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     Förord 1
   Det är med glädje och stor förväntan jag tagit del av Nils Ibstedts kommande
bok ”Uppenbarelseboken – kommentarer – tolkningar – studier.” Jag har haft
förmånen att kunna följa Ibstedts bokproduktion under senare år och blivit
till talad av hans sätt att skriva historia utifrån ett bibliskt perspektiv. Det är
därför ett nöje och ett privilegium att få skriva ett förord til l denna bok, som är
en fantastisk källa till fördjupning i eskatologins frågeställningar.
     Uppenbarelseboken är, utan konkurrens, den mest lästa av Bibelns 66 böcker,
men kanske också den svåraste att förstå. Det är ju i den boken som Gud själv,
genom sitt språkrör aposteln Johannes, uppenbarar sin plan för den nuvarande
tidsålderns slut. Därför har den också, under snart 2000 år, varit föremål för
mer forskning och försök till uttydning än någon annan bok.
     När Ibstedt forskar ivrar han för att bevisa Bibelns sannhet, dvs att Bibelns
framställningar överensstämmer med profan historisk och arkeologisk
forskning. Han kan då också visa på Israels ibland helt avgörande roll under
olika epoker i världshistorien. Trots Ibstedts enorma kunskap vill han inte
framstå som den som vet svaren. Tvärtom jämför han egna tolkningar med
många andra forskares och teologers tolkningssmodeller. Det sättet att arbeta
gör att hans böcker vinner i trovärdighet. Han är en sann bibelforskare.
     Att få möjligheten att studera resultatet av Ibstedts  mångåriga forskning i
detta ämne och i väl strukturerad och sammanställd bokform känns som en
stor gåva. Trots bokens stora volym och ämnets komplexitet har den många
pedagogiska förtjänster som höjer läsvärdet. Som före detta lärare, sätter jag
stort värde på följande:
  • Förmågan att framställa ibland abstrakta beskrivningar på ett lättläst och
enkelt språk. • Omfattande och förklarande kommentarer samt noggranna
källhänvisningar. • Förmågan att med egna teckningar il lustrera textsam-
manhang ökar förståelsen. • Metoden att lätta upp texten med faktarutor ger
positiva inlärningseffekter.
     Kort sagt. ”Uppenbarelseboken – kommentarer – tolkningar – studier” är
ett historiskt/bibliskt uppslagsverk utan motstycke.
     Jag vill rekommendera boken till följande personer:
Bibelskollärare (alla kategorier) och lärare i historia och religion. Pastorer,
som vill ha fördjupad kunskap om hur Gud har handlat med sitt folk, Israel,
genom tiderna. Troende, som intresserar sig för det profetiska skeendet i vår
tid. Boken kommer troligen att göra avtryck också i den akademiska världen,
på universitetens teologiska institutioner.
      Bernt Modig  f d histor ielärare
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     Förord 2
Som en epilog över ett livsverk ger den 87-årige Nils Ibstedt ut en detalje-

rad kommentar över hela Uppenbarelseboken. Det blir också sannolikt slut-
punkten på ett märkligt författarskap då han sent i livet, de gångna 10 åren,
utgivit hela 9 omfattande verk inkl. skildringar i romanform från Bibelns och
antikens historiska perioder. Jag har med stor behållning läst dem alla. Flera
av böckerna har eskatologiska teman men i denna bok sammanställer Ibstedt
sina kommentarer och tolkningar av den intresseväckande, dramatiska och
svårtolkade Uppenbarelseboken. Bland Bibelns och världslitteraturens alla
böcker finns det nog ingen bok som känns så ödesmättad och stark.

Visserligen har Gamla Testamentets profeter och speciellt Danielsboken
avsnitt som tenderar Uppenbarelsebokens teman men just Uppenbarelsebo-
ken innehåller den sammanfattande profetiska skildringen av tidens slutfas in
i evighetens värld. Ibstedts ”Uppenbarelseboken” inkl. illustrationer och ap-
pendix omfattar hela 688 sidor.

Om antalet sidor vid första påseendet kan uppfattas som avskräckande, i
en tid då bokläsandet ersatts av sociala mediers kortfattade förenklingar, så
törs jag utlova att den som beger sig ut på en vandring tillsammans med Nils
Ibstedt i Uppenbarelsebokens fascinerande värld snart har glömt sidnummer
och textmängd.

Med reservation för en sliten men självklar klyscha kan vi alla konstatera
att vi aldrig varit närmare den tid Uppenbarelseboken beskriver och lika visst
går allt en gång i fullbordan. Att därför hålla sig informerade och uppdaterad
borde vara av högsta prioritet för alla då allt kommer att beröra varenda män-
niska på jorden.

Med Nils Ibstedt som guide garanteras en tankeväckande läsupplevelse
oberoende av om man i allt delar alla hans tolkningar, som är vårt sätt att
försöka förstå det vi läser. Även om inte alla våra tolkningar går i fullständig
uppfyllelse så kommer Bibelns Ord och profetior att göra det. I alla händelser
kan vi fastslå att allt Bibeln förutsagt kommer att gå i hundraprocentig uppfyl-
lelse.

 Bokens värde höjs avsevärt av Ibstedts egna illustrationer, där han använt
sin konstnärliga förmåga att visualisera Uppenbarelsebokens märkliga hän-
delser och gestalter.

I denna bok och genom hela sitt författarskap så framträder Ibstedts breda
och djupa kunskap inom vitt skilda ämnen som vetenskaplig forskning, teo-
logi, historia och språk m.m. Därigenom kan han bidra med förklaringar och
analyser som förstärker grunden för påståenden och slutsatser.

Henry Nordin   Redaktör för  Israels Vän
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DI SPOSI TI ON AV APOK ALYPSEN
En 7-punktsindelning med Daniels
70:e årsvecka som huvudtema*

I   INTRODUKTION  UPP 1:1-9
I I  FÖRSAMLINGENS TID
• Den förhärligade Kristus mellan de 7
ljusstakarna 1:10-1:20
• Kristi budskap till de 7 församlingarna
2:1-3:22
I I I   HÄNDELSER I  HIMLEN
Det himmelska templet – Boken med
inseglen – Lammet – Lovsången – Till-
bedjan 4:1-5:14
IV DANIELS 70:de ÅRSVECKA
– VEDERMÖDANS OCH VREDENS TID

De första 3 1/2 åren
A. De 7 sigillen
1. Mannen med bågen – en vit häst
2. Mannen med svärdet  – en röd häst
3. Vågskålen – en svart häst
4. Den 4:e hästen – döden och dödsriket
5. Martyrerna under altaret
6. En stor jordbävning – Vreden börjar
(1) FÖRSTA PARENTESEN

De 144 000 får Guds sigill 7:1-8
Den stora vita skaran 7:9-17
7. Sjunde sigillet Tystnad i himlen 8:1
(2)  ANDRA PARENTESEN

Den himmelske översteprästen 8:3-5

B. De 7 basunerna
1. 1/3 av jorden brinner upp
2. 1/3 av havet blir förstört
3. 1/3 av vattenkällorna blir förgiftade
4. 1/3 av himlakropparna förmörkas 8:1
ANNONSERING AV DET FÖRSTA VE

5. Gräshoppor från avgrunden 9:1-11
ANNONSERING AV DET ANDRA VE

6. 1/3 av människorna dödas av eldspru-
tande hästar 9:13-21

 De sista 3 1/2 åren
(3) TREDJE PARENTESEN

•  Ängeln med bokrullen 10:1-11
•  Guds tempel förorenat 11:1-2
•  De två vittnena 11:3-19
ANNONSERING AV DET TREDJE VE

7. Sjunde  basunen Förföljelser av Is-
rael
•  Solkvinnan och gossebarnet 12:8-12
•  Striden i himlen 12:13-17
•  Vilddjuren visar sin makt 13:1-18
(4) FJÄRDE PARENTESEN 14:1-15:5
•  De 144 000 i himlen
•  Tre änglar med ett evigt evangelium
•  Människosonen på den vita skyn
•  Guds vredes vinpress
•  Moses och Lammets sång
C. De 7 vredesskålarna 15:5-16:16
1. Plågor över dem med odjurets märke
2. Havet förvandlas till blod
3. Vattenkällorna förvandlas till blod
4. Solhettan blir som eld
5. Vilddjurets rike blir förmörkat
6. Floden Eufrat torkar ut
(5) FEMTE PARENTESEN 16:13-16:16
Tre onda andar l ika paddor församlar
världens kungar till Harmagedon
7. Det har skett – En stor jordbävning –
Babylon drabbas 16:17-21
(6)  SJÄTTE PARENTESEN  17:1-18:24
• Den stora skökan rider på vilddjuret
• Skökan bränns upp i eld 17:16-18
• Babylons undergång 18:1-24
(7) SJUNDE PARENTESEN  Scener i himlen
strax före Kristi återkomst till Olivberget
19:1-10
V  DEN NYA TIDSÅLDERN
KRISTI ÅTERKOMST
Harmagedon 19:11-21
DANIELS 70:E ÅRSVECKA AVSLUTAD

Tusenårsriket – Yttersta domen 20:1-15
VI  EVIGHETEN
En ny himmel och en ny jord 21:1-22:6)
VII   AVSLUTNING  22:7-21

*  Dispositionen grundar sig på kopplingen mellan Kristi återkomst till Olivberget och hans  –
Lammets – seger över Antikr ist (odjuret) beskr ivet i  U-boken: Upp 17:14; 19:11-21.
Sjuårsperioden av vedermöda bestäms av att "vittnena" blir dödade efter 3½ års tjänst av
odjuret, som sedan för krig mot de heliga i ytterligare 3½ år. Jesus sade: Strax  efter den tidens
lidanden...skall man få se Människosonen komma på himlens moln med makt och härlighet
(Matt 24:29a,30b).
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Tidsschema av Uppenbarelseboken
*  Se hemsida: www.nils-ibstedt.com/English PDF/ Illustrated Bibleteaching/Revelation

Författarens förord
Denna studie av Uppenbarelseboken har till större delen tillkommit som undervis-

ningsmaterial för bibelskolor i Japan.*  Alla är vi väl medvetna om att Uppenbarelseboken
är en mycket svår bok att tolka. Vid sidan om en huvudtolkning, som jag försöker fram-
ställa som den mest bibelenliga, har jag ofta även redovisat andra tolkningar. Läsaren kan
därmed själv engagera sig i bibelstudiet och bilda sin egen uppfattning om de olika teorier
som förekommer och få en rikare bild av det omfattande materialet.

Det har spekulerats i varför Johannes i sin Apokalyps skriver så litet om Israel och
dess upprättelse (apokatastasis) i samband med uppenbarelsen av konungarnas Konung
på den vita hästen och segern över Satan, Antikrist och den falske profeten.

Det kan ligga till så här: – Israel var Roms ärkefiende. Om namnet Israel hade nämnts
i Apokalypsen, skulle romarna göra allt för att förstöra alla exemplar av skriften. Den
skulle bli förbjuden. Därför använde Johannes genom Andens ingivelse ett kodspråk. Is-
rael är nämnt som en kvinna klädd i solen, Jesus Kristus som Lammet, Antikrist som
odjuret etc.

Johannes var troligen klar över att de kristna visste tillräckligt mycket om Israels
upprättelse och roll i framtiden genom Jesajas profetior, Jesu egen undervisning och ge-
nom Paulus brev. Därför behövde han inte äventyra hela bokens spridning genom att tala
klarspråk om vem konungarnas Konung var, och om Israels slutliga seger över Rom och
att Israel skulle bli den nation som skulle få världen till arvedel.

Läsaren kommer att upptäcka att det finns en del upprepningar av vissa förklaringar,
kommentarer och tolkningar av texten. Författaren har med avsikt låtit dessa upprep-
ningar stå kvar. Det är min erfarenhet att talesättet "repetitionen är kunskapens moder" är
en viktig sanning och att vissa svåra passager behöver en eller flera belysningar fram-
ställda med andra ord för att bli en del av helheten i tolkningen.        Nils Ibstedt 2015

http://www.nils-ibstedt.com/English
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Aposteln Johannes såg sju stora visioner  om
ändens tid, vilka innehåller många delsyner.
DEN FÖRSTA VISIONEN – Kr istusvisionen
Delsyn nr :

01. Upp 1:12 Lampställen
02. 1:13 Människosonen
DEN ANDRA VISIONEN

– Tronhimlen och de sju sigillen
03. 4:1 En dörr till himlen
04. 4:2 Guds tron
05. 4:4 De 24 äldste och de 4 varelserna
06. 5:1 En bokrulle
07. 5:6 Lammet och den nya sången
08. 5:11 Lovsången av många änglar
09. 6:1 Lammet bryter sigillen
10. 6:2 Det 1:a sigillet - en vit häst
11. 6:3 Det 2:a sigillet - en röd häst
12. 6:4 Det 3:e sigillet - en svart häst
13. 6:7-8 Det 4:e sigillet - en blekgul häst
14. 6:9 Det 5:e sigillet - själarna under altaret
15. 6:12 Det 6:e sigillet - en stor jordbävning
16. 7:1 Fyra änglar vid jordens 4 hörn
17. 7:2 Ängeln med Guds sigill-  de 144000
18.7:9 Den stora vita skaran
DEN TREDJE VISIONEN – De sju basunerna
19. 8:2 De sju änglarna med 7 basuner
20. 8:3 Ängeln vid rökelsealtaret
21. 8:7 Den första basuen - hagel och eld
22. 8:8 Den andra basuen - ett brinnande berg
23. 8:10 Den tredje basuen - en stor stjärna
24. 8:12 Den fjärde basunen - 1 /3-del
25. 8:13 En stor örn - ve, ve, ve
26. 9:1 Den 5:e basunen - gräshoppor
27. 9:14 De 6:e basunen - demonryttare
28. 10:1 Ängeln klädd i ett moln
29. 11:1 Mätningen av Guds tempel
30. 11:3 Guds två vittnen
31. 11:7  Odjuret från avgrunden
32. 11:13 Kom hit upp. En stor jordbävning
33. 11:15 Den 7:e basunen - starka röster
34. 11:16 Förbundsarken blev synlig
DEN FJÄRDE VISIONEN

