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Kapitel 1B

Kristusvisionen
Johannes första vision: kapitel 1

med delsynerna: 1. Upp 1:12 Lampställen 2. Upp 1:13 Människosonen

Textkommentarer
PROFETEN JOHANNES PÅ ÖN PATMOS

B2000 1:9 Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten
och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. 1917: Jag, Johannes eder broder, som med eder har del i bedrövelsen och
riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på den ö, som heter Patmos, för
Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.
Jag, Johannes. Johannes var: • Jesu mest älskade lärjunge Joh 13:23 • Utvald till
apostel Matt 10:2 • Profet. • Äldste (i Efesos) • Tjänare 1:1 • Broder 1:9 • Martyr
Er broder: Trots sin ställning som en av Jesu mest förtrogna lärjungar, var Johannes
mycket ödmjuk och framhåller här det kristna broderskapet som något mycket
väsentligt. I vers ett har han framställt sig som en ringa tjänare, en Herrens livegne slav.
Som i Jesus delar lidandet: Gr thlipsis = vedermöda, bedrövelse, trångmål, plåga,
nöd, ångest. Förekommer nio gånger i U-boken.
Kungavärdigheten: Gr basileia = rike, kungadöme, herravälde. De utvalda är lovade
att bli medregenter i det rike, som skall komma ned från himlen med Kristus vid hans
återkomst, i enlighet med bönen: ”Tillkomme ditt rike.” Eftersom detta rike kommer
ned från himlen med Kristus, kallas det för himmelriket. Men de frälsta är redan nu
deltagare i ett andligt rike, som är invärtes i dem och som innebär ett nytt liv i en
andlig gemenskap med Gud. Detta rike kallas för Guds rike och består av ”rättfärdighet,
frid och glädje i den Helige Ande”. Luk 17:21; Rom 14:17
Och uthålligheten med er: Gr hupo-mone = uthållighet, ståndaktighet, tålamod.
Förekommer sju gånger i U-boken: 1:9; 2:2,3,19; 3:10; 14:12
Hade kommit till ön Patmos: En trädlös, klippig vulkanö i Egeiska havet omkring 10
mil sydväst om Efesos. Det var en förvisningsort för de värsta förbrytarna.
För Guds ords och Jesu vittnesbörds skull: Enligt traditionen blev Johannes
landsförvisad dit vid förföljelsen under kejsar Domitianus omkring år 95.
HÄNRYCKNINGEN

1:10 Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst, som
en basun, 1917: Jag kom i andehänryckning på Herrens dag och fick då bakom mig
höra en stark röst, lik ljudet av en basun. HED: greps jag av Anden. N75: kom Anden
över mig.
Jag kom i (Ande)hänryckning: Gr pneuma = vind, ande, livsande, (den helige) Ande.
I flera engelska översättningar är "Spirit" skriven med stor bokstav och syftar då på
den helige Ande.
På Herrens dag: Herrens dag har två betydelser:
• Söndagen. Förstlingskärven viftades av prästen på morgonen efter sabbaten vid
påskhögtiden, den första veckodagen, alltså på söndagsmorgonen, då även Jesus
uppstod som en förstlingsfrukt från de döda. 3 Mos 23:11. Enligt lagen fick inget
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arbete med att skära förstlingskärven utföras på sabbaten. De kristna har alltid firat
söndagen till minne av Jesu uppståndelse och har sedan dess kallats för Herrens dag.
• En tidsperiod vid denna tidsålders avslutning då Herren kommer för att döma
jorden. 2 Thess 2:2
Två tolkningar av Johannes upplevelse:
• att han kom i Anden på en söndag.
• att han genom Anden blev förflyttad fram till Herrens dag, slutskedet av denna
tidsålder, då Herren skall komma tillbaka, döma jorden och upprätta fridsriket.
Hörde bakom mig en stark röst: Johannes första upplevelse av en stark röst.
JOHANNES UPPDRAG ATT SKRIVA NED UPPENBARELSEN

