Uppenbarelseboken kapitel 21B

DET NYA JERUSALEM
TEXTKOMMENTARER
BRUDEN, LAMMETS HUSTRU

21:9 Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista
plågorna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets
hustru.”
Och en av de sju änglarna. Den 81:a synen. Ängel (änglar) nr 50. Johannes hade fått
se långt in i framtiden. Han var nu tillbaka till tronhimlen och såg nu åter de sju
änglarna med de sju sista plågorna.
Och sade: Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru. Den 51:a rösten. Här
uttalas för första gången att bruden skall bli Lammets hustru. Vad han får se är bruden
efter Lammets bröllop – bruden följer nu Lammet och är vid dess sida. Lammet –
Frälsaren – intar en central plats i evighetens värld och på den nya jorden.
Ruta 96: LAMMET OMNÄMNS SJU GÅNGER I KAP 21 OCH 22

• Lammets hustru. 21:9. Lammet är den äkta mannen.
• Lammets tolv apostlar. 21:14. Lammet är grunden. 1 Kor 3:4
• Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. 21:22
• Lammet är dess lampa (ljus). 21:23
• Lammets bok. 21:27
• Livets vatten... från Guds och Lammets tron. 22:1
• Guds och Lammets tron skall stå i staden. 22:3
21:10 Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den
heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud,
I anden. Johannes fick se alla de visioner som är nedtecknade i Uppenbarelseboken
genom andehänryckning med hjälp av den helige Ande som förde Johannes fram i
tiden och till den plats som han skulle beskriva.
* I flertalet engelska översättningar är Anden skriven med stor bokstav (the Spirit)
vilket syftar på den helige Ande.
Upp på ett högt berg. Förmodligen är detta höga berg beläget på jorden, eftersom
beskrivningen av det nya Jerusalem talar om dess funktion på jorden efter att det har
kommit ner ur himlen till jorden. Härav kan man sluta sig till att det även på den nya
jorden kommer det att finnas mycket höga berg.
– Skökan, det stora Babylon, fick Johannes se ute i öknen, symboliserande denna
världens ofruktbara och oandliga öken. Bruden, det nya Jerusalem, fick han inte se i
öknen utan hon kom ner ur himlen.
Berg och klippa är bilder på Gud och platser för gudsuppenbarelse:
• På Sinai gjorde Mose sina stora gudsuppenbarelser. Där umgicks han med Gud i
fyrtio dagar och där fick han lagens bud. Vid foten av berget Sinai fick Israels äldste
skåda Gud. I klippans fördjupning fick Mose se Guds härlighet på ryggen.
• Från berget Pisgas topp fick Mose skåda in i löfteslandet.
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• På Karmel föll Guds eld över Elias offer och hela Israel blev frälst från baalsdyrkan.
• På bergspredikans berg undervisar Jesus om himmelsrikets lagar.
• På förklaringsberget får tre av lärjungarna skåda Kristi eviga gudomshärlighet.
• På ett berg i Galileen gav Jesus lärjungarna missionsbefallningen.
• På Olivberget lämnar Jesus denna värld i en härlighetssky och där skall han
komma åter på himmelens skyar i makt och stor härlighet.
Och visade mig den heliga staden Jerusalem. Den 82:a synen. Stadens storlek och
inte minst dess höjd gör det omöjligt för det mänskliga ögat se hela staden med dess
grundstenar och portar på en gång. Uttrycket visade innebär därför att Johannes fick se
staden med visionära och andesmorda ögon som kunde se längre och djupare än det
mänskliga ögat. Denna "andeskådning" eller visionära insikt i fördolda ting med
hjälp av den helige Ande är kännetecknande för alla Johannes syner i Uppenbarelseboken.
GUDS HÄRLIGHET

