigt. Ett resultat som vi anser inte bör förbises eller snabbt avvisas 

utan att övervägas och ägnas en djupare begrundan.  
 

Till skillnad från inseglen och skålarna i Uppenbarelseboken, tror vi att basunerna under 

födslovåndorna faktiskt kommer att vara signifikativt för det som kommer att hända och det som 

utlöser dessa händelser. Påstår vi då att basunerna är varningssignaler så att vi skall kunna förstå 

dessa varningar? Nej, inte nödvändigtvis. Men vi antar att det skulle kunna vara möjligt, åtminstone 

för sant troende. Vi tror helt enkelt att basunerna som omnämns i Uppenbarelseboken är varningar 

för det som kommer att ske. Vi tror att dessa kan vara naturliga händelser som hänför sig till det som 

nämns i Matteus 24 och inte så mycket "domar från tronen" utan ganska naturligt domar som 

kommer över länder på grund av olydnad.  
 

Basunerna är varningssignaler för Hans folk under denna tid. Låt oss börja, men låt oss börja bara 

några verser före basunerna. Några verser som vi tycker alltför ofta förbises. 
  

Uppenbarelseboken 8:3-6  
Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom 

gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför 

tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp 

inför Gud. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på 

jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde. Och de sju änglarna med de 

sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. 
 

Här ser vi en åtgärd med ett resultat på jorden, ett resultat som slutar i en jordbävning.  

Det är det grekiska ordet här använt för jordbävningen Σεισμός - seismos, som också återges  

som en "skakning."  

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2616691600668891&output=html&h=15&slotname=5499263004&adk=1685614026&w=728&lmt=1409377659&flash=14.0.0&url=http%3A%2F%2Fwww.earthquakes.gr%2Floc_eq%2Fearthquakes.asp&dt=1409377660567&bpp=10&bdt=702&shv=r20140826&cbv=r20140417&saldr=sa&correlator=3041071888664&frm=20&ga_vid=259626766.1409377661&ga_sid=1409377661&ga_hid=776017598&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=2&u_java=1&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=999&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=15&u_nmime=103&dff=trebuchet%20ms&dfs=13&biw=1037&bih=871&eid=317150304&ref=http%3A%2F%2Fwww.google.se%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CCIQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.earthquakes.gr%252F%26ei%3DamUBVNXkFOO8ygO6j4DIDA%26usg%3DAFQjCNGYN86VGZAQZ3UNR74a_PwHhTbFYw%26sig2%3DFl560xSxFpLdYiqwsIuEuQ%26bvm%3Dbv.74115972%2Cd.bGQ&rx=0&eae=0&fc=8&vis=1&abl=CS&ppjl=u&fu=0&ifi=1&xpc=i5OspCW90G&p=http%3A//www.earthquakes.gr&dtd=533&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=728&format=fpkc_al_lp&prev_fmts=728x15_0ads_al&kw_type=radlink&hl=el&kw0=On+line+online&kw1=%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&kw2=Earthquakes&kw3=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1&okw=%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&rt=ChBUAWV9AAp_LApyNuGhAEVvEg7Oo861zrnPg868z4zPghoIlAs5d2S3gEAoAVITCOvEgfekusACFSHfcgodoDEA6g


Det är möjligt att denna skakning mycket väl kan vara den som orsakar följande sekvens av 

händelser med givna varningar från basunerna? Först skakningen, orsaken till att jorden skakas. 

Återigen, precis vad vi ser i Jesaja 24: 

 

Jesaja 24:18-20  
Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop  

störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen  

fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar.  

Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar.  

Jorden vacklar, ja, den vacklar.  

Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka  

som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den.  

Den skall falla och inte mer resa sig. 
 

Här ser vi detaljerna förklarade i de verser som följer efter öppnandet. 
  

Basun 1  

Uppenbarelseboken 8:7  
Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom det hagel och eld, blandat med blod, och det 

kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp liksom en tredjedel av träden,  

och allt grönt gräs sveddes av. 
  

De flesta har ansett att detta är asteroider som faller ner från himlen och visst, det är möjligt.  

Men texten anger inte källan till detta hagel och eld blandat med blod. Den säger bara att det 

kastades ner på jorden. Det som åker upp kommer tillbaka. Så vad händer om källan till hagel och 

eld blandat med blod, alla var potentiellt aktiva vulkaner på jorden? 
 