1:11 ...och den sade:”Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes,Filadelfia och Laodikeia.”
Vad du ser: Johannes fick en stor del av budskapet i form av visioner, ett bildspråk
som ofta hade ett symboliskt innehåll. Detta var Johannes första syn.
Skriv det i en bok: Den första uppmaningen att skriva.
Och skicka till de sju församlingarna: Dessa församlingar var speciellt utvalda för att
få budskapet. Det fanns andra församlingar i närheten såsom Perge, Ikonium, Lystra,
Derbe, Kolosse och Antiokia i Pisidien.
Till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia: De sju
utvalda församlingarna har alla olika andliga kvalifikationer. De kunde därigenom
representera de kristna församlingarna under alla tider och vara ett tidlöst budskap till
förmaning och uppmuntran.
JOHANNES SYN AV DEN FÖRHÄRLIGADE KRISTUS

1:12 Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om
såg jag sju lampställ i guld. 1917: sju gyllene ljusstakar.
Såg jag. Såg nr 1 – Johannes 1:a stora syn och den första av många delsyner.
Sju lampställ i guld: Gr luchnia = lampställ, oljelampor, ljusstake. Symboliserar Guds
församling. Förekommer 7 ggr i Upp: 1:12,13,20; 2:1,5; 11:4
1:13 ...och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid
klädnad och med ett bälte av guld om bröstet.
Mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson. Såg nr 2 –
fortsättning av Johannes 1:a stora syn och den 2:a delsynen. U-boken kan indelas i 7
stora syner och med varje "jag såg" i många delsyner.
Ruta 13:

En 8-faldig karaktärstik av Människosonen i Upp 1:13-14

1. Hans kropp: Klädd i en fotsid klädnad med ett bälte av guld om bröstet.
Jfr Dan 10: 5-6. En konungslig klädnad.
2. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Även i Dan 7:9
3. Hans ögon var som eldslågor. 19:12; Dan.10:6
4. Hans fötter liknade gyllene brons när det glöder i smältugnen. 10:1; Dan 10:6
5. Hans röst var som bruset av stora vatten.
8:5; 10:2-4; 11:15; 14:2; 16:17-18; 19:6; Dan 10:6
6. I sin högra hand höll han sju stjärnor.
7. Från hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd. 2:12,16; 19:15, 21
8. Hans ansikte var såsom solen när den lyser i sin kraft. 10:1; Dan 10:6
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Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik
en människoson
Upp 1:13a
Kristusvisionen
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Människosonen – Jesus Kristus. Johannes har en 8-faldig beskrivning av den
förhärligade och uppståndne Människosonen. 8-talet är den högsta uppenbarelsens
tal. Jesus använder både namnet Guds Son och Människosonen om sig själv, Joh
3:14,18. Som Människoson representerar han hela människosläktet, som vår
ställföreträdare i försoningen och vår föregångare i uppståndelsens härlighet. Som
Guds Son representerar han Gud i försoningen.
1:14 Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som
eldslågor.
1:15 Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var
som rösten av stora vatten.
1:16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat
svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft.
KRISTUSVISIONEN ÖVERVÄLDIGAR JOHANNES

1:17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra
hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste.”
När jag såg honom: Fortsättning av den 2:a delsynen. – Synen överväldigade
Johannes. Han hade sett Jesus på förklaringsberget och även sett honom efter
uppståndelsen från de döda, men vad han nu såg överglänste allt vad han tidigare
upplevat.
Föll jag ned som död för hans fötter: Johannes fick göra en liknande upplevelse som
profeten Daniel, som också föll ned som död inför den himmelska synen. Dan 10:8.
Och han lade sin högra hand på mig och sade: Den högra handen symboliserar
handlingskraft och ärebetygelse.
Var inte rädd: Gr phobeo = frukta, bli rädd, bli förskräckt. ”Frukta icke” förekommer
80 ggr i Bibeln.
Jag är den förste och den siste: ”Så säger Herren, Israels konung, och hans förlossare
Herren Sebaot: Jag är den förste och den siste, och förutom mig finns ingen Gud.” Jes
44:6
– Jesus använder samma uttryck för Gud som Fadern. Sonen och Fadern är ett. Joh10:30
HERREN HAR BESEGRAT DÖDEN