– Str iden mellan solkvinnan och draken
35. 12:1Den solklädda kvinnan

36. 12:3 En stor eldröd drake
37. 12:7 En strid i himlen
38. 12:13  Draken förföljer kvinnan
39. 13:1  Ett odjur från havet
40. 13:11 Ett odjur från jorden
41. 14:1 Lammet på berget Sion
42. 14:6 Den 1:a ängeln - ett evigt evangelium
43. 14:8 Den 2:a ängeln förutsäger Baylons fall
44. 14:9 Den 3:e ängel - ett evigt straff
45. 14:14  Ängeln med skäran på de vita molnet
46. 14:15 Ängel från templet - ”Ta din skära”
47. 14:17 Den 2:a ängel  med en vass skära
48. 4:18 Ängeln - från altaret sänkte sin skära
DEN FEMTE VISIONEN – De sju vredesskålarna
49. 15:1 Tecknet med 7 änglar och 7 plågor
50. 15:2  Glashavet
51. 15:5  Templet i himlen öppnades
52. 15:6  7 änglar med sju guldskålar
53. 16:2  Den 1:a skålen över jorden - bölder
54. 16:3 Den 2:a skålen över havet - blod
55. 16:4 Den 3:e skålen över floderna - blod
56. 16:8 Den 4:e skålen över solen - hetta
57. 16:10 Den 5e skålen över odjurets tron
58. 16:12 Den 6:e skålen över Eufrat - torka
59. 16:13 Tre orena andar lika paddor
60. 16:17 Den 7:e skålen över luften - åska,
hagel, en väldig jordbävning
61. 17:3 En kvinna - skökan - den stora staden
DEN SJÄTTE VISIONEN – Babylons fall
62. 18:1 En ängel med stor makt
63. 18:11 Jordens köpmän
64. 18:21 Ängeln med kvarnstenen
65. 19:1 En stor skara i himlen
66. 19:4  De 24 äldste sade: ”Amen. Halleluja!”
67. 19:9 Ängel som sade: ”Skriv!”
DEN SJUNDE VISIONEN – Kr isti återkomst
– Visionen av slutsegern och fulländningen
68. 19:11 Jag såg himlen öppen... en vit häst
69. 19:17 En ängel i solen
70. 19:19 Odjuret och jordens kungar
71. 20:1 Ängeln med avgrundsnyckeln
72. 20:4 Och jag såg troner - domstolar
73. 20:8 Gog och Magog striden
74. 20:11, 12 Den stora vita tronen
75. 21:1 En ny himmel och en ny jord
76. 21:2, 10 Den heliga staden Jerusalem
77. 22:1 Floden med livets vatten

Aposteln Johannes 77 syner  på Patmos



9

UPPENBARELSEBOK ENS FÖRFATTARE
Enligt en så gott som enhällig tidig kristen tradition är aposteln Johannes författaren
till Uppenbarelseboken. Kyrkofäderna Irenaeus, Justinus Martyren, Melito, bisko-
pen i Sardes, Hippolytus, Tertullianus, Klemens av Alexandria, Origenes m fl bekräf-
tar aposteln Johannes författarskap.1 Flera säregna uttryck för Johannes i hans övriga
skrifter återfinnes även i Apokalypsen och röjer hans författarskap.2  Författarens namn
är nämnt på fyra ställen i boken,3 men han kallar sig endast tjänaren Johannes.

Presbytern Johannes
Hypotesen om att författaren skulle vara någon annan än aposteln Johannes kommer
från en vag antik uppgift att ”Johannes, presbytern från Efesos” har skrivit Apoka-
lypsen.4 Men även den uppgiften kan vara riktig och just syfta på aposteln Johannes,
som var en av de äldste (presbyter) i Efesos under lång tid. Som motvikt till hypote-
sen, att någon annan än aposteln Johannes skulle ha skrivit Apokalypsen, står många
av kyrkofädernas uttalanden. Irenaeus (130-200), lärjunge till Polykarpus, vilken var
en av aposteln Johannes lärjungar, har denna uppgift: ”Sedan skrev Johannes, en av
de tolv apostlarna, Uppenbarelsen på ön Patmos och därefter evangeliet.”

En av Jesu två första lär jungar
Aposteln Johannes, och även hans bror Jakob, fick tillnamnet ”Åskans söner”, Boa-
nerges. Detta syftade troligen på deras häftiga temperament, som kom till uttryck då
de likt profeten Elia vid ett tillfälle, ville nedkalla eld från himlen över Jesu fiender.
Men i sällskap med Jesus blev Johannes en förvandlad människa och fick sedermera
tillnamnet ”Kärlekens apostel”. Han var också den som fick det stora förtroendet att
taga vård om Jesu moder Maria.
    Vid jämförelsen av uppgifterna i  evangelierna om vilka som var närvarande vid
korsfästelsen,5  kommer man till den slutsatsen att Johannes moder Salome och Jesu
moder Maria var syskon. Johannes var alltså kusin till Jesus men förmodligen betyd-
ligt yngre. Han måste ha känt Jesus sedan barndomen och även hört talas om bebå-
delsen. Johannes, Sebedaios son, blev tillsammans med Simon Petrus bror, Andreas,
en av de två första lärjungarna till Jesus. Johannes tillhörde den inre kretsen av lärj-
ungaskaran. Han var med på förklaringsberget då Jesus uppenbarade sin gudoms-
härlighet. Han blev utvald att tillsammans med två andra lärjungar vara med Jesus
och utkämpa getsemanekampen. Han var tydligen den ende av lärjungarna som stod
kvar vid korset till det bittra slutet tillsammans med Jesu moder, sin egen moder
Salome, Maria från Magdala och Maria som var  Klopas hustru och moder till Jabob
och Joses.

En pelare i församlingen i Jerusalem
Tillsammans med Petrus och Jesu broder Jakob, blev Johannes en av pelarna i
Jerusalemförsamlingen.6 Han blev sänd till Samaria, där de nyblivna lärjungarna und-
fick den helige Ande genom apostlarnas handpåläggning. Vid de stora förföljelser
som på ett tidigt stadium utbröt i Jerusalem och Judeen, skingrades apostlarna åt
olika håll. Men av dem som återvände finns dessa tre, som där var med och byggde
upp Jerusalemförsamlingen, som lär ha haft ända upp till trettiotusen medlemmar.

1Halley s683; NIV Stud.Bible, Rev -Author, s1882; Stud.bibeln: Johannes Uppenbarelse,
Författare och tid, s744; E. Wirén: När han öppnade boken s389. 2Logos, Joh 1:1; Upp
19:13. Bruden, Joh 3:29; Upp 19: 7-9. Guds vrede, Joh 3:36; Upp 16:1;”Som de har
genomborrat”Joh 19: 37; Upp 1:7.  3Författarens namn: Joh 1:1,4,9; 22:8; I sitt evange-
lium nämner han ej heller sitt namn utan endast att han var den lärjunge som Jesus
älskade. Joh 21:20,24 4På 300-talet av en afrikansk biskop vid namn Dionysius, NIV.  5Jmf
Matt 27:56, Mk l5:40 med Joh l9:25,6Gal 2:9.
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Efter Jakob "den rättfärdiges" martyrdöd blev Klopas son, Simon,7 en av ledarna i
församlingen. När romarna besatte delar av Jerusalem i november år 66, var det han
som gick i spetsen för flykten av församlingen till ökenstaden Pella i Pereen (nuv.
Jordanien). Troligen fick de ett gudomligt dekret som blev en uppfyllelse av Jesu ord
i Luk 21:20-24: ”Fly bort till bergen”. De kristna i Jerusalem undkom därigenom
Jerusalems förstöring år 70. Som en av ledarna i Jerusalem-församlingen var för-
modligen Johannes med bland dem som organiserade och ledde uttåget till bergen.

Johannes i Efesos – den äldste av apostlarna
Efter Jerusalems förstöring blev Efesos det kristna centret och Johannes verkade där
under sin sista tid. Traditionen förtäljer att han hela tiden tog god vård om Jesu
moder och det finns legendariska uppgifter om att även hon skulle ha bott i Efesos en
tid. Marias gravkyrka finns på en höjd utanför staden, dit många vallfärdar även idag.
Johannes hade en mycket verksam tid i Efesos, predikade och avskilde äldste i de
många nybildade församlingarna i mindre Asien där kristendomen gick kraftigt framåt.
När han vid hög ålder var för svag att predika, bars han till sammankomsterna av de
unga männen. Han sista predikningar var endast några få ord: ”Mina barn, älsken
varandra”. Det var Jesu sista bud som han predikade.

Johannes skr ifter  – vär ldens mest lästa mästerverk
I Efesos utförde Johannes vid hög ålder ett livsverk. Uppenbarelseboken skrev Jo-
hannes när han var fånge på ön Patmos, en trädlös klippö ca 90 km sydväst om
Efesos. Enligt kyrkohistorien blev han landsförvisad dit år 95 under den förföljelse
som kom under kejsar Domitianus regeringstid (81- 96). Johannes var då omkring
89-90 år.8 När Nerva tillträdde som kejsare år 96, blev Johannes frisläppt efter ett och
ett halft år i fångenskap, och kunde fullborda och sända ut Apokalypsen till de sju
församlingarna enligt uppdraget Herren gav honom. Uppenbarelseboken blev under
de följande seklerna en av de mest spridda och lästa av alla Nya Testamentets böcker,
och blev till en stor tröst under den första tidens förföljelser.
    Omkring år 100, då Johannes var 94-95 år hade Johannes sitt evangelium färdigt
och strax därefter skrev han de tre sändebreven. Många av hans lärjungar gjorde
påtryckningar om att han borde skriva ett evangelium, som mera handlade om vad
Jesus lärde än om vad han gjorde – ett andligt evangelium. Det finns uppgifter om att
han på ett tidigt stadium strax efter Kristi himmelsfärd hade skrivit ett evangelium på
hebreiska och att det var detta, som han nu genom gudomlig inspiration fullbordade
och kompletterade på grekiska.
    Vid jämförelse av Uppenbarelseboken med evangeliet och breven, så är texten till
de senare skriven på välformulerad "koine" grekiska medan Uppenbarelseboken har
en helt annan stil, med många hebreiska uttryck och språkliga egenheter. Den präg-
las av den gammaltestamentliga profetians framställningsform. Man menar därför
att de språkliga skillnaderna kan vara avsiktliga. En annan förklaring är att Johannes,
isolerad på ön Patmos, ensam skrev Apokalypsen medan han fick hjälp av amanuenser
när han på fastlandet senare skrev evangeliet och breven.
   Johannesevangeliet undervisar om tro, breven om kärlek och Uppenbarelseboken
om hopp (Schlatter). Dessa bibelböcker räknas till världslitteraturens mästerverk och
faktum är, att inga skrifter har så påverkat hela mänskligheten som Johannesevangeliet
och Uppenbarelseboken, skrivna av en man i 90-l00-årsåldern. Vilket storverk!

7Enligt Eusebius kyrkhistoria var Klopas en av emmauslärjungarna och bror till Josef, Ma-
rias man, varför Simon var kusin till Jesus. Alf Lindberg: Från urkristendom..., s51 8Johan-
nes föddes troligen omkring år 6 e Kr.
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Jesu s
DEN K LARA M ORGONSTJÄRNAN

FRAM TI DENS H OPP

SE,  HAN  KOMMER
Konungen kommer, han som är Herrarnas Herre och Konungarnas Konung
kommer! Världens Frälsare och Befriare kommer! Han som skall upprätta ett
evigt fridsrike på jorden kommer! Detta är Uppenbarelsens huvudtema.

EN LJUS FRAM TI D
Uppenbarelseboken handlar mycket om vedermöda, domsbasuner och
vredesskålar, men ännu mera om en ljus och skön framtid. Den handlar om
den klara Morgonstjärnan som ger hopp om en ny dag - om en framtid.

EN  KAMP MELLAN  LJUS  OCH  MÖRKER
I Uppenbarelseboken är kontrasterna många och stora:
Lammet står mot vilddjuret.
Bruden mot skökan.
Vittnena mot den falske profeten.
Kristus mot Antikrist.
Jerusalem mot Babylon.
De heliga mot dem som inte håller något för heligt.
De som ärar Gud mot dem som hädar Gud.
De som helgar sig mot dem som orenar sig.
De som söker rättfärdighet mot dem som övar orättfärdighet.
Den visar på en gigantisk kamp mellan ljus och mörker, mellan sanning och
lögn, kärlek och ondska, där det sanna, goda och sköna skall segra.

EN  KAMP MELLAN  GUD  OCH  SATAN
Djupast sett handlar Uppenbarelsen om den fallna änglavärlden, som med Satan
i spetsen strider mot Gud och hans utvalda för att hindra Guds rikes upprättande
på jorden, där Satan i sin slutliga kamp mot Gud blir besegrad.

UPPENBARELSEBOKENS   TEMA
EN SEGERFANFAR! Uppenbarelseboken handlar inte enbart om sataniska
makter, om terror och våld, utan även om änglar i tusental och framför allt om
Lammet – Frälsaren – som skall besegra allt hat och all ondska. Här finns de
skönaste löften för segervinnarna, men även kraftfulla varningar till dem som
ger efter och följer det onda. Uppenbarelsens avslutning är som en enda stor
segerfanfar över Lammets slutliga seger med de frälstas lovsång till honom
som gör allting nytt.

   En fanfar !