Hagel och eld kan lätt tolkas som en asteroid. Men vart skulle då blodet komma ifrån? Om man tar 

en vulkan, kan man lätt förstå hur det kan se ut som hagel, eld och "blod" genom magman.  

Är det möjligt att jordskorpan skulle kunna tvinga upp utströmmande magma, som ser ut som hagel, 

eld och blod ihopblandat? Kan en jordbävning som skakar hela planeten orsaka en sådan händelse? 

Tänk på det en stund, men vi anser att det är mycket sannolik och bör inte avfärdas allt för lätt. 
  

Detta scenario kan vara svårt att föreställa sig eftersom vi aldrig har sett något av den storleken 

tidigare, men forskarna har redan deklarerat att när calderan under Yellowstone National Park 

släpper, kommer den att explodera med en kraft 1000 gånger kraftfullare än vulkanen Mt. St. Helens 

år 1980. 1000 Gånger kraftfullare! (Se http://www.earth-issues.com/tag/yellowstone-national- 

park/). Att en vulkan har potential att vara 1000 gånger kraftfullare än Mt. St. Helens är svårt att 

föreställa sig. Men om de flesta vulkaner på jorden sätts i aktivitet samtidigt, blir förödelsen värre än 

man kan föreställa sig i sin vildaste fantasi. 
  

Men kan det verkligen bli en skakning som skulle påverka så många sprickor på jorden, som i sin tur 

skulle påverka så många vulkaner? Nåväl, här är några tankar att fundera över.  

 

Visste du att Eldsringen har 452 vulkaner? Fyrahundrafemtiotvå! Den är centrum för över 75 % av 

världens aktiva och vilande vulkaner. Så tre fjärdedelar av alla aktiva och vilande vulkaner finns 

inom området i ”Eldsringen”. Den kallas ibland för Silla Havsbältet eller Stilla Havets seismiska 

bälte (se http://geography.about.com/cs/earthquakes/a/ ringoffire.htm). Omkring 90 procent av 

världens jordbävningar och 81% av världens största jordbävningar inträffar längs denna eldsring. 

Tillåt oss att upprepa detta. 

 



 

Cirka 90% av världens jordbävningar och 81% av världens största jordbävningar inträffar längs 

eldsringen (se http://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?termID=150 och 

http://commons.bcit.ca/civil/students/earthquakes/unit1_01.htm).  

Som ni kan se så är detta scenario mer sannolikt än bara den första basunen ensam. Låt oss fortsätta.  
 

Basun 2,  

Uppenbarelseboken 8:8-9  
Den andra ängeln blåste i sin basun.  

Då var det som om ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjedel av havet blev till 

blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under. 
 

Uppenbarelseboken använder berg för att representera en nation eller ett land. Vi vet redan att den 

jordbävning som drabbade Japan i mars 2011, bokstavligen förflyttade Japan 8 tum. Så om en 9.0 

jordbävning flyttade detta land 8 tum, vilken typ av jordbävning skulle det krävas för att ön Japan 

dränks i vatten? Låter kanske dumt, men låt oss inte glömma att Japan fysiskt sitter på eldsringen. 

Skulle Japan kunna vara det enorma berg som kastas i havet? Skulle samma jordbävning som 

påverkar alla vulkaner längs eldsringen, faktiskt kunna orsaka att Japan går under?  

Bara tiden kan utvisa detta. 
 

När vi vet att en isolerad 9.0 jordbävning orsakade en förflyttning på 8 tum, är det kanske inte så 

orimligt att tänka sig att ett megaskalv som skakar hela jorden skulle kunna överträffa detta?  

Detta skulle givetvis orsaka en tsunami av otroliga proportioner. Det skulle kunna förklara den 

tredjedel av de fartyg som förstörs. OM det skulle drabba Japan, skulle det också förklara det vatten 

som omvandlas till blod genom deras kärnkraftsreaktorer som har plutonium som är 1000 gånger 

mer dödligt än Tjernobyl. 
 

Basun 3,  

Uppenbarelseboken 8:10-11  
Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från 

himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört.  

En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen,  

som hade blivit förgiftade. 
  