1:18 ”Och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag
har nycklarna till döden och dödsriket.”1
Och den som lever: Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Ingen annan än
Jesus kunde göra denna proklamation. Jesus utgav sitt liv i döden en gång för vår skull
men döden kunde inte behålla honom. Apg 2:24,25-36; l Kor 15:1-23; Kol 2:14-17
Och jag har nycklarna till döden och dödsriket: Nycklar symboliserar makt och
auktoritet. Satan hade döden och dödsriket i sitt våld, Hebr 2:14. Alla Adams fallna
barn var hans byte.
– Jesus tog auktoritet över döden och dödsriket då han genom sin seger på korset,
bildlikt talat, trampade på ormens huvud. 1 Mos 3:15; Joh 12:31
”Din säd (Kristus enligt Gal 3:16) skall intaga sina fienders portar.” 1 Mos 22:17
”På denna klippa (Kristus) skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar
skola icke bliva henne övermäktiga.” Matt 16:18
1

Ämne 13: Ett av Bibelns mäktigaste budskap, Kap 1B, s55
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Livets furste

”Var inte rädd.
Jag är den förste och den siste
och den som lever.
Jag var död, och se,
jag lever i evigheters evighet,
och jag har nycklarna till döden och dödsriket.”

Bibelns mäktigaste budskap
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– Dödsriket hade två portar. Den ena var till Abrahams sköte där de Messiastroendes själar samlades under Gamla förbundet. Den andra porten ledde till de
förtappades boningar (Hades - helvetet), där de ogudaktiga är i förvar till domens dag.2
SKRIV NU NED

1:19 Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter. 1917:
Så skriv nu upp, vad du har sett, och skriv upp, både vad som nu är och vad som
härefter skall ske.
Skriv nu ner. Andra uppmaningen att skriva.
Ruta 14: EN 3-FALDIG UPPDELNING AV U-BOKEN:

är nyckeln till bokens kronologi och innehåll:
SKRIV!
Vad du har sett = Kristusvisionen. Kap 1
Vad som nu är = församlingens epok. Kap 2, 3
Vad som skall ske härefter =
efter församlingens tid – vedermödans tid. Kap 4-19
U-boken, kap 4-19, handlar om vedermödans tid på jorden, kap 20-22 om det
kommande fridsriket med den åtföljande evigheten. I Upp 4:1, just efter budskapen
till församlingarna, står det i grundtexten ”efter dessa ting” dvs efter församlingens tid
som nu troligen har avslutats. Johannes fick sedan se visioner av vedermödans tid. Av
sammanhanget framgår att ”efter dessa ting” – efter Kristusvisionen och det som nu är
– syftar på något som kommer efter att församlingen förmodligen har hämtats hem.
Det som ”nu är” måste syfta på församlingens epok, som var på Johannes tid, och
som fortfarande ”är”. Men det var något som skulle komma efter det som ”nu är”, som
Johannes skulle få se vid uppryckandet till himlen, dvs vedermödans tid. Sedan
budskapet till församlingarna avslutats, nämns inte ordet församling mera i U-boken,
utom som en avslutande hälsning i Upp 22:16. Efter kapitel 4 har Israel tagit
församlingens plats i Uppenbareleboken.
HEMLIGHETER UPPENBARADE

1:20 Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och
med de sju lampställen av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar,
och de sju lampställen är de sju församlingarna.
Detta är hemligheten: Gr musterion = hemlighet, mystrium. En hemlighet är något
som tidigare varit fördolt, men som nu blivit uppenbarat genom Uppenbarelsens och
Sanningens Ande. Joh 16:12,13; Ef.1:17. Gudsrikets hemligheter är fördolda för
världens barn, men för dem som är Jesu lärjungar är det givet att lära känna himmelrikets
hemligheter. Matt 13:l l. ”Musterion” förekommer 27 ggr i NT och 4 ggr i U-boken
Upp 1:20; 10:7; 17:5,7, men inte någon gång i GT.
Med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand: Stjärnor är en bild på
rättfärdiga människor som tjänar Gud och vinner själar för Guds rike, Dan 12:3; Dan
8:10 (prästerna = stjärnor). ”Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders
rike”, Matt 13:43 (solen är en fixstjärna). Ni lyser såsom himlaljus i världen, Fil 2:15.
Och med de sju lampställen av guld: I tabernaklet i GT, var det enbart ljusstaken och
2

