Del I

UPPENBARELSEBOKEN
KAPITEL 1A
TEXTKOMMENTARER TILL BIBEL 2000. I denna kommentar kommer varje vers
att delas upp i fraktioner för att kunna belysa detaljerna i texten.

INLEDNING: TITEL, URSPRUNG, ÄMNE, FÖRMEDLARE OCH FÖRFATTARE
Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina
tjänare vad som snart skall ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes
veta det,
Detta är Jesu Kristi uppenbarelse: Gr grundtext: Apokalypsis Iesú Christú = uppenbarelse Jesu Kristi. Uttrycket kan syfta både på en uppenbarelse om Jesus Kristus
och från honom samt att den tillhör honom. Alla tre uttrycken är sanna. Eftersom
Fadern gav honom uppenbarelsen äger han den och delger den till oss.
RUTA 8: TOLV PROFETISKA BILDER PÅ JESUS I U-BOKEN

l. Förhärligad Människoson (Messias): 1:13-18
2. Den förste och den siste (Evig Gud): 1:13-18, 22:13
3. Lejonet av Juda stam (Segerfursten): 5:5
4. Skottet från Davids rot (Människan, Jesus): 5:5
5. Lammet (Frälsaren): 5:6
6. Översteprästen (Förebedjaren): 8:3
7. Profeten (Historiens Herre): 10:1
8. Skördemannen (Domaren): l4:l4
9. Konungen (Härskaren, Herden) 19:11
10. Brudgummen (som hämtar sin brud): 21:2, 22:12
11. Davids rot (Skaparen): 22:16
12. Den klara morgonstjärnan (Framtidens Hopp): 22:l6
Uppenbarelse. Gr apokalypsis = uppenbara, avtäcka, avhölja. Därav namnet
Apokalypsen.
Som Gud gav honom: Gud syftar på Fadern som universums och historiens arkitekt.
Kristus är själv Gud, Joh 1:18, 1 Joh 5:20, och såsom Gud är han jämlik och ett
med Fadern, Joh 10:30. Men i uppgiften att återlösa världen är Kristus underlagd
Fadern som är Kristi huvud, 1 Kor 11:3. Som mänskliga varelser är en arkitekt och en
byggmästare fullt jämställda, men i uppgiften underordnar sig byggmästaren arkitekten
och hans plan.
För att visa sin tjänare: Gr dulos = tjänare, slav, träl.
Vad som snart skall ske:
RUTA 9: ÄMNEN I APOKALYPSEN

1. Kristus-visionen
2. Församlingens tidsepok
3. Händelser i himlen
4. Vedermödans tid
5. Kristi återkomst till jorden
6. Det tusenåriga fridsriket
7. En ny himmel och en ny jord
3
4
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Ämne 7: Treenigheten, kap 1A s40
App 6: Jesu tal om ändens tid

NIO PROFETSKA BILDER AV JESUS I U-BOKEN
Den gode Herden – Livets furste – Guds lamm
Profeten – Översteprästen – Domaren
Brudgummen – Morgonstjärnan – Konungen
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Snart: Gr: tachos = snabbt, skyndsamt, fort, plötsligt. Av sammanhanget framstår den
meningen att när denna serie av händelser börjar, kommer den att fullföljas inom en
kort tidrymd, utan att ange när tiden för detta är inne.
Han sände sin ängel: Uppenbarelsen överlämnades från Fadern till Kristus, vidare
via ängeln till Johannes och till församlingarna och till oss.3 Den grekiska grundtexten kan tolkas antingen som att ängeln var sänd av Kristus eller av Gud, i vilket fall
ängeln var Kristus själv. Detta är den första ängeln omnämnd. Ordet ”ängel och änglar” förekommer 53 gånger i U-bokens 22 kapitel, som kallas för änglarnas bok.
Och lät sin tjänare Johannes veta det: Gr semaíno = ange, ge till känna, meddela, ge
signal, ge tecken, även översatt med att tillkännage genom ett tecken eller symbolspråk.
ETT 3-FALDIGT ÄKTHETSBEVIS

1:2 ...han som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han har sett.
– U-boken har full samstämmighet med GT:s profetiska visioner hos Jesaja, Jeremia, Hezekiel, Daniel, Sakarja m fl. Den har många bilder och uttryck som Jesus
använde i sin undervisning och förklarar och utvecklar mycket av det Jesus profeterade
om i sina tal om ändens tid.4
Trefaldig autentitet: • Guds ord • Jesu Kristi vittnesbörd • Vad Johannes såg.
UTLOVAD VÄLSIGNELSE

