Uppenbarelseboken kapitel 22B

SE, JAG KOMMER SNART!
Textkommentarer
SANNINGENS ORD

22:6 Och han sade till mig; ”Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, som är en
Gud för profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart
skall ske.”
Och han sade till mig. Den 52:a rösten i Uppenbarelseboken. Det är oklart vem det är
som talar. Det finns flera uppfattningar:
• Att en av de sju änglarna med vredesskålarna, som visade Johannes både skökan
och bruden, fortsätter att tala. Upp 17:1; 19:10; 21:9; 22:1, 8
• Att det är Jesus själv som nu talar eftersom det i nästföljande vers finns ett budskap
från Jesus i jag-form. Upp 22:7
• Att eftersom vi nu kommit till avslutningen av Uppenbarelseboken, samma ängel
som från början förmedlade budskapet från Jesus till Johannes nu tar vid och förmedlar
avslutningen. Upp 1:1
Dessa ord är trovärdiga och sanna. För tredje gången betonas att de uppenbarelser
och de budskap som Johannes fått är trovärdiga och sanna. Upp 19:9; 21:5; 22:6
Orden är riktade till läsaren och mot bakgrunden att det vid tiden för Johannes Uppenbarelse ännu inte fanns någon faställd kanon av Bibeln samt att det fanns en hel del
mer eller mindre fantastiska skildringar av det kommande gudsriket. Inte minst i dåtida judisk litteratur fanns det mycket spekulationer om ett tusenårigt fridsrike.
Genom att för tredje gången betona att detta budskap var trovärdigt och sant,
fastslås för läsaren att detta ej var några mänskliga fantasier, utan ett budskap direkt
från Gud genom sin ängel och sin tjänare Johannes.
Herren, som är en Gud för profeternas andar. Utsagan förmedlar att samme Gud som
inspirerade GT:s såväl som NT:s profeter att skriva ned budskap från Gud också inspirerade Guds tjänare Johannes att skriva U-boken, vars innehåll har en total samstämmighet med alla övriga profetior i Bibeln.
Har sänt sin ängel. Ordet ängel (änglar) nummer 52 i "änglarnas bok". Samma uttryck
finns i Upp 1:1. Ängel betyder även budbärare och det finns de som menar att ängeln
var Kristus själv. Det står nämligen att han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes
veta det. Johannes var Kristi tjänare och inte en ängels.
Teorin motsägs av att det i Upp 2:16 står att Jesus har sänt sin ängel (till dem) för
att vittna om detta i församlingarna. Jesus kan inte på samma gång vara den ängeln
och ha sänt den. Eller var det fråga om en annan ängel som blev sänd till
församlingarna? Eller var den ängeln budbäraren Johannes själv?
För att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Åter samma uttryck som i 1:1.
Bokens prolog och epilog har många likheter och därmed sluts cirkeln för Uppenbarelsen.
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Budskapet var: • En sann uppenbarelse från Jesus Kristus
• örmedlad av en ängel • ör att visa sina tjänare • Vad som snart skall ske
SE, JAG KOMMER SNART

22:7 ”Se, jag kommer snart. Salig den som tar vara på profetians ord i denna bok.”
Se, jag kommer snart. Den 53:e rösten. Gr tachú = snabb, snar, snart, strax, fort. Flera
översättningar har översatt tachú med hastigt, snabbt. Jesus talar i jag-form och han
ger nu sin egen sluthälsning till sitt folk. Uppenbarelseboken både börjar och slutar
med budskapet om Kristi tillkommelse som är huvudtemat i boken, 1:7; 3:11; 22:7,
12 1
Salig den som tar vara på profetians ord i denna bok. Gr teréo = ta vara på, bevara,
bibehålla, förvara. Detta är den sjätte saligheten i U-boken. Den som tar vara på budskapet har löfte om en särskild välsignelse. Det är inte ett onödigt tidsfördriv eller
bortkastad tid att studera Bibelns sista bok. Det finns inte någon annan bok i Bibeln
som vi blir så anmodade att studera och ta vara på som just denna.
JOHANNES VITTNADE OM VAD HAN HÖRT OCH SETT

22:8 Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett
det, föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig.
Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Aposteln Johannes hade som en av
Jesu mest förtrogna lärjungar en högt aktad ställning i den unga kristenheten. Johannes var en av de ledande apostlarna, först i den stora Jerusalem-församlingen och
senare i Efesos-församlingen och blev såsom den siste överlevande av alla Jesu
lärjungar till slut en legendarisk person. Att han så säkert vittnade om att han både sett
och hört vad han skrev om i Uppenbarelseboken bidrog starkt till att – trots att den var
svårtolkad – den dock blev väl mottagen i församlingarna. Den blev en av de mest
spridda och lästa bibelböckerna i de första århundraderna och skänkte mycken tröst
och uppmuntran under de svåra förföljelsetider som mötte de första kristna.
Och när jag hade hört det och sett det. Johannes hade fått se oerhörda saker både av
kommande katastofer och vedermöda, men även mycket otroliga och underbara ting.
Han hade fått blicka långt in i framtiden och se Guds rikes seger och den tillkommande världens härlighet. Nu hade uppenbarelsen kommit till sitt slut och Johannes
uppdrag var nu att få ut budskapet till församlingarna.
Föll jag ner. Johannes föll förmodligen raklång ner på marken på österländskt vis. En
sådan handling kan visa såväl stor tacksamhet som en akt av tillbedjan.
För att tillbe ängeln som hade visat det för mig. Ängel nummer 52. Tillbe: Gr proskunéo = kyssa till, kyssa mot, visa vördnad, tillbe, dyrka, ägna sin hyllning. Samma
ord i grekiskan har flera nyanser i betydelsen att visa vördnad, att dyrka eller tillbe.
Samma grekiska ord användes för budet ”Herren din Gud, skall du tillbedja, (gr proskunéo) och honom allena skall du tjäna.” Matt 4:10
– Johannes var uppfostrad i judendomen, som var strängt monoteistisk. Jesus
förkunnade att ”Hör, Israel, Herren din Gud är en”, är det högsta budet. Efterhand
förstod lärjungarna att deras Messias, Kristus, var Gud av evighet liksom Fadern.
Jesus sade att Fadern och han var ett. Av Jesu undervisning om Hjälparen, den helige
Ande, fick de insikt i att även Anden var en gudomspersonlighet, ett med Fadern, även
kallad Faderns Ande och Kristi Ande. Jesus gav dem befallningen att de skulle döpa i
1