21:11 full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en
kristallklar jaspis.
Full av Guds härlighet. Det viktigaste med tabernaklet och senare med templet i GT
var att Guds härlighet uppenbarades där. Det var inte templets arkitektur och utsmyckning som gjorde templet till en enastående byggnad på jorden, utan att Guds härlighet
fanns där i det allra heligaste mellan keruberna ovanför arken och vid vissa tillfällen
även uppenbarades ovanför tabernaklet. Tre sådana tillfällen är beskrivna i GT:
• Vid invigningen av tabernaklet:
”Så fullbordade Mose allt arbetet. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet,
och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och Mose kunde inte gå in i
uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde
tabernaklet.” 2 Mos 40:33-35
• Vid Arons första offer:
”Och Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de åter ut och
välsignade folket. Då visade sig Herrens härlighet för allt folket. Och eld gick ut från
Herren och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. Och allt folket såg detta.
Då jublade de och föll ned på sina ansikten.” 3 Mos 9:23-24
• Vid invigningen av templet:
”När Salomo hade slutat sin bön, kom eld ned från himmelen och förtärde
brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och prästerna
kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då
nu alla Israels barn såg hur elden kom ned och såg Herrens härlighet över huset, föll
de ned på den stenlagda gården, med ansiktena mot jorden, och tillbad Herren och
tackade honom, därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen.” 2
Krön 7:1-3
Herrens härlighet lämnar templet:
”Men Herrens härlighet höjde sig upp från keruben och flyttade sig till husets
tröskel, och huset (templet) blev fullt av glansen från Guds härlighet. – Och Herrens
härlighet höjde sig och lämnade staden och stannade på berget öster om staden
(Olivberget).” Hes 10:4; 11:23. ”Och han skall den dagen stå med sina fötter på
Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut.” Sak 14:4
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”Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast
förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna
rämnade.” Matt 27:50-51.
Förhänget med kerubernas ljungande svärd skilde det allra heligaste där Herrens
härlighet uppenbarades från rummet framför som kalldes det heliga. När judarna
korsfäste Livets Furste brast förhänget vilket talar till oss om flera saker:
• att Herrens härlighet demonstrativt lämnade det judiska och jordiska templet.
Omkring trettio år senare skulle det i grunden förstöras av de romerska soldaterna.
• att en ny och levande väg har öppnats in till det allra heligaste genom Jesus.
Kristus hade bringat försoningen för människans synd och lösepenningen för
människans själ. Det fanns inget förhänge kvar som skiljer Gud och människan åt. Ett
nytt Paradis hade öppnats för människan i den himmelska världen. Luk 23:43; Ef
2:14; Hebr 10:20
• att när det på pingstdagen kom ett dån fråm himlen med en stormvind som fyllde
hela huset där de satt och tungor av eld visade sig, då kom Guds härlighet över den
första församlingen av Jesustroende. Apg 2:2-3
Med det nya Jerusalem skall Guds härlighet komma ner till jorden i en fullhet och
en utsträckning som aldrig tidigare, då en del av Guds himmel kommer ner till jorden.
Bönen tillkomme ditt rike och ske din vilja på jorden som den sker i himlen, kommer
nu att gå i uppfyllelse.
Och den lyste som den dyrbarste ädelsten. Guds härlighet är självlysande. Guds
härlighet i molnstoden (Shekinah), som ledde Israel ut ur Egypten, lyste som en eldstod om natten. Änglar lyser upp i mörkret genom sin närvaro. Luk 2:9; Upp 18:1. Då
Kristus förvandlades på förklaringsberget lyste hans ansikte såsom solen och hans
kläder blev vita som ljuset. Matt 17:2. När Guds härlighet i form av det nya Jerusalem
kommer ner ur himlen strålar den av ljus och skönhet som den dyrbaraste ädelsten med
en betagande kraft.
Som en kristallklar jaspis. Jaspis är en mycket dyrbar ogenomskinlig ädelsten från
svagt ljusgrön till mjölkvit kulör. Den vita färgen talar om renhet och helighet, den
svagt gröna om liv och oförgänglighet. I Upp 4:3 beskrivs Guds härlighet med färgen
och den strålande skönheten från ädelstenen jaspis. Samma ädelsten används även för
att beskriva det nya Jerusalems härlighet.
Uttrycket som kristallklar jaspis visar dock att jämförelsen ej är helt överensstämmande eftersom det ej finns någon kristallklar jaspis. En del uttolkare tror att det är
kristall som avses, men förmodligen är det fråga om en ädelsten som ej finns på jorden,
som är kristallklar och samtidigt har jaspisens sköna lyster. Staden var strålande vit till
svagt ljusgrön av ett kristallklart lysande material.
TOLV PORTAR MED NAMNEN PÅ ISRAELS TOLV STAMMAR

21:12 B2 Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar,
och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar.
Den hade en stor och hög mur. Muren betyder att staden var intakt och bestämd till
sin storlek. Muren kan inte vara ämnad till försvar eftersom stadens portar aldrig
stängdes och det fanns inte längre några Guds fiender på jorden. Muren utgjorde en
skiljelinje mellan staden och den nya jorden utanför staden.
Och tolv portar. Tolvtalet är ett symboliskt tal på Guds utvalda – för hans församling
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och dess gemenskap. Brudens tal är 2x12 = 24 med tolv representanter från GT (Israels
barns tolv stammar) och tolv representanter från NT (de tolv apostlarna).
– Porten in i Guds rike är betydelsefull. Man kan endast komma in i Guds rike
genom den port som Gud har bestämt. Jesus talar om den trånga porten in till livet,
Matt 7:13-14, och att han är dörren: ”Jag är grinden. Den som går in genom mig skall
bli räddad.” Joh 10:9. Jesus sade: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh
14:6
– Porten in till tabernaklet och templet i GT var noga bevakad. Endast Guds
utvalda präster iklädda den föreskrivna prästdräkten kunde gå in genom den porten
och göra tjänst i det heliga.
* Bruden – alla de frälsta – kommer att vara präster i den eviga världen. De får alla
rätt att gå ut och in genom stadens portar iklädda den himmelska prästdräkten.
Och vid portarna tolv änglar. Ängel (änglar) nr 41. Det finns änglar som håller vakt
vid portarna in till staden. Detta ingav dignitet och respekt för Guds stad och visar, att
av folken utanför staden endast de, som Gud gav rätt därtill, kunde gå in i den.
Och namn var skrivna där, namnen på Israels stammar. Översteprästen i GT hade
namnen på Israels tolv stammar ingraverade på axelklaffar av guld, sex på vardera
axeln, för att han som Israels representant skulle bringa Israels stammar i åminnelse
inför Gud vid den heliga prästtjänsten och försoningen av folkets synder.
Vid utväljelsen av de 144 000 (12x12.000) i Upp 7:4-8 fanns alla stammarna med
utom Dan som ersatts av Josefs son Manasse. (Josef blev därigenom dubbelrepresenterad.) I det nya Jerusalem nämns inte stammarnas namn, men enligt beskrivningen av det nya templet i Hes 48:32 finns Dans stam med som den tredje porten på
östra sidan. Eftersom det uttryckligen står att namnen på Israels 12 stammar skall vara
skrivna, så måste det även gälla Dan. Manasse är endast en del av en stam, och dessutom är han inte en stamfader utan en son till en av stamfäderna, nämligen Josef.
Enligt profetian i Apg 3:21 om alltings upprättelse, har Dans stam kommit in i sin
ursprungliga utkorelse. Rom 11:25-29
TRE PORTAR ÅT VARJE VÄDERSTRECK