12

Se, han kommer!
 Upp 1:7a; Sak 14:1-5

Kristi  återkomst till Olivberget



13

REGISTER AV ÄMNEN  OCH  RUTOR

Rutor = kortfattade  analyser av texten
  Inledning

sida17
Ruta 1: Danielsbokens esk. profetior 18
Ruta 2: Daniels 70 årsveckor 20
Ruta 3: Den 70:e årsveckan 20
Ruta 4: Jesu tal om ändens tid 21
– Jfr Matt 24 med U-boken
Ruta 5: Paulus esk undervisning 21
Ruta 6: GT-symboler i U-boken 21
Ruta 7: Om tolkningen av U-boken 22
Ämne 1: Kristi återkomst – Han kommer! 23
Två huvudteorier:
• Premellinnialism • Postmellinnialism
• FAS I:  Kristi uppenbarelse i skyn 23
• FAS II: Kristi återkomst till jorden 25
Ämne 2: Profetior om Människosonen 27
Ämne 3: Jesus citerar Daniels profetior 27
Ämne 4: Uppenbarelsebokens disposition 28
• En ABC indelning efter Jesu uppmaning
• En ABC-indelning i tidsperioder
• En 7-punktsindelning efter de stora synerna
Ämne 5: Varför vi bör studera U-boken? 28
Ämne 6: Om tolkning av profetior 29
     Upp kap 1A Prolog: Jesu  Kr isti
uppenbarelse – Nyckelord i U-boken: 31
     Kap1B Titel; hälsningar 33
Ruta 8: Tolv profetiska bilder på Jesus 33
Ruta 9: Ämnen i Apokalypsen 33
Ruta 10: Upp har 7 salighetsprisningar 35
Ruta 11: En trefaldig hälsning från:
Fadern – Anden – Sonen 36
Ruta 12: Sjutton titlar på Jesus 38
Ämne 7: Treenigheten och Kristi Gudom 38
Ämne 8: Treenigheten i U-boken 39
Ämne 9: Bibelns Gud – en treenig Gud 40
• På Bibelns första blad har vi Treenigheten41
Ämne 10: Jahvé i GT är Kristus i NT 42
       Kap 1C Kr istusvisionen 43
Ruta 13: En 8-faldig karaktäristik av Jesus47
Ruta 14: En 3-faldig uppdelning av Upp 51
• Vad du har sett = Kristusvisionen, kap 1
• Vad som nu är = församlingens tid, k 2-3
• Vad som skall ske härefter – vedermödans tid–
kap 4-19
Ämne 11: Sju- och 8-talen i U-boken 53
Ämne 12: Nycklarna till dödsriket 54
• Dödsriket har fem avdelningar
Ämne 13: Bibelns mäktigaste budskap 55
Ämne 14: Människosonen 59
     Kap  2A Staden Efesos 58
     Kap 2B Budskapet till Efesos 64
Ruta 15: Teorier om församlingens ängel 64

Ruta 16: Nikolaiternas gärningar 67
Ruta 17: Segervinnarnas välsignelser 68
Ruta 18: Jesus segerfursten 68
Ruta 19:  Sammanfattning: Efesos 69
Ämne 15: En analys av Efesosförsamlingen70
Ämne 16: Agape – den första kärleken 70
Ämne 17: Agapao – gudomlig kärlek 72
Ämne 18: Församlingen, Guds utvalda folk72
Ämne 19: Mönsterförsamlingen Jerusalem73
     Kap  2C Smyrna stad 74
     Kap  2D Budskapet till Smyrna 77
Ruta 20: Himmelska kronor 79
Ruta 21: Sammanfattning – Smyrna 80
Ämne 20: Hebr och grek namn på Gud 82
• Elohim – Skaparen – den treenige Guden
• Jahvé – Förbundsguden • Adonai – Mästaren
• Grekiska namn på Gud
Ämne 21: De kristna martyrerna 83
     Kap 2E Staden Pergamon 85
     Kap 2F Budskapet till Pergamon 87
Ruta 22: Den vita stenen 90
Ämne 22: Bileams lära 91
Ruta 23: Sammanfattning – Pergamon 92
     Kap 2G Thyatira stad 93
     Kap 2H Budskapet till Thyatira 95
Ruta 24: Vem var Isebel? 96
Ruta 25: Jesu bud 99
Ruta 26: Sammanfattning: Thyatira 100
Ämne 23: Guds son–I dag har jag fött dig102
• Guds son kontra Människosonen
Ämne 24: Lagen om sådd och skörd 103
Ämne 25: Gnosticismen Satans djupheter104
     Kap 3A Sardes stad 108
    Kap 3B Budskapet till Sardes 110
Ruta 27: Andens sju-faldiga verksamhet 110
Ruta 28: De vita kläderna symboliserar 113
Ruta 29: Sammanfattning: Sardes 114
    Kap 3C Filadelfia stad 116
    Kap 3D Budskapet till Filadelfia117
Ruta 30: Teorier om prövningen i världen119
Ruta 31: Jesu löften ti ll övervinnarna 121
Ruta 32: Sammanfattning: Filadelfia 122
Ämne 26: Vid den sista basunens ljud 124
    Kap 3E Laodikeia stad 126
    Kap 3F Budskapet till Laodikeia128
Ruta 33: Laodikeia berömde sig - 3 saker129
Ruta 34: Sammanfattning: Ladoikeia 132
Ämne 27: Ett budskap till övervinnare 134
Ämne 28: Sammanfattning Upp del I 136
     Kap 4 Den himmelska tronen 137
Ruta 35: De heliga utlovas kronor 141
Ruta 36: De 24 äldste har sju aktiviteter 141
Ruta 37: Fyratalet i Uppennbarelseboken142
Ruta 38: Tolkningar av de 4 livsväsendena143



14

Ämne 29: 1:a synen: En öppen port 144
Ämne 30:  När kommer Jesus i skyn? 145
• Sker uppryckandet före vedermödan?
Ämne 31: Guds tron 149
Ruta 39: Kristi sju troner 149
Ämne 32: Avfallet  eller bortgången?  150
Ämne 33: Himlen 151
Ruta 40: I himlen finns det 152
Ämne 34: Sjuttio händelser under Daniels
sjuttionde årsvecka 153
Ämne 35: Vilka är de 24 äldste? 155
      Kap 5 Lammet framför  tronen 157
Ruta 41: Tre epitet på gudomen 163
Ruta 42: 9-faldigt uttalande om Lammet 167
Ämne 36: Guds Lamm 169
Ruta 43: Lammet i Uppenbarelseboken 170
      Kap 6A  De fyra första sigillen 171
Ämne 37: Vad symboliserar bågen? 172
Ämne 38: Vem är ryttaren  med  bågen? 173
      Kap 6B Det femte sigillet 177
Ämne 40: Martyrerna under altaret 179
Ämne 41: Om altaren 180
     Kap 6C Det sjätte sigillet 181
Ruta 44: 7 slags  folk drabbas vrede 183
Ämne 42: Lammets vrede 184
Ämne 39: Frågor om de sju sigillen 185
     Kap 7A 144 000 tecknade 187
Ruta 45: Mellanakterna är  skilda  från huvud-
handlingen 187
Ämne 43: 4 änglar hindrar 4 vindar 191
     Kap 7B Den stora vita skaran 192
Ruta 46: En 7-faldig lovsång till Gud 193
Ruta 47: De frälstas eviga välsignelser 195
Ämne 44: Vilka är dessa? 196
• 8 indikationer om frälsning under vedermödan
Ämne 45: Sju skaror återlösta 198
      Kap 8 Det sjunde inseglet 199
Ruta 48:  Den 1:a  domsbasunen 204
      Kap 9 Domsbansun 5 och 6 208
Ruta 49: Hypoteser om kavalleriet med två
hundra millioner ”hästar” 214
      Kap 10 En väldig ängel 216
Ruta 50: Den tredje mellanakten 216
Ruta 51: Den öppnade boken 218
Ruta 52: De sju åskornas hemlighet 222
Ruta 53: Bibeln har sju domarstolar 222
Ämne 46: Kristus som förbundets  ängel 222
Ämne 47: Är den väldiga ängeln Kristus?224
       Kap 11A Guds två vittnen 225
Ruta 54: Jerusalems fem tempel 225
Ämne 48: Guds tempel 230
Ämne 49: Hedningarnas tid 232
Ämne 50: Tre och ett halvt år 233

Ämne 51: Templet och de två vittnena 234
Ämne 52: Jerusalem  – den heliga staden237
      Kap 11B Den sjunde basunen 240
Ruta 55: Händelser – den  7:e  basunen 245
Ruta 56: Sju utsagor av de äldste 246
Ämne 53: Odjuret från avgrunden 247
• En människa med föruttillvaro
Ämne 54: Uppståndelsen från  de  döda 248
Ämne 55: Är Gud  allsmäktig? 250
      Kap 12A Den solklädda kvinnan
 252
Ruta 57: Tolkningar – solklädda kvinnan   252
Ruta 58: Tolkningar om gossebarnet 255
Ruta 59: Åtta uppryckande i Bibeln 257
Ämne 56: Vem är gossebarnet? 258
Ämne 57: Solkvinnan – Israel som nation261
Ämne 58:Jakobs nöd-Israels födslovånda 262
Ämne 59: Israels framtid 265
      Kap 12B Str id i himlen 268
Ruta 60: Namn på den onde 269
Ruta 61: Ett  trefaldigt segervapen 273
Ruta 62: Det tredje ve 274
Ämne 60: Andevärlden 277
Ämne 61: Segervinnarnas vapen 280
Ämne 62: Israels roll i ändens tid 281
      Kap 13A Odjuret från havet 283
Ruta 63: Israel och världsrikena 284
Ämne 63: Antikrist i Danielsboken 295
Ämne 64: Var kommer Antikrist ifrån? 299
Ämne 65: Uppenbarelsebokens 4 odjur 300
Ämne 66: Vem  är Antikrist? 306
      Kap 13B  Lammodjuret 307
Ruta 64: Antikrists  makt 313
Ämne 67: Antikrists tal, talet 666 313
Ämne 68: Antikrists rike 314
Ämne 69: Antikrist – en världshärskare?316
      Kap 14 Lammet på Sions berg  320
Ruta 65: Den femte parentesen 320
Ruta 66: Att hålla dom – domsakter 326
      Kap 15  7 änglar  med 7 plågor 335
Ruta 67: Moses och Lammets sång 337
Ruta 68: De sju fridsbanden 339
Ämne 70: Symb. tolkning eller bokstavlig340
      Kap 16 De sju vredesskålarna 341
Ruta 69: Benämningar på Herrens dag 350
Ruta 70: Vem drabbas av vreden? 352
Ruta 71: Vad betyder det stora Babylon? 355
Ämne 71: Antikrists krig 357
      Kap 17A Den stora skökan 358
Ruta 72: 7 domar framställda i U-boken 358
      Kap 17B  7 kungar  och 10  horn365
Ruta 73: Alt översättningar av Upp 17:9 366
Ruta 74: De 6 världsrikenas huvudstäder367
Ruta 75: En koloss på lerfötter 369



15

Ruta 76: Antikrists terror under 3½ år 371
      Kap 18 Babylons undergång         376
Ruta 77: Åtta orsaker till Babylons fall 388
Kap 19A Fyra halleluja 389
Ruta 78: 12 gånger befalld  att skriva  393
Ruta 79: De sju högtidernna enligt lagen394
Ruta 80: Namn på den helige Ande 395
      Kap 19B Kr isti återkomst 396
Ämne 72: Harmagedon 406
Ämne 73: Guds rådslut är fullbordat 408
     Kap 20A Millenniet 409
Ruta 81: Draken besegras i 6 etapper 410
Ruta 82: Ängeln utför 6 saker emot Satan411
Ruta 83: Troner och domstolar 413
Ruta 84: 7 etapper i 1:a uppståndelsen 415
Ruta 85: Den första uppståndelsen 415
Ämne 74: Millenium -Guds rike på jorden 421
• Skillnaden – millenniet och den nya jorden
     Kap 20B Den stora vita tronen 422
Ruta 86: Vilka har sina namn i livets bok426
Ruta 87: Det finns flera slags död 428
Ämne 75: Kristi domstol 432
• Rättfärdiggörelsedom – fördömelsedom
Ämne 76: Hades – gehenna 433
     Kap 21A Ny himmel – ny jord 435
Ruta 88: Den gamla jorden blir som ny 435
Ruta 89: Sju namn på Guds stad 436
Ruta 90: Tabernaklet och människan 439
Ruta 91 Sjutalet i tabernaklet och templet439
Ruta 92: Saker -ej finns på den nya jorden 441
Ruta 93: 7 nya ting i Uppenbarelseboken442
Ruta 94: Det har skett 442
Ruta 95: Alfa och Omega 445
Ämne 77: Den som segrar 447
     Kap 21B Det nya Jerusalem 448
Ruta 96: Lammet – 7 gånger i k21- 22 448
Ruta 97:Jesaja profeterar  om sju eviga
välsignelser 460
     Kap 22A L ivets vatten 461
Ruta 98:  Jesus som skapare, uppehål lare,
domare och kung 462
Ruta 99: De frälsta får följande namn 466
     Kap 22B Se, jag kommer  snar t 468
Ruta 100: Händelser och epoker
i kronoligisk ordning 471
Ruta 101: Det gamla, förlorade Paradiset473
Ruta 102: Det nya, återuppr. Paradiset 473
Ruta 103: Sex dödssynder 474
Ruta 104: Villoläror 480
Ämne 78: Se, jag gör allting nytt! 484

    Appendix – särskilda ämnen:*

    Appendix  1 486
FYRA SKOLOR AV TOLKNINGAR
Tre grundinställningar
Premillianism  . Postmill ianism  Amillianism
1. Den allegoriska tolkningen:
2. Den tidshistorisk tolkningen:
3. Den kyrkohistoriska tolkningen.
4. Den futuristiska tolkningen
U-bokens konstruktion och kronologi
Tre var ianter av den futur istiska teor in:
 • Rekapitulationsteorin • Successionsteorin
• Parallellteorin
Vad händer under sigilldomarnas tid?
       Appendix 2 490
BIBELN – BÖCKERNAS BOK
Arkeologiska fynd som bekräftar  biblens
lära
• Om skapelsen och de första människorna.
Edens lustgård och syndafallet.
• Frestelsesigillet • Var låg Edens lustgård?
• Arkeologiska fynd bekräftar Noafloden
• Språkförbistringen och rasernas utbredning
Arkeologiska fynd från skrivkonstens barndom
• Fynden av Dödahavsrullarna – ett tidstecken

