Uppenbarelseboken kapitel 21A

EN

NY HIMMEL OCH EN NY JORD
Se, jag gör allting nytt!

Textkommentarer
DEN FÖRRA HIMLEN OCH JORDEN VAR FÖRGÅGNA

Upp 21:1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första
jorden var borta, och havet fanns icke mer.
Såg nummer 46. Den 79:e synen.
Ny. Gr kainós = ny. Ordet kainós och därmed besläktade ordformer kommer från roten
qen, som betyder: framträda ny, frisk. Orden i denna grupp står i första hand för det som
är nytt i kvalitativ mening, något som är bättre än det gamla, i motsats till néos, något
som inte förr har existerat. (se studiebibeln). ”Ny” betyder ”ny av sitt slag” och inte
”en annan”.
En ny himmel och en ny jord är förutsagd redan genom profeten Jesaja. Av skilda
bibeltexter framgår att det är genom en genomgripande renovering i eld av den gamla
skapelsen som den nya lufthimlen och jorden kommer till.
Ty den första himlen och den första jorden var borta. Gr par-e’rchomai = gå fram, gå
förbi, passera, resa igenom. Det grekiska grundtextordet betyder inte förintelse (annihilation) utan att övergå från ett tillstånd till ett annat. Det har även översatts med
orden "förändrad" eller "förvandlad".
* Par-e’r chomai används vid beskrivningen av förvandlingen vid den nya
födelsen: ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse (gr kainé ktisis), det gamla är
förbi (gr parelthen), något nytt (gr kainá) har kommit.” 2 Kor 5:17
– På samma sätt kommer den gamla himlen och jorden att vara borta, förvandlas
och ersättas med en ny skapelse.
RUTA 88: DEN GAMLA JORDEN KOMMER ATT BLI SOM NY

1. Rening genom eld. Hebr 12:29; 2 Pet 3:10
2. Förändrat till ett nytt tillstånd – ”manteln” skall bytas ut. Hebr 1:10-12
3. Återskapad till sin ursprungliga fullkomlighet. Hebr 12:25-29
4. En nyskapelse som kommer att bli ämne för
evig tacksamhet och glädje. Jes 65:17-18; 2 Pet 3:13
5. Skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Rom 8:21
6. Nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Rom 8:21
7. Befriad från förbannelsen
som har vilat över den genom syndafallet. Upp 22:3
Havet fanns icke mer. Två tolkningar:
Litterär tolkning: Vid omskapelsen av jorden kommer dess topografi att förändras.
De stora världshaven lämnar rum för nya kontinenter. Eftersom jorden nu till 3/4 är
täckt av de stora världshaven kommer det att bli betydligt mera land på den nya jorden
och den kommer att bli en grön planet. Troligen kommer det att finnas berg, floder och
sjöar på den nya jorden. Hes 47; Sak 14:8-9
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Symbolisk tolkning: Och han sade till mig: ”Vattnen som du såg, där skökan bor, de
är länder och människomassor och folk och språk.” Upp 17:15
• I symbolisk mening betyder havet något negativt – en metafor för ondskan.
Människohavet är den plats varifrån ondskan stiger upp. Därifrån kom odjuret
(Antikrist, Upp 12:18, 17:15), även de odjur som profeten Daniel såg kom från havet.
• Havet är något som lätt förändras. Havet är farligt; ena stunden kan det visa upp
en lugn och vacker yta men det kan lätt bli en plats för storm och stora vågor som
medför förstörelse och bråd död. Jesus talar om havet i den betydelsen:
”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall
hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor
skall förgås av skräck, i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens
makter skall skakas.” Luk 21:25-26
– Jesu profetia gäller troligen de stora världshaven såväl som det onda
människohavet. Förvillade av Satan har människor gått samman och gjort uppror
under historiens gång. När många människor går tillsammans för att göra det onda blir
de starka som ett upprört hav. Det "onda havet" skall ej finnas mer och upprorsledaren
är för alltid borta från jorden.
DET NYA JERUSALEM

21:2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från
Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.
Såg nummer 47. Den 80:e synen.
Den heliga staden, det nya Jerusalem. Abraham fick en uppenbarelse om den heliga
staden: ”Ty han (Abraham) väntade på den stad med fast grund som Gud själv har
planlagt och byggt." (1917: vars byggmästare och Skapare är Gud.) Hebr 11:10
RUTA 89: SJU NAMN PÅ GUDS STAD