Många har trott att detta är en asteroid och vi håller med om att det är mycket möjligt.  

Problemet är att vi aldrig får se effekten av denna stjärna i versen. Vi vet dock att det drabbar en 

tredjedel av floderna och en tredjedel av vattenkällor. Men "Hur?" är frågan. Som vi kommer att se 

med den 5:e basunen, kan den stjärna som blåser i basunen faktiskt vara en fallen ängel.  

Vi kommer att beskriva detta mer i detalj om ett ögonblick. 
  

I ljuset av naturliga händelser, skulle denna basun mycket lätt kunna orsakas av de följdeffekter som 

blir resultatet av de två första basunerna. Man säger att vattnet blir bittert. Tänk på detta ett 

ögonblick. Giftig aska från vulkaner och strålningen från kärnkraftverk i Japan kommer att sprida 

sig runt om hela världen, eller tror vi verkligen inte att vattnet kommer att bli bittert?  

Kom ihåg att basunerna förklarar vad som kommer att ske. De är inte orsak till att det sker.  

Att vi tror att det handlar om att denna stjärna är en fallen ängel, kommer att bli mer påtagligt när vi 

tittar närmare på den femte basunen. 
 

Innan vi går vidare finns det en intressant parallell här. Lägg igen märke till hur vattnet blir bittert 

och hur många som dör av att dricka det. Vad gäller för de som inte dör av det bittra vattnet?  

4 Moseboken 11-28 talar om en kvinna som var anklagad för äktenskapsbrott. Där berättas om 



processen att ta reda på om hon var skyldig eller ej.  

Det råkar bara vara så att processen innebär att hon skulle dricka bittert vatten. Vissa har även 

föreslagit att paralleller även kan dras med när Mose kom ned från berget efter att ha fått 

stentavlorna och såg Israelerna dansa runt den gyllene kalven. 

 

Vad gjorde Mose då? Han krossade den gyllene kalven och slängde den i vattnet och tvingade folket 

att dricka detta vatten. 
  

Det framgår att de som dödades samma dag visade sig vara äktenskapsbrytare eftersom de blev 

sjuka när de drack det. Vilket betyder att vatten med guld gjorde dem sjuka och de som inte hade 

dansat runt kalven påverkades inte av vattnet. De som blev sjuka av vattnet dog senare. Skulle det 

kunna vara så i den sista tiden att Fadern ger de av sitt folk, som anklagas för äktenskapsbrott, bittert 

vatten att dricka som föreskrivs i 4 Moseboken 5? Sedan blir de som är dömda stenade under den 

sista vredesbägaren som nämns i Uppenbarelseboken 16. 
 

Uppenbarelseboken 16:21  
Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna,  

och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. 
 

Detta är verkligen en förvånansvärd parallell som vi anser inte bör förbises.  

Skulle det kunna vara möjligt att den första skålen identifierar de skyldiga?  
 

Uppenbarelseboken 16:2  
Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp  

på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. 
  

Sedan avslutas det hela med steningen vid den sista bägarens utgjutande?  

Bara tiden kan utvisa detta.  
  

Basun 4,  

Uppenbarelseboken 8:12  
Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen, en tredjedel av månen 

och en tredjedel av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen förlorade 

tredjedelen av sitt ljus, och natten likaså. 
  

Lägg här märke till den 4:e basunen, hur en tredjedel av solen, månen och stjärnorna förmörkas 

precis som vid den första basunen där en tredjedel av jordens träd och gräs brändes upp. Efter det att 

vulkanutbrotten utbryter, kommer aska och moln kan täcka flera kvadratmil inom några timmar. 

Precis som Islands vulkan Eyjafjallajökull gjorde i april 2010. Den sände ut aska, rök och ånga 

åtskilliga kilometer upp i luften som senare täckte ett ofantligt stort område och hindrade det mesta 

av flygtrafiken i hela Europa.  
 

Föreställ dig nu om 452 vulkaner får utbrott samtidigt inom en tidsram på 12 till 24 timmar.  

Här sägs att en tredjedel av solen, månen och stjärnorna kommer att förmörkas. Intressant nog, som 

du kan se, verkar det som om eldsringen täcker drygt en tredjedel av planeten. Det krävs inte särskilt 

mycket fantasi för att se att detta lätt skulle kunna orsakas efter de första 3 basunerna.  