Ämne 76: Hades – Gehenna, dödsrike – helvete. Kap 20B s457
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nådastolen som var av alltigenom rent (homogent) guld. Det talar till oss om att Guds
nåd mot oss är något mycket dyrbart. Det kostade Fadern det dyrbaraste han ägde att
återlösa oss och låta oss få del av Guds nåd. Därför är den återlösta församlingen, som
ljusstaken är en bild av, mycket dyrbar i Guds ögon.
De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar: Gr angelos = budbärare, sändebud, ängel, himmelskt väsen, församlingsängel. Angelos = skyddsängel i Matt 18:10
har översatts både som en himmelsk ängel och som en jordisk budbärare vilken frambär Guds budskap och är ett Guds sändebud.
– Detta är den andra gången ängel (änglar) är omnämnda i Uppenbarelseboen.
– Ordet ängel syftar här troligenpå den som var församlingens kontaktman, budbärare, talesman eller värd och vaktmästare av samlingslokalen, oftast den som ledde
mötena. Angelos (singularis) kan däremot förmodligen inte syfta på föreståndarna (de
äldste) eftersom de, så långt vi vet, var flera i den urkristna församlingen enligt Apg
20:28. Angelos kan inte heller syfta på en pastor, eftersom det inte fanns en pastor i en
församling, utan benämningarna pastor och föreståndare gällde alla de äldste och
syftade på olika ämbeten eller sidor av uppdraget som de äldste hade i Guds församling och som alltid var flera till antalet.2
Och de sju lampställen är de sju församlingarna: Lampstället eller ljusstaken är en
bild av Guds församling, där mittstången, som uppbär det hela, symboliserar Kristus.
Eftersom mittstången har fler knoppar och mandelblommor än grenarna, var mittstångens oljelampa troligen "huvudet" högre än sidorna. ”Så skulle Kristus i allt vara
den främste.” Kol 1:18. Grenarna på den 7-armade ljusstaken som utgick från mittstången var 6 till antalet vilket är människans tal.
• Talvärdet 6 och 666. Talet 6 är människans tal. Sex dagar skall människan
arbeta, som en följd av syndafallet och förbannelsen, men den sjunde dagen är Herrens
dag. På sex timmar fullbordade Jesus försoningen för människans synd på korset.
Talet 666 är det stora avfallets tal, odjurets tal, Upp 13:18.
• Talvärdet 7 och 777. 7-talet symboliserar andlig fulländning och harmoni mellan
Gud och människa. Den 7-armade ljusstaken, alltigenom av rent guld, hamrad i ett
stycke (Andens enhet) är en träffande bild på föreningen av Gud och människa i Guds
församling (Kristi brud), där Kristus är både grunden och stammen som uppehåller allt
tillsammans. Talvärdet 777 erhålles genom sammanslagning av talvärdena av orden
Gud, himmel, jord på grekiska.
• Talvärdet 8 och 888. 8-talet är uppståndelsens, överflödets och härlighetens tal.
De grekiska talvärdena på Guds Sons namn bygger på 8-talet, som är det bibliska
talvärdet för gudomlig uppenbarelse:
1. Xploto’s, Kristus = 8x185 = 1480
2. Kv’plos, Herren = 8x100 = 800
3. Kv’plos nuwv, vår Herre = 8x221 = 1768
4. Ewtnp, Frälsare, 8x176 = 1408
5. Eyyavovna, Emmanuel = 8x8x8x50 = 25600
6. Meooias, Messiah = 8x82 = 656
7. Yios, Son = 8x110 = 880
8. Iheoye, Jesus = 888
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ÄMNE 11: SJU- OCH ÅTTATALEN 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.
Det finns 7 personligheter i Uppenbarelseboken:
Lammet, de två vittnena, draken, odjuret, den falske profeten, skökan.
[Gud (3) och skapelsen (4) i harmoni = 7]
Talvärdet för: Gud – himmel – jord = 777
Talvärdet 8 och 888. 8-talet är uppståndelsens, överflödets och härlighetens tal.
Det är Guds namns tal. Jesus uppstod på den 8:e dagen, den 1:a veckodagen. 3
• 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:

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 kvadrat,
och en volym i form av en kub.
3

App 25: Talvärden i Bibeln s683
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ÄMNE 12: DÖDSRIKET – HADES