1. Den heliga staden. 21:2, 22:19
2. Det nya Jerusalem. 3:12, 21:2
3. Bruden, Lammets hustru. 21:2, 9
4. Det heliga Jerusalem. 21:10
5. Guds tabernakel. 7:15, 13:6, 15:5, 21:3
Namn på det jordiska Jerusalem:
6. Den store Konungens stad.
7. Den älskade staden.
Komma ner ur himlen, från Gud. Det finns både ett berg som heter Sion och en stad
som heter Jerusalem i himlen. Liksom templet i himlen var en förebild för det jordiska
tabernaklet, som Mose fick bygga efter den himmelska mönsterbilden, utgör förmodligen det himmelska Jerusalem en prototyp för det nya Jerusalem. Det är nämligen ej
sagt att det är det himmelska Jerusalem som flyttas ner till jorden. Förmodligen är det
en helt ny skapelse – ett nytt Jerusalem – för den nya jorden.
Det himmelska Jerusalem kan knappast sägas vara nytt eftersom det funnits i himlen
i evig tid. De jordiska namnen på portarna och grundstenarna talar för att det nya
Jerusalem är något som kommit till sedan församlingen grundats på jorden.
Redo som en brud. Staden framställs som en symbol för Kristi brud, alla GT:s och NT:s
heliga. Tre städer på jorden symboliseras såsom kvinnor, som i sin tur är symboler för
folkgrupper:
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• Sion – Davids stad = min dotter Sion. (Israel)
• Det stora Babylon = den stora skökan. (Avgudadyrkare)
• Det nya Jerusalem = Kristi brud. (De heliga)
Som är smyckad för sin man. Staden vilar på dyrbara grundstenar och är rikt
utsmyckad med sköna juveler och kostbara ädelstenar. Liksom en brud smyckar sig
med det dyrbaraste hon äger för sin älskade, kommer det nya Jerusalem att stråla av
skönhet och överjordisk glans.
Bruden som kallas Kristi brud är en förening av alla heliga i både det gamla och
nya förbundet. Bruden skall smycka sig för sin man, som är Kristus. Hur kan de heliga
smycka sig för Kristus? Kan de heligas tro, kärlek och uthållighet vara smycken i den
nya staden? Kan martyrernas ståndaktighet i lidandet vara juveler i den heliga staden?
1 Pet 1:3-9. Är de heliga själva med och bygger den heliga staden, där deras trohet mot
Kristus utgör levande stenar i ett andligt tempelbygge, det nya Jerusalem?
* Är det nya Jerusalem en Guds boning i Anden som byggts färdig under
församlingens epok då Kristi brud gjorts redo?
”Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och
Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer
upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig
boning åt Gud (boning i Anden).” Ef 2:20-22
”När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av
Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni
blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack
vare Jesus Kristus.” 1 Pet 2:4-5
DE SKALL VARA HANS FOLK OCH GUD SJÄLV SKALL VARA HOS DEM

21:3 Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält (tabernakel)
står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk,
och Gud själv skall vara hos dem,
En stark röst. Detta är den 50:e gången som Johannes fick höra en stark röst.
Från tronen. Att den första himlen nu var borta gällde ej tronhimlen varifrån det nu
åter utgår en stark röst. Detta visar att det är enbart lufthimlarna (atmosfären och
stratosfären) kring jorden som skall nyskapas.
Se Guds tält (tabernakel) står bland människorna. Tabernaklet var ”Guds boning”
på jorden under Israels ökenvandring. Herren (Kristus) bodde i en moln- och eldstod
(hebr Shekinah = Guds närvaro, Guds boning) som sänkte sig ned över tabernaklet så
länge lägret skulle vara kvar på en plats. I tabernaklets allra heligaste – över nådastolen och mellan kerubernas vingar – uppenbarade Herren sin härlighet för Israel.
Tabernaklet ersattes senare av ett permanent tempel som kung Salomo fick bygga.
Herrens härlighet uppenbarades i templets allra heligaste.
– Att Herren skulle vara mitt ibland sitt folk och bo ibland dem var ett av de högsta
önskemålen för både Mose, folket och för profeterna. ”Om du (Herren) icke själv vill
gå med, så låt oss alls icke draga upp härifrån”, utropade Mose i sin bön till Herren.
Israels historia kretsar sedan kring tider då Herren från och till varit med sitt folk eller
övergivit dem på grund av deras avfall och synder.
Att det i tabernaklet och senare i templet fanns en plats för Gudsuppenbarelsen får
däremot inte tolkas som att hela gudomen verkligen bodde där. Den evige Guden kan
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Tabernaklet i öknen vid foten av berget Horeb vid Sinai
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inte bo i tempel som är gjorda av människohänder. Gud är Ande och behöver ej någon
mänsklig boning, utan templet utgjorde en plats där han kunde uppenbara sig.
”Dock, den Högste bor icke i hus, som är gjorda med händer. Himlen är hans tron
och jorden hans fotapall.” Apg 7:48, 49
RUTA 90: LIKHETER MELLAN TABERNAKLET OCH MÄNNISKAN