21:13 I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar.
De heliga från Israels tolv stammar i GT utgör en lika del i "Bruden" som församlingen
från NT. Bruden utgörs alltså inte enbart av den nytestamentliga församlingen utan
innefattar alla de heliga från alla tider, alla frälsta i både GT och NT enligt Jesu ord:
”Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords
med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.” Matt 8:11; Luk 13:28-30
Enligt Hes 48:31-34 var fördelningen av stammarnas namn på portarna till den
nya staden:
• I norr, tre portar: Ruben, Juda, Levi.
• I öster, tre portar: Josef, Benjamin, Dan.
• I söder, tre portar: Simeon, Isaskar, Sebulon.
• I väster, tre portar: Gad, Aser, Naftali.
* Hesekiels syn av ett nytt tempel och ett nytt Jerusalem (Hes 40 - 48) handlar
enligt de flesta bibeltolkare om förhållandena under tusenårsriket. Men staden som
profeten Hesekiel såg har många likheter med det nya Jerusalem, som skall komma ner
ur himlen, men är inte lika stor som denna.
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• Att det finns portar åt alla fyra vädersträcken även i Hesekiels tempel, talar om att
det skall finns möjlighet till frälsning för alla under tusenårsriket. Människor skall
komma från öster och väster, norr och söder för att söka Guds rike.
”Men eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan
han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom
han alltid lever och kan vädja för dem.” Hebr 7:24-25
TOLV GRUNDSTENAR MED APOSTLARNAS NAMN

21:14 Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv
apostlar.
Stadsmuren hade tolv grundstenar. Församlingen är byggd på apostlarnas och
profeternas grund där hörnstenen är Kristus själv. Kristus är även själva fundamentet,
grundplattan, den klippa som allt vilar på. Ef 2:20; Matt 16:18. Kristi försoning och
hans löften om en evig frälsning är grunden för allt. Men utan apostlarnas tro på
Kristus och deras förmedling av budskapet till världen skulle det inte blivit någon
församling. De utgör en oumbärlig del av det grundläggande arbetet.
Och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar. Många frågar sig vem Gud
utvalde till den tolfte aposteln efter Judas, som avföll. Gällde den mänskliga lottdragningen eller utvalde Gud själv den aposteln. Paulus fick en lika direkt kallelse
som någon av de andra lärjungarna och det vore märkligt om inte Paulus skulle räknas
som en av grundstenarna till församlingen genom kallelsen han fick. Han blev den
störste banbrytaren av hednaförsamlingar av dem alla och han blev författare till en
stor del av NT genom Andens inspiration.
EN MÅTTSTOCK AV GULD

21:15 Och han som talade till mig hade en måttstock av guld för att mäta staden och
dess portar och dess mur.
Och han som talade till mig. Fortsättning av den 51:a rösten.
Då Johannes fick i uppdrag att mäta det jordiska templet fick han en vanlig mätstav
att mäta med. Nu är det ängeln som mäter och hans mätstav var av guld. En dåtida
mätstav var ca två famnar eller ca 3,7m lång (12½ ft). Det gick ca 50 stavar på en
romersk stadie (3,7x50= 185m).
Gud vet hur stor staden är. Mätningen utfördes förmodligen för att Johannes skulle
bättre sätta sig in i staden storlek och i dess talsymbolik. Ur mänsklig synpunkt skulle
det vara ett enormt företag att mäta en så stor stad med ett så litet mätinstrument,
särskillt när man tänker på den enorma höjden. Hur det gick till beskrivs inte, men
tydligen gick det mycket snabbt och säkert med mätstaven i ängelns hand.
LÄNGDEN, BREDDEN OCH HÖJDEN AV STADEN VAR LIKA

21:16 Staden var byggd i fyrkant och dess längd var som dess bredd. Och han mätte
upp den med sin måttstock till tolv tusen stadier; längden, bredden och höjden var
lika.
Staden var byggd i en fyrkant och dess längd var som dess bredd. Ingen stad har
någonsin sett ut som denna. Den är formad som en kub liksom tabernaklets "allra
heligaste" med en fyrkantig bottenplan och kanske med en pyramidliknande överdel
från grundmuren och uppåt. Formen uttrycker fullkomlig harmoni och enhetlighet.
* Guds boning i tabernaklet, det allra heligaste, var ett rum som bildade en kub där