Ämne 1: Kristi återkomst - Se, han kommer, inledning s24
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Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Efter Kristi uppståndelse tillbad
lärjungarna Jesus som Gud. Jesus motsade inte Tomas när han föll ned och sade ”Min
Herre och min Gud!”. Läran om att Gudomen bestod av tre personer, som var föremål
för tillbedjan, hade efterhand klarnat för dem.
Men härifrån var steget långt till att tillbe en ängel. Det finns flera förklaringar till
att Johannes för andra gången kunde göra detta svåra avsteg från en monoteistisk tro:
• Att Johannes aldrig menade att tillbe ängeln utan endast visa ängeln tacksamhet
eller vördnad, vilket det grekiska ordet även kan betyda. Invändingen till den
förklaringen är att även om han själv skrivit ordet ”pros-kunéo” i betydelsen att hysa
vördnad, så blev han tillrättavisad av ängeln, som säger att Gud ska du tillbe. Eller
menade ängeln att Johannes inte ens skulle visa vördnad till andra himmelska väsen
än för Gud själv?
• Att Johannes trodde att ängeln var Kristus i en ängels skepnad. Ängeln måste ha
varit strålande och visat en enorm förmåga och insikt. Anledningen kunde vara att
Jesus strax innan talat i jag-form, och att Johannes blev på något sätt överväldigad och
osäker på vem som var vem.
• Att han misstog ängeln för att vara den helige Ande i en ängels skepnad. Ängeln
hade givit honom fantastiska uppenbarelser. Den helige Ande kallas även för uppenbarelsens Ande.2 Ef 1:17, SFB. Se kommentar till 19:10 om ängladyrkan.
ALLA DE SOM TAR VARA PÅ ORDEN I DENNA BOK

22:9 Men han sade till mig: ”Nej, inte så. Jag är Guds tjänare liksom du och dina
bröder profeterna och alla de som tar vara på orden i denna bok. Gud skall du tillbe.”
Men han sade till mig: "Nej inte så." Den 54:e rösten. Johannes blev tillrättavisad.
Det var nödvändigt för ängeln att förklara vem han var för att taga Johannes ur villfarelsen att denna strålande person var en av gudomspersonerna.
Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder profeterna. KJV har följande översättning: "Jag är din medtjänare, och en av dina bröder profeterna, och av dem som
tar vara på utsagorna i denna bok." Den översättningen har medfört att en del uttolkare menar att ängeln var en återlöst människa och medbroder till Johannes.
Gud skall du tillbe. Det är det första av de tio budorden och det gäller både på jorden
och i himlen. Ängladyrkan är strängt förbjuden. Kol 2:18. Johannes kunde ju undvikit
att skriva om sin fadäs. Men händelsen innebär en varning och en betydelsefull lärdom för oss svaga människor, så att vi inte faller för att tillbedja alla de strålande väsen
som vi får möta när vi kommer till himlen.
HEMLIGHÅLL INTE ORDEN I DESSA PROFETIOR

22:10 Och han sade till mig: ”Försegla inte orden i denna boks profetior, ty stunden
är nära.”
Och han sade till mig. Den 55:e rösten. Det är oklart om det är ängeln som fortsätter att
tala, eller om det är Kristus som fortsätter sin avskedshälsning.
Försegla inte orden i denna boks profetior. Gr sphragízo = försegla, teckna med
insegel, stämpla, utmärka. Det enda budskap som Johannes ej fick avslöja var de sju
åskornas budskap. Upp 10:4
– Uppenbarelseboken innehåller följande stora epoker och händelser som fullföljes
i kronologisk ordning:
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RUTA 100:

HÄNDELSER OCH EPOKER I KRONOLIGISK ORDNING

• Församlingens epok. Bruden kallas ut ur världen
• Kristi tillkommelse i skyn. Bruden hämtas hem
• Vedermödans och vredens tid
• Kristi återkomst till jorden med sin brud
• Kristi tusenåriga fridsrike på jorden
• Den yttersta domen
• Evigheten
Ty stunden är nära. Gr kairós = tid, tidpunkt, anledning, tillfälle. I uttrycket ligger
innebörden att dessa händelser börjar omedelbart. Det skulle kunna översättas med att
anledningen (att föra ut budskapet) är för handen. Johannes skulle därför inte dröja
med att sända ut budskapet till de sju församlingarna vilkas utveckling var en del av
skeendet fram till fulländningen.
DEN HELIGE SKA FORTSÄTTA ATT HELGA SIG

22:11 ”Den som gör orätt skall fortsätta att göra orätt och den som är oren fortsätta
att orena sig, och den rättfärdige skall fortsätta att leva rättfärdigt och den helige att
helga sig.”
”Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall öva
sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall
förstå det." Dan 12:10
Daniel profeterade om hur det skall bli i ändens tid. Ingen ogudaktig kommer att
förstå vad han profeterat om, men de förståndiga, de som är renade och luttrade, skall
förstå det. Världen mognar till skörd, till dom för de ogudaktiga och till frälsning för
dem som helgar sig. Gudlösheten och våldet tilltar precis som på Noas tid då floden
kom och tog bort dem allesammans. Men de förstod ingenting trots den rättfärdige
Noas predikan. Så skall det också ske vid Människosonens tillkommelse.
Som det var på Sodoms och Gomorras tid då synden, perversiteten och våldet tog
överhanden så kommer det att vara i ändens tid. Luk 17:26-30. De som valt den breda
vägen som leder till fördärvet kommer att bli allt ogudaktigare och råare, medan de
som valt den smala vägen kommer att fortsätta att rena och helga sig. Det blir en
alltmer tydlig separering av trons och otrons folk. Varje människa kommer till en
brytpunkt i sitt liv där hon själv avgör vilken väg hon skall välja.
JESUS KOMMER MED LÖN ÅT SINA TROGNA EFTER DERAS GÄRNINGAR