* Tabernaklets tre delar. Tabernaklet (uppenbarelsetältet) i GT, var uppdelat i tre
delar: • förgården, • det heliga och • det allra heligaste. I det innersta rummet, det allra
heligaste, hade Kristus sin jordiska boning under GT:s tid. l Kor 10:4
* Människans tre delar. Människan är skapad till Guds avbild. Liksom tabernaklet
har tre delar består människan av tre delar – ande, själ och kropp – som tillsammans
bildar en enhet. Själen och anden – den inre människan – är skapade i likhet med Gud
av en evig substans som aldrig kan förintas.
Anden (det heligaste) – människans innersta – är en boning för Guds Ande (hos
den pånyttfödda människan). Genom Andens kontroll i en människas inre, kan hon få
del av Guds kärlek, glädje och frid samt gudomlig ledning och mångfaldig välsignelse.
Själen (det heliga) är sätet för människans tanke, känslo- och viljeliv, och anden
för samvetet, förmågan att skilja mellan gott och ont och att uppleva kontakten med
Gud och den eviga världen.
Kroppen, den yttre människan (motsvarande förgården i tabernaklet), är skalet,
som här i tiden är underlagt förgängelsens lagar och döden.”Vi vet att då det tält
(tabernakel) som är vår jordiska boning rivs ner, har Gud en byggnad åt oss i himlen,
en evig boning som inte är gjord av människohand.” 2 Kor 5:11
RUTA 91: SJUTALET I TABERNAKLET OCH TEMPLET

1. Själva tabernaklet har sju huvuddelar: (1) Fotstycken av silver (silver är
försoningens symbol). (2) Bräder av akacieträ. (3) Stolpar av akacieträ (pelare i Guds
tempel). (4) Tvärstänger av akacieträ (fridens sammanhållande band, Ef 4:3-6). (5)
Tygvåder av lingarn, gethår, fårskinn och tahasskinn. (6) En förlåt av lingarn. (7) Ett
förhänge vid ingången av lingarn.
2. Tabernaklet hade sju heliga föremål: Arken, nådastolen, rökelsealtaret, ljusstaken,
skådebrödsbordet, tvättfatet och brännoffersaltaret.
3. Det hölls sju högtider i tabernaklet varje år.
4. Sju dagliga tempeltjänster att utföra.
5. I tabernaklet frambars det sju dagliga offer: Brännoffret, spisoffret, tackoffret,
syndoffret, skuldoffret, drickoffret och rökelseoffret.
6. Sju persedlar ingick i översteprästens tjänstedräkt.
7. Guds härlighet uppenbarades sju gånger över templet. Med tabernaklets sju
element och vart och ett av dem med sju delar blir det 7x7 = 49 moment i tempeltjänsten
som alla pekar mot en enda sak, nämligen
Guds härlighet mellan keruberna som blir den 50:e och viktigaste parten i
tempeltjänsten kring vilken allt kretsar. Pingsten firades på den 50:e dagen efter påsk,
samma dag som Guds härlighet kom över den kristna församlingen.
Och han skall bo ibland dem. En tolkning gör gällande att Gud i bokstavlig mening
skulle flytta till jorden och för alltid bo i det nya Jerusalem. Detta skulle innebära att
jorden skulle bli ett centrum för hela universum.
1

Ämne 48: Guds tempel, kap 11A s249
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THE TABERNACLE
1. Seven by seven (7x7 = 49) holy things in the tabernacle
2. The temple service – 7 duties every day
3. The tabernacle in the desert at the foot of Mt Horeb at Sinai (graphic)
4. The temple of Solomon (gouache)