477

varje sida var ca 4,5 m (15 ft). I Salomos tempel var det allraheligaste fyra gånger
större, en kub vars sidor var ca 9 m (30 ft).
Det nya Jerusalem har vissa likheter med det gamla Babylon som var forntidens
största och vackraste stad och kalldes "staden i guld". Den hade även en grundplan i
form av en fyrkant omgiven av en mäktig mur. På diagonalen flöt floden Eufrat genom
staden. Det nya Jerusalem kommer att vara alltigenom av kristallklart guld och livets
flod kommer att flyta rakt genom staden.
Och han mätte upp den med sin måttstock till tolvtusen stadier. En grekisk stadie var
192 m och en romersk 185 m.
– Stadens storlek är överväldigande. Det gamla Babylon var 120 stadier. Det Nya
Jerusalems sidor blir 100 gånger större, och dess yta blir tiotusen gånger större. Med
utgång från en romersk stadie skulle staden bilda en fyrkant vars sidor skulle bli 222
mil långa, vilket blir i det närmaste fågelvägen från Stockholm till Athen. Skulle
staden placeras på jorden skulle den fylla ut hela den arabiska halvön i sträckningen
Jerusalem – Aden. I den andra riktningen skulle halvön ej räcka till utan staden skulle
sträcka sig över hela Iran till den Afghanska gränsen.
Vad som förvånar mest är den väldiga höjden – 222 mil högt upp över alla moln
långt ut i stratosfären. Om man gör en modell av jorden i en skala på 1:10 miljoner får
man en glob med 4 meters omkrets. I den förminskningen blir världens högsta berg
0,848 mm högt medan det nya Jerusalem blir hela 22,2 cm högt. Stadens storlek har
föranlett tillkomsten av flera teorier:
• Med tanke på stadens enorma höjd har man undrat om inte större delen av höjden
utgöres av Guds Shekinah – och att det är Guds härlighet som vilar över staden och är
en "Guds boning" såsom ett slags "andlig" överbyggnad till själva staden.
• Det står att det nya Jerusalem kom ned ur himlen från Gud full av Guds härlighet,
men det står aldrig att staden verkligen landar på jorden eller var dess plats skulle bli
på jorden. Detta har föranlett teorin att staden kommer att utgöra ett slags satellitmåne
till jorden. Som en satellit skulle den ej vara för stor och det skulle kunna förklara den
kubiska formen. Detta förklarar också ordet om att folken skall vandra i dess ljus. Med
sin starka lyskraft skulle den kunna belysa en stor del av jorden. Hur kommunikationen
mellan Jerusalem och jorden skulle lösas är ett återstående problem. Men det är inte
större problem än hur en så stor stad skall kunna landa på jorden utan att ”krascha”. Vi
måste inse att för Skaparen är allting möjligt.
• En teori är att staden består av flera terrassliknande berg ovanpå varandra som
alltså bildar en pyramid. Det höga berget som Johannes blev förflyttad till skulle då
vara ett av de högsta terrassbergen, varifrån han fick en omfångsrik vy över den väldiga
staden under sig. Både Sions berg och det nya Jerusalem skulle bilda ett slags enhet
och vara en återbildning av det Sion och det Jerusalem som finns i himlen och utgör
förebilder för de jordiska.
• En annan teori finns att ordet stadie förväxlats med Orgyja vilket närmast motsvarar
vårt gamla längdmått "famn" och var 1,85 m, alltså 1/100 av en stadie. Ängelns måttstav
var 2 famnar (orgyja). Enligt den teorin skulle stadens sida bli 100 gånger mindre och
utgöra 2,22 mil. Dess höjd skulle fortfarande bli mycket imponerande – högt över alla
berg som nu finns på jorden.
• En teori förklarar det hela enbart som en symbolisk framställning av Bruden. Det
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är alltså inte en fråga om en verklig stad utan en Guds boning i Anden, där vi utgörs av
levande stenar. Hela beskrivningen skulle enbart framställa vårt förhållande med Gud
och varandra, samt den nya jorden i ett bildspråk och med talsymboler som alla
innehåller andliga verkligheter. Livet på den nya jorden kommer att bli så annorlunda,
så upphöjt och så förunderligt att det ej går att beskriva med nuvarande jordiska
termer. Därför är beskrivningen av Bruden som en underbar stad ett sätt att genom
symboler ge oss en andlig inblick i den härlighet som kommer att uppenbaras.
Tolvtusen stadier. Tolvtalet är symboltalet för Guds folk (gr ek-klesia = utkallade),
Guds utkallade och utvalda. Staden har följande tolvtal:
• 12 portar. • 12 stammarnas namn på portarna.
• 12 grundstenar av ädelsten. • 12 namn på Lammets apostlar.
• 12.000 stadier = 12x1000
• Muren var 12x12=144 alnar hög.
• Livets träd hade 12 slags frukt under 12 månader.
• 12x12 =144 000, vilket är antalet av den skara av tjänare
som Gud gav sitt insegel i Upp 7:3-8
MURENS HÖJD – 144 ALNAR