”...och jag har nycklarna till döden och dödsriket”. Upp 1:18
Dödsriket är en översättning från det hebreiska ordet "sheol" och det grekiska
ordet "hades" som betyder underjorden eller dödsriket och refererar till boningarna för
de avlidnas andar. Bibeln talar om följande slags död:
• Andlig död betyder andlig skilsmässa från Gud på grund av synd, Ef 2:1. Man
kan leva rent fysiskt men vara andligen död. Man kan vara fysiskt död, men likväl
vara levande i Hades, inte andligen levande, utan i betydelsen av att vara vid fullt
medvetande.
• Fysisk död är separation av den inre människan från den yttre, dvs från kroppen.
När kroppen skiljs från själen och anden, blir den livlös materia. Själen och anden är
däremot odödliga och går antingen till himlen eller till dödsriket.
• Den andra döden, betyder en andra skilsmässa från Gud efter domen, om inte
namnet finns skrivet i Livets bok. Det innebär att hamna i eldsjön, den andra döden.
Upp 20:14
Dödsriket – Hades – har fem avdelningar:
• Hades, Abrahams "sköte" (B2000: vid Abrahams sida), Luk 16:19-31, 23-43,
var platsen för de rättfärdigas andar under GT:s tid, där de hölls fångna av Djävulen
mot sin vilja fram till att Kristus besegrade döden och dödsriket på korset. Abrahams
"sköte" är nu tomt eftersom Jesus ”fångade de fångna” i Hades och tog dem till
Paradiset i himlen när han for upp i höjden, Ef 4:8-9. De som nu dör i tron på Kristus
går inte till dödsriket utan till Paradiset där de för alltid får vara hos Herren. Fil 1:23.
• Hades (Helvetet) är också platsen för de ogudaktigas andar efter döden i väntan
på domen, som blir vid den vita tronen efter tusenårsriket. Upp 20:11-14. Den
avdelningen går vanligen under benämningen Helvetet. Att hamna i Helvetet betyder
grämelse och lidande, ångest och nöd även före domen, Rom 2:9; Luk 16:23-24.
Eftersom Helvetet varar fram till domen är det fel att tala om ett evigt Helvete i
betydelsen oändlig tid.
• Eldssjön, Gr limnen tou puros = sjö av eld, är den slutliga och eviga platsen efter
domen för Satan, fallna änglar, demoner och onda människor. I den grekiska
grundtexten kallas eldsjön för Gehenna i Luk 12:5. Gehenna är en sammansättning av
hebr gey = dal, ravin och hinnom, ett jebuitiskt ord. I Hinnoms dal höll man elden
ständigt brinnande för att bränna avfallet från Jerusalem.
• Tartarus, Gr tartaroo, latin tartarus = den djupaste avgrunden i sheol-hades.
Denna plats är ett speciellt fängelse för de fallna änglar som syndade före Noas-floden.
Ingen människa går till denna plats. 1 Pet 3:19 (fängelse), 2 Pet 2:4 (underjordens
mörka hålor), Jud 6,7 (underjorden).
• Avgrunden, Gr abussos = bottenlös, avgrund. Detta är platsen för demoner och
för en del fallna änglar samt för Odjuret, Antikrist. Odjuret stiger nämligen upp ur
avgrunden. Upp 17:8 visar att han har en föruttillvaro och teorin är den att han har
blivit förvarad i avgrunden för att åter kunna träda fram i ändens tid.
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ÄMNE 13:

ETT AV BIBELNS MÄKTIGASTE BUDSKAP

– JESUS HAR NYCKLARNA TILL DÖDEN OCH DÖDSRIKET! –
Segerfursten från Golgata!
”Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se,
jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.” (1:18).

Hur kunde Gud dö?

Hur kan den som är allsmäktig dö? Det finns somliga som velat göra gällande att Jesus
inte var Gud i dess egentliga bemärkelse just därför att han dog. Vad sade Jesus själv
om sin död? ”Ingen tager mitt liv ifrån mig, utan jag giver det av fri vilja. Jag har rätt
att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka” (Joh 10:18).

Jesus dog för vår skull

Jesu död måste ses som ett led i hans mänskliga utblottelse för vår skull. Han ägde
Guds gestalt, jämställd med Fadern, men utblottade sig själv och antog en tjänares
gestalt då han blev som en av oss. Han var lydig ända till döden, döden på ett kors (Fil
2: 6 -8). Döden var den yttersta utblottelsen, men den var nödvändig för att han i vårt
ställe skulle kunna försona synden, ty syndens lön är döden.