       Appendix 3 501
BIBELNS LÄRA OM SKAPELSEN
Enligt Bibeln har jorden tre stora perioder:
• Den värld som då var. • Den himmel och jord
som nu är.  • Den nya himlen och den nya jor-
den.
• Allting har skapats genom Kristus och till ho-
nom  • Kristus är  Skaparen av tiden och
uppehållaren av skapelsen

        Appendix 4 505
SKAPELSE KONTRA EVOLUTION
1. Människan skiljer sig radikalt från djuren
2. Jesus trodde på Bibelns skapelseberättelse
3. Utvecklingsläran förutsätter att materien
finns
12 Punkter om evolutionslärans or imlighet:

       Appendix  5
ARKEOLOGISKA UPPTÄCKTER             511
         Appendix 6
MAKRO – M IKROKOSMOS  517
         Appendix  7
JESU ESKATOLOGISKA TAL  520
Lärjungarnas tre frågor til l Jesus
I. När sker templets förstörelse
I I . Vad blir  tecknen för K r isti återkomst
I I I . Teckenen för tidens slut?
Jesus besvarar frågorna Sammanfattning:

        *Hela texten till alla appendix  finns i slutet av boken



16

A: Tecken som finns hela tiden
B: Tecken på tidens slut och vedermödan:
Början til l födslovåndorna:
• Villfarelser • Falska messias • Stridslarm och
stridsrykten • Oroligheter • Krig • Hungersnöd
• Jordbävningar  • Pest • Förföljelser – til lta-
gande våld – missionsverksamhet
Vedermödans tid
Tecken för andra  advent
• En jämförelse av 1:a och 2:a fasen av Kristi
til lkommelse • Herrens tillkommelse i skyn •
Herrens återkomst ti ll jorden
•Se på fikonträdet –  Israel
• Som i Noas dagar  • Som på Lots tid
Under väntetiden – Håll er  vakna!
Under väntetiden – Tjäna!
Under väntetiden –  Vänta och vaka!
Denna tidsålders avslutning:
Männskligheten skall sållas  • Vilka får befolka
tusenårsriket? • Evig dom kontra  evigt straff
och evigt liv  • Skillnaden mellan de levande
folkens dom och den yttersta domen • Domen
v id den vita tronen

      Appendix 8 540
PAULUS ESKATOLOGISKA UNDERVISNING

Gud skall döma världen med rättfärdighet
• Har  Gud  förskjutit  sitt  folk? • Israel är
Guds äkta olivträd • Om Israels slutliga rädd-
ning
• Är Guds församling Guds andliga Israel?
Sammanfattning av de olika händelserna:
De kristnas himmelsfärd • Det andra advent
• Kristus  som  domare  –  Herrens  dag
• 12 punkter om Kristi tillkommelse till jorden
• Församlandet  til l  Kristus  kontra  Herrens
dag
• Tecken om Herrens dag – det andra advent:
Ty först måste avfal let ske: Vad betyder
apostasia i
2 Thess 2:3? • Paulus  undervisning och Bi-
belns övriga profetior om  händelserna i ändens
tid

       Appendix 9 550
PETRUS ESKATOLOGISKA UNDERVISNING

Kosmisk kataklysm •En analys av bibeltexten
Betydelsen av de grekiska  orden i texten
•Vad händer med kosmos?
Jorden skall renas i eld •Jordens  undergång

      Appendix 10 552
NATIONEN ISRAEL

• Israel är Guds utvalda folk för Guds syften
• Ursprungsreligionen var monoteism • Hur
uppstod avgudadyrkan? • Hur kunde Abraham

bevara tron på Gud? • Judendomen  –  skriftens
rel igion • Israel  bevarade monotei smen •
Messias – världens frälsare • En välsignelse till
alla folk

      Appendix 11
JERUSALEM 555
 – Den heliga staden •Den store konungens stad
– jordens navel •En lyftesten för alla folk • Var-
för kallas Jerusalem för Den heliga staden? •
Varför Jerusalem? Jerusalems historia finns i
Bibeln • Avguderiet började i Babylon •Abra-
ham förde gudsuppenbarelsen vidare • Jerusa-
lem och ändens tid • Hur är nuläget? • Messias
ankomst

              Fler  appendix:*
12 Vär ldshistor ia i Bibelns ljus 557
13  Daniels Visioner  - Adventsteor in582
14 Daniels  och Johannes visioner 584
15 De 70 årsveckorna 585
16 Darbyism 597
17 Tusenårsr iket Millennium 601
18 En ny himmel och en ny jord 610
19 Det nya Jerusalem 614
20 Tidens tecken – miljöfrågorna 616
21 Sju bilder  av Jesus i Upp 621
22 Vår  andliga tempeltjänst 627
23 Tempeltjänstbönen 631
    – Ämne 25 Gnosticismen  s104
24 Varning för  New Age 629
25 Bibelns kronologi 640
26 Talvärden i Bibeln 646
27 Sju drakar  för följer  Israel 652

               Predikningar
1. De tre korsens budskap        664
2. Treenigheten och Kristi Gudom
666
3. Kristi lidanden – härlighet därefter  669
4. Evangeliets sju hemligheter              671
5. Faderns vittnesbörd om sin Son      674
6. Tre livsavgörande svar av Jesus      676
7. En odödlig själ                               679
8. Jesu åtta  ”Jag är”     681
9.  Jesu sju ord på korset    683

Fler predikningar på min hemsida:
www.nils-ibstedt.com

http://www.nils-ibstedt.com


17

Inledning  – eskatologiska profetior

UPPENBAREL SEBOK EN
– BOKEN OM  DET KRISTNA HOPPET –

Uppenbarelseboken kallas för Bibelns krona och är den sextiosjätte och sista av
Bibelns böcker. Den innehåller en dramatisk framställning av en vedermödans tid på
jorden. Men den har framförallt ett hoppets evangelium och en skön avslutning av
Bibelns budskap till hela mänskligheten.

Bibelns inledning handlar om ett förlorat paradis och att vägen blev stängd till
Livets Träd. Bibelns sista bok talar om ett återfunnet paradis, om rätt att få äta av
Livets Träd och att få gå in i den himmelska staden genom dess portar.

Uppenbarelseboken är i  dubbel mening en profetisk bok med ett mycket rikt
innehåll. Även om den till huvudparten är en visionär framställning av framtiden, har
den samtidigt anknytningspunkter och undervisning om de flesta stora och eviga
sanningarna om Gud, skapelsen och hans frälsningsplan.

Huvudtemat i Uppenbarelseboken
Se, han kommer är Uppenbarelsens*  stora och hoppfulla huvudtema. Boken handlar
inte enbart om plågor och vedermödor, drakar och vilddjur, undergång och förfall,
utan också om sanningens och kärlekens slutliga seger. Uppenbarelsen visar hur hed-
ningarnas tider avslutas med jordens värsta vedermöda då laglöshetens människa –
Antikrist – uppenbaras. Men i finalen ser vi budskapet om Kristi återkomst, hans
slutliga seger över det onda och upprättandet av sitt fridsrike på jorden.

Uppenbarelsebokens ursprung och förmedlare
Bibelns Gud är den treenige Guden. Hela gudomen är engagerad i att delge oss Up-
penbarelsen. Dess ursprung är Gud, Fader, livets och historiens arkitekt, given till
Jesus Kristus, världens Frälsare och konung, förmedlad till oss genom en ängel och
aposteln Johannes. Även den helige Ande deltager aktivt i budskapets förmedlande
vilket särskilt framgår i sändebreven där läsaren uppmanas att lyssna till vad Anden
säger till församlingarna.

Namn och centralgestalt
Den grekiska grundtextens inledningsord: Apokálypsis Iesú Christú blir med ord för
ord översättning: Jesu Kristi uppenbarelse som också borde vara bokens namn. Me-
ningen saknar en sammanlänkande preposition, vilket både kan betyda en uppenba-
relse från Kristus och om honom. Bokens innehåll visar att det slaktade Lammet,
Jesus Kristus, är händelsernas centralgestalt och ingen av Bibelns böcker har tecknat
en så mångfaldig och fullständig bild av Kristusgestalten som den vi finner här. Ef-
terhand som Uppenbarelsens händelserika drama öppnas för oss, får vi se nya sidor
av Kristus. Det är han som – bakom förlåten – är den historiens Herre som styr det
hela.

*  Uppenbarelseboken kallas härefter omväxlande även för Uppenbarelsen, U-boken och Upp
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Vi ser honom först och främst som Guds Son och Människoson i en och samma
person när han som sann Gud och ful lkomlig människa vandrar omkring bland
ljusstakarna. Han uppfyller sitt löfte: ”Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”
I församlingen, hans kropp på jorden och andliga tempel, är han oss alltid mycket
nära.

Vidare ser vi  honom såsom Lammet och Frälsaren, Översteprästen och
Förebedjaren, som Profeten och Världens domare, men också såsom Isais rot, alltings
upphovsman och Skapare, Lejonet av Juda – segerfursten, konungarnas Konung och
slutligen som den klara Morgonstjärnan vars strålar förebådar en ny dag från honom
som gör allting nytt och är världens hopp.

Vi kan även se Jesus som Brudgummen, som kommer för att hämta sin Brud,
församlingen, i orden: ”Tiden är inne för Lammets bröllop och dess brud har gjort
sig redo” och ”Se, jag kommer snart och har med mig min lön.” Upp 19:7; 22:12

Till vem är  budskapet r iktat
Johannes fick i uppdrag att skicka det han fick se i en skrift till sju församlingar i
Mindre Asien som fanns på Johannes tid. Upp 1:11. Genom bokens införlivande i
Bibelns kanon är Uppenbarelseboken avsedd för alla folk under hela den kristna
epoken med ett särskilt budskap för dem som kommer att leva igenom vedermödans
och ändens tid.

Uttrycket de heliga är ett generellt namn på Guds folk, de utkallade  –  ekklesia –
vilket omfattar såväl de kristna som Israels folk. Om uppryckande av församlingen
sker före vedermödans tid, innebär det att uttrycket de heliga särskilt syftar på dessa.
Efter församlingsbreven, från kap 4 till kap 19, är det Israel som är i centrum för
Guds omsorg och handlande i boken. Språket, symbolerna och bilderna är hämtade
från gamla testamentets värld med dess tempel, altare och prästtjänst.

Avsikt och betydelse
Ordet apokálypsis betyder avslöja eller avtäcka. Bokens avsikt är att uppenbara för-
dolda ting och ge människorna riktlinjer i sitt tänkande om tidens ände och Guds
plan med framtiden. Även om boken till större delen handlar om en relativt kort
tidsperiod i ändens tid, så har den ett budskap för alla tider och många har i den
funnit stor tröst och vederkvickelse under olika epoker under historiens gång. Detta
gäller såväl sändebreven till de sju församlingarna som budskapet om Kristi slutliga
seger i en ond värld.

Konstruktion och disposition
Det finns många försök till disposition av Uppenbarelseboken. Men vad är U-bokens
inre konstruktion? En vanlig enkel uppdelning utgår från Jesu egna ord till Johannes
med uppmaningen skriv nu ner:

A. Vad du har  sett  – Kristusvisionen, som han såg först,
B.  och vad som nu är  – de 7 församlingarna som fick sändebreven,
C.  och vad som skall ske härefter  – vedermödans tid och därefter.
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En histor iebeskr ivning av ändens tid
Enligt Jesu ord till Johannes, handlar Uppenbarelsen bland annat  om vad som skall
ske härefter. Många har försökt att placera in händelserna i U-boken i världshisto-
rien. Men denna så kallade historiska tolkning har aldrig givit en godtagbar lösning
på uppfyllelsen av dessa visioner.

Följer man de tidsangivelser som U-boken själv uppger blir det 3½ års verksam-
het för Guds två vittnen och likaledes 3½ års verksamhet för odjuret (Antikrist) efter
att denne dödat vittnena. Man får då sammantaget en relativt kort tidsperiod på 7 år
för uppfyllelsen av kap 4 -19 av U-boken. Det är tiden från Antikrists framträdande
som mannen med bågen på den vita hästen, som drar ut för att segra fram till hans
slutliga undergång utan människohand vid Kristi återkomst. U-boken är en historie-
beskrivning av ändens tid strax före Kristi andra tillkommelse i full överensstäm-
melse med Jesaja, Daniel, Sakarja med flera, vilka profeterade om vad som skall
hända i de yttersta dagarna vid avslutningen av hedningarnas tider.

Uppenbarelsebokens samstämmighet med Bibelns övr iga profetior
U-boken är inte en profetia som är lösryckt från Bibeln i övrigt. Tvärtom är dess
visioner och händelseförlopp i en förunderlig överensstämmelse med såväl gamla
testamentets profetior som Jesu tal om ändens tid och Paulus eskatologiska undervis-
ning.