21:17 Och han mätte upp muren, till etthundrafyrtifyra alnar efter människornas
mått, som också var änglens.
Alnen var ursprungligen måttet från fingertopparna till armbågen, ca 60 cm. Den
judiska alnen var kortare, ca 50 cm. Av upplysningen att änglarna använder samma
mått som människor har man dragit den slutsatsen att änglarna har samma kroppsstorlek som människorna.
Muren är ca 144x0,5 m = ca 72 m hög (höjden av ett 25-våningshus). I förhållande till
stadens hela höjd var muren jämförelsevis låg.
EN STAD I GULD

21:18 Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld, som var som rent glas.
Muren var byggd av jaspis. Den ädelstenen är en symbol för Gud och hans härlighet.
Därigenom kommer själva muren att uppenbara Gud samtidigt som den är ett skydd
omkring hans folk. Han är såsom en "lysande eldsmur" omkring dem.
”Men jag själv, säger Herren, skall vara en eldsmur omkring staden, och jag skall
bevisa mig härlig därinne.” Sak 2:5
Och staden var av rent guld, som var som rent glas. Guld är ogenomskinligt. I
antiken var rent och genomskinligt glas mycket sällsynt och kostbart. Hela tiden
framställer Johannes vad han ser i jämförelsformen "såsom". Förmodligen gällde beskrivningen material, som ej finns på denna jord men som kunde jämföras med det
dyrbaraste som han kände till.
– Guld symboliserar både Gud själv och vår tro på Gud, som är dyrbar som guld. 1
Pet 1:7; Upp 3:18. Guldet symboliserar även församlingen och dess gemenskap. Den
gyllene ljusstaken, som symboliserar församlingen, var av homogent guld. Upp 1:20.
EN GRUND AV ÄDELSTENAR

21:19 Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första
grundstenen var av jaspis, den andra av safir, den tredje av kalcedon, den fjärde av
smaragd.
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Förebilden till dessa ädelstenar finner vi i GT:s beskrivning av översteprästens
klädnad som bestod av tre delar, linneklädnad, en blå kåpa och överst en väst som
kallades efod. Utanpå efoden fanns en platta som kallas domssköld. Den var en liksidig
fyrkant av konstvävnad, dekorerad med tolv olika ädelstenar, samma som nämns som
grundstenar i det nya Jerusalem. Varje ädelsten representerade en av Israels stammar
med ett namn ingraverat på varje. 3 Mos 28:17-21
Översteprästen skulle alltid bära domsskölden med ädelstenarna inför Herrens
ansikte för att bringa Israels barn i åminnelse inför Gud. Israels barn syndade ofta och
var i varandras ögon som värdelösa gråstenar, men genom försoningen som bringades
för dem i templet lyste Israels barn såsom ädelstenar inför Gud.
Grundstenarnas ädelstenar var alla olika, olika för varje stam i GT och olika för
varje apostel i NT, där tjugofyratalet står för allt Guds folk. Detta talar om att Gud skall
låta varje individ vara unik och stråla var och en med en ojämförbar härlighet. Liksom
det inte finns två löv på ett träd som är lika, finns det ej heller två människor som har
samma genuppsättning (DNA) och är exakt lika. I evighetens värld kommer varje
människa att vara ett original även i andligt avseende och stråla som en unik ädelsten
med sin egen individuella skönhet.
21:20 den femte av sardonyx, den sjätte av karneol, den sjunde av krysolit, den åttonde av beryll, den nionde av topas, den tionde av krysopas, den elfte av hyacint och
den tolfte av ametist.
1. Jaspis: ogenomskinlig, från svagt ljusgrön till mjölkvit kulör.
2. Safir: blå, näst efter diamant i hårdhet.
3. Kalcedon: en ogenomskinlig sten. Fyra varianter.
4. Smaragd: grön.
5. Sardonyx: blå-vit och röd.
6. Karneol: blodröd.
7. Krysolit: guldlik, grönskimrande med gula inslag.
8. Beryll: genomskinlig blågrön.
9. Topas: blekgrön med blandning av gult.
10. Krysopas: gul med blå inslag.
11: Hyacint: röd med gula inslag.
12: Ametist: purpurfärgad.
TOLV PORTAR AV PÄRLOR

21:21 De tolv portarna var tolv pärlor, varje port av en enda pärla. Och den breda
gatan genom staden var av rent guld, som var som genomskinligt glas.
De tolv portarna var tolv pärlor. En pärla kommer till genom lidande. När ett litet
sandkorn kommer in under en musslas skal, bildar musslan lager efter lager av pärlemo
runt sandkornet för att skydda sig mot det gnagande kornet. Så bildas en pärla.
– Den vita pärlan talar om renhet och att Kristi lidande och försoning är grunden
för vår renhet. "Pärleporten" kommer i all evighet att påminna oss om hur vi fick vår
renhet och att endast den som är ren kan gå in genom portarna till staden.
Varje port var en enda pärla. Vanligtsvis blir naturliga pärlor ganska små. Genom
kultivering, som bland annat förekommer i Japan (Mikimoto), så kan man få fram
ganska stora pärlor genom att lägga in en eller flera mindre kantiga pärlor under
musslans skal och på så sätt odla fram större pärlor.
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– Denna enormt stora pärla ur vilken varje port in till staden urholkas måste vara en
Guds speciella skapelse. Att varje port var av en enda pärla talar om att det endast är
genom "en endas" lidande för vår skull som vi får uppleva frid och själens renhet –
Kristus!
Och den breda gatan genom staden var av rent guld, som var som genomskinligt
glas. Huvudgatan genom staden framhålles särskilt vilket indirekt säger oss att det
kommer att finnas många andra gator.
”Och en banad väg – en färdväg – (eng a highway), skall gå där fram, och den
skall kallas den heliga vägen. Ingen oren skall färdas på den, den skall vara för dem
själva... ett frälst (återlöst, försonat) folk skall vandra på den.” Jes 35:8-9
Här på jorden är ”den vägen smal och den porten trång som leder till livet", men i
det nya Jerusalem skall de förhärligade människorna vandra på en bred gata som är
belagd med guld, som är som genomskinligt glas. Guldet står för Guds härlighet och
vår tro på Gud. 1 Pet 1:6-9. Endast den vars själ är återlöst och ren kan vandra på den
breda gatan i den eviga staden. Här dyrkar människan ofta guldet och mammon, men
där skall vi trampa på guldet.
GUD SJÄLV ÄR STADENS TEMPEL