Jesus tog vår dom på sig!

Det var inte av tvång utan av fri vilja som Jesu utblottade sig. Ingen tog hans liv – han
utgav sitt liv i döden, Jes 53:12. Han kunde ha kallat på legioner av änglar till sin hjälp
och räddat sig undan bödlarna, Matt 26:53. Av kärlek till oss och för att rädda oss stod
han istället tyst och till synes försvarslös inför alla anklagelser. Han tog allt på sig, ty
han stod där i vårt ställe – som ett lamm, Jes 53:7.

Jesus gick segrande ned i dödsriket

– ”Jag har nycklarna till döden och dödsriket.”
När Jesus blev dödad till köttet så berörde inte det hans eviga ande. Jesus var utan
synd och därför kunde inte döden behålla honom (Apg 2:24). ”Levandegjord till
anden” gick han efter sin kroppsliga död ned i dödsriket och proklamerade där sin
seger. ”Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han
stiga ner och predika för andarna i deras fängelse”, 1 Pet 3:18-19; 4:6
Fram till korset hade Satan makten över alla Adams fallna barn. Men när Jesus,
bildligt talat, trampade på ormens huvud, då tog han nycklarna – makten – från både
döden och dödsriket. Det är inte längre djävulen som har makten i dödsriket, det är
Jesus som nu har nycklarna i sin hand. Jesus kastade ut Satan i enlighet med det ordet
Jesus profeterade om före korset: ”Nu faller domen över denna världen, nu skall
denna världens härskare fördrivas (kastas ut)", Joh 12:31
Abraham, de troendes fader, fick löftet: ”Din säd (avkomma) skall inta sina fienders
portar. Och i din säd skall alla folk på jorden välsigna sig... 1 Mos 22:17b-18a.
Paulus skriver: ”Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: ”och
åt dina avkomlingar”, som om det gällde många, utan det talas om en enda: och åt
din avkomma, och det är Kristus. Gal 3:16
Jesus refererade till löftet Abraham fick när han sade: ”Och på denna klippa (Kristus)
skall jag bygga min församling, och dödsrikets (gr Hades) portar skall aldrig få makt
över den” (Matt 16:18). Jesus sade till Petrus: ”Jag skall ge dig nycklarna till
himmelriket.” Jesus har nycklarna till döden och dödsriket och han har även öppnat
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Jesus dog för vår skull
Kristus själv dog för er synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för oss
orättfärdiga för att leda oss till Gud.
Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden... 1 Pet 3:18
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pärle-porten till Paradiset. Petrus (och församlingen) har fått himmelrikets nycklar för
att genom evangelium lösa själar från syndens och dödens makt, och även för att
kunna binda ondskans makt.

Jesus kom som en befriare till dödsriket

Som en segerfurste gick Jesus ned i dödsriket och släppte alla dem fria som hitintills
varit under djävulens våld i dödsriket. Jesus öppnade porten till den avdelning i
dödsriket där alla GT:s heliga var samlade vid Abrahams sida och lät dem komma ut ur
sitt fängelse för att i sällskap med honom få tåga in i Paradisets värld i himlen. ”Då nu
barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa, för att han genom
sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom
sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv”, Hebr 2:14-15. Jesaja profeterade om
Jesus: ”Han skall för alltid göra döden om intet”, Jes 25:8a.
Men den andra porten i dödsriket, där de ogudaktiga förvaras, lät han vara stängd.
På den yttersta domens dag skall han öppna den porten också, då de människorna
skall uppstå, men då till dom.
Till den botfärdige rövaren sade Jesus: ”I dag skall du vara med mig i Paradiset.”
Redan samma dag som Jesus utropade segern på korset med orden: ”Det är fullbordat”,
öppnade han ”en ny och levande väg” till det himmelska Paradiset. Rövaren, som
mottog frälsning, behövde aldrig gå ned till dödsriket, utan kunde gå direkt till
Paradiset, där Jesus välkomnade honom.

Jesus upprättar oss från syndafallets alla följder

Johannes skriver: ”Ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna och att
någon synd inte finns i honom... Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens
verk”, 1 Joh 3:5, 8. Jesus har kommit för att utplåna djävulens verk och upprätta oss
från syndafallets alla följder: Han krossar satans makt, utplånar synden, tar bort domen
och straffet för synden och besegrar slutligen även döden och ger oss evigt liv.