22:12 Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans
gärningar.
Se, jag kommer snart. Jeus röst – den 56:e rösten i U-boken. För tredje gången
upprepar Jesus budskapet om sin tillkommelse. 3:11; 22:7, 12
Och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Gr misthós = lön,
avlöning, belöning, vedergällning, straff. Inför det väldiga, att få förvandlas till Kristi
likhet och få del av Guds härlighet, är det säkert ingen som tycker sig vara berättigad
att få någon lön i förhållande till de gärningar vi utfört på jorden. Vi tycker nog alla, att
vi inte gjort något som skulle vara värt att belönas. Det lilla vi kan ha gjort för Herren
har varit vår plikt att göra. Vi tycker att det är mer än nog att vi får alla våra synder,
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felsteg och försumligheter förlåtna och får vara med i den frälsta skaran.
Men när Herren säger att han har med sig lön, så är det inget tomt ord. Det är lön han
kommer med och inte bestraffning. Det är framförallt ”trons gärningar” som kommer
att belönas. Att stå fast i tron på Jesus i en syndig och ofta hånfull omgivning är en av
de gärningar som kommer att belönas.
”Herren sade: Frukta inte, Abram, jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”
1 Mos 15:1. – Abraham har blivit kallad de troendes fader (inte trons fader, ty det är
Jesus. Hebr 12:2.). Han stod fast i sin tro på Gud trots många motgångar, lång väntan på
löftessonen och många besvikelser i livet. Abraham var inte fullkomlig. Han hade
många svagheter och gjorde även det stora felsteget med Hagar. Men i tron på en Gud,
som till och med var mäktig att uppväcka döda, stod han fast och därför lovade Gud
honom att hans lön skulle bli mycket stor.
”Ja, Herren, Herren kommer med väldighet, och hans arm visar sin makt. Se, han
har med sig sin lön, och hans segerbyte går framför honom.” Jes 40:10; 62:11
De frälsta är Kristi segerbyte från jorden. Han skall föra dem fram inför Fadern
”...heliga och fläckfria och oförvitliga, om ni håller fast vid er tro...” Kol 1:22, 23
Är inte lönen, som Jesus har med sig när han kommer för att hämta sin brud, den
rättfärdighetsklädnad som vi får ikläda oss? Detta otroligt underbara är att vi får del av
hans helighet och härlighet och i ett nu förvandlas till strålande evighetsvarelser.
JESUS ÄR A OCH O, DEN FÖRSTE OCH DEN SISTE, BÖRJAN OCH SLUTET

22:13 Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet. (1917: begynnelsen
och änden). Jes 44:6; 48:12; Upp 1:8,17; 21:6. Jesus fortsätter att tala. Samma epitet
som tillskrivs Fadern, Upp 21:6, tillskrivs även Kristus.2
• Liksom Fadern är A och O, den förste och den siste, början och slutet, så är också
Jesus Kristus det. Upp 1:8,17; 21:6; Hebr 13:8. Tydligare kan inte Kristi gudom
uttryckas. Dessa epitet tillskrivs endast den ende sanne Guden i evighet. "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
• Liksom Fadern är den Allsmäktige (B2000: Allhärskaren) så är också Jesus Kristus
det. Upp 1:8; 4:8. Genom det fullbordade försoningsverket på Golgata hade Jesus inte
enbart all makt över skapelsen, utan han fick även makt att frälsa alla dem som kom till
tro på honom. ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” Matt 28:18
• Liksom Fadern är konungarnas Konung och herrarnas Herre, så är också Jesus
Kristus det. 1 Tim 6:15-16; Upp 17:14.
* Att Jesus Kristus är evig Gud och fullkomligt ett med Fadern utesluter inte att
deras inbördes ställning till varandra är olika, beroende på att de tre gudomspersonerna
har olika funktioner i utövandet av sin allmakt.
Följande bibeluttryck visar på detta:
• ”Ingen har någonsin sett Gud. Den ende Sonen, själv Gud och alltid nära Fadern,
han har förklarat honom för oss.” Joh 1:18
• Jesus sade: ”Jag och Fadern är ett.” Joh 10:30
• ”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.” Fil 2:6,7.
• ”Men när allt har lagts under honom (Kristus), skall Sonen själv underordna sig
den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.” 1 Kor 15:283
2
3
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Ruta 95: Alfa och Omega – början och slutet, kap 21A s468
Ruta 12: Sjutton titlar på Kristus i U-boken, kap 1A s40

RÄTT ATT ÄTA AV LIVETS TRÄD OCH GÅ IN I STADEN GENOM DESS PORTAR

22:14 Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och
få gå in i staden genom dess portar.
Saliga. Den sjunde och sista "saligheten" i U-boken.
De som tvättar sin kläder rena. Meningen är en metafor på frälsningen genom tron på
Jesus. Det är ett budskap riktat till läsarna att söka hjärtats rening och frälsning i
Kristus för att få del av det eviga livets välsignelser.
Vår egen rättfärdighet framställs som en fläckad klädnad. Människan kan inte
genom aldrig så många "goda gärningar" taga bort eller försona en enda av sina synder.
Endast genom tron på Kristi ställföreträdande försoning på korset upplever vi rening
från synden, frid med Gud och det eviga livets gåva. ”De har tvättat sin kläder rena
och gjort dem vita i Lammets blod.” Upp 7:14
Enligt detta bibelcitat är det "Lammets blod" som är reningsmedlet för synden.
Verbet "tvättat" är i den grekiska grundtexten i Upp 7:14 en "aorist", en verbform som
ej finns i svenskan men som säger att de är rena men att reningen har skett tidigare och
är avslutad. De står nu bärgade och fullkomligt rena i den himmelska världen. Men i
22:14 står "tvättar" i presens, alltså en pågående handling som visar att vi behöver
ständig rening så länge vi finns i den här världen. 1 Joh 1:7
De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Bibeln
börjar med ett paradis, Edens lustgård, som mänskligheten förlorade genom syndafallet. Bibeln slutar med att de frälsta människorna återfår det förlorade paradiset. De
skall åter få tillgång till livets träd, och porten till "Edens lustgård", som spärrades av
kerubernas svärd, är nu åter öppnad. Det ursprungliga, men förlorade paradiset har
genom Kristus ersatts av ett nytt och ännu underbarare paradis:
RUTA 101: DET GAMLA FÖRLORADE PARADISET