Så vi ser att de första 4 basunerna lätt kunde orsaka dessa händelser som faktiskt är sammanbundna 

till en enorm händelse inom 12 till 24 timmar. 

 

 



 

Uppenbarelseboken 8:13  
Och jag såg, och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. Den ropade med hög röst:  

"Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som återstår, när de tre andra änglarna 

blåser i sina basuner." 
 

Basun 5,  

Uppenbarelseboken 9:1-2  

Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på 

jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Stjärnan öppnade avgrundens brunn,  

och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken 

från brunnen. 
 

Vi kommer att fortsätta med denna text om ett ögonblick, men titta först på hur den stjärna som föll 

fick en nyckel och sedan öppnade avgrunden. Låter det som en fallen stjärna eller asteroid?  

Eller låter det som en en fallen ängel? Det är därför stjärnan vi ser vid den 3:e basunen också kan 

vara en fallen ängel. Vi fortsätter; 
 

Uppenbarelseboken 9:3-11  
Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på 

jorden har. De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller 

något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. De fick inte rätt att döda 

dem men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när 

den stinger en människa. I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. 

De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem.  

Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade 

kransar av guld, och deras ansikten var som människors ansikten. De hade hår som kvinnor, 

tänder som lejon  och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var 

som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. De hade stjärtar och 

gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader.  

Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och  

på grekiska Apollyon. 
 

 

Det som du läser kan verka helt absurt och vi håller med. Men om du fick veta att Röda Havet 

kommer att delas framför dig, skulle du då säga "Det låter absurt." Med detta i åtanke kommer vi 

inte bara att hoppas på att du tror på vad vi säger. Vi ber dig att anse det som något som måste 

övervägas. Det har varit en hel del tystnad från profetiska röster beträffande dessa verser om den 

femte basunen. Så nu vill vi ge dig något som vi tror kan ge en rätt tolkning. Vi vet ju sedan tidigare 

att skriften historiskt upprepar sig. 
 

Predikaren 1:9  
Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen.  

Det finns inget nytt under solen. 
  

För att ge en förståelse av denna möjliga tolkning, tillåt oss att läsa från 2 Tessalonikerbrevet; 
  

2 Tessalonikerbrevet 2:9-12  
Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och 

under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog 

emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.  



 

Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla 

dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 
 

Herren själv skickar en kraftfull villfarelse som här nämns, vilken verkar komma INNAN den 

laglöse och hans falska mirakel, tecken och under och det onda som han lurar människorna med.  

Det är på grund av denna kraftfulla illusion som de som vägrar att älska sanningen, kommer att bli 

lurade. Det måste noteras att det riktiga testet av en profet eller undergörare, är om de följer och 

undervisar Torahn, Herrens (Yahwes) bud. Även om hans profetior går i uppfyllelse och mirakel 

sker inför dina ögon. Men om han lär dig att följa någonting annat än HERREN (Yahwe) och Hans 

bud, är han en falsk profet; 
 

5 Moseboken 13:1-4  
Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller 

under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: 

"Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte 

lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för 

att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. HERREN, er Gud, 

skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom 

skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till. 
 

Se gärna vår undervisning “The Deuteronomy 13 Test” för mer information om detta.  

Beträffande 2 Tessalonikerbrevet; Vilken form av kraftfullt självbedrägeri skulle kunna göra att 

Herrens folk följer efter en lögn? Vilken typ av händelse kan inträffa som skulle övertyga människor 

att följa Antikrist och hans mirakel?  

Vad händer om fallna änglar ger sig uttryck genom ... utomjordingar?  

 

Hur konstigt det än kan låta, vad kan hända om det blir verklighet? Vi vet redan att skrifterna  

visar på att fallna änglar sammanblandade sig med kvinnor i Gamla testamentet, som man kan läsa 

om i 1 Moseboken 6:2, 4. Men inte mycket sägs om hur det skulle kunna bli i vår tid. Vad händer 

om de uppenbarar sig som en högre livsform från en annan planet? Verkar det omöjligt?  

Kanske för de flesta, men eftersom vi vet att Skriften nämner att detta har hänt en gång innan,  

tror vi att det kan hända igen?  