Se, jag lever i evigheters evighet

Jesus erbjuder oss det eviga livets gåva. Han säger flera gånger: ”Den som tror på mig
har evigt liv.” När Jesus talar om evigt liv är det inte en fråga om en evig existens utan
om ett evigt liv i härlighet och glädje. Detta löfte om evigt liv är den största gåva som
vi kan få mottaga på jorden. Inget är större än detta, varken rikedom, eller ett ärat
namn, upphöjelse och framgång i livet, allt detta kan inte på något sätt mätas mot
detta att få det eviga livet som Jesus erbjuder. (Om jag ägde allt, men inte Jesus...)

Jesus drar alla till sig genom evangelium

”Och när jag blir upphöjd från jorden (på korset), skall jag dra alla till mig”, Joh
12:32. Det eviga livets gåva erbjuds alla människor genom evangelium: ”Han har
utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium.”
Att ta emot denna gåva är livets absolut viktigaste händelse. Det är inget tomt
löfte. Han som ”lever i evigheters evigheter” lovade alla som tror: ”Jag lever, ni skall
också leva!”
”Sannerligen , jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt
mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till
livet, Joh 5:24
”Ty detta är min Faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha
evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen, Joh 6:40
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När himlen öppnade sig
När Jesus hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den helige
Ande kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen:
"Du är min älskade son, du är min utvalde." Luk 3:21-22
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ÄMNE 14: MÄNNISKOSONEN
”Mitt bland lampställen såg jag någon som liknade en människoson.” Upp 1:13

MED TITELN MÄNNISKOSONEN IDENTIFIERAR JESUS SIG MED MÄNNISKAN

Människosonen är det namn som Jesus allra mest använder om sig själv. Andra namn
är Guds Son, Mästaren, Messias (Kristus) och Profeten. Joh 3:17; Matt 22:42; 23:8-10
”Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”
Luk 19:10. ”Är du Messias, den Välsignades son?” Jesus svarade: ”Det är jag, och ni
skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens
moln.” Mark 14:61-61
”Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod
från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss (1917: då han kom
i människogestalt). När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk
och var lydig ända till döden, döden på ett kors.” Fil 2:6-7
”En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära
krönte du honom, allt lade du under hans fötter.” Hebr 2:7-8
För att försona världen med Gud, måste han som själv var Gud, bli som en av oss för
att kunna representera oss och bli vår ställföreträdare i försoningen.
”Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa, för att
han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem
som genom fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.” Hebr 2:14-15
Namnet Människosonen uttrycker därför att Gud har genom sitt människoblivande
i Jesus blivit vår ställföreträdande representant, vår ”ombudsman”, på alla områden.
Han gör sig till ett med den lidande och av synd och förbannelse drabbade
mänskligheten. Han blev fattig och utblottad för att vi ”genom hans fattigdom skall
bli rika”. Han blir gjord till ett med vår synd och vårt straff för att vi skulle bli förlåtna
och befriade. Han går i döden för oss för att vi skall få uppståndelse och evigt liv.
Människosonen är det namn som Jesus älskade att använda om sig själv därför att
han älskade oss. Med den titeln visar också Jesus hur ödmjuk och undergiven han var
sin Faders vilja för att frälsa oss.
”Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med
härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla
till godo att han fick möta döden.” Hebr 2:9
Då Johannes fick se Människosonen i sin vision på Patmos, fick han se honom
förhärligad – krönt med härlighet och ära. Han som var utblottad och förnedrad, ända
intill förbannelsens död på korset, han strålar nu av Guds härlighet.
Men även om Jesus nu är upphöjd och förhärligad, ser han fortfarande ut som en
Människoson, han är fortfarande vår representant inför Fadern. Han är vår förelöpare i
uppståndelsen för att även vi, av nåd, skall få del av hans uppståndelses härlighet. Han
är förstlingen av alla människor som har uppstått från de döda med en härlighetskropp
som aldrig mera kan dö. Rom 8:29-30; Kol 1:18. Han är den förstfödde av många
bröder, den förstfödde från de döda, för att vi genom Guds nåd, skall formas efter hans
avbild och få del av hans härlighet i uppståndelsen.
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