• Det var förbjudet att äta av kunskapens träd på gott och ont.
• Efter syndafallet blev det även förbjudet att äta av livets träd.
• De första människorna blev utdrivna från Paradiset.
• Vägen tillbaka till Paradiset spärrades av de ljungande kerubernas svärd.
• De måste leva ett liv under förbannelse.
• De förlorade Guds härlighet och fick en köttslig och syndig natur.
• De kom under Satans och dödens välde.
RUTA 102:

DET NYA OCH ÅTERUPPRÄTTADE PARADISET

• De får rätt att gå in genom portarna.
• De får tillgång till livets träd.
• De får rätt att leva i det Nya Jerusalem
– en ljuvlig lustgård och en skön stad.
• Där finns inte något träd som de ej får äta utav.
• Där finns ingen förbannelse.
• De får i evighet leva i Guds härlighet och är befriade
från den fallna och syndiga naturen.
• Där finns ingen sjukdom eller död.
• De får leva för evigt, ett liv fullt av kunskap,
skönhet och fullkomlig tillfredsställelse.
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DE SOM ÄR UTANFÖR

22:15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna
och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den.
Men utanför är. De som är "utanför" kan ej gälla för folken på den nya jorden som
lever utanför det Nya Jerusalem, ty det kommer då inte att finnas människor som lever
i synd. Den nya jorden kommer att vara en plats ”där rättfärdighet bor”. 2 Pet 3:13
Budskapet riktar sig till läsaren för att han ska bli varnad och varna alla dem som
lever ett ogudaktigt liv. Om de ej gör bättring och tar emot Guds nåd till rening från
synden kommer de att vara utanför det nya Jerusalem och dess välsignelser. Deras
plats blir då eldsjön som är den andra döden enligt 21:8
Hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna. Hundarna är en metafor på vantrogna och liderliga människor och är den manliga motsatsen till en sköka.
5 Mos 23:18 (homosexuella), Matt 7:6; Fil 3:2; 2 Pet 2:22
Och avgudadyrkarna och alla som älska lögnen. Om man inte skiljer på att älska
lögnen och leva i lögnen, så blir det en lista på sex "dödssynder":
RUTA 103:

SEX DÖDSSYNDER

• Hundar. Pervers livsföring – homosexualitet
• Trollkarlar. Besmittad av orena andar
• Horkarlar. Lever i otukt och äktenskapsbrott
• Mördare
• Avgudadyrkare. Andedyrkare
• Älskar lögnen och lever i den
JESUS – SKAPAREN OCH DEN STRÅLANDE MORGONSTJÄRNAN

22:16 Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna.
Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.
Jag, Jesus. Gr ego = jag. Med betoningen på jag i satsens början framhålles tydligt att
det är Jesus själv som talar och fortsätter sin avskedshälsning till sitt folk i den bok
som bildar hela Bibelns avslutning.
Har sänt sin ängel. Den 53:e ängeln. Jesus bekräftar att det är han som sände ängeln
att visa Johannes uppenbarelserna och att tala å hans vägnar och med hans auktoritet.
Till er för att vittna om detta i församlingarna. Pluralformen "er" visar att budskapet inte var ämnat enbart för Johannes utan för alla i församlingarna. Uppenbarelsebokens budskap är viktigt för hela församlingens epok. Därför är Herren angelägen att budskapet skall komma ut till församlingarna. Detta borde göra det viktigt
för oss att studera dess innehåll.
Ordet församling har inte nämnts i hela U-boken sedan sista sändebrevet, 3:21,
men förekommer nu åter i Jesu sluthälsning till församlingarna. Detta säger oss att
vedermödans och vredens tid, som beskrivs där emellan i kapitlen 4-19, inte gäller
församlingen. Mycket tyder på att församlingen rycks upp före vedermödan, som är
den sjuårsperiod som även kallas Daniels 70:e årsvecka och vars senare del kallas
Jakobs nöd. Den perioden handlar inte om församlingen, utan om laglöshetens och
Antikrists tid, samt om Israel som då åter är ett Guds redskap i världen.
Jag är skottet från Davids rot och hans ättling. Flera översättningar skiljer sig från
de svenska. KJV, AMPL, NASB med flera andra översättningar har "roten" istället för
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Den strålande morgonstjärnan
– skottet från Davids rot – konungarnas Konung under Milleniet
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"skottet": (Eng ”I am the root and the offspring of David” = ”Jag är roten och ättlingen till David.”) I den grekiska grundtexten finns ett och (gr kai) mellan rot och
ättling. Med några få symboliska bilder säger Jesus här flera väsentliga saker om sig
själv.

JESUS SOM SKAPAREN OCH ALLTINGS URSPRUNG – ROT
Davids rot. Uttrycket Davids rot visar att Jesus inte enbart är kommen av Davids
ätt, utan han är själva ursprunget till David såväl som till hela skapelsen. Men han är
också upprinnelsen till alla profetiorna om David och hela frälsningsplanen.
• Jesus är orsaken (origin, author) till Guds skapelse. Upp 3:14
• Jesus är ursprunget till Guds frälsningsplan och profetiorna därom. 1 Mos 3:15
• Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Hebr 12:2

JESUS SOM MÄNNISKOSONEN OCH VÅR REPRESENTANT I FÖRSONINGEN
Davids ättling. ”Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en
telning från dess rötter skall bära frukt.” Jes 11 :1. ”Och det skall ske på den tiden att
hednafolken skall söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken,
och hans boning skall vara idel härlighet.” Jes 11:10
Dessa profetior talar om Kristi människoblivande. Han skulle födas i Juda stam och
komma av Davids släkt, vars stamfader hette Isai. På grund av Davids söners synder
blev Davids ättlingar för lång tid ”avhuggna” från tronplatsen i Israel. Men profetiorna
säger att ”ett skott skall skjuta upp” och ”en telning” från Davids släkt skall bära frukt.
Jesu människoblivande är en av grundstenarna till vår frälsning. Genom att Jesus blev
en fullkomlig människa blev han vår representant och ställföreträdare i försoningen
för våra synder. Det var människan som hade syndat och en människa måste sona för
synden.
”Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad
jord.” Jes 53:2. – Jesus kallades i sina förnedrings dagar för en ringa telning. Han var
då avklädd sin gudomshärlighet och gjord ringare än änglarna. Hebr 2:7. Han blev i
sitt jordelivs dagar inget stort "politiskt träd" med stor politisk makt och myndighet.
Men när Jesus kommer åter skall han komma såsom konungarnas Konung och herrarnas
Herre. Då skall han stå som ett baner för folken och hans boning skall vara idel härlighet.
Han skall då regera över hela jorden på sin jordiske fader Davids tron, vars ättling han
är genom sitt människoblivande.
JESUS SOM GUDS SON, GUDS REPRESENTANT I FÖRSONINGEN
KONUNGARNAS KONUNG OCH FRAMTIDENS HOPP