Ruta 1: DANIELSBOKENS ESKATOLOGISKA PROFETIOR

sammanfaller med dem i Johannes Uppenbarelse med stor detaljrikedom:
Båda böckerna framställer :

• En syn av den himmelska tronen: Dan 7:9; Upp 4:2
• En mäktig syn av den förhärligade Messias – Kristus: Dan 10:5-6; Upp 1:13

• Den smorde Furstens  död - ett lamm som har blivit slaktat: Dan 9:26; Upp 5:6
• Båda profeterar om ändens tid: Dan 8:19, 26; Upp 10:6b-7a

• En stor vedermöda i ändens tid: Dan 12:1,7; Upp 8:13
• En strid i himlen mellan Mikael och draken (Satan): Dan 12:1; Upp 12:7-9

• Odjur: lejon, björn, etc som symboler för sataniska makter: Dan 7:1-8; Upp 13:1f
• Antikrists framträdande och krig mot de heliga: Dan 8:23-26; Upp 11:7, 13:7

• 3½ årsperioder för Antikrists verksamhet: Dan 8:14, 9:2; Upp 13:5
• De tio hornens rike: Dan 7:7; Upp 17:12

• Israels fristad i öknen: Dan 11:41; Upp 12:14
• Människosonens återkomst på himlens skyar: Dan 7:13; Upp 1:7, 19:11-16

• Världsväldena krossas genom stenen utifrån – Kristus: Dan  2:34,45; Upp 17:14
• Antikrist förgås ”utan människohand” – av Kristus: Dan 8:25; Upp 19:20

• Profeterar om uppståndelsen från de döda: Dan 12:2,13; Upp 20:4-6
• Israels slutliga frälsning och upprättelse: 12:1; Upp 21:12
• De ogudaktigas dom och straff: Dan 12:2; Upp 19:20-21

• Framställer de frälstas härlighet och belöning: Dan 12:3; Upp 21:1-7
• Upprättandet av ett evigt fridsrike på jorden: Dan 2:44, 7:14; Upp 20:6
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RUTA 2: PROFETEN DANIELS 70 ÅRSVECKOR1

Då man studerar U-boken och dess samband med GT måste man ta med Daniels
profetia om de 70 årsveckorna. Den innehåller bl a tidrymder på 7 år och 3½ år som
även förekommer i U-boken. Messiasprofetian om Israel går i uppfyllelse enligt de
70 årsveckorna som sträcker sig ända fram till Kristi andra tillkommelse.

Vid slutet av den 70-åriga babyloniska fångenskapen bad och fastade Daniel för
att löftet om Israels befrielse skulle infrias. Daniel väntade förmodligen att vid
fångenskapens slut äntligen det messianska riket, utlovat till Abraham, och som bl a
Jesaja profeterade om, då skulle infrias. Men han fick genom ängeln Gabriel veta att
det var bestämt ytterligare 70 x 7 = 490 år (bokstavligen 70 sjuor efter hebr shabua =
sjua, samma ord som användes för vecka), för Israel innan det skulle bli upprättat och
komma in i Guds plan med messiasriket.

I ett kort sammandrag av profetian framgår, att 69 sjuor (årsveckor = 483 år) efter
påbudet om Jerusalems återuppbyggnad, skulle en smord furste förgöras, vilket stäm-
mer med tiden för Kristi korsfästelse. Därefter skulle staden och helgedomen förstö-
ras av en anryckande furstes folk. Det skedde år 70 då Jerusalem lades i ruiner av
general Titus. Att profetian sedan sträcker sig ända fram till ändens tid markeras av
uttrycket intill änden skall strid råda.

Den återstående och 70:e årsveckan får därför sin uppfyllelse först i ändens tid
som domineras av den andre fursten –  en motsats till Kristus (Antikrist). Han gör ett
starkt förbund med många nationer för en 7-årsperiod även med Israel, som vid den
tiden åter skall vara en nation. Efter 3½ år bryter han förbundet med Israel, intager
Jerusalem, avskaffar offertjänsten och sätter upp en styggelse – en avgud, sin egen
bild på helig plats i templet som då är uppbyggt igen.

RUTA 3: DEN 70:E ÅRSVECKAN OCH VEDERMÖDANS TID PÅ JORDEN2

Antikrist utövar då en terrorregim som Daniel och Jesus profeterar om och som skall
bli den värsta vedermöda som världen har upplevat. Hans verksamhetstid blir dessa
sju år, som alltså även kallas för Daniels 70:e årsvecka och sammanfaller med den
uppdelning av vedermödans tid i två 3½ årsperioder som finns i U-boken. Vittnenas
tid att profetera blir 3½ år  och åtföljes av ytterligare en  3½ årsperiod då Antikrist för
krig mot de heliga sedan han dödat de två vittnena.  Under denna tidrymd av 7 år är
inte församlingen omnämnd i U-boken, kap 4 - 19, en enda gång. Därför tror man att
församlingens uppryckande kommer att ske före vedermödans tid.

Att den 70:e och sista årsveckan får sin uppfyllelse först i ändens tid kan även
utläsas av det faktum att Israel då är utlovad sin slutliga upprättelse som sker först
vid Kristi återkomst i ändens tid.

Jesu förutsägelse om vedermödans tid stämmer med såväl Danielsbokens som U-
bokens profetior. I sitt eskatologiska tal i Matt 24, refererar Jesus till Danielsprofe-
tian om styggelsen på helig plats i samband med den stora vedermödan och tillägger
att strax efter  den tidens vedermöda skall Människosonen komma i på himlens skyar
i stor makt och härlighet.

1App 14: De 70 årsveckorna
2App 12: Adventsteorin
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3App 6: Jesu tal om ändens tid
4App 7: Paulus eskatologiska undervisning

RUTA 4: JESU TAL OM ÄNDENS TID:3

 följer  samma ordning av händelserna som i U-boken:
Matt 24: Uppenbarelseboken:
1. Falska Messiasgestalter, v5 Antikrist på en vit häst, 6:2
2. Krig, v7 Ryttaren med svärdet, 6:4
3. Hungersnöd, v7 Ryttaren med vågskålen, 6:5
4. Jordbävningar, v7 Ryttaren heter Döden, 6:8
5. Pest, Luk 21:11 Ryttaren heter Dödsriket, 6:8
6. Martyrer, v9 Martyrerna under altaret, 6:9
7. En avgud i templet, v15 Jerusalem förtrampas, 11:2
8. Israels flykt till bergen, v16 Kvinnans flykt till öknen, 12:14
9. Den stora vedermödan, v21 Antikrists krig emot de heliga, 13:7
10. Falska frälsare och profeter, v24 Den falske profeten, 16:13
11. Solen och månen förmörkas, v29 Solen blev svart och månen blod, 6:12
12. Människosonens tecken, v30 En vit häst, namnet: ”Guds  ord”, 19:13
13. Människosonen kommer, v30 Konungarnas konung kommer, 19:16

RUTA 5: PAULUS  ESKATOLOGISKA UNDERVISNING

överensstämmer  med U-boken:4

• Israels återställelse. Rom 11:25-27
Israel är huvudtemat i Upp från kap 4 till 19

• Den laglöses framträdande. 2 Thess 2:3
Odjuret (Antikrist) spelar en huvudroll i U-boken. Upp 13

• Den laglöse sätter sin bild i templet och utger sig för att  vara gud. 2 Thess 2:4
Templet blir åter uppbyggt och Johannes får i uppdrag

att räkna (mäta) tillbedjarna därinne.
 Jerusalem blir förtrampat av hedningarna. Upp 11:1-2

• Guds vrede skall uppenbaras över de ogudaktiga. Rom 1:18
 Guds sju vredesskålar. Upp kap 16

• Den laglöse blir förintad vid Kristi uppenbarelse. 2 Thess 2:8
Odjuret går sin undergång till mötes vid Kristi tillkommelse. Upp 19:20

• Jesus skall döma världen med rättfärdighet. Apg 17:31
”Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han skall slå folken med...”,

Upp 19:15, är en metafor som framställer Jesus som domaren
• Jesus skall regera tills han lagt alla fiender under sina fötter. 1Kor 15:24-25

 Jesus upprättar ett tusenårigt fridsrike på jorden. Upp kap 20

RUTA 6: GT-TEXTER I UPPENBARELSEBOKEN

Uppenbarelseboken har många texter, symboler och koncept hämtade från Gamla
Testamentet (GT) och utgör en sammanfattning och avslutning av hela Bibelns bud-
skap. Här följer en del av de ord och koncept som är hämtade från GT:

• Honom som är och som var och som kommer
 – En utvidgad form av Guds namn (Jahvé) enligt 2 Mos 3:14; Upp 1:8

• De som genomborrat honom Upp 1:7; Ps 22:17; Sak 13:10
• Jag är den förste och den siste Upp 1:8, 18; 21:6; 22:13. Jes 41:4; 44:6; 48:12
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RUTA 6: GT-TEXTER I UPPENBARELSEBOKEN (forts.)
• Lampställen. Upp:1:12; 2 Mos 37:17-23

• Livets träd. Upp 2:7; 1Mos 2:9, 3:24
• Guds paradis. Upp 2:7; Edens lustgård. 1 Mos 2:8

• Synagoga. Upp 2:9; Ps 74:8
• Kvinnan Isebel. Upp 2:20; 1 Kung 16:3

• Pelare i Guds tempel. Upp 3:12; 2; Mos 24:4, 27:10
• Guds stad, det nya Jerusalem. Upp 3:12; Jes 65:18

• Guds tron. Upp 3:21; 4:4:2; Jes 6:1
• Tjugofyra äldste. Upp 4:4; Jes 24:3

Talet 24 har en motsvarighet till det judiska prästerskapets avdelningar.
• Helig, helig helig är Herren Gud allhärskaren. Upp 4:8; Jes 6:3

• Ty du har skapat världen. Upp 4:11: 1Mos 1:1; Jes 45:12
• En bokrulle med förseglad skrift. Upp 5:1; Jes 29:11

• Lejonet av Juda stam. Upp 5:5; 1 Mos 49:9
• Ett lamm Upp 5:6; offerlammet. 1Mos 4:4; 3 Mos 23:12

• Sju horn och sju ögon. Upp 6:6. Bildspråket anknyter till Sak 3:9; 4:10

RUTA 7: OM TOLKNINGEN AV UPPENBARELSEBOKEN

Eftersom det finns många olika teorier om hur Uppenbarelsebokens ska tolkas och
många skilda uppfattningar om vad symboliken betyder, vill jag i korthet ange några
huvuddrag av vad denna tolkning försöker framställa. Med bibelordet som grund
försöker jag visa att:
• Jesus framställer "två slut" i sitt tal om ändens tid; slutet på "församlingens tid"
(Matt 24:15) och slutet av "hedningarnas tider". Matt 24:29-31
• Den vedermöda Jesus förutsäger inträffar under de sju sista åren strax före Kristi
återkomst till Olivberget. Dan 12:1; Sak 14; Matt 24:21
• Daniels profetia om den 70:e årsveckan i ändens tid – en 7-årsperiod – och
Uppenbarelsebokens tidsschema stämmer överens; 3½ år för Guds två vittnen och
3½ år för Antikrist terrorregim. Upp 11:3; 13:5
• Uppryckandet av församlingen sker före vedermödan.
• De 24 äldste är representanter för bruden.
• Det är församlingen som hindrar den laglöse att träda fram.
• Den helige Ande tages inte bort från jorden under vedermödans tid.
• Många kommer att bli frälsta under vedermödan (Den stora vita skaran).
• Mannen med pilbågen på den vita hästen är Antikrist.
• Daniels två små horn (Dan 7:8; 8:9) är symboler för Antikrist.
• "Solkvinnan" är en symbol för det nationella Israel.
• "Gossebarnet" solkvinnan föder är en symbol för 144.000 frälsta isareliter.
• Odjuret i kapitel 13 är Antikrist. Odjuren i Upp 13 är två skilda personer.
• Skökan är en symbol för falska religioner och dyrkan av onda andar.
• Staden "Babylon" är en symbol för "mammonsdyrkan".
• l000-årsriket kommer att befolkas av "naturliga" människor, som skall söka Herren.
Guds kunskap skall då uppfylla jorden. Jes 11:9; Apg 15:16-18
• Uppenbarelseboken är en successiv framställning med en föl jdriktig kronologi,
men framställningen är avbruten av flera parenteser eller mellanakter.
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ÄMNE 1: KRISTI ÅTERKOMST – SE, HAN KOMMER!
Uppenbarelsebokens huvudtema

Kristi återkomst är Uppenbarelsebokens stora ämne
och hoppfulla huvudtema. När och hur skall det ske?

Två huvudteor ier :
A. Herrens dag teor in. Den förhärskande teorin i trosbekännelserna i såväl katolska
som protestantiska kyrkor och samfund är, att vid Kristi återkomst (gr parousia =
uppenbarelse) då de döda skall uppstå, de kristna församlas till Herren och alla,
levande och döda, skall dömas vid den yttersta domen, allt detta skall hända vid ett
och samma tillfälle  – på Her rens dag. Man skiljer inte mellan Kristi uppenbarelse i
skyn för att hämta församlingen och hans återkomst till jorden. En konsekvens av
denna teori blir att även tillkommelsen i skyn för att hämta församlingen, sker efter
vedermödan beskriven i Matt 24:29-31. Teorin har två huvudlinjer nämligen:

• Premillenialism som förlägger Kristi återkomst före tusenårsriket.
• Postmillennialism som lär att tillkommelsen sker efter tusenårsriket.