21:22 Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel,
han och Lammet.
Det är stora skillnader i beskrivningen av Guds himmel och det nya Jerusalem. I
staden som kommer ner ur himlen finns det inget tempel. De heliga skall få se Guds
ansikte och Gud och Lammet blir deras tempel i det nya Jerusalem. (Däremot har
folken utanför staden troligen många kyrkor och tempel för sina gudstjänster.)
– Många bibelställen talar om att det finns ett tempel i himlen som inte är gjort
med människohänder – ett större och fullkomligare tabernakel som inte tillhör denna
världen. Det är i den helgedomen som Kristus en gång för alla har trätt in och vunnit en
evig befrielse:
”Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda; genom det större
och fullkomligare tabernakel, som icke är gjort med händer, det är, som icke tillhör
den skapelse, som nu är, gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt
eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.”Hebr
9:11-12.
”Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom natt och dag i hans tempel,
och han skall slå upp sitt tält över dem.” Upp 7:15.
”Och Guds tempel i himlen öppnades, och förbundsarken blev synlig i hans
tempel...” Upp 11:19; 14:15, 17; 15:1-8; 16:1, 17
Att templet i själva himlen är ett verkligt tempel framgår alltså av flera bibelställen.
Detta föder tanken på att de heliga, som har sitt verkliga hem i himlen (Fil 3:20),
endast tidvis kommer att på jorden tjäna Gud som hans präster och kungar i det nya
Jerusalem.
GUDS HÄRLIGHET UPPLYSER STADEN

21:23 Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet
lyser över den, och Lammet är dess lampa.
”Jesus sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret
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utan ha livets ljus.” Joh 8:12
Jesus är vårt andliga ljus. Med en bokstavlig tolkning av förhållandena i det nya
Jerusalem, är Jesus där både det andliga ljuset och det materiella. Guds härlighet lyser
över stadens invånare. Eftersom det uttryckligen sägs att de, som bor inne i staden,
varken behöver sol eller måne för att få ljus, så leder det till att de som bor utanför har
behov av det. Det nuvarande planetsystemet kommer därför högst sannolikt att bevaras.
FOLKEN SKA LEVA I GUDS HÄRLIGHETS LJUS