Seven seventh in the tabernacle and the temple
I. The tabernacle has seven main parts:
1. Sockets of silver (silver symbolisizes the reconciliation).
2. Boards and pillars of acacia wood wood. (Pillars in God’s temple, Rev 4:12)
3. Bars of acacia wood (Bonds of peace, Ef 4:3-6)
4. Four covers: Fine linen curtains, goats’ skin, rams’ skin, bagger’ skin.
5. A veil with embrodied cherubims
– a partition between the holy place and the holy of holies.
6. A screen for the doorway of the tent. Ex 26:36
7. The court. Ex 27:9-18
II. The tabernacle have seven holy peaces of furniture:
The ark, the mercyseat with two cherubims, the alter of
incense, the golden lampstand, the table of show-bread,
the basen of water, the brazen alter for burnofferings.
III. Seven feasts every year:
passover, unleavened bread,
firstfruit, pentecost, trumpets,
Great day ofatonement, tabernacles.
IV. Seven dayly duties by the priests:
1. Washing of hands and feet
2. Put on holy garments 3. Take away the ashes
4. Put new woods on the altar 5. Daily sacrifices on the brazen altar 6. Bring new oil to the lampstand
every morning and evening 7. Offer incense every morning and evening:
V. Seven kinds of sacrifices: Burn-, sin-, trespass-, peace and thanks-, meat-, drink-, incense offerings.
VI. The high priest had seven parts in his garment: White linen-robe with white socks, blue robe
with pomegranate and goldens bells, ephod, breastplate with 12 juwels, turban (mitre) with a golden
plate (on which was written: dedicated to the Lord), 2 shoulderpieces with the 12 names of the
tribes of Israel graven on them.
VII. Seven times in OT the Lords glory – the Shekinah – was revealed at the tabernacle. 1. At the
dedication of the tabernacle, 4 Mos 9:15-23. 2. At Aaron’s first offering, 2 Mos 40:31-38; 3. 4 Mos
12:5; 4. 4 Mos 14:10; 5. 4 Mos 16:19; 6. 4 Mos 16:42; 7. At the dedication of the temple, 2 Krön 5:13.
The Shekinah: The glory of the Lord – Shekinah – between the cherubims over the mercy seat, will be
the fiftieth – pentecost – and the most holy part in the holies of the tabernacle. These seven series of
seven all point to one thing in the tabernacle – the Shekinah – the most important revelation in the
tabernacle and oround which everything are circulating. Likewise the glory of the Lord was reveled on
the fiftieth day after Jesus’ complete atonment for sin on the cross – on the day of Pentecost – that day,
when the church of God was born. When the veil in the temple was rent the glory of God left the temple
and came over the newborn church of God on the day of Pentecost.
Seven by seven (7x7=49) holy things in the tabernacle
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De många himlarna, tronhimlen och himlarnas himmel där Gud nu bor skulle förlora
sin betydelse som centrum för den Allsmäktige. – Denna tolkning verkar orimlig i flera
avseenden:
• Varför skulle planeten jorden som är som en liten prick i detta enorma universum
bli centrum för allt?
• Kan sanningen om att ”Gud har ställt sin tron i himlen och hans konungavälde
omfattar allt”, förändras? Ps 103:19.
• Kan sanningen om att Gud är Ande och inte bor i byggnader av materiellt slag
upphävas? Många bibelställen talar emot att uppfatta Guds boplats alltför bokstavligt.
– Vad som troligen avses med att Gud kommer att bo ibland sitt folk och vara hos
dem, är att Gud kommer att genom sin Ande ständigt närvara i det nya Jerusalem och
där uppenbara sig för människorna på ett sätt som hitintills ej varit möjligt, och han
kommer att umgås med människorna på ett nytt mycket personligt sätt. I den betydelsen
kommer Gud att "bo" ibland sitt folk och uppenbara sin härlighet för dem.
Och de. De syftar på folket som bor i det nya Jerusalem, (till skillnad från folken som
bor utanför staden) och kallas för "uppståndelsefolket" eftersom de är förhärligade
människor som har del i den första uppståndelsen.
Skall vara hans folk. Gr laos = folk, folkmassa, nation. Både formen laos (sing.) och
laoi (plur.) finns i grundtextens olika läsarter. Eftersom folk är i pluralis samtidigt som
det är ett Guds folk, har teorin uppkommit om att två slags folk skall befolka det nya
Jerusalem, nämligen det gamla förbundets folk, och det nya förbundets folk – den
kristna församlingen. Dessa är dock alla förenade som Kristi brud, Lammets hustru.
Och Gud själv skall vara hos dem. På samma sätt som de första människorna, Adam
och Eva, umgicks med Gud i lustgården, skall människorna i det nya Jerusalem kunna
umgås med Gud. Dessa uppståndna och förhärligade människor har redan före tusenårsriket umgåtts med Gud och de har länge varit i Guds omedelbara närhet.
DÖDEN SKA INTE FINNAS MER

21:4 och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och
ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var
är borta.”
Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Det blir en ny värld utan lidande.
Anledningen till många tårar är inte enbart lidande utan även ovisshet och saknad.
Sorg över misslyckanden eller sorg efter någon saknad skall ej finnas där. Herren kan
trösta som ingen annan. Han kommer att uppenbara ting för dem som gråter, som
kommer att innebära att alla tårar upphör.
Döden skall inte finnas mer. Människans tre stora fiender är nu besegrade:
• Satan. • Synden. • Döden.
”Han skall för alltid göra döden om intet, och Herren, Herren skall avtorka tårarna
från alla ansikten, och skall taga bort sitt folks smälek från jorden. Ty så har Herren
talat.” Jes 25:8.
”Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då
blir det som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen.” 1 Kor
15:26,54.
”(Sin nåd) som har blivit uppenbar nu när vår Frälsare Kristus Jesus trätt fram.
Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom
evangeliet.” 2 Tim 1:10.
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Skall även den andra döden slutligen besegras? Hur skall annars de som saknar
någon som gått in i den andra döden och den andra skilsmässan från Gud bli tröstade?
”Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter.
När det heter att allt är lagt under honom är naturligtsvis den undantagen som har
lagt allt under honom.Men när allt har lagts under honom, skall Sonen själv
underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.”
(1917: Gud blir allt i alla.) 1 Kor 15:26-28.
När Kristus har vunnit sin slutliga seger och även dödens makt förintats skall han
överlämna riket åt Fadern; så skall Gud bli allt i alla. Vad betyder det om inte att allt
har blivit återställt och upprättat? Hur långt sträcker sig Kristi seger över den andra
döden? Vad betyder det att Gud blir allt i alla? Kristi seger över döden står i samband
med att Gud blir allt överallt.
Och ingen sorg. Gud kommer att trösta alla dem som sörjer och saknar. Han skall torka
alla tårar från deras ögon. Det måste ske genom ett hoppets budskap till alla som sörjer
och saknar. ”Då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo
känd”(1917). ”Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som
Guds kunskap om mig.” 1 Kor 13:12 B2.
* Då skall vi se helheten och hur allt samverkat till det bästa. Då skall vi få del av
hela sanningen och den skall göra oss fullkomligt fria, fria från allt som orsakar sorg
och tårar.
Och ingen klagan. Människorna under förbannelsen klagar och knotar. De blir aldrig
nöjda. De svär och förbannar. Även vi kristna har svårt att vara tacksamma fastän vi
"skall få ett rike som inte kan bäva eller skakas". Hebr 12:28. Men då skall tillfredsställelsen bli så fullständig att det inte kan bli rum för någon klagan. Människorna
skall jubla av fröjd till evig tid över allt det underbara Gud har skapat på den nya
jorden och i hela universum. Jes 65:18.
Och ingen smärta skall finnas mer. Inget fysiskt lidande skall finnas mer, ingen
sjukdom, ingen värk, ingen tortyr, inget martyrskap. Inga psykiska smärtor skall finnas mer, inga komplex, inga själskval, ingen ångest, ingen fruktan av något slag.
Ty det som en gång var är borta. Förbannelsen, Satans förförelse och synden, är nu
borta. Borta är ofriden, tristessen, apatin och all förnedring.
RUTA 92: SJU SAKER SOM EJ SKALL FINNAS MER PÅ DEN NYA JORDEN:

• Havet. • Döden.
• Sorg. • Klagan.
• Smärta. • Förbannelse.
• Natt (I det nya Jerusalem).
SE, JAG GÖR ALLTING NYTT

21:5 Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade:
”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”
Och han som satt på tronen sade. Fortsättning av rösten från tronen. Då Gud talar
händer det något. Då ”Gud sade” vid skapelsen av denna jorden, blev det allra först
ljust; därefter formades jorden med hela dess härskara av växter och djur och slutligen
som kronan på verket, människan som Guds avbild. Det är även när Gud talar från sin
tron som den nya himlen och jorden formas. Guds tron i himlen är centrum för utvecklingen av den nya jorden.
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Se, jag gör allting nytt.2
RUTA 93:

SJU NYA TING I UPPENBARELSEBOKEN:

• Nya namn till segervinnarna. 2:17; 3:12
• Ett nytt namn för Kristus. 3:12
• Ett nytt Jerusalem. 3:12; 21:2
• En ny sång. 5:9; 14:3
• En ny himmel. 21:1; 2 Pet 3:13
• En ny jord. Jes 65:17; 66:22; Upp 21:1
• Allting blir nytt. 21:1-22:5
Och han sade: Skriv! Den tolfte uppmaningen att skriva.
”Ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” Allt Guds ord är trovärdigt och sant. Här
sker åter en betoning av budskapets betydelse för att läsaren skall lägga det på minnet.
DET HAR SKETT

21:6 Och han sade till mig: ” Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall
låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten.”
Det har skett (1917: Det är gjort). En fortsättning av rösten från tronen. Grundtexten
har pluralis och skulle kunna översättas: ”De är gjorda”, och syftar på alla händelser
som måste ske. Guds rådslut med jorden och mänskligheten, som annonserats både
genom profeterna och i Uppenbarelseboken, har nu fullbordats. Upp 10:7; 11:15; Ef
1:10; 2:7
Ruta 94: DET HAR SKETT

Man kan särskilja sju etapper i Guds rådsluts fullbordan:
1. Löftet om frälsning och att Satan skall besegras. 1 Mos 3:15
2. Abrahams utväljelse. Genom hans säd (Kristus: Gal 3:16) skulle fiendens portar
intagas (dödsrikets portar: Upp 1:18) och alla folk bli välsignade. 1 Mos 22:17-18
3. Kristi seger på korset. Priset för försoningen och återlösningen av människosläktet
betalades genom Kristi utgivande av sig själv. Matt 20:28, Joh 19:30
4. Kristi kommande i skyn. Kristi blodköpta brud hämtas hem till himlen. Joh 14:3,
1Thess 4:13-17
5. Den sjunde basunen. Satan kastas ned. Nedräkningen för denna tidsålders avslutning börjar. Upp 10:7, 11:15
6. Kristi återkomst till jorden. Satan bindes för tusen år. Ett fridsrike i tusen år då
Kristus regerar tills alla fiender har förintats. 1 Kor 15:24-28
7. En ny himmel och en ny jord. Allting blir nytt. En ny tidsålder då allting har blivit
återställt och Gud blir allt i alla. Upp 21-223
JAG ÄR A OCH O, BÖRJAN OCH SLUTET

Jag är A och O, början och slutet. Gr alfa - omega = första och sista bokstäverna i det
grekiska alfabetet.
– Det är Fadern som sitter på tronen. Johannes såg i början av sin vision av
tronhimlen, att det var EN som satt på en mäktig tron i himlen. Eftersom Lammet
(Kristus) sedermera uppenbarar sig framför tronen, kan man därav sluta sig att det är
Fadern som sitter på denna tron från kapitel fyra och framöver. Endast vid den speciella
domstron som kallas för den vita tronen, som är en helt annan tron, har man anledning
att antaga att det är Kristus som sitter på den, eftersom all dom har överlåtits till Sonen.
2
3