 

Kom ihåg vad det står:  

 

Predikaren 1:9  
Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen.  

Det finns inget nytt under solen. 
  

Eftersom vi vet att det faktiskt finns gamla dokument som lämnar uppgifter om detta i tidigare 

civilisationer och hur skrifterna bestyrker det i harmoni med övriga nedteckningar, varför skulle 

någon bli förvånad över att det åtminstone är ett möjligt uppfyllande av den femte basunen i 

Uppenbarelsebokens 9:e kapitel? 
 

Låt osss inte glömma;  

 

Jesaja 46:10  
Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett.  

Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. 



  
  

Det ger definitivt en anledning att tro att det kan ligga mer i vad Yeshua sa i Matteus 24:37. 
 

Matteus 24:37  
Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 

 

Vi vet att den här versen på ytan syftar på hur alla bara levde sitt liv utan att bry sig om att floden 

skulle komma. Men kan denna mening syfta på något annat? Kan det vara så att vid 

Människosonens ankomst (i den sista tiden) kommer också jättarna att återfå sin forna gestalt som 

fallna änglar igen som nämns i 1 Moseboken och avslöja sig som utomjordingar?  

Det finns de som motsätter sig denna uppfattning som något trovärdigt och det respekterar vi. Men i 

vår forskning och genom att titta på andras undervisning, har vi inte sett tillräckligt med bevis för att 

detta bör uteslutas som rimligt. Med hänvisning till att det förkunnades från början, är det intressant 

att notera att gräshopporna under den 5:e basunen verkar under 5 månader. 5 X 30 dagar, 150 dagar. 

Jämför nu med Noas tid; 
 

1 Moseboken 7:24  
Och vattnet stod högt över jorden i etthundrafemtio dagar. 

 

Är dessa avsnitt något som vi bör koppla ihop? Vi vet inte säkert, men det är ändå intressant.  

Tiden kommer att utvisa. Det finns en del som även hänvisar till utomjordingar som "Anunnaki".  

De anser att dessa var de som fanns i Mesopotamien och att de kommer att återvända ännu en gång 

och förslava en stor del av mänskligheten. Det verkar intressant nog. Anunnaki kan mycket väl ha 

varit de som nämns i 4 Moseboken 13 när Mose sände spejare in i landet; 
 

4 Moseboken13:22-23  

De gav sig av och bespejade landet, från öknen Sin ända till Rehob, där vägen går till Hamat. 

De drog upp till Negev och kom till Hebron. Där bodde Ahiman, Sesaj och Talmaj, Anaks 

avkomlingar. (Hebron byggdes sju år före Soan i Egypten).  
 

Frasen " Anaks avkomlingar" betyder på hebreiska "ättlingar (födda av) Anakiterna." 
 

Lite längre ner står det:  

 

4 Moseboken13:29  
Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är befästa och mycket stora.  

Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. 
 

Återigen ”Anak”; 
  

4 Moseboken13:32-34  
Men de män som hade gått upp med honom sade: "Vi kan inte dra upp mot detta folk, ty de är 

för starka för oss." Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och 

sade: "Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, 

och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där - Anaks barn kom från 

jättestammen - och vi var som gräshoppor i våra egna ögon, och så var vi också i deras ögon." 

 

Den bibliska berättelsen om Anakiterna skulle lätt kunna uppfattas som de som beskrivs som 

Anunnaki från Mesopotamiska skrifter. Båda hänvisar till jättar och båda beskrivningarna är 

daterade till att vara tusentals år gamla. Vi anser att det är fullt möjligt att ... 



 
 

Predikaren 1:9  
Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen.  

Det finns inget nytt under solen. 
 

Detta kan mycket väl bli den kraftfulla villfarelse som Herren sänder, så att folk kommer att tro 

Antikrist lögn som nämns i 2 Tessalonikerbrevet. Om en händelse av detta slag och omfattning sker 

mitt under födslovåndorna (de stora jordbävningarna), kan vi föreställa oss vad som skulle kunna gå 

genom sinnena på de överlevande efter de första 4 basunerna, hos dem som inte var sant troende och 

speciellt de som inte ens gör anspråk på att vara anhängare av Yeshua. 
  