1:3 Salig den som läser upp och salig den som hör orden i denna profetia och bevarar vad som står skrivet i den. Ty stunden är nära. (1917: ty tiden är nära.)
Gr ana-ginosko = känna, känna igen (även bokstäver), läsa, föreläsa, uppläsa. De
profetiska skrifterna lästes högt i den urkristna församlingen. Både den som föreläste
och den som lyssnade upplevde välsignelse.
Tre klasser saliga:
• Den som läser denna profetia
• Den som hör denna profetia
• Den som bevarar denna profetia
Profetia = 7 ggr i Uppenbarelsen: l:3; 11:6; 19:10; 22:7,10,18,19. U-boken är en
profetisk bok, vilket i första hand visar att den har ett gudomligt ursprung.
Bevara = 7 ggr i Uppenbarelsen: 1:3; 2:26; 3:8,10; 12:17; 14:12; 22:9. Gr tereo = ta
vara på, bevara, bibehålla, förvara, observera, noga hålla, ta i akt, vaka över. Att
bevara U-bokens profetior innebär att hålla ett öga på händelseutvecklingen i ljuset
av vad den förmedlar. Det innebär att vara observant och att leva efter profetian.
Ty stunden är nära.
Ruta 10: U-BOKEN HAR 7 SALIGHETSPRISNINGAR:
Saliga är de som:
1. Läser, hör och bevarar denna profetia: 1:3
2. Är de döda i Herren härefter: 14:13
3. Vakar och bevarar sina kläder: 16:l5
4. Är bjudna till Lammets bröllop: 19:9
5. Har del i den första uppståndelsen: 20:6
6. Tar vara på profetians ord: 22:7
7. Tvättar sina kläder rena: 22:l4
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HÄLSNINGAR TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA

1:4 Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är
och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron,
1:5 ... och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och
härskaren över jordens konungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra
synder med sitt blod,
1:6 ...och har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom
tillhör härligheten och väldet i evigheters evigheter, amen.
Från Jesus, gr form av hebr Yehoshua (Yoshua) och betyder frälsning eller frälsare.
Förekommer 979 gånger i NT. Jesus är Guds Sons jordiska namn.
Kristus, gr Christos = smord, 577 gånger i NT. Den hebreiska motsvarigheten till
Kristus är Messias. Dan 9:24-26; Joh 1:41; 4:25
RUTA 11: EN TREFALDIG HÄLSNING:

Från Fadern:
från honom som är och som var och som kommer.
Liknande uttryck användes också om Sonen. Hebr 13:8
Från den Helige Ande:
7-talet är ett uttryck på fullheten och mångfalden
av den ena och samme helige Ande.
Från Sonen:
Därefter följer åtta utsagor om Jesus Kristus,
som pekar både på hans gärning och hans Gudom.
ÅTTA UTSAGOR OM KRISTUS

l. Det trovärdiga vittnet. Gr martus = vittne, blodsvittne, martyr. Jesus var både ett
vittne och en martyr för sanningen. Det var därför att Jesus vittnade sant om att han
skulle komma på himmelens skyar, som han blev dödad. Joh 18:37; Matt 26:64,65.
2. Den förstfödde från de döda. Uttrycket betyder att Jesus var den förste som
uppstod från de döda för att aldrig mer dö. 1 Kor 15:20-23. Kristus är förstlingsfrukten från de döda, ”den förstfödde bland många bröder”, Rom 8:29, Kol 1:15,18,
för att alla som hör Kristus till skall vid Kristi tillkommelse uppstå med samma
härlighetskropp.
3. Härskaren över jordens konungar. Gr archon = härskare, furste. Kristus är
Konungarnas konung och Herrarnas herre. Hans rike är ett evigt rike. Dan 7:13,14
4. Han som älskar oss. Gr Agapé = kärlek, högsta formen av kärlek. ”Såsom Fadern
har älskat mig, så har jag älskat eder.” Joh 15:9
5. Har löst oss från våra synder med sitt blod. Utan blodsutgjutelse finns ingen
förlåtelse. Hebr.9:22. Vi är återlösta med Guds blod. I Apg 20:28 står det i den grekiska grundtexten: ”...sitt eget (Guds) blod”.
6. Gjort oss till ett kungadöme. ”Er Fader har beslutat att ge er riket”, Luk l2:32.
”Den som segrar skall jag låta sitta med mig på min tron, liksom jag har segrat och
sitter hos min Fader på hans tron.” Upp 3:21. ”Kungar och präster”, 1 Pet 2:9
7. Till präster åt sin Gud och Fader. Inte bara för att styra, utan för att förmedla
Guds välsignelser. ”Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt
honom. Och de skall vara kungar på jorden.” Upp 5:10
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8. Honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet, amen. Liksom Gud,
Fadern, bliver tillbedd, blir Kristus tillbedd, lovad och upphöjd. – ”Åt denne (Människosonen) gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste
tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans
rike skall inte förstöras.” Dan 7:14
JESUS KOMMER TILLBAKA