Ämne 78: Se, jag gör allting nytt! kap 22B s513
Ämne 73: Guds rådslut är fullbordat, kap 19B s430
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När nu Herren talar från tronen i Upp 21, så är det åter Fadern som talar: Det har
skett. Jag är A och O, början och slutet. Detta budskap om Guds suveränitet, oberoende
av tiden och alltings ursprung och slutmål utsäges både om Fadern och Sonen , som är
fullkomligt förenade till ett, liksom Anden. Hela gudomen får samma eviga och
gudomliga epitet, det som tillhör gudomen och enbart den. Samma uttryck: ”Jag är A
och O, begynnelsen och änden”, säges nämligen även om Sonen i nästa kapitel. Upp
22:13. Dessa uttryck har sin upprinnelse i Jesajas profetior om Guds eviga allmakt:
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
RUTA 95: ALFA OCH OMEGA

Liksom Gud är alltings början och ursprung,
så är han även alltings slut och fullkomning:
Alfa ( = begynnelsen – början). Det är omöjligt för människan att fatta oändligheten i
både tiden och rummet. Men att jorden och skapelsen på jorden haft en början är inte
svårt att förstå.
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” 1 Mos 1:1
Såväl Fadern, Sonen och den helige Ande var med i denna skapelseakt:
”...och Guds ande svävade över vattnet.” 1 Mos 1:2
Och Gud (Elohim = Den treenige Guden) sade: ”Låt oss göra människor till vår
avbild, till att vara oss lika... (pluralis). 1 Mos 1:26. Och de hörde Herren Gud (Yahvé
Elohim = Sonen, Kristus) vandra i lustgården, när dagen började svalkas.” 1 Mos 3:8.
”Ty i honom (Kristus) skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt,
troner och herravälden, härskare och makter; alltsammans är skapat genom honom
och till honom.” Kol 1:16
Liksom Fadern är begynnelsen och början till allt skapat, så är också Sonen, Jesus
Kristus, begynnelsen och ursprunget till att allt har kommit till. Det var genom ett
intimt samarbete i hela Gudomen som denna mäktiga skapelse, som vi kan bevittna,
kom till.
Omega (= änden – slutet). På Gud själv finns det inget slut. Han är oändligheten. Han
är evig. Men liksom jordens skapelse har en början, så finns det också en avslutning på
en tidsepok av skapelsen på jorden. I och med den nya himlen och den nya jorden
avslutades en epok och en ny, då allting blir nytt, börjar. Hela Treenigheten är aktiv
även i avslutningen av den nuvarande tidsepoken. 1 Kor 15:28; Upp 22:17
”Vad blir tecknet på din återkomst och tidens slut?
”Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd
för alla folk. Sedan skall slutet (änden) komma.” Matt 24:3,14
Detta ord av Jesus talar om slutet vilket måste syfta fram till slutet av tusenårsriket,
eftersom evangelium om riket kommer att förkunnas under hela denna tid. Tidens
ände eller slutet måste förläggas till avslutningen efter tusenårsriket, då denna världen
skall brinna i en reningseld då människornas verk brännes upp. Det är slutet – det är
denna tidens ände, men det bildar även startpunkten till något nytt, då Gud skapar en
ny himmel och en ny jord, då allting blir nytt.
Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Budskapet
riktas till läsaren av Uppenbarelseboken. Källan med levande vatten finns här i vår tid,
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för alla som ber i ande och sanning. Joh 4:23. Det är viktigt att dricka ur den nu för att
få del av det eviga livet och bli arvinge till Guds rike.
• Den som törstar. Gud tvingar inte människor att dricka. Men den som har längtan
och behov av livets vatten får det fritt och för intet. Jesus undervisade kvinnan vid
Sykarsbrunnen om att varje syndare som bekänner sin synd och vill leva ett nytt liv,
erbjuds detta renande och befriande vatten, som är en symbol för den helige Andes
gåva. Apg 2:38
• Dricka fritt ur källan. Var finns källan? Källan finns hos Kristus, världens Frälsare.
Han är själv källan och han öppnar en källa inom oss då han levandegör vår ande:
”Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.” Joh 4:14.
• Med livets vatten. Liksom naturligt vatten är oumbärligt för allt skapat, så är den
andliga kontakten med Gud nödvändig för det eviga livet. Att dricka av livets vatten
är att genom tron:
• Ta emot nåden i Kristus Jesus.
• Att få syndernas förlåtelse.
• Uppleva att bli försonad med Gud och sina medmänniskor.
• Att mottaga Andens gåva som innebär att den tar sin boning i oss vilket medför ett
andligt liv i Gud.
DEN SOM SEGRAR