Den strålande morgonstjärnan. Det namnet symboliserar Kristi gudom. Han var både
fullkomlig människa och sann Gud i en och samma person. Som Guds Son representerar Jesus även Gud i försoningen. En medlare måste representera båda parter, både Gud
och människan. Jesus strålar som en morgonstjärna i det andliga mörkret på jorden.
”Ty i honom (Jesus) har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit
sin boning.” Kol 2:9. ”...för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi
ansikte skall sprida sitt ljus.” 2 Kor 4:6
”Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen
och som bär upp allt med kraften av sitt ord, har renat oss från synden och sitter på
Majestätets högra sida i höjden.” Hebr 1:3
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JESUS ÄR FRAMTIDENS HOPP
När vi ser morgonstjärnan, planeten Venus, lysa klart i tidig morgontimma, då vet
vi att förhoppningsvis en ny vacker dag har börjat gry. I andligt avseende är Kristus
framtidens hopp. Hans evangelium lyser redan med ett klart och genomträngande
sken över hela jorden. Jesusnamnet och löftena om frälsning bringar ljus och hopp
överallt där de får lysa in i mörkret. Mitt i hatet och våldet, mitt i oro och ångest,
ensamhet och förtvivlan lyser en klar och strålande morgonstjärna – Jesus Kristus.
DEN SOM KOMMER FÅR DRICKA AV LIVETS VATTEN FÖR INTET

22:17 Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga:”Kom!”
Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.
Och Anden. Den helige Ande omnämnes på tolv ställen i Uppenbarelseboken:
• Den helige Ande förekommer tre gånger under den symboliska beteckningen
”Guds sju Andar”, som är ett uttryck för Andens fullhet. Upp 1:4; 3:1; 4:5
• Uttrycket ”hör vad Anden säger till församlingarna” förekommer sju gånger i
avslutningen till de sju församlingsbreven. Upp 2:7,11,17,29; 3:6,13, 22
• Anden omnämnes vidare i följande två texter: ”Skriv: saliga de döda som härefter
dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar
följer med dem.” Upp 14:13. Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Upp 22:17
Anden är inte en opersonlig kraft. Av dessa citat framgår tydligt att Anden är en
person, den tredje personen i gudomen, som talar och aktivt medverkar i allt det
gudomliga som sker. Den helige Andes stora verksamhet på jorden är att överbevisa
världen om synd, rättfärdighet och dom samt att hjälpa och trösta de kristna. Joh
16:7,8. De kristna får den helige Andes gåva vid pånyttfödelsen. Apg 2:38. Vår ande
blir efter reningen genom Kristi försoning ett tempel åt Anden. Han bor såväl hos de
enskilda kristna som i Guds församling i dess helhet. l Kor 3:16; Ef 1:234
Och bruden. Bruden är alla de heliga i både gamla och nya förbundets tid, av både
församlingen och av dem som blev frälsta före Kristi människoblivande. Bruden består därför i nuet av alla dem som redan är bärgade i Paradisets värld i himlen tillsammans med den kämpande församlingen på jorden. Det blir först när Jesus kommer i
skyn som hela brudeskaran förenas och får del av uppståndelsens härlighet. 6
• Bruden representeras av de 24 äldste inför tronen med 12 representanter för GT
och 12 för NT. Upp 4:44
• Bruden göres redo för Lammets bröllop. Upp 19:7, 8
• Bruden symboliseras av det nya Jerusalem som har tolv grundstenar med namnen
på Lammets 12 apostlar och tolv portar med namnen på Israels 12 stammar. Upp 21:914
Säger: "Kom!" Fortsättning av Jesu avslutningstal, den 57:e rösten. Anden och
bruden är förenade. Anden bor i bruden och bruden följer Andens ledning. Tillsammans har de ett gemensamt budskap. Vem kallelsen "kom" är riktad till, tolkas på flera
sätt:
• Att kallelsen är riktad till Kristus med innebörden: ”Kom snart, Herre Jesus, och
förhärliga din brud.” Denna tolkning stämmer överens med Jesu eget upprepade
budskap om sin snara tillkommelse och med slutorden av Johannes: ”Amen, kom,
Herre Jesus.”
4