1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har
genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull.
Ja, amen. (1917: Se, han kommer med skyarna)
Se, han kommer: Jesu andra tillkommelse (2:a advent) är huvudtemat i U-boken.
Med molnen: Jesus skall komma tillbaka i stor makt och härlighet och många tusen
heliga skall följa honom. Matt 24:30; 27:64; Jud vl4. Han lämnade jorden i en sky
och skall komma tillbaka med skyarna, som kan vara härlighetsskyar av himmelska
väsen.
Och varje öga skall se honom, också de som har genom borrat honom: Vid första
fasen av sitt kommande i skyn då de heliga ryckes upp från jorden blir han troligen
synlig endast för de utvalda, liksom han vid sin uppståndelse endast uppenbarade sig
för sina förut utvalda vittnen. Apg 10:41. Men vid andra fasen av hans tillkommelse,
då han sätter sina fötter på Olivberget varifrån han lämnade jorden, då skall alla se
honom, även dem som ”genomborrat honom”, dvs avkomman till judarna som en
gång lät korsfästa honom.
Och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull: ”Människosonens tecken skall visa sig på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid
Människosonens återkomst.” Matt 24:27,30. Det är möjligt för Gud att låta alla på
jorden samtidigt få se detta övernaturliga tecken av Jesu återkomst. Det blir då en
stor klagan och förfäran bland alla dem som varit Kristi fiender.
Ja, amen. För Israel kommer Jesus som deras Messias och befriare. De skall då se att
han som deras förfäder ”genomborrade” var deras verklige Messias. De skall hålla
en stor dödsklagan över honom, som över ende sonen. Kvarlevan av Israel kommer
då att omvända sig och bli frälst. Rom 11:26,27; Jes 59:20; Sak 12:9,10
JESUS KRISTUS ÄR EVIG OCH ALLSMÄKTIG

1:8 Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer,
allhärskaren. (1917: ... den Allsmäktige.)
Jag är A och O: Gr alfa och omega = första och sista bokstaven i grekiska alfabetet.
Det uttrycker Guds oändlighet. I den grekiska grundtexten finns även tillägget ”början och slutet” eller ”begynnelsen och änden”. Upp 22:12. Dessa uttryck användes
både om Fadern och Sonen.
Säger Herren Gud: Hebr Jahvé-Elohim. Jahvé är en singular form på Gud och syftar här på Kristus. Jahvé är verbet att vara i 3 tidsformer = den som var som är och
som skall komma. Elohim är en 3-plural form och syftar på den 3-eniga Gudomen.
Han som är och som var och som kommer: Sammanhanget handlar om Jesus Kristus. Han är evig Gud, allsmäktig, jämställd med Fadern. Samma uttryck används om
Jesus: ”Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.” Hebr 13:8; Fil 2:8
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Jesus kommer tillbaka
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Allhärskaren: Gr pantokrator = allsmäktig. Som evig Gud är Jesus allsmäktig liksom
Fadern. Allt har skapats genom honom och till honom. Han sade: ”Mig är given all
makt i himlen och på jorden”. Efter uppståndelsen har han även en makt att frälsa alla
som genom honom kommer till Gud.
Ruta 12: SJUTTON TITLAR PÅ JESUS I UPPENBARELSEBOKEN

• Det trofasta vittnet – Profeten, 1:5
• Den förstfödde från de döda – Översteprästen, 1:5
• Härskaren över konungarna på jorden – Konungen, 1:5
• Återlösaren – Försonaren, 1:5, 5:9
• Förhärligad Människoson – Messias, 1:13-18
• Den förste och den siste – Evig Gud, 1:17, 22:13
• Lejonet av Juda stam – Segerfursten, 5:5
• Skottet från Davids rot – Människan, Jesus, 5:5
• Lammet – Frälsaren, 5:6
• Översteprästen – Förebedjaren, 8:3
• Profeten med bokrullen – Historiens Herre, 10:1
• Skördemannen med skäran – Domaren, l4:l4
• Konungen på den vita hästen – Härskaren, 19:11
• Brudgummen – som hämtar sin brud, 21:2; 22:12
• Davids rot – Skaparen, 22:16
• Domaren på den vita tronen – Den Allsmäktige, 20:11
• Den klara morgonstjärnan – Framtidens hopp, 22:l6
ÄMNE 7:

TREENIGHETEN OCH KRISTI GUDOM

TREENIGHETEN
FADER
HELIG
ANDE

SON

ELOHIM
= 3-pluralform av Eloham (singl)

Namn på Sonen Jesus Kristus:
GT = JAHVÉ: JAG ÄR: (JHVH)
= singular form för Gud = verbet vara i tre
tidsformer: var, är och kommer att vara.
= Kristi namn i GT. 1 Kor 10:4
NT = Herren Jesus Kristus. Hebr 13:8

HÖR, ISRAEL! HERREN, VÅR GUD, HERREN ÄR EN!
Shema Israel, Jahvé Elohenu Jahvé, Echad!
I hebreiskan finns två ord för en eller ett: echad, som betyder en sammansatt
enhet, och yacheed, som betyder absolut en (lat unicus). Det ord för en, som användes
i Bibelns utrop om Gud, är just det sammansatta echard (lat unus), som är ett uttryck
för en enhet. I utropet förekommer även namnet för Gud tre gånger, som framhäver
att det finns tre personer i Gudomen, men förenade till en enhet.
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Kristi gudom framställd i NT. Hörnpelaren i den kristna tron är tron på Kristi
gudom. Den som inte tror och bekänner Jesus Kristus vara Herre (Jahvé) i betydelsen
sann Gud, kan inte kallas för en kristen i dess verkliga bemärkelse. Rom 10:9, 1 Joh
4:1-3. Angreppen mot Kristi gudom har varit många alltsedan Kristus blev predikad.
Kännetecknet för en villolära är att den förnekar Kristi gudom.

JESUS KRISTUS ÄR SANN GUD OCH FULLKOMLIG MÄNNISKA
• Bibelns vittnesbörd: Joh 1:1-3,14, 18; Rom 9:5; Fil 2:6-8; 1Tim 3:16
• Den heliga avlelsen: Ängeln Gabriel: ”Helig ande skall komma över dig, och
den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds
son.” Luk 1:35. ”Innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon (Maria)
var havande genom helig ande... Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem
Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande.” Matt 1:18,20.
• Jesu eget vittnesbörd: Joh 4:25,26; 5:21,23-27; 8:23,24; 10:30; 17:5,24
• Under GT:s tid uppenbarade sig Jesus under namnet YAHVÉ: 1Kor 10:14;
2 Mos 3:2-6,13,14; Joh 8:56-58; Joh 12:41
• Jesu uppståndelse är ett bevis på hans gudomlighet: Rom 1:4; Apg 13:28-33, 38
• Jesus Kristus är större än änglarna: Hebr 1:4
• Jesus blir tillbedd av änglar: Hebr 1:6
• Lärjungarna tillbad Jesus efter uppståndelsen: Matt 28:9,17; Luk 24:52
• Jesus är härskaren och uppehållaren av skapelsen. Joh 17:2; Hebr 1:3
• Lärjungarna bad till Jesus och i hans namn: Apg 7:55-60; Joh 16:24
• Jesus kan förlåta synder och ge evigt liv: Mark 2:10; Joh 6:40; 10:28; Joh 17:2
• Jesus lever i de troendes hjärtan genom den helige Ande: Kol 1:27; Rom 8:9
• Jesus är världens SKAPARE, FRÄLSARE OCH DOMARE: Ko1:13-17; 1 Joh 4:14;
Joh 5:22,27; Rom 11:36; Apg 4:12; 10:42
ÄMNE 8:

TREENIGHETEN I UPPENBARELSEBOKEN

Från det femte kapitlet i Uppenbarelseboken blir Lammet centrum för aktiviteterna från tronen. Det är Lammet, Jesus Kristus,som bryter inseglen och leder händelseutvecklingen i avslutningen av denna tidsålder.
• För att förstå Jesu auktoritet och hans höga ställning som både livgivare och
domare, är det nödvändigt att se honom som den han är, en suverän och allsmäktig
Gud, som i samarbete med Fadern och den helige Ande utför Gudomens plan med
denna jord. Det är viktigt att se att Jesus Kristus – Lammet, Försonaren och Medlaren
mellan Gud och människa är en av gudomspersonerna i Treenigheten.
I Uppenbarelseboken kan vi se Treenigheten i ett intimt samarbete för att Guds
rådslut skall fullbordas. Även den helige Ande är med i hälsningsorden från Gudomen
och i varje sändebrev uppmanas läsarna att ”höra vad Anden säger till församlingarna.”
Följande epitet på Gud används om både Fadern och Sonen:
Honom som är och som var och som kommer
Om Fadern – Upp 1:4. Om Sonen – Upp 1:8; Hebr 13:8
Den allsmäktige (allhärskaren) – Skaparen
Om Fadern – Upp 4:11. Om Sonen – Upp 1:8; Kol 1:15,16
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Lever i evigheters evigheter
Om Fadern – Upp 4:10. Om Sonen – Upp 1:18
Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet
Om Fadern – Jes 44:6; Upp 21:5,6. Om Sonen – Upp 1:18; 22:13

I DEN INLEDANDE HÄLSNINGEN ÄR GUDOMEN REPRESENTERAD:
GUD, FADERN:
”Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer.”
Uttrycket ”som är och som var och som kommer” är betydelsen av gudsnamnet
Jahvé. Det användes om både Fadern och Sonen. Ps 110:1; Hebr 13:8
ANDEN:
"...och från de sju Andarna framför hans tron.” De sju Andarna är ett uttryck
för fullheten av den ena och samme helige Ande, den tredje personen i Gudomen.
HERREN:
”...och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och
härskaren över jordens konungar.” Upp: 1:4-5

I HÄLSNINGARNA TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA
ÄR GUDOMEN REPRESENTERAD.
I sluthälsningen till Laodikeia. Upp 3:21-22
Fadern: ”min Guds namn.”
Sonen: ”mitt nya namn.”
Anden: ”...hör vad Anden säger till församlingarna.”
I sluthälsningen till Filadelfia. Upp 3:12-13
Sonen: ”...liksom jag har segrat.”
Fadern: "och sitter hos min Fader på Hans tron.”
Anden: ”...hör vad Anden säger till församlingarna!”
ÄMNE 9: BIBELNS GUD – DEN TREENIGE GUDEN
För att förstå Uppenbarelseboken, där Jesus Kristus som Lammet intar en mycket
central roll, måste man förstå att Bibelns Gud är den treenige Guden: Fadern, Sonen
och den helige Ande. Uttrycket "Treenig Gud" är en teologisk term som inte finns i
Bibeln. Men att den sanne Guden utgör en enhet av tre personer förenade till ett,
finns det många bibelbelägg för:
Jesus sade: ”Jag och Fadern är ett.” Joh 10:30. Vidare sade Jesus: ”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och
påminna er om allt vad jag (Sonen) har sagt er.” Joh 14:26 SFB
I Jesu dopbefallning möter vi även den treenige Guden: ”Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Matt 28:19. Det grekiska ordet för namn i missionsbefallningen = onoma, är en singularform vilket framhåller enheten i Treenigheten mellan Fadern, Sonen och Anden.
Paulus skriver i Filipperbrevet om Jesus att han var jämlik Gud, varav följer att
både Fadern och Sonen är gudomspersoner: ”Han ägde Guds gestalt men vakade
inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog tjänares gestalt då
han blev som en av oss.” Fil 2:6
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Att genom Bibelns undervisning vara övertygad om att treenighetsläran är en
biblisk och en helt riktig lära, är avgörande för att bli en sann kristen. Tron på Kristi
gudom och tron på att Anden inte bara är en kraft utan en person i Gudomen, hör till
det absolut grundläggande i den kristna tron: ”Var och en som förnekar Sonen, han
har icke heller Fadern. Den som har Sonen, han har livet; den som icke har Guds
Son, han har icke livet.” 1 Joh 2:23; 5:12
Att vara kristen i biblisk mening innebär att verkligen tro på Kristi Gudom:
Alla villoläror förnekar Kristi gudom och att den helige Ande är en verklig person. Tron på Kristi gudom är avgörande för att bli frälst. Utan tron på Kristi gudom
kan man inte uppleva att Kristus genom nya födelsen blivit en inre verklighet uttryckt i orden: ”Kristus i eder, härlighetens hopp!” Kol 1:18
Utan tron på den helige Ande som en person i Gudomen kan man inte uppleva
undret att få bli ett tempel åt den helige Ande. ”Förstår ni inte att ni är Guds tempel
och att Guds Ande bor i er?” 1 Kor 3:16. ”Ni däremot är inte kvar i den (köttsliga
naturen) utan lever andligt, när nu Guds Ande bor i er. Men den som inte har Kristi
Ande tillhör inte honom.” Rom 8:9. Om Kristus inte var Gud, hur kan han då bo i
våra hjärtan genom den Helige Ande?