B. Darbys teor i. Den andra huvudteorin, som har blivit aktuell under 1800-talets
väckelserörelser, lär att Kristi tillkommelse sker i två faser. Den har fått namnet
"darbyism" eftersom den fick en kraftfull företrädare i J N Darbys förkunnelse om
Kristi återkomst. Denna teori ger svar på många av de motsägelser som annars upp-
står. Här följer en utläggning av de två faserna:

FAS  I
Kr isti uppenbarelse (gr parousia) i skyn (eng. rapture = uppryckande)
HUR? • Herren kommer ned till lufthimlen och hämtar de heliga som är redo.
• Ett maktbud skall höras, en överängels röst och en Guds basun.
• Först ska de i Kristus döda uppstå. Troligen i följande ordning: Först GT:s heliga
(första basunen), sedan NT:s heliga (andra basunen).
•  De kristna som då lever ska i ett nu bli förvandlade (vid den sista basunens ljud,
1Kor 15:52). Tillsammans blir de uppryckta till mötet med Herren i skyn. Dessa är
alla de heliga från både GT och NT och utgör Kristi brud. De ska sedan sitta till
bords med Abraham, Isak och Jakob i Guds rike. Matt 8:11
•  De heliga skall så alltid få vara hos Herren.
NÄR? • Eftersom Kristus kommer för att frälsa de heliga från den kommande vredes-
domen betyder det att uppryckandet i skyn sker före vredesdomens början.
• Detta stämmer med Jesus undervisning om möjligheten för dem som beder och
vakar att kunna undfly allt detta som skall övergå jorden.
• ”Ge nu varandra tröst med dess ord” (1 Thess 4:18), skriver Paulus när han beskri-
vit hur uppryckandet – de kristnas himmelsfärd – skall gå till.
• Tidpunkten för Kristi återkomst i skyn är fördold. ”Men om den dagen eller stunden
vet ingen något, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” Matt
24:36 FSB. Om vi som kristna först skulle vänta på att inseglen skall brytas och att
Antikrist och den falske profeten skall framträda och att den stora vedermödan skall
bryta ut, då skulle vi kunna räkna ut när tillkommelsen skall ske. Budskapet vi har
fått lyder: ”Jag kommer snart.” Upp 3:11; 22:12. (Snart: gr tachú = snabb, snar,
strax, fort, hastigt). För församlingens uppryckande i skyn finns inga bestämda tecken
som först måste uppfyllas. Det kan ske när som helst. Därför uppmanas de kristna att
alltid vara redo.
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Uppryckandet  –  de kr istnas himmelsfärd
”Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är

vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni
vet inte vilken dag er herre kommer.” Matt 24:40-41.  ”Jag säger er: den natten skall två ligga
i samma säng (1917); den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar.” Luk 17:34-37
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FAS I I
Kristi återkomst till jorden (till Olivberget):
HUR? Svar: • Kristus kommer med sina mångtusen heliga (Sak 14:1-5; Jud 14).
• Herren strider för Israel vid Harmagedon. Han tillintetgör fienderna med sin muns
anda och genom lågande eld. 2 Thess 1:7-10; Upp 16:16; 19:11+
• Antikrist och den Falske profeten kastas i eldsjön. Upp 19:20
• Satan bindes för 1000 år. Upp 20:1-3
• Under starkt basunljud skall änglar sändas ut för att församla de utvalda ifrån de
fyra väderstrecken. Här talas inget om uppståndelse, förvandling och uppryckande i
skyn. De utvalda här måste vara de av Israels barn som ännu bo kringspridda i värl-
den eller som har flytt undan Antikrists regim i Israel. Judarna skall nu få hela det
land som Herren lovade deras fader Abraham.
•  Folken på jorden, som är kvar efter vedermödan och vredens tid, skall församlas
till Kristi härlighets tron och dömas i förhållande till hur de behandlat Herrens ”minsta
bröder”, judarna och de kvarblivna kristna. De som består i den domen – fåren – får
gå in i 1000-årsriket.
• De som blivit martyrer under Antikrists förföljelse uppstår från de döda. De får del
av den första uppståndelsen och skall regera med Kristus i tusen år.
NÄR? Svar: Strax efter den tidens lidanden (vedermöda). Matt 24:29-31

Är  fas I  och fas I I  identiska skildr ingar?
EN  ANALYS. Det finns två skildringar av Kristi uppenbarelse (Gr parousia). Efter-
som dessa bibelställen är de två viktigaste för läran om huruvida det finns två till-
kommelser eller inte, så låt oss jämföra och göra en analys. Jag citerar texten i den
kronologiska ordning som jag tror på, nämligen tillkommelsen för att hämta de trogna
först, som jag kallar för A, och den andra texten för B.
A: 1 Thess 4:16-18
• Befallning ljuder, en ärkeängels röst. (Inte skrivet i texten B) • En Guds basun.
(Finns i båda texterna) • Herren stiger ner från himlen. (Inte i B) • De i Kristus döda
uppstår. (Inte i B) • De som lever och är kvar rycks upp. (Inte i B) • Alltid vara hos
Herren. (Inte i B.) • Trösta varandra med dessa ord. (Inte i B)
B: Matt 24:27-31
• Människosonens ankomst ska vara lika synlig som blixten. (Inte i A) • Där den
döda kroppen är... talar om domshandlingar. (Inte i A) • Strax efter de dagarnas nöd.
(Inget om vedermöda i A) • Solen förmörkas... (Inget omnämnande av kosmisk tur-
bulens i A) • Människosonens tecken ska visa sig. (Inte omnämnt i A) • Jordens alla
folk skall jämra sig när de ser Människosonen komma. (Står inget om detta i A)
• Komma på himlens moln med stor makt och härlighet. (Står inget om att Herren
kommer på moln i A) • Med starkt basunljud.  (Det enda som finns i både A och B)
• Sända ut änglar. (Inte i A) • Samla hans utvalda. (Inte i A)
     – Kontentan av analysen blir att dessa bibelställen inte är identiska utan skildrar
två helt skilda händelser. Den första är en Kristusuppenbarelse för de troende som
upplever befrielse – i den andra visar Herren sig för de ogudaktiga på jorden som då
förstår att Kristus är en verklighet och blir skräckslagna inför den kommande domen.
Det enda som är gemensamt är basunljudet. Man församlades alltid i Israel till högtid
vid basunljud. Att det förekommer basunljud vid båda tillfällena är därför förväntat.
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Kr isti återkomst till Olivberget
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5App 6: Jesu tal om ändens tid

ÄMNE 2: DANIELS PROFETIOR OM  MÄNNISKOSONEN
"Och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar..."
I sin syn av den himmelska tronen introducerar profeten Daniel uttrycket männi-

skoson i Bibeln, den titel som Jesus allra mest använde om sig själv. Vid rannsakningen
sade översteprästen: ”Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om
du är Messias, Guds son.” Jesus refererade då till Daniels profetia (Dan 7:13) med
syftning på sig själv och sade: ”Härefter skall ni få se Människosonen sitta på Mak-
tens högra sida och komma på himlens skyar.” Matt 26:64. Översteprästen slet då
sönder sin kläder (vilket var förbjudet, 3 Mos 21:10) och anklagade Jesus för hä-
delse. Jesus blev dömd till döden för att han sade sanningen.

I slutet av sin levnad fick Daniel löftet om att han skulle uppstå från de döda.
Bibeln talar om flera uppståndelser och att "Salig och helig är den som har del i den
första uppståndelsen" – de i Kristus döda. Upp 20:6. Detta sker då Jesus kommer på
himlens skyar i stor makt och härlighet för  att hämta sin församling av utvalda: "Ty
Herren skall själv stiga ned från himlen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels
röst och en Guds basun. Och först skall de i  Kristus döda uppstå; sedan skall vi som
då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften,
Herren till mötes..." 1 Thess 4:16-17

ÄMNE 3: JESU TAL OM  TIDENS SLUT
Jesus citerar  flera danielsprofetior :

”När ni ser förödelsens styggelse om vilket är talat genom profeten Daniel, stå på
helig plats – den som läser detta, han give akt därpå  – då må de som är i Judeen fly
bort till bergen.” Dan 9:27; Matt 24:15. ”Ty då skall det bli en stor vedermöda, vars
like inte har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu, inte heller någonsin
skall förekomma.” Dan 12:1b; Matt 24:21

Dessa två citat handlar om den stora vedermöda som ska gå över jorden och
särskilt drabba judarna strax före Kristi återkomst. Jesus avslutar denna del av sitt tal
med att citera Daniels profetia om Människosonen som ska komma på himlens skyar:
"Strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen inte ge något
sken, och stjärnorna skall  falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall
Människosonens tecken visa sig på himlen, och alla släkter på jorden skall då jämra
sig. Och man skall få se Människosonen komma på himlens skyar med stor makt och
härlighet."  Dan 7:13; Matt 24:29-30

Vid sin himmelsfärd från Olivberget lyftes Jesus upp inför lärjungarnas ögon och
en sky tog honom bort. Två män i vita kläder visade sig och sade: ”Denne Jesus som
har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt, som ni
har sett honom fara upp till himlen.” Apg 1:11b. Jesus skall då komma med sina
mångtusen heliga för att döma jorden, och sätter då åter sina fötter på Olivberget.
Sak 14:4; Judas 145
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ÄMNE 4: UPPENBARELSEBOKENS DISPOSITION
Uppenbarelseboken kan indelas på flera sätt:

I . EN ABC-INDELNING EFTER JESU UPPMANING: ”SKRIV NU UPP”
A. Vad du har  sett  – Visionen av Kristus. Upp 1:12-20
B. Vad som  är  – Ett budskap till församlingarna.  De 7 sändebreven till de 7 försam-
lingarna är ett tidlöst budskap under hela församlingens epok.
C. Vad som skall ske härefter : – Vedermödans och vredens tid. (Från Upp kap 4:1
till 22:5). Efter församlingens tid, dvs efter församlingens uppryckande till mötet
med Kristus i skyn, inleds Daniels 70:e årsvecka, som är en profetia om Israel. Det
blir en vedermödans och vredens tid på jorden under sju år fram till Kristi återkomst
till jorden för att upprätta sitt fridsrike. Större delen av Uppenbarelseboken handlar
om denna tid, från Upp kap 6 till kap 19.

I I . EN ABC-UPPDELNING I  TIDSEPOKER

A. Nutid – församlingens tid. Upp kap 1-5. B. Ändens tid – Daniels 70:e årsvecka.
Upp kap 6-19. C. Evigheten – framtiden. Upp kap 20-22

I I I . EN 7-PUNKTSUPPDELNING EFTER DE SJU STORA SYNERNA

1. Synen: Kristusvisionen och de 7 sändebreven, från kapitel Upp 1:9 till 3:22:
2. Synen: De 7 inseglen. Upp 4:1- 8:l
3. Synen: De 7 basunerna Upp 8:2 -11:18
4. Synen: Den sataniska 3-enigheten i strid mot Gud: Upp 12:1-14:20. •  Solkvinnan.
•  Draken. • En strid i himlen. • Odjuret ur havet - Antikrist. • Lamm-odjuret ur jorden
– den falske profeten. • De 144 000 – en förstlingsfrukt åt Gud – i det himmelska
Sion. • Änglar med ett evigt evangelium och med budskap om domen.
5. Synen: De 7 vredesskålarna. Upp 15:1-16:21
6. Synen: Babylons fall. Lammets seger och Lammets bröllop: Upp 18:1-19:10. •
Skökan rider på odjuret. • Odjuret och de 10 hornen förgör skökan. • Lammets seger
över odjuret proklameras.  • Babylons fall förkunnas.  • Guds folk varnas. • Skaror i
himlen lovar Gud vid Babylons fall. •  Lammets bröllop.
7. Synen: Visionen av slutsegern och fulländningen. Allt blir nytt: Upp 19:11-22:5.
•  Ryttaren på den vita hästen. • Antikrist och den falske profeten besegras. Draken
binds. • Ett tusenårigt fridsrike börjar. • Slutstriden. • Livets bok och yttersta domen.
• En ny himmel och en ny jord. • Det nya Jerusalem och den eviga härligheten.

ÄMNE 5:  VARFÖR BÖR VI  STUDERA UPPENBARELSEBOKEN?
Denna tidens avslutning är  nära. Vi lever i tidens ände, då profetiorna skall gå i
uppfyllelse. Därför bör vi känna till Bibelns undervisning om ändens tid och leva oss
in i det profetiska ordet om denna tidsålders avslutning.
Uppenbarelsen är  inte en stängd bok. Johannes uppmanades att inte försegla orden
i denna profetia, ty stunden är nära. Även om mycket i Uppenbarelseboken är svårt
att förstå, så är den likväl en bok som uppenbarar fördolda ting för oss.
Studiet ger  oss tillfredsställelse. ”Salig är den som läser upp och saliga är de som
hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i denna bok, ty stunden är
nära.” Detta citat visar att studiet av Uppenbarelseboken kommer att skänka oss
salighet och insikt, tillfredsställelse och tillförsikt inför vad som komma skall.
Anden skall vägleda oss till hela sanningen. Jesus hade mycket mera som han ville
undervisa lärjungarna om, men de kunde inte då ta emot det. Då utlovade han att när
han kommer, som är Sanningens Ande, skulle han vägleda dem till hela sanningen.
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6Appendix 1: Fyra skolor av tolkningar

ÄMNE NR 6:  OM TOLKNING AV PROFETIOR

Profetia = Hebr Naba härledes ur det hebreiska ordet nabi för profet, som betecknar
en person som inte enbart förutsäger framtida händelser, utan även en som predikar
rättfärdighet, varnar, dömer, tillrättavisar, uppmuntrar och verkar som förebedjare.
Alla kristna uppmanas att söka profetians gåva, vilket i första hand är att under Andens
ledning predika Guds ord. 1 Kor 14:1,3,396

Bibeln är  sin egen tolk. En profetia kan förklaras eller tolkas av andra profetior.
Exempel 1: ”Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och

med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.” Upp 12:1
(Josef till sina bröder:) ”Hör, jag har haft ännu en dröm. Jag tyckte att solen och

månen och elva stjärnor bugade sig för mig.” l Mos 37:9. (Josef var själv den tolfte
stjärnan.)

Vid en jämförelse av dessa bibelverser kan man sluta sig till att solen (Jakob) och
månen (Jakobs hustrur) och stjärnorna (de 12 bröderna) är en bild av det nationella
Israels ursprung. "Solkvinnan" skulle därmed betyda det nationella Israel.

Exempel 2: ”Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som bor vid
stora vatten.” Upp 17:1

Och han sade till mig: ”Vattnen som du såg, där skökan bor, de är länder och
människor och folk och språk.” Upp 17:15

Här förklaras redan i samma kapitel att de "stora vattnen" betydde "folkhavet".
Alla profetior  bör  tolkas bokstavligt (litterär t) om det inte tydligt framgår av

profetian att den inte har en bokstavlig mening.
Exempel l: ”Och jag skall låta mina två vittnen profetera under 1260 dagar,

klädda i säckväv.” Upp 11:3
De två vittnena i Upp 11 är framställda som två verkliga personer och då finns det

ingen anledning att låta dem t ex symbolisera gamla och nya testamentet.
Exempel 2: ”Jag fick se ett lamm... som såg ut, såsom det varit slaktat.” Upp 5:6
*Det är uteslutet att här tolka ordet om "lammet" bokstavligt – såsom ett verkligt

lamm. Genom hela NT är Lammet en symbol på Frälsaren, som blev korsfäst för
mänsklighetens synder. Jfr ”Se Guds Lamm, som borttager världens synd.” Joh 1:28

När  profetian är  framställd i ett symboliskt bildspråk kan den verkliga me-
ningen tolkas genom symbolerna. Symbolspråket i Bibeln är enhetligt och utan mot-
sägelser, och det gäller att finna samstämmigheten vid tolkningen av symbolspråket.