Ämne 35: Vilka är de 24 äldste? kap 4 s158
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• Att det är riktat till den kämpande församlingen på jorden som är en del av
brudeskaran och väntar och längtar efter Kristi tillkommelse, som skall befria dem från
alla jordens strider och nöd.
Men även den bärgade delen av brudeskaran i Paradiset väntar och längtar efter
Kristi kommande för att hämta sin brud, ty då ska de få förenas med sina jordiska
kroppar som då uppstår i härlighet och få följa med Kristus in i själva himlen. ”Ty... då
skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall de som är kvar i livet (på
jorden) förvandlas och föras bort bland molnen för att möta Herren i rymden. Och
sedan skall vi alltid vara hos Kristus.” 1 Thess 4:16-17
• Att kallelsen är riktad till världens barn att komma och ta emot frälsningen i
Kristus Jesus. Denna tolkning stämmer med det fortsatta budskapet i samma vers att
komma och ta livets vatten för intet.
Och den som hör det skall säga: ’Kom!’ Uttrycket den som hör det ger föreställningen att det är många som hör budskapet. Om budskapet att komma var riktat till
Kristus, skulle man vänta att svaret skulle vara: ”Ja, jag kommer snart!” Men svaret
blev ett annat "kom" och det är tänkbart att det kunde vara i betydelsen: ”Ja, kom till
mig, min Faders välsignade.”
Om kallelsen gäller världens barn, så får deras "kom" tolkas som, att när de själva
tagit emot kallelsen, de för budskapet vidare till andra och säger "kom" till världens
barn för att de skall bli frälsta. Evangelii-budskapets "kom" har gått fram som i ett
stafettlopp och en budkavel i världen alltsedan församlingen bildades för att alla
skulle få del av kallelsen.
Och den som törstar skall komma. Längtan och behov efter Gud och hans frid är en
förutsättning för en människa att söka hans nåd till frälsning. Gudsbehovet framställes
ofta bildlikt i Bibeln som en törst efter vatten och hunger efter bröd.
”Upp, alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har,
kom hit och hämta säd och ät... Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom,
medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina
tankar och vända om till Heren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår
Gud, ty han skall skänka mycken förlåtelse.” Jes 55:1,6-7. ”Saliga de som hungrar
och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.” Matt 5:6
Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra,
och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.” Joh 6:35
Jesus ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur
hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Joh 7:37-38.
Varför är människor så olika? Varför söker en del Gud och andra inte? Varför har en
del behov av Gud och andra inte? De allra flesta människor vandrar i ett andligt
mörker. Men Guds Ande verkar i världen och där ljuset får komma in genom evangelium
börjar Anden att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom. Genom evangelium drager
Fadern människor till Kristi kors. Men det är inte alla människor som låter sig dragas,
inte alla människor låter sig överbevisas av Guds Ande. Men saliga är de som låter sig
överbevisas om sanningen genom Guds Ande och låter sig dragas. Jer 20:7
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall
jag inte visa bort.” Joh 6:35, 37
”Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag
skall låta honom uppstå på den sista dagen.” Joh 6:44
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Och den som vill. Frälsningen är en gåva och helt frivillig. Herren tvingar ingen in i
Guds rike, men han kallar och manar med en bevekande röst såsom när en herde kallar
på sina vilsegångna får. Genom många olika händelser i en människas liv kallar Gud
henne till det nya livet i Guds gemenskap.
Skall fritt få dricka av livets vatten. Vår frälsning kostade livet för vår Frälsare. Men
för oss kostar den ingenting. Det är ett erbjudande av nåd därför att Gud älskar oss och
vill oss väl.
”Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.” Upp 22:17, SFB. Uppenbarelseboken och hela Bibeln avslutas med en Guds mäktiga kallelse att komma och ta
emot livets vatten fritt och för intet – att komma och ta emot frälsningen i Jesus
Kristus. Livets vatten finns endast hos honom. Kristus har betalat priset för vår frälsning med sitt eget dyra blod och vi får det eviga livet som en gåva.

TRE ÄR DE SOM VITTNAR
”Ty tre är de som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga.”
• Anden vittnar inom oss att vi är Guds barn.
• Vattnet symboliserar Ordet och vattendopet och är ett vittnesbörd inför
människorna i världen.
• Blodet är vittnesbördet inför Gud om att försoningen är bringad för människans
synder. 1 Joh 5:7-8

TRE ÄR DE SOM KALLAR
• Anden kallar "kom" och bevisar vad som är sant. Joh 16:8
• Bruden, Guds församling, kallar "kom" genom att ge världen evangelium.
• Ordet kallar "kom". Guds ord och löften är ett mäktigt vittnesbörd om det eviga
livet. Kallelsen genom Ordet finns så länge vi finns kvar i livet.
VARNING FÖR ATT LÄGGA NÅGOT TILL DENNA PROFETIAS ORD

22:18 Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon
tillfogar något, skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok.
Jag vittnar. Det är samma jag som i vers 16. Kristus fortsätter att tala och framför en
allvarlig varning till dem som är frestade att manipulera Guds ord. Varningen är både
berättigad och nödvändig, ty vad som beskrivs i U-boken är både ovanligt och svårtolkat, vilket kan föranleda att mindre nogräknade personer tycker att de kan taga bort
vissa delar eller lägga till sina egna tankar för att det ska passa de egna teorierna. Det
är viktigt att inte vara dogmatisk och självsäker vid tolkningen av U-boken.
För var och en som hör. Varningen riktas inte enbart till dem som kopierar bibelböckerna och till dem som översätter Bibeln till andra språk. Varningen är riktad till
alla som hör dess budskap.
Profetians ord i denna bok. Uppenbarelseboken är kallad för en profetia helt jämställd med alla de andra profetiska böckerna. Innehållet är inte något som Johannes
fantiserade ihop och inte ett slags drömsyn som han hade fått på ålderns höst. Boken
sägs uttryckligen vara en profetisk bok med ett viktigt budskap från Gud till hela
mänskligheten.
Det "profetiska ordet" i Uppenbarelseboken stämmer helt överens med alla de
tidigare profetiorna i hela Bibeln. I den ser vi en utveckling och en avslutning av det
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profetiska ordet. De många kända profetiorna i Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Sakarja
med flera får sin fulländning och förklaring i denna Bibelns sista bok. Jesu profetiska
tal om ändens tid och apostlarnas undervisning därom får sitt komplement och sin
detaljbeskrivning i Uppenbarelseboken.
Varningen gäller i första hand profetians ord i denna bok. Men samma varning är
berättigad och finns uttalad för hela Bibeln, som även i sin helhet kallas "det profetiska
ordet". 2 Petr 1:19. ”Herren talade genom Mose: Allt vad jag befaller er, det skall ni
hålla och göra. Du skall inte lägga något därtill och inte dra något därifrån.” 5 Mos
12:32
Om någon tillfogar något. Gr epi-títhemi = lägga på, sätta på, tillägga, tillfoga, förse
med, angripa. Guds ord får inte behandlas efter eget gottfinnande. Den som gör ändringar av grundtextens betydelse för att det skall passa hans egna idéer visar därmed
att han förnekar och förvanskar Guds ord.
Varningen betyder inte att vi inte får ingående studera grundtexten, dess betydelse
och söka oss fram till den rätta tolkningen. Det är tvärtom oss anbefallt att vara flitiga
med att studera Guds ord för att komma till en full förståndsvisshets hela rikedom. Kol
1:9; 2:2; 1 Tim 4:16; 2 Tim 3:16.
Det är avvikelserna som det varnas för. Att lägga saker till grundtexten vid kopiering
eller översättning som vilseleder läsaren är strängt förbjudet. Att föra in läror och
tolkningar som är främmande för grundtexten och som gör att människor får en felaktig
föreställning om vad Guds ord verkligen säger är tillägg som Jesus varnar för.
Skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok.
• Om någon förvanskar Guds ord är den personen inte redo vid Kristi tillkommelse i
skyn. Det första och kanske i sig det lindrigaste straffet blir då att få genomleva
vedermödan och vredens tid på jorden, vars plågor är noga beskrivna i U-boken. Om
den människan under den tiden gör bättring från sitt övermod och från sitt vilseledande
av andra, kan hon få förlåtelse och bli frälst såsom genom eld. 1 Kor 3:11-15. Hon får
då tillhöra den skara som kommer ut ur den stora vedermödan och har tvagit sina
kläder och gjort dem vita i Lammets blod.
• Om personen håller fast vid sina villfarelser och angriper Guds ord, hånar och bespottar
det profetiska ordet så finns det ingen möjlighet för henne till frälsning och hon får
möta Gud vid den yttersta domen där hennes straff blir att förvisas till eldsjön, som är
den andra döden. Eftersom hon har vetat sin Herres vilja genom att ta del av
Uppenbarelsebokens budskap, som hon medvetet har förvanskat och därmed gjort
vad ont var, blir hon straffad med "många slag"– med de lidanden som står om i denna
bok.
Några exempel på tillägg i Jehovas vittnens lära
• Att Kristus kom tillbaka till jorden 1914.
• Att de 144 tusen utgöres av en elitskara av Jehovas vittnen.
• Att endast de som följer Jehovas vittnes lära kommer att befolka tusenårsriket och
den nya jorden. Övriga människor kommer att förintas. 7
VARNING FÖR ATT TA BORT NÅGOT FRÅN DENNA PROFETIAS ORD