21:7 Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall
vara min son.
Löftena till segervinnarna är många och varje övervinnare får del av alla löftena.
Men hur kunde de segra? Vad var deras styrka och vad kostade det att övervinna? I
Upp 12:11 står det, att
”De har besegrat honom (Satan):
• genom Lammets blod. – Mottaga nåden och leva i nåden och försoningen med
Gud och nästan.
• och genom sitt vittnesbörds ord. – Stå för sanningen och bekänna Kristus inför
världen.
• De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.” – De var trogna intill
döden.4
Skall vinna allt detta. (1917: skall få detta till arvedel.) Gr klero-noméo = ärva, få som
arvedel, överta, ta i besittning. Den som är trogen Kristus och inte förnekar hans namn
inför världen kommer att få segervinnarens lön. Matt 10:32, 33
”Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med
honom; härdar vi ut (är vi ståndaktiga), skall vi också härska (regera) med honom;
förnekar vi honom, skall han också förneka oss; är vi trolösa, förblir han ändå trogen,
för han kan inte förneka sig själv.” 2 Tim 2:11-13
”Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som
skall uppenbaras och bli vår.” Rom 8:18.
Och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son. Här i tiden lever vi som
kristna i ett barntillstånd i vår andliga utveckling. När vi får se Kristus skall vi bli
honom lika och vi får uppleva sonskapet i dess fullhet.
”Och eftersom ni är söner, har Guds sänt sin Sons Ande in i vårt hjärta, och den
ropar: ’Abba Fader!’ Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son, har Gud
också gjort dig till arvtagare.” Gal 4:6-7
4

Ruta 17: Segervinnarnas välsignelser, kap 2B
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”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.
Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är
vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock
att när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan
han är.” 1 Joh 3:1-2
”Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi
barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar
hans lidande för att också få dela hans härlighet.” Rom 8:16-17
”Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har
lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade
det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen
och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.” Rom 8:19-21
Enligt Bibeln kommer uppenbarelsen av Guds söner bli av en oerhörd betydelse
för hela skapelsen. För närvarande har ondskans andemakter under Satans ledning,
som råda här i mörket, ett stort inflytande på hela världens administration. Att de
kristna som Guds söner med förhärligade kroppar kommer att regera med Kristus
betyder att jordens administration tages över av de kristna. Skapelsen kommer då att
uppleva en frihet och härlighet som nu är otänkbar.
DEN ANDRA DÖDEN