Redan på Bibelns första blad möter vi Treenigheten:
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”, där Gud (Elohim), är namnet på
enheten i gudomen, en uni-pluralform av Eloah. 1 Mos 1:1
”...och Guds Ande svävade över vattnet”, visar att den helige Ande var med i
skapelseakten. 1 Mos 1:2
Och Gud (Elohim) sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss
lika”, där pronomenet oss och vår syftar på Elohim, den treenige Guden. 1 Mos 1:26
Sammansatta namn på Gud som syftar på Treenigheten:
Jahvé Elohim: Herren Gud. Jahvé handlar i samhörighet med Elohim.
”...då när Herren Gud (Jahvé Elohim) gjorde himmel och jord”. 1 Mos 2:4
”Och Herren Gud danade människan av stoft...” 1 Mos 2:7
”Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården...” 1 Mos 3:8 1917
Herren (Jahvé, även uttalat Jehovah) är en singularform på Gud, som här syftar
på Kristus. Namnet Jahvé är här sammansatt med Elohim som syftar på Treenigheten. Skapelsen var ett verk av hela Gudomen. Man framställer Fadern som dess
arkitekt, men att det var Kristus (Jahvé) som utförde själva skapelseakten genom den
helige Ande. Kol 1:16. Det var en person i Gudomen som vandrade i lustgården och
den personen var Kristus.
Jahvé-formen för Gud användes även om Fadern. David skriver i psalmen: ”Herren (Jahvé, Fadern) sade till min Herre (Adonai, Kristus). Den hebreiska grundtexten
har här ordet Jahvé men det har felaktigt översatts med Adonai i septuagintaöversättningen: ”Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en
fotapall.” Ps 110:1. Jesus refererar till denna psalm som ett bevis på att Messias
skulle vara både Davids son och en gudomsperson samtidigt.
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ÄMNE 10: JAHVÉ I GT ÄR KRISTUS I NT
”Alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde
dem, och den klippan var Kristus.” 1 Kor 10:4
Vem var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud? Vem var det som uppenbarade sig
under namnet ”JAG ÄR” (Jahvé) för Mose i den brinnande busken? Vem var det som
uppenbarade sig på Sinai då Mose fick lagens tavlor? Vem var det som bodde i molnoch eldstoden? Vem var det som åtföljde Israels barn som en andlig klippa i öknen.
DEN KLIPPAN VAR KRISTUS, förbundets Gud.
Den ängel som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken, visade sig
senare vara Gud själv. Mose fick höra en röst från törnbusken som sade: ”Jag är din
faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.” På frågan vad som var Guds
namn fick Mose svaret: ”Så skall du säga till Israels barn ’Jag ÄR’ (Jahvé) har sänt
mig till er."
Det hebreiska ordet Jahvé är en singular form av verbet vara i tre tidsformer och
betyder samtidigt: den som var, den som är och den som förbliver. Jahvé kan översättas mera fullödigt som ’den evigt självexisterande’ och ’den evigt oföränderlige’.
Samma innebörd finns i Hebr 13:8: ”Jesus Kristus är densamme i går, idag och i
evighet”, och i Upp 22:13 där Jesus säger om sig själv:
”Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet.”
Jahve uppenbarade sig för Abraham och blev känd av honom som Förbundets
Gud. Genom förbundet med Gud fick Abraham löftet om Kanaans land och att hans
avkomma skulle bli ett stort folk, men också att i en kommande generation Messias
skulle komma, som skulle bli en välsignelse för alla jordens folk.
Samme Jahvéh uppenbarade sig sedan för Mose och åtföljde sedan Israels barn
vid uttåget ur Egypten och vid vandringen genom öknen i moln och i eldstoden
(Shekinah). Paulus säger i 1 Kor 10:4 att den andliga klippa som åtföljde dem var
Kristus. Alltså är Förbundets Gud, Jahvé och Messias, Jesus Kristus, samma person.
Namnet på Förbundets Gud, Jahvé, har många sammansatta former, titlar som
var för sig säger vad Gud betydde för sitt folk. Kristus i Gamla Testamentet ger oss
bakgrunden till Kristus i Nya Testamentet.
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