22:19 Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior, skall Gud
ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna
bok.
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Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior. Gr: aph-airéo
= ta bort, avskaffa, hugga av. Det är lika allvarligt att taga bort en del eller delar av det
profetiska ordet som att lägga till saker. Det finns somliga som gör väldiga
förvanskningar och vilda fantasier av budskapen i U-boken, men kanske det allra
vanligaste är att "taga bort profetian" genom förnekelse av dess innehåll.
I liberala och nyteologiska kretsar liksom inom flera så kallade villoläror, har
förnekelseteologin länge varit på modet. Att förneka och negligera det profetiska
ordet är detsamma som att taga bort delar av dess budskap. Om man dessutom förkunnar
sin förnekelse för andra blir man orsak till en andlig förförelse som leder människor
bort från sanningen.
Skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står
om i denna bok. Det står om det Israel som vandrade i öknen att det var för deras otros
skull, som de ej kom in i löfteslandet. Genom förnekelse och otro utestänger människan sig själv från att få sin del av livets träd och den heliga staden. Frälsningen är av
nåd genom tro. Det är en Guds gåva. Ef 2:8
Om människan insisterar på att det inte finns någon uppståndelse från de döda, så
utestänger hennes otro henne själv från den första uppståndelsen. Om hon förnekar
livets träd, Kristus – hans gudom och hans frälsning – så utestänger förnekelsen henne
från att få sin del av det eviga livet från livets träd.
RUTA 104:

VILLOLÄROR

• Tidiga villoläror var ett försök till sammansmältning
av grekiska och orientaliska läror.
Under 2:a-6:e århundrandet blev kristendomen
splittrad av följande villoläror:
• Gnosticismen (Se ämne 25)
• Manichaeism • Montanismen
• Monarchianism • Arianism
• Appolinarianism • Nestorianism
• Eutlychianism • Monophysites

?

Exempel på förnekelser i Jehovas vittnens lära
• Förnekelse av Kristi Gudom.
De påstår att Jesus är identisk med en skapad varelse, ärkeängeln Mikael.
• Förnekelse av den helige Ande, som för dem är en opersonlig kraft.
• Förnekelse av den kroppsliga uppståndelsen.
• Förnekelse av korset och läran om försoningen.
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JESUS KOMMER SNART

22:20 Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre
Jesus.
Han som vittnar om detta säger. Jesus avslutar Uppenbarelseboken och hela Bibeln
med sitt eget vittnesbörd om sin snara tillkommelse.
Ja, jag kommer snart! Gr tachú = snabb, snar, snart, strax, fort. Det finns flera tolkningar till användandet av ordet tachu:
• Snart betyder även snabbt. När tiden är inne för Jesu tillkommelse, så går det hela
fort. ”Vad jag nu säger är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas,
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då
uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste
kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.” 1 Kor 15:51
• Uttrycket med den dubbla betydelsen "snart-snabbt" används av Herren i det
"profetiska ordet" troligen med den avsikten att de troende skall hålla sig vakna och
bedjande och i ett väntande tillstånd.
• När Jesus använder ordet tachú menar han troligen fort, snabbt och oväntat. Själv
visste inte Jesus om när tiden är inne för hans tillkommelse.
”Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen
utom Fadern.” Matt 24:36. ”Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst
väntar det, då kommer Människosonen.” Matt 24:44
• Att tiden från Jesu himmelsfärd till hans återkomst endast är en relativt kort
tidsrymd i Guds eviga rådslut och därför ur Guds synvinkel kan uttryckas med ordet
"snart".
Amen, kom Herre Jesus! Den 58:e rösten är apostelns Johannes avslutningsord.
Samma mening blir på arameiska maranatha. Paulus skrev den hälsningen till de
kristna i Korint. 1 Kor 16:22. Maranatahälsningen blev en hoppets och segerns hälsning mellan de svårt förföljda kristna under den första tiden.
Amen är ett hebreiskt ord som betyder ett intygande om att det som sägs är sant.
Här innebär amen att man håller med och bekräftar vad som var sagt just innan. Vem
som svarar på Jesu sista budskap i Bibeln utsägs inte. Troligen är det aposteln Johannes
själv, som församlingens representant och Uppenbarelsebokens författare, som uttrycker
de kristnas främlingsskap i denna världen och deras sanna längtan efter Kristi
tillkommelse med orden: ”Amen, kom Herre Jesus!”
Liksom Abraham fordom bekände sig som en gäst och främling på jorden och
sökte ett annat fädernesland nämligen det himmelska och ”väntade på en stad med
fasta grundvalar vars byggmästare och skapare är Gud”, på samma sätt väntar den
kristne pilgrimen på Kristi tillkommelse och det himmelska och eviga livet.
Även Mose fordom ville hellre för "en kort tid utstå lidande med Guds folk än att
leva i syndig njutning, ty han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än
Egyptens skatter och han hade sin blick riktad på lönen". Vår lön är Kristus själv, hans
kärlek och förvandlingen till härlighet och ljus. När han kommer skall vi instämma
med profeten: ”Se, där är vår Gud som vi hoppades på, och som skulle frälsa oss. Ja,
där är Herren, som vi hoppades på, låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.”
Jes 25:9. ” Min vän är strålande vit och röd, härlig framför tio tusen." Höga visan
5:10. SFB. Se, där är vår Konung, Herren Sebaot, Världens Frälsare! Se hur skön han är,
härlig framför tiotusen!
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Kristi uppenbarelse i skyn för att hämta hem församlingen
– Se, jag kommer snart
och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar.
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Kristi återkomst till Olivberget med makt och stor härlighet
– Se, jag kommer snart.
Salig den som tar vara på profetians ord i denna bok.
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NÅDEN GÄLLER ALLA