21:24 och folken (av de frälsta) skall leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all
sin härlighet till den staden.
Många av Jesajabokens profetior går här i uppfyllelse: Det är profetior om folken
och de heligas läger, vilka överlever Guds rening av jorden i eld vid tusenårsrikets
avslutning, och om deras nya liv i det nya Jerusalem:
”Och folken skall vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över
dig. Dina portar skall hållas öppna ständigt, varken dag eller natt skall de stängas,
så att folkens skatter kan föras in i dig, med deras konungar i hyllningståget.” Jes
60:3, 11
Till dem som bor inne i staden: ”...du skall kalla dina murar för ’frälsning’och
dina portar för ’lovsång’. Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen, och månen
skall inte mer lysa dig med sitt sken, utan Herren skall vara ditt eviga ljus, och din
Gud skall vara din härlighet.” Jes 60:18, 19
Och folken. Gr ethnos = folk, nation, hednafolk, utlänningar, människostammar. Förutom uppståndelsefolket (bruden), som bor inne i Jerusalem, kommer det att finnas
många folk (pluralis) och nationer på den nya jorden.
Två slags folk på den nya jorden:
• Förhärligade människor som har fått del av den första uppståndelsen ska bli
medregenter med Kristus på den nya jorden. 1 Kor 15:51-58; Fil 3:21. Dessa är inte
(naturliga) människor som föder barn utan skall vara lika änglarna (Luk 20:36). Det är
ej klart utsagt att alla de miljarder frälsta, som fått del av den första uppståndelsen
skall vara med och regera på den nya jorden. De kristustroendes eviga hem är i himlen
där de har sitt medborgarskap.
B2: ”Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också på den som skall rädda
oss, Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den
blir lik den kropp han har i härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.”
SFB: ”Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus
Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den
kropp han har i sin härlighet (lik hans härlighetskropp). Ty han har makt att lägga
allt under sig.” Fil 3:20
De uppståndnas och förhärligades tid på den nya jorden (troligen endast för en del
av dem) kan därför uppfattas som en tjänstgöring i Guds rike på jorden. De kristna är
Guds arvingar och Kristi medarvingar till Guds rike där de kommer att få underbara
och inspirerande uppgifter, förmodligen i hela universum.
• Skall det finnas naturliga människor på den nya jorden?
Vad säger Bibeln om möjligheten att det skall finnas naturliga människor, riken
och länder på den nya jorden? Kommer nya släkten att födas på jorden? Kommer
jorden åter att befolkas av miljontals av människor efter jordens eldsdop?
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Med naturliga människor menas här människor som lever ett liv på den nya jorden
med att bilda familjer och utbreda sig över jorden, dock med den skillnaden att de
aldrig kommer att dö, eftersom döden och förbannelsen är borta från jorden. De kommer
då leva i ett syndfritt tillstånd som Adam och Eva gjorde före fallet.
* De naturliga människorna står i en kontrast till de förhärligade människorna som
fått del av den första uppståndelsen.
• Skall Guds ursprungliga plan förverkligas på den nya jorden?
Guds ursprungliga plan med jorden: ”Och Gud skapade människan till sin avbild,
till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud
välsignade dem: Gud sade till dem: Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden
och lägg den under er. Och råd över fiskarna i havet och fåglarna under himmelen
och över alla djur som rör sig på jorden.”1 Mos 1:27-28
Guds ursprungliga plan blev förstörd genom Satans förförelse av de första
människorna som därigenom föll i synd. Människosläktet blev så ont att Gud måste
förgöra hela släktet med undantag av den rättfärdige Noa och hans familj.
Aposteln Petrus skriver: ”Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och
gick under. Men de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade
åt elden; de bevaras till domens dag då de gudlösa skall förintas. Herren är inte sen
att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå
förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” ”Efter hans löfte väntar vi på nya
himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.” 2 Pet 3:6, 7, 9, 13
Vid tusenårsrikets slut kommer denna domseld över hela jorden: ”Därför förtärs
jordens inbyggare av hetta, så att ej många människor finns kvar.” Jes 24:6. ”Ty se,
Herren skall komma i eld, och hans vagnar skall vara som en stormvind. Och han skall
låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. Ty Herren skall hålla
dom med eld.” Jes 66:15-16
Efter den slutliga eldsdomen blir det inte många människor kvar enligt Jesajas
profetia. Men det finns en del frälsta människor, som överlever till den nya jorden.
Dessa naturliga människor kommer att leva evinnerligen genom att äta av livets träd
vars löv skall tjäna som läkedom för folken. Genom detta upprättas den ordning och
den skapelse som gick under genom syndafallet. Guds ursprungliga skapelse med
jorden blir i så fall återställd. Finns det bibelstöd för detta?
• Folken på den nya jorden
”Och de skall vara hans folk.” Upp 21:3
Ordet "folk" i singularform syftar här på ”uppståndelsefolket”, vilka residerar inne
i det nya Jerusalem. Dessa har en särställning. De får se Guds ansikte och är alla kungar
som regerar med Kristus.
”Och folken skall leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet
till den staden, och dess portar skall aldrig stängas om dagen – natt blir inte där. Och
allt dyrbart och härligt som folken äger skall föras dit.” Upp 21:24-26
Dessa två citat handlar om förhållandena på den nya jorden och orden "folken"
och”kungar” i pluralform syftar på människorna utanför det nya Jerusalem. Ordet
visar alltså att det kommer att finnas skilda folk och länder med sina kungar på den
nya jorden.
• Israel. Vid slutstriden på den gamla jorden kommer Herren att försvara ”de heligas
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läger” i Jerusalem och på Sion skall det finnas ”en räddad skara” (Joel 2:32), när
domselden går över Gog och hans armeer.
Israel som nation, även om det endast blir en liten kvarleva, kommer att gå igenom
jordens rening i eld och leva över till den nya jorden. Det kommer även i evigheten att
finnas ett naturligt folk av israeler som blivit frälsta under tusenårsriket och som
kommer att befolka Israel.
”Ty liksom de nya himlar och den nya jord som jag vill göra blir bestående inför
mig, säger Herren, så skall det också vara med era barn och med ert namn.” Jes 66:22
• Övriga folk.
– Men inte heller andra folk kommer att helt gå under i jordens eldsdop. En del
naturliga människor kommer att överleva, och de kommer alla att vara frälsta. Det är
dessa som finns kvar, och som har sina namn i Livets bok, som bildar befolkningen på
den nya jorden och de skall vandra och leva i ljuset som utgår från det nya Jerusalem.
Av de frälsta. Gr sozo = rädda, hjälpa, frälsa. I den grekiska grundtexten (gr sozo, ton
sodsoménon = av de frälsta) såväl som i KVJ (eng which are saved = vilka är frälsta)
finns detta viktiga tilllägg ”av de frälsta”. Det är samma ord som användes för själens
frälsning vilket betyder att de blivit frälsta under Millenniet och räddade ut ur jordens
eldsdop. ”Av nåd är ni frälsta (gr sozo, sesosménoi) genom tron, inte av er själva,
Guds gåva är det.” Ef 2:8
– Den nya jorden kommer att bli en plats där frid och rättfärdighet bor, 2 Pet 3:13.
De naturliga människorna som lever där kommer alla att vara frälsta och leva i samma
syndfria tillstånd som Adam och Eva före fallet. Det finns ingen synd, ingen död,
ingen förbannelse och ingen sjukdom. De kommer att leva i härlighetsljuset från den
heliga staden. Livsträdens löv blir deras läkedom.
Skall leva (vandra) i detta ljus. Gr peir-tatéo = vandra omkring, gå omkring, vandra,
leva. Människorna skall leva och vandra i fullkomlig kärlek. I symbolisk mening
betyder ”ljus” kunskap. I evighetens värld ”...skall alla känna mig, från den minste
bland dem till den störste, säger Herren.” Jer 31:34
Jordens konungar. Uttrycket visar att även i evigheten på den nya jorden kommer att
finnas nationer med deras ledare – konungar.
Kommer med all sin härlighet till den staden. Gr doxa = ära, härlighet, glans, heder,
pris, anseende, strålglans, majestät. En direkt översättning från grekiska grundtexten:
”skall föra härligheten och äran sin in i den”. I evighetens värld kommer även de som
lever utanför staden på den nya och underbara jorden att ha en upphöjd härlighet.
Hela jorden kommer att vara i ett tillstånd av evig fred och harmoni och samlingarna
i det Nya Jerusalem kommer att bli högstidssamlingar av oerhörd glans, fest och
härlighet.
INGA STÄNGDA PORTAR I EVIGHETENS VÄRLD