Exempel: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina
kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.” Upp 7:l4

Här användes ett symbolspråk för att framställa frihet från all synd genom tron på
Jesus, där vita kläder symboliserar rättfärdigheten i Kristus, Lammets blod står för
Jesu försoningsblod, och att tvätta sig är ett uttryck för att ta emot förlåtelse och
rening från synden genom tron på Jesus.

Alla profetior  är  inte förutsägelser, men alla profetior handlar om Guds eviga
sanningar. Profetiska förutsägelser är historia skriven på förhand.

Exempel 1:”Var icke rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag
var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och
dödsriket.” Upp 1:17-18

Exempel 2: ”Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara
dig från den prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva
jordens invånare.” Upp 3:10
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7Appendix 11: Världshistoria i Bibelns ljus
8Appendix 2: Bibeln – böckernas bok

Dubbel-referens-profetior  har mer än en uppfyllelse. Det gäller att skilja mellan
redan uppfylld profetia och en som hör framtiden till eller som skall uppfyllas ännu
en gång, i kanske en ännu fullare bemärkelse.

Exempel 1: I Hes 28:11-19 profeterar Hesekiel dom över kungen i Tyre, men av
innehållet framgår, att det samtidigt är en profetia om Satans fall och dom.

Exempel 2: ”Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun (den unga
kvinnan) skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.”
Jes 7:14 SFB

 Det hebreiska ordet ha-almah, som är översatt med jungfru (SFB), kan även
översättas med ung kvinna (B2000). Det senare relaterar till en första uppfyllelse.
Ordets två betydelser gör att framstäl lningen bl ir en dubbelprofetia med två
uppfyllelser – en genom en ung kvinna på Jesajas tid (8:3) och en genom Jesu moder,
jungfru Maria.

Profetian innehåller två namn. Det ena är Maher-salal Has-bas, vilket betyder:
rovet hastar, bytet skyndar, och är namnet på barnet i den första uppfyllelsen, som
skedde genom den unga kvinnan på Jesaja tid. Det andra namnet Emanuel (Gud med
oss) fick sin uppfyllelse genom jungfru Maria som blev havande genom helig Ande
och blev moder till Jesus.

Vissa profetior  är  framställda i ett profetiskt perspektiv, vilket innebär att
även om profetians delar ser ut att hända i en direkt följd, så kan det ligga en lång tid
mellan uppfyllelsen av olika delar av profetian.

Exempel: Vid jämförelse av bibelställena i Jes 63:1-3 och Luk 4:17-21 framgår
enligt Jesu tal i Nasarets synagoga, att det var endast första delen av profetian: ett
nådens år från Herren som uppfylldes då, medan den senare delen: och en hämndens
dag ifrån Gud syftar fram på domens dag och har ännu inte uppfyllts.

Bibeln och profetiorna motsäger  aldr ig sig själva. Alla skriftställen i ett ämne
kompletterar varandra och då de harmoniseras och placeras i sina rätta sammanhang
bildar de en oemotsägelsefull enhet.

Profetior om typ-förebilder. Vissa profetior, bibelsammanhang och beskrivningar
har en förebildlig eller förelöpande typ-uppfyllelse.

Exempel på typ-uppfyllelse har man i Antiochos Epifanes, som är en typ-förelöpare
till Antikrist. Många av profetiorna om vilddjuret (Antikrist) i Daniels bok har fått
sin uppfyllelse i denne grekiske härförare som försökte att utrota judarna. Att han
dock endast var en förelöpare och en typ-uppfyllelse av den verklige Antikrist framgår
dels av att Jesus i sitt eskatologiska tal hänvisar till Danielsprofetian om en framtida
Antikrist som skall förorena templet med en vanhelgande skändlighet på helig plats,
och dels av Paulus undervisning om en Antikrist som fortfarande hör framtiden till.7

Guds ord är  alltigenom inspirerat. Utvalda redskap, heliga män, blev inspirerade
av den helige Ande att skriva ned vad som ingavs dem av  Gud. 2 Tim 6:16. Ingen
profetia i något skriftens ord kan utläggas genom någon människas egen kraft. För
att tolka profetiorna fordras en ingående kännedom om hela Bibeln men även först
och främst att bli inspirerad av samma Ande som de som skrev ned profetiorna var
inspirerade av. Den helige Ande kallas för Uppenbarelsens Ande, Ef 1:17, och det är
endast med hjälp av Visdomens och Uppenbarelsen Ande som det profetiska ordet
öppnar sig.8
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Kapitel 01A                                Prolog till kapitel 1

JESU K RI STI  UPPENBARELSE

Nyckelord i U-boken
I det första kapitlet finner vi flera betydelsefulla nyckelord som introducerar viktiga
händelser och ämnen i U-boken, såsom om Kristi återkomst, Kristusuppenbarelsen,
Guds församling, Kristi seger, uppmaningen att skriva samt Jesu egen disposition av
U-boken. Såväl inledningskapitlet som avslutningskapitlet är helt i dur, ingenting
nämns där om vedermödans och vredens tid på jorden, som tydligen endast utgör en
kort parentes i Guds eviga rådslut. Följande uttryck finns i det första kapitlet men kan
också betraktas som nyckelord för hela U-boken:
      • Jesu Kr isti uppenbarelse  • Saliga!  • Han som älskar  oss!
       • Se, han kommer !  • Jag är  den förste och den siste
      • Jag var  död, men se jag lever  i evighet  • Jag har  nycklarna • Skr iv!

      Jesu Kr isti uppenbarelse
Inledningsordet, apokalypsis, som även givit boken dess namn, anslår den ton

som är genomgripande för hela boken. Även om den anses vara den svåraste att tolka
av alla Bibelns böcker, så är den dock först och främst en uppenbarelse – en bok som
avslöjar och uppenbarar fördolda ting.

Saligheten gäller  oss!
Att studera U-boken är ingenting oväsentligt! Det är viktigt att rotas i det profetiska

ordet i Bibeln varav Uppenbarelseboken utgör själva finalen. Den som hör, läser och
studerar dessa profetior har fått löfte om en extra salighet. Studierna medför en
fördjupad insikt som ger trygghet och tillförsikt inför framtiden, vad som än händer
i världen. Grundtonen i boken är budskapet om Guds makt att föra rätten till seger.

Hälsningsorden är  för  oss alla!
U-bokens budskap blev först och främst sänt till de sju församlingarna i Mindre

Asien. Dessa kyrkor får stå som representanter för hela kristenheten och för hela
församlingens tidsepok där vi själva lever i dess avslutning. Hälsningsorden är riktade
även till oss!

Han som älskar  oss!
Budskapet i  boken har en personlig prägel som både börjar och slutar med

hälsningar från den Treenige Guden: Fadern – Sonen – Anden, en hälsning till oss
alla. Hälsningen från Jesus Kristus inledes med de innerliga och djupt personliga
orden: ”Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod.”

Här får vi ett högstämt ackord från himmelens Gud om den kärlek som ligger
bakom hela tillvaron – bakom livets mysterium i denna fantastiska skapelse med
dess slutmål i en evig frälsning vars djupheter vi nu endast kan ana.

Det är En, som älskar oss och som har gett sitt liv till lösen för oss, som talar
genom Uppenbarelseboken. Det är En som har besegrat våra fiender, Satan, synden
och döden – En som lovar oss att få bli arvingar och kungar i hans rike. Han är det
trovärdiga vittnet, hans namn är Trofasthet och Underbar, han skall infria alla sina
löften på ett sätt som kommer oss att få jubla i en evig lycka.
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Se, han kommer !
I Uppenbarelsebokens första kapitel introduceras omedelbart huvudtemat: ”Se,

han kommer” och utgör en urskiljbar jubelton genom hela U-bokens många mörka
och mollstämda toner.1

Jag, Johannes, er  broder
Johannes var inte något slags övermänniska. Han är vår broder, han är en av dem

som fått uppleva nåden till syndernas förlåtelse genom försoningen i Kristus Jesus.
Vad som utmärker honom är hans trohet i uppdraget att förkunna evangelium först i
Jerusalem med omnejd, sedan i Mindre Asien, där han blev en av förgrundsgestalterna
i den väckelse som utgick från Efesos. Trots att han var en av Jesu mest förtrogna
lärjungar, fick del av den höga uppenbarelsen på förklaringsberget och fick det stora
uppdraget att ta hand om Jesu moder, så var och förblev han en enkel och ödmjuk
broder! Han använder inte ens titeln Kristi apostel! Kanske var det hemligheten till
att Gud kunde låta honom blicka längre in i Guds rådslut och få del av högre uppenba-
relser än någon annan. Genom förvisningen till Patmos, en trist och ödslig plats, för
Kristi skull, blev han avstängd inte bara från denna världen utan också från all
gemenskap med de kristna. Men ingen kunde stänga vägen till himlens port för honom.

Kr istusvisionen
Aposteln Johannes, en av Jesu mest älskade lärjungar, får se den förhärligade

Människosonen vandra omkring bland de sju gyl lene l jusstakarna – bland
medlemmarna i Guds församling. Han får uppenbarat mångfalden, härligheten och
rikedomen i Mästarens gestalt. Han får se den överjordiska skönheten av honom som
”var död, men som nu lever i evigheters evigheter”.

Redan på förklaringsberget (Mark 9:2) hade Johannes fått se en glimt av Guds
Sons härlighet då hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vitare än snö.
Men nu var härligheten och storheten av Kristusvisionen så bländande att Johannes
föll ned såsom död. Men den högra handen från honom som lever i evigheters evigheter
gav Johannes det liv och den styrka som han behövde för att både kunna se och höra
det budskap han nu skulle få förmedla till hela mänskligheten.

Seger fursten från Golgata!
”Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till

döden och dödsriket.” (Upp 1:18b) Ett av Bibelns mäktigaste budskap!2

De sju församlingarna
Sju församlingar introduceras i det första kapitlet. Men varför blev just dessa sju

församlingar utvalda bland hundratals församlingar i hela romarriket från Norra Afrika,
Mindre Asien, Grekland, Ital ien och Spanien. Efter Jerusalems förstörelse och
församlingen där blivit skingrad, blev Efesos ett väckelsens centrum i det första
århundradet. De sju församlingarna runt omkring Efesos var en frukt av väckelsen i
Efesos, som redan på aposteln Paulus tid var så mäktig att hela provinsen Mindre
Asien fick höra Guds ord. De sju församlingarna har mycket olika standard och
situationen utgör ti llsammans ett genomsnitt av den kristna församlingens ol ika
andlighet både då, under kyrkohistoriens gång och i vår moderna tid.
      Skr iv!
Jesus själv ger Johannes uppdraget att skriva. Det skrivna ordet är betydelsefullt.
Kristendomen kallas för bokens religion. Genom att Johannes mycket noga skrev
ned vad han såg och hörde kan vi ta del av Uppenbarelsebokens budskap. Tolv gånger
upprepades befallningen att skriva.

1Ämne 1: Kristi återkomst, Se han kommer; finns i inledningen, s24
2Ämne 13: Bibelns mäktigaste budskap, Kap 1B, s55
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UPPENBAREL SEBOK EN
Kapitel 01B (Upp 1:1-8)
TEXTKOMMENTARER TILL BIBEL 2000. I denna kommentar kommer varje vers
att delas upp i fraktioner för att kunna belysa detaljerna i texten.

I NLEDNING: TITEL, URSPRUNG, ÄMNE, FÖRMEDLARE OCH FÖRFATTARE

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse  som Gud gav honom för att visa sina
tjänare vad som snart skall ske. Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes
veta det,
Detta är  Jesu Kr isti uppenbarelse: Gr grundtext: Apokalypsis Iesú Christú = up-
penbarelse Jesu Kristi. Uttrycket kan syfta både på en uppenbarelse om Jesus Kristus
och från honom samt att den tillhör honom. Alla tre uttrycken är sanna. Eftersom
Fadern gav honom uppenbarelsen äger han den och delger den till oss.

RUTA 8: TOLV PROFETISKA BILDER PÅ JESUS I U-BOKEN

l. Förhärligad Människoson (Messias): 1:13-18
2. Den förste och den siste (Evig Gud): 1:13-18, 22:13

3. Lejonet av Juda stam (Segerfursten): 5:5
4. Skottet från Davids rot (Människan, Jesus): 5:5

5. Lammet (Frälsaren): 5:6
6. Översteprästen (Förebedjaren): 8:3
7. Profeten (Historiens Herre): 10:1
8. Skördemannen (Domaren): l4:l4

9. Konungen (Härskaren, Herden) 19:11
10. Brudgummen (som hämtar sin brud): 21:2, 22:12

11. Davids rot (Skaparen): 22:16
12. Den klara morgonstjärnan (Framtidens Hopp): 22:l6

Uppenbarelse. Gr apokalypsis = uppenbara, avtäcka, avhölja. Därav namnet
Apokalypsen.
Som Gud gav honom: Gud syftar på Fadern som universums och historiens arkitekt.

Kristus är själv Gud, Joh 1:18, 1 Joh 5:20, och såsom Gud är han jämlik och ett
med Fadern, Joh 10:30. Men i uppgiften att återlösa världen är Kristus underlagd
Fadern som är Kristi huvud, 1 Kor 11:3. Som mänskliga varelser är en arkitekt och en
byggmästare fullt jämställda, men i uppgiften underordnar sig byggmästaren arkitekten
och hans plan.
För  att visa sin tjänare: Gr dulos = tjänare, slav, träl.
Vad som snar t skall ske:

RUTA 9: ÄMNEN I APOKALYPSEN

1. Kristus-visionen
2. Församlingens tidsepok

3. Händelser i himlen
4. Vedermödans tid

5. Kristi återkomst till jorden
6. Det tusenåriga fridsriket

7. En ny himmel och en ny jord

3Ämne 7: Treenigheten, kap 1A   s38
4App 7: Jesu tal om ändens tid  s520

Del I
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NIO  PROFETSKA BILDER AV JESUS I  U-BOKEN
Den gode Herden – Livets furste – Guds lamm

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

ETT 3-FALDIGT ÄKTHETSBEVIS
1:2  ...han som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt han har sett.
–  U-boken har full samstämmighet med GT:s profetiska visioner hos Jesaja, Jere-
mia, Hezekiel, Daniel, Sakarja m fl. Den har många bilder och uttryck som Jesus
använde i sin undervisning och förklarar och utvecklar mycket av det Jesus profeterade
om i sina tal om ändens tid.4

Trefaldig autenticitet:  • Guds ord  • Jesu Kristi vittnesbörd • Vad Johannes såg.