21:8 Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är sjön som brinner av eld och svavel, det är
den andra döden.
– Som en kontrast till dem som får ärva Guds rike uppräknas här dem som måste
stanna utanför. Listan kan jämföras med en uppräkning av köttets gärningar av aposteln
Paulus: ”Vad köttet ger (köttets gärningar) är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet,
avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar,
kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en
gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.”
Gal 5:19-21
Bibeln säger att ”alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud”. Alla
har i större eller mindre utsträckning begått dessa köttets gärningar, men alla kan bli
förlåtna, renade och frälsta från dessa synder och få en plats i Guds underbara rike.
I Upp 21:8 och 22:15 nämns nio olika klasser av syndare som valt att gå sin egen
väg och förkastat nåden i Kristus. De lever i ett själstillstånd av uppror mot Gud och
trivs med sitt liv i mörkret. De skulle därför aldrig i sitt opånyttfödda tillstånd passa in
i Guds rike och har faktiskt själva valt att stanna utanför.
• De fega. Gr deilós = feg, rädd, modlös. Det är skillnad mellan att vara feg och att
vara rädd. Man kan vara rädd utan att egentligen vara feg. Budskapet från Jesus till
sina lärjungar är om och om igen: ”Var inte rädd (frukta inte)!” "Ty Gud har inte givit
oss modlöshetens (försagdhetens) ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens
(tuktighetens)." 2 Tim 1:7
Av ren feghet väljer många människor att gå på den breda vägen som leder till
fördärvet. Matt 7:13. Man har inte kurage att bekänna sin tro på Gud inför världen.
Fegheten tar sig ofta uttryck i förnekelse av Kristus inför världen i provets stund.
Lärjungen Petrus förnekade Kristus tre gånger, men efteråt ångrade han sig och grät
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bittert över sitt fall. En särskild hälsning från Jesus betydde en fullständig upprättelse
för Petrus.
• Otrogna. Gr á-pistos = utan tro, en som inte tror. Ordet är översatt i svenska
översättningar med ”otrogna” och ”trolösa”. De flesta engelska översättningar har
ord såsom ”utan tro” (faithless), ”inte troende” (unbelieving).
De otrogna kan syfta på människor som lever i otrohet i sitt äktenskap såväl som
i affärer, mot sin arbetsgivare och mot sin huvudman etc. Otrohet mot Gud skulle
innebära ett avfall från upplevelsen av nåden och ett handlande mot bättre vetande. I
vidare bemärkelse är alla kristna från och till otrogna i sitt engagemang för andras
frälsning, i sitt offrande och i sin församlingsgemenskap. Men att ordet skulle syfta på
sådana svaga kristna är föga troligt, ty då skulle knappast någon bli frälst, ty de allra
flesta bekännande kristna har tider av otrohet i den betydelsen att engagemanget varit
svagt.
Utan tro. Denna översättning är förmodligen den som kommer grundtexten närmast.
I svenskan har vi inte något bra ord för de motsvarande engelska orden ”unbelieving”
och "faithless". Att vara i ett tillstånd ”utan tro” betecknas som själva grundsynden
hos människan och är orsaken till hennes dilemma. Det återspeglar hennes högmod,
hårdhet och arrogans mot Gud.
”Och när han kommer (Hjälparen, den helige Ande), skall han visa världen vad
synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går
till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.” Joh
16:8-11. ”Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen
skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” Joh 3:36
Som en följd av sin överlägsna attityd och förnekelse av Gud förblir människan i
ett självvalt tillstånd under Guds vrede för hennes oförsonade synders skull. Gud
älskar människan men Guds vrede drabbar synden. Människan borde tro, men i sin
självtillräcklighet och stolthet föredrar hon att förneka allt om Gud och hänger sig åt
denna världens begärelser. I sitt världsliga, opånyttfödda tillstånd skulle hon aldrig
kunna trivas i den heliga, rena och härliga atmosfär som finns i Guds rike. Man måste
gå igenom den trånga porten för att komma dit in.
”Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos
de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om
Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens
skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat
uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har
haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras
tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades.” Rom
1:18-21
• Skändliga. Gr bdelússo = avsky, ta anstöt av. Andra översättningar är avskyvärda
(eng abominable), stinka, orsaka vämjelse (eng make loathesome). Uttrycket
”bdelússo” används om perversa lustar samt omoraliska riter i samband med
avgudadyrkan. • Mördare. Gr phoneús = mördare, dråpare. • Horkarlar. Gr pornos
= otuktig man. En manlig prostituerad, homosexuell, pervers. • Trollkarlar. Gr
pharmakeús = trollkarl. En person som med hjälp av narkotika och kontakt med andar
söker att få fram övernaturliga effekter. • Avgudadyrkare. Gr eidolo-látres =
avgudadyrkare.
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• Lögnare. Gr pseudes = falsk, oäkta lögnaktig. Det är ej en fråga om tillfälliga
lögnare utan om de som älskar lögnen och lever i den. Upp 22:15
• Hundar. Falska profeter och homosexuella kallas hundar i Bibeln. 5 Mos 23:18
(hundpengar), Jes 56:10-11; Fil 3:2; Upp 22:15
Deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel. Dessa ogudaktiga människor
som gjort livet surt och osäkert på jorden genom sin ondska och sitt våld, sina utsvävningar och förförelser – dessa människor passar inte in i himlens rena och sköna värld.
Om de kom dit i sitt naturliga tillstånd skulle de snart fördärva själva himlen. Gud har
istället berett en annan plats åt dem där de får sitt rättvisa straff. Sjön som brinner av
eld och svavel uppfattas av många forskare som ett bildspråk på "begärelsens eld" som
aldrig går att släcka och sjön på "oändligheten och bottenlösheten" i deras misär.
Det är den andra döden. Den innebär den andra skilsmässan från Gud. Dessa människor var under sitt jordeliv andligen döda genom sina synder och därmed skilda från
Gud. De får uppstå och möta Gud i domen, men skiljs nu för andra gången från Gud.
Om Kristus skall förinta även den andra döden och upprätta de förlorade när de
avtjänat sitt rättvisa straff, vare sig det är få slag eller många slag, hör till det outsagda
i Bibeln. Bibeln talar både om eviga straff och om olika straff i förhållande till
gärningarna. Eftersom det ej är klart uppenbarat om hur det blir, får man tillämpa ordet
i Moseboken:
”Vad som ännu är fördolt hör Herren, vår Gud, till. Men vad som är uppenbarat,
det gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall göra efter alla denna lags
ord.” 5 Mos 29:29
ÄMNE 77: DEN SOM SEGRAR
Den som segrar. I sändebreven till de sju församlingarna talas det om segrare eller
övervinnare i varje församling, även i de församlingar som allmänt betecknades som
andligen döda eller sovande. Segervinnarna fick följande löften:
Efesos: Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds Paradis.
Upp 2:7
Smyrna: Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.Upp 2:11
Pergamon: Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och jag skall ge
honom en vit sten, och på stenen skall det stå ett nytt namn, som ingen känner utom
den som får det. 2:17
Thyatira: Den som segrar och ger akt på mina gärningar ända till slutet, honom skall
jag ge makt över folken, och han skall valla dem med en stav av järn, som man krossar
lerkärl - samma makt som jag fått av min fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan. 2:26-28
Sardes: Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder, och jag skall inte stryka hans
namn i livets bok, och jag skall kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans
änglar. Upp 3:5
Filadelfia: Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han
skall aldrig mer lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på
Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen, från min Gud, och mitt nya
namn. Upp 3:12
Laodikeia: Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har
segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Upp 3:21
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