21:25 och dess portar skall aldrig stängas om dagen – natt blir det inte där.
Och dess portar skall aldrig stängas. Det finns portar men de skall inte stängas om
dagen. Det blir en öppen stad med en öppen relation mellan det naturliga folket och
uppståndelsefolket inne i staden.
Natt blir det inte där. Uttrycket gäller den heliga staden. Men på den nya jorden
kommer det troligen att finnas natt. 1 Mos 8:22
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VAD DYRBART OCH HÄRLIGT ÄR

21:26 Och allt dyrbart och härligt som folken äger skall föras dit.
– Vad kan de komma med som är ”dyrbart och härligt” i förhållande till den
härlighet som uppenbaras för de heliga inne i staden? Finns det saker i den nya
skapelsen, som tillsammans med människornas uppfinningsrikedom och
konstframställning, kan vara av intresse för invånarna inne i staden?
* En sak måste vara mycket dyrbar för folken på jorden och det är deras barn, som
alla är kärleksbarn och evighetsbarn i den nya skapelsen. Liksom Jesus, enligt Mose
lag, vid tolv års ålder fördes in i templet av sina föräldrar för att deltaga i sin första
gudstjänst där, kanske folken på den nya jorden får föra sina barn in i härlighetens
värld i den heliga staden.
ALDRIG SKALL NÅGOT ORENT KOMMA IN DÄR

21:27 Aldrig skall något orent komma in där och inte heller någon som handlar
skändligt eller lögnaktigt, utan bara de som Lammet har skrivna i livets bok.
Versen riktas till läsaren och därmed poängteras åter vikten av att nu i tiden söka
rening från all synd och vinna frälsning i Jesus Kristus för att få sitt namn skrivet i
livets bok. Endast de som har sina namn där – endast de som har sina synder förlåtna
– kan en gång få bo i den heliga staden och få del av dess eviga härlighet.
Utan bara de som Lammet har skrivit i livets bok.
Det står att till och med att änglarna längtar efter att få blicka in i den frälsning som
är beredd åt oss. 1 Pet 1:12. Genom Kristi försoning blir vi tempel åt Gud och den
helige Ande. Den tredje personen i Gudomen skall bo i oss med all sin fullhet i hela
evigheten. Det innebär en ställning i Kristus och upplevelse av Guds fullhet, som
aldrig änglarna kunde uppleva. Rom 13:10
Jesus sade: ”Jag har kommit för att ni ska ha liv, och liv i överflöd.” (1917: ha liv
och ha över nog.) När vi blir frälsta och får mottaga Andens gåva har vi en "underpant"
på vårt himmelska arv. En dag skall vi få hela arvet. Att genom nåden få uppleva
Andens inneboende och uppfyllelse av Guds kärlek i dess fullhet i den eviga världen,
innebär en härlighet som de första människorna, Adam och Eva, inte kände till. De åt
av kunskapens träd istället för att äta av livets träd.
Denna upplevelse av fullkomlig kärlek genom Andens inneboende i oss borgar för
att syndafallet aldrig mer skall upprepas. Människorna på den nya jorden och i det nya
Jerusalem har fått en evig frälsning. De som har sina namn skrivna i livets bok får
uppleva denna eviga härlighet av liv och övernog.
RUTA 97:

JESAJA PROFETERAR OM SJU EVIGA VÄLSIGNELSER:
• Evig nåd. 54:8 • Evigt ljus. 60:19
• Evig glädje 35:10; 51:11; 61:7
• Evig klippa. 25:4 • Evigt namn. 56:5
• Evig frälsning. 45:17 • Evig tid. 59:21

Genom evig nåd blir Herren vårt eviga ljus
som ger oss en evig glädje.
Herren är en evig klippa, som ger oss en evig frälsning
med ett evigt namn till evig tid.
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