22:21”Nåd från herren Jesus åt alla.” SFB:”Herren Jesu nåd vare med alla.”
Nåd. Gr cháris = nåd, välvilja, behag, ynnest, tack. Uppenbarelseboken är utformad
som ett brev till de sju församlingarna i Mindre Asien. Brevet har hälsningar i början
och en avslutande välsignelse med tillönskan om herren Jesu nåd åt alla. En bättre
avslutning kunde inte Uppenbarelseboken och därmed hela Bibeln få.
Från Herren Jesus åt alla. Guds nåd är själva nyckeln till att få del av de välsignelser
som är utlovade i boken och Bibeln i sin helhet. Det är endast genom nåden, som
erbjuds oss i Kristus Jesus, som vi kan få del av den frälsning som räddar oss från det
onda och gör att vi kan bli med bland segervinnarna.
”Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för
att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.” 2 Kor 8:9. ”Ty av nåd är ni frälsta genom
tron, inte av er själva, Guds gåva är det.” Ef 2:8
Uppenbarelseboken handlar både om seger och undergång, om dom och nåd.
Människan får välja. Nåden gäller alla. Väljer hon nåden och segern i Kristus Jesus
kommer hon undan domen och undergången.
”Det enda jag vet, det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker.
Det enda jag har att lita till en gång,
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.” (Lydia Lithell)
Nåden räcker! Vilket skönt ord! Vilken härlig förvissning! ”Ty så hög som himlen
är över jorden, så väldig är Guds nåd över dem som fruktar honom.” Ps 103:11
Det grekiska ordet för nåd cháris kan även betyda tack. Skillnaden mellan livoch
död, frälsning eller dom, välsignelse eller förbannelse är ett tack till Jesus för hans
stora kärlek, som gjorde att han utgav sig själv i döden för att försona oss – ett TACK
till Jesus för hans gränslösa nåd.
ÄMNE 78

SE, JAG GÖR ALLTING NYTT!

SJU NYA TING I UPPENBARELSEBOKEN
• Nya namn till segervinnarna.
• Ett nytt namn för Kristus.
• Ett nytt Jerusalem.
• En ny sång.
• En ny himmel.
• En ny jord.
• Allting blir nytt.

SJU NYA TING PÅ DEN NYA JORDEN
• En ny stad – det nya Jerusalem.
• Gud kommer att uppenbara sig på ett nytt och fullkomligare sätt.
Täckelset är borta.
• Nya jordiska förhållanden med gudomlig tröst.
Död, smärta och sorg är borta.
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• Ingen förbannelse skall finnas mer på jorden.
• Alla som törstar kan dricka av livets vatten.
• Segervinnarna får ta sitt arv i besittning.
• Segervinnarna är Guds söner.

NATURLIGA MÄNNISKOR FULLFÖLJER GUDS URSPRUNGLIGA PLAN MED JORDEN
• Naturliga människor befolkar hela jorden, både israeliter och andra folk.
• Folken och dess kungar från hela jorden kommer till staden med sina
dyrbarheter och med all sin härlighet. Världsregeringen kommer att
finnas i det nya Jeruslem som blir den nya jordens centrum.
• En ny och evig hälsa för det naturliga folket på jorden.
En ny metod för att leva för evigt genom
att livsträdens löv tjänar till läkedom.
• Folken skall leva i stadens ljus.
Guds kunskap som utgår från staden skall vara deras eviga ljus.

NYA TING I DET NYA JERUSALEM
• Inne i staden fanns inte något tempel. Gud själv, den Allsmäktige och
Lammet, Fadern och Sonen är den nya stadens tempel.
• En ström med levande vatten utgår från Guds och Lammets tron.
• En ny slags frukt. Livsträd som bär tolv skördar om året.
Livsträdens löv tjänar som läkedom för folken utanför staden.
• Ingen förbannelse skall finnas mer
vare sig inne i staden eller utanför.
• Guds och Lammets tron skall stå inne i staden.

DE FRÄLSTA FRÅN DEN GAMLA JORDEN BOR I DET NYA JERUSALEM
• Uppståndelsefolket – Kristi brud, Lammets hustru –
residerar inne i staden. De är Guds tjänare.
• De som residerar inne i staden skall få se Guds ansikte.
• Guds namn skall stå tecknat på "uppståndelsefolkets" pannor.
• Inne i staden skall inte vara någon natt,
och ingen behöver längre ljus från någon
lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem.
• Uppståndelsefolket skall vara kungar i evigheters evigheter.

ETT NYTT EVIGT RIKE PÅ JORDEN
• Ett nytt rike som skall bestå i evighet på jorden.
• Kristus skall vara konungarnas Konung och herrarnas Herre
i detta rike för evigt.
• Guds eviga plan för mänskligheten blir nu förverkligad.
”En ordning, som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet,
att i Kristus sammanfatta allt som finns i himlen och på jorden.” Ef 1:10
”För att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinneliga rikedom
genom godhet mot oss i Kristus Jesus.” Ef 2:7
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