Enbart förödelsen från jordbävningarna skulle få många att säga; "Hur kan Gud låta en så hemsk sak 

som detta hända?" Om, vi säger "om", utomjordingar (eller fallna änglar) kommer att verka i 

skepnad av ättlingar till Anunnaki, skulle inte bara Guds existens ifrågasättas, den skulle också bli 

hånad av en stor majoritet av den återstående befolkningen, särskilt i ljuset av alla solgudens 

profetior som just då "har kommit på riktigt”, och andra civilisationers profetior bli besannade.  

Att hålla sig till Skriften skulle då förefalla meningslöst. Särskilt eftersom den så dyrt hållna 

förutsägelsen om ”uppryckandet, som så många har trott på och tagit fasta på, hade misslyckats. 
 

Detta skulle inte bara skapa ett enormt förakt för Gud och hans Ord, det skulle också skapa en 

intensiv motvilja till dem som försökt behålla sin tro på Honom. Detta helt överensstämmande med 

vad Yeshua sa direkt efter att han först nämnde början av födslovåndorna i Matteus 24:8. 
 

 

Matteus 24:7-13  
Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar 

på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.  

DÅ skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla 

folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och 

hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många.  

Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.  

Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 
 

Nyckelordet här i vers nio är "DÅ" som anger att det sker direkt efter att krig, revolutioner, 

hungersnöd och jordbävningar har ägt rum, eller åtminstone efter att de har börjat. Om, och vi säger 

"OM" utomjordingarna är de gräshoppor som hänvisas till vid den 5:e basunen i Uppenbarelseboken 

9, då förklarar dessa verser vad som händer efter början av födselvåndorna och får en mer vettig 

innebörd. Troende kommer verkligen utifrån ett Bibliskt perspektiv, att vara hatade för Kristi namns 

skull, i ljuset av vad som kommer att hända över hela världen. Möjligen på samma sätt som Noa 

blev hånad när han byggde arken. 

 

Vi inser att detta är en hel del att ta till sig. Precis som alla andra, som ger uttryck för sina tankar om 

dessa verser, påstår vi inte att våra tankar är utan fel. Vi hoppas bara att de hjälper oss att öppna våra 

hjärtan för Anden och inte håller oss till tolkningar som "det är vad vi har alltid trott."  

Jämför följande verser: 
  

Jeremia 4:19-21  
O, mitt inre, mitt inre! Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup.  

Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga, ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop.  

Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde.  



Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar. 

Hur länge skall jag se stridsbaneret och höra ljud av horn?  

Kan detta vara de första 4 basunerna i Uppenbarelseboken som ljuder? 
 

Jeremia 4:22-24  
Mitt folk är dåraktigt, mig känner de inte. De är oförnuftiga barn och förstår ingenting.  

De är visa när det gäller att göra ont, men de förstår inte att göra gott. 

Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, upp mot himlen och där fanns inget ljus.  

Jag såg på bergen, och se, de bävade och alla höjder vacklade.   
 

Kan dessa verser snart komma till en bokstavlig uppfyllelse? Tiden får utvisa. Vi hoppas att du 

börjar dina egna efterforskningar inom detta område och bestämmer vilka åtgärder, om några, du 

behöver göra för att förbereda dig. Vi tror inte att Herren gör någonting utan att först avslöja för sina 

tjänare vad han kommer att göra.  
 

Amos 3:7  

Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet  

för sina tjänare profeterna. 
  

Så vi hoppas att allas våra hjärtan kommer att vara uppmärksamma på det som Fadern talar i denna 

tid. Vi vill klargöra att det inte är för att skapa fruktan, utan enbart för att vi skall vara förberedda. 

  

Av den enkla anledningen att; 
 

Ordspråksboken 27:12  
Den kloke ser faran och söker skydd, oförståndiga går vidare och får sitt straff. 

  

Vi vet att Fadern kallar sitt folk tillbaka till Sina vägar. Det är vår bön här på 119, att Hans folk 

kommer att återgå till hela Hans ord. Många kommer så småningom att säga som det 

som beskrivs i Hosea.  
 

Hosea 6:1  
"Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss.  

Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 
  

Låt oss inte glömma Herrens egna ord; 
  

Jesaja 46:10  
Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett.  

Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. 

 

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt! 

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net 

 

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i Guds fullkomliga Ord. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 

http://www.twitter.com/119Ministries