UTLOVAD VÄLSIGNELSE
1:3 Salig den som läser upp och salig den som hör orden i denna profetia och beva-
rar vad som står skrivet i den. Ty stunden är nära. (1917: ty tiden är nära.)
Gr ana-ginosko = känna, känna igen (även bokstäver), läsa, föreläsa, uppläsa. De
profetiska skrifterna lästes högt i den urkristna församlingen. Både den som föreläste
och den som lyssnade upplevde välsignelse.

Tre klasser  saliga:
•  Den som läser denna profetia
•  Den som hör denna profetia
•  Den som bevarar denna profetia

Profetia = 7 ggr i Uppenbarelsen: l:3; 11:6; 19:10; 22:7,10,18,19. U-boken är en
profetisk bok, vilket i första hand visar att den har ett gudomligt ursprung.
Bevara = 7 ggr i Uppenbarelsen: 1:3; 2:26; 3:8,10; 12:17; 14:12; 22:9. Gr tereo = ta
vara på, bevara, bibehålla, förvara, observera, noga hålla, ta i akt, vaka över. Att
bevara U-bokens profetior innebär att hålla ett öga på händelseutvecklingen i ljuset
av vad den förmedlar. Det innebär att vara observant och att leva efter profetian.
Ty stunden är nära.

Ruta 10: U-BOKEN HAR 7 SALIGHETSPRISNINGAR:
Saliga är  de som:

1. Läser, hör och bevarar denna profetia: 1:3
2. Är de döda i Herren härefter: 14:13
3. Vakar och bevarar sina kläder: 16:l5
4. Är bjudna till Lammets bröllop: 19:9

5. Har del i den första uppståndelsen: 20:6
6. Tar vara på profetians ord: 22:7
7. Tvättar sina kläder rena: 22:l4
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HÄLSNINGAR TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA
1:4 Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är
och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron,
1:5 ... och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och
härskaren över jordens konungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra
synder med sitt blod,
1:6 ...och har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom
tillhör härligheten och väldet i evigheters evigheter, amen.

Från Jesus, gr form av hebr Yehoshua (Yoshua) och betyder frälsning eller frälsare.
Förekommer 979 gånger i NT. Jesus är Guds Sons jordiska namn.

Kr istus, gr Christos = smord, 577 gånger i NT. Den hebreiska motsvarigheten till
Kristus är Messias. Dan 9:24-26; Joh 1:41; 4:25

 RUTA 11: EN TREFALDIG HÄLSNING:
 Från Fadern:

från honom som är och som var och som kommer.
Liknande uttryck användes också om Sonen. Hebr 13:8

Från den Helige Ande:
7-talet är ett uttryck på fullheten och mångfalden

av den ena och samme helige Ande.
Från Sonen:

Därefter följer åtta utsagor om Jesus Kristus,
som pekar både på hans gärning och hans Gudom.

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

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

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

Ruta 12: SJUTTON TITLAR PÅ JESUS I UPPENBARELSEBOKEN

 • Det trofasta vittnet – Profeten, 1:5
 •  Den förstfödde från de döda – Översteprästen, 1:5

 • Härskaren över konungarna på jorden – Konungen, 1:5
 • Återlösaren – Försonaren, 1:5, 5:9

 • Förhärligad Människoson – Messias, 1:13-18
 • Den förste och den siste – Evig Gud, 1:17, 22:13

 • Lejonet av Juda stam – Segerfursten, 5:5
 • Skottet från Davids rot – Människan, Jesus, 5:5

 • Lammet – Frälsaren, 5:6
 • Översteprästen – Förebedjaren, 8:3

 •  Profeten med bokrullen – Historiens Herre, 10:1
 •  Skördemannen med skäran – Domaren, l4:l4

 • Konungen på den vita hästen – Härskaren, 19:11
 • Brudgummen – som hämtar sin brud, 21:2; 22:12

 • Davids rot – Skaparen, 22:16
 • Domaren på den vita tronen – Den Allsmäktige, 20:11
 • Den klara morgonstjärnan – Framtidens hopp, 22:l6

ÄMNE 7: TREENIGHETEN OCH KRISTI GUDOM

         TREENIGHETEN                          Namn på Sonen Jesus Kristus:
                   FADER                             GT =  JAHVÉ: JAG ÄR:  (JHVH)
                                                              =  singular form för Gud = verbet vara i tre
                                                                  tidsformer: var, är och kommer att vara.
HELIG                            SON                   =  Kristi  namn i GT. 1 Kor 10:4
ANDE

                 ELOHIM                            NT =   Her ren Jesus Kr istus.   Hebr 13:8
= 3-pluralform av Eloham (singl)

             HÖR, ISRAEL! HERREN, VÅR GUD, HERREN ÄR EN!
             Shema Israel, Jahvé Elohenu Jahvé, Echad!

I hebreiskan finns två ord för en eller ett: echad, som betyder en sammansatt
enhet, och yacheed, som betyder absolut en (lat unicus). Det ord för en, som användes
i Bibelns utrop om Gud, är just det sammansatta echard (lat unus), som är ett uttryck
för en enhet. I utropet förekommer även namnet för Gud tre gånger, som framhäver
att det finns tre personer i Gudomen, men förenade till en enhet.



39

Kr isti gudom framställd i NT. Hörnpelaren i den kristna tron är tron på Kristi
gudom. Den som inte tror och bekänner Jesus Kristus vara Herre (Jahvé) i betydelsen
sann Gud, kan inte kallas för en kristen i dess verkliga bemärkelse. Rom 10:9, 1 Joh
4:1-3. Angreppen mot Kristi gudom har varit många alltsedan Kristus blev predikad.
Kännetecknet för en villolära är att den förnekar Kristi gudom.

JESUS KRISTUS ÄR SANN GUD OCH FULLKOMLIG MÄNNISKA

• Bibelns vittnesbörd: Joh 1:1-3,14, 18; Rom 9:5; Fil 2:6-8; 1Tim 3:16
• Den heliga avlelsen: Ängeln Gabriel: ”Helig ande skall komma över dig, och

den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds
son.” Luk 1:35. ”Innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon (Maria)
var havande genom helig ande... Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem
Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande.” Matt 1:18,20.

• Jesu eget vittnesbörd: Joh 4:25,26;  5:21,23-27; 8:23,24; 10:30; 17:5,24
• Under GT:s tid uppenbarade sig Jesus under namnet YAHVÉ: 1Kor 10:14;
  2 Mos 3:2-6,13,14; Joh 8:56-58; Joh 12:41
• Jesu uppståndelse är ett bevis på hans gudomlighet: Rom 1:4; Apg 13:28-33, 38
• Jesus Kristus är större än änglarna: Hebr 1:4
• Jesus blir tillbedd av änglar: Hebr 1:6
• Lärjungarna tillbad Jesus efter uppståndelsen: Matt 28:9,17; Luk 24:52
• Jesus är härskaren och uppehållaren av skapelsen. Joh 17:2; Hebr 1:3
• Lärjungarna bad till Jesus och i hans namn: Apg 7:55-60; Joh 16:24
• Jesus kan förlåta synder och ge evigt liv: Mark 2:10; Joh 6:40; 10:28; Joh 17:2
• Jesus lever i de troendes hjärtan genom den helige Ande: Kol 1:27; Rom 8:9
• Jesus är världens SKAPARE, FRÄLSARE OCH DOMARE:  Ko1:13-17; 1 Joh 4:14;
  Joh 5:22,27; Rom 11:36; Apg 4:12; 10:42

ÄMNE 8: TREENIGHETEN I UPPENBARELSEBOKEN
Från det femte kapitlet i Uppenbarelseboken blir Lammet centrum för aktivite-

terna från tronen. Det är Lammet, Jesus Kristus,som bryter inseglen och leder hän-
delseutvecklingen i avslutningen av denna tidsålder.

• För att förstå Jesu auktoritet och hans höga ställning som både livgivare och
domare, är det nödvändigt att se honom som den han är, en suverän och allsmäktig
Gud, som i samarbete med Fadern och den helige Ande utför Gudomens plan med
denna jord. Det är viktigt att se att Jesus Kristus – Lammet, Försonaren och Medlaren
mellan Gud och människa är en av gudomspersonerna i Treenigheten.

I Uppenbarelseboken kan vi se Treenigheten i ett intimt samarbete för att Guds
rådslut skall fullbordas. Även den helige Ande är med i hälsningsorden från Gudomen
och i varje sändebrev uppmanas läsarna att ”höra vad Anden säger till församlingarna.”
Följande epitet på Gud används om både Fadern och Sonen:

Honom som är och som var och som kommer
Om Fadern – Upp 1:4.  Om Sonen – Upp 1:8; Hebr 13:8

Den allsmäktige (allhärskaren) – Skaparen
Om Fadern – Upp 4:11.  Om Sonen – Upp 1:8; Kol 1:15,16
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Lever i evigheters evigheter
Om Fadern – Upp 4:10.  Om Sonen – Upp 1:18

Jag är A och O,  den förste och den siste, början och slutet
Om Fadern – Jes 44:6; Upp 21:5,6.  Om Sonen – Upp 1:18; 22:13

I  DEN INLEDANDE HÄLSNINGEN ÄR GUDOMEN REPRESENTERAD:
GUD, FADERN:

”Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer.”
Uttrycket ”som är och som var och som kommer” är betydelsen av gudsnamnet

Jahvé. Det användes om både Fadern och Sonen. Ps 110:1; Hebr 13:8
ANDEN:

"...och från de sju Andarna framför hans tron.” De sju Andarna är ett uttryck
för fullheten av den ena och samme helige Ande, den tredje personen i Gudomen.

HERREN:
”...och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och

härskaren över jordens konungar.” Upp: 1:4-5

I  HÄLSNINGARNA TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA

ÄR GUDOMEN REPRESENTERAD.
I sluthälsningen till Laodikeia. Upp 3:21-22

Fadern: ”min Guds namn.”
Sonen: ”mitt nya namn.”

Anden: ”...hör vad Anden säger till församlingarna.”

   I sluthälsningen till Filadelfia. Upp 3:12-13
Sonen:  ”...liksom jag har segrat.”

Fadern:  "och sitter hos min Fader på Hans tron.”
Anden: ”...hör vad Anden säger till församlingarna!”

ÄMNE 9: BIBELNS GUD  –  DEN TREENIGE GUDEN
För att förstå Uppenbarelseboken, där Jesus Kristus som Lammet intar en mycket

central roll, måste man förstå att Bibelns Gud är den treenige Guden: Fadern, Sonen
och den helige Ande. Uttrycket  "Treenig Gud"  är en teologisk term som inte finns i
Bibeln. Men att den sanne Guden utgör en enhet av tre personer förenade till ett,
finns det många bibelbelägg för:

Jesus sade: ”Jag och Fadern är ett.”  Joh 10:30.  Vidare sade Jesus: ”Men Hjälpa-
ren, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han  skall lära er allt och
påminna er om allt vad jag (Sonen) har sagt er.” Joh 14:26 SFB

I Jesu dopbefallning möter vi även den treenige Guden: ”Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Matt 28:19. Det grekiska ordet för namn i missionsbefallningen = onoma, är en singu-
larform vilket framhåller enheten i Treenigheten mellan Fadern, Sonen och Anden.

Paulus skriver i Filipperbrevet om Jesus att han var jämlik Gud, varav följer att
både Fadern och Sonen är gudomspersoner: ”Han ägde Guds gestalt men vakade
inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog tjänares gestalt då
han blev som en av oss.” Fil 2:6
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Att genom Bibelns undervisning vara övertygad om att treenighetsläran är en
biblisk och en helt riktig lära, är avgörande för att bli en sann kristen. Tron på Kristi
gudom och tron på att Anden inte bara är en kraft utan en person i Gudomen, hör till
det absolut grundläggande i den kristna tron: ”Var och en som förnekar Sonen, han
har icke heller Fadern. Den som har Sonen, han har livet; den som icke har Guds
Son, han har icke livet.” 1 Joh 2:23; 5:12

Att vara kristen i biblisk mening innebär att verkligen tro på Kristi Gudom:
Alla villoläror förnekar Kristi gudom och att den helige Ande är en verklig per-

son. Tron på Kristi gudom är avgörande för att bli frälst. Utan tron på Kristi gudom
kan man inte uppleva att Kristus genom nya födelsen blivit en inre verklighet ut-
tryckt i orden: ”Kristus i eder, härlighetens hopp!” Kol 1:18

Utan tron på den helige Ande som en person i Gudomen kan man inte uppleva
undret att få bli ett tempel åt den helige Ande. ”Förstår ni inte att ni är Guds tempel
och att Guds Ande bor i er?” 1 Kor 3:16. ”Ni däremot är inte kvar i den (köttsliga
naturen) utan lever andligt, när nu Guds Ande bor i er. Men den som inte har Kristi
Ande tillhör inte honom.”  Rom 8:9. Om Kristus inte var Gud, hur kan han då bo i
våra hjärtan genom den Helige Ande?

Redan på Bibelns första blad möter vi Treenigheten:
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”, där Gud (Elohim), är namnet på

enheten i gudomen, en uni-pluralform av Eloah. 1 Mos 1:1
”...och Guds Ande svävade över vattnet”, visar att den helige Ande var med i

skapelseakten. 1 Mos 1:2
Och Gud (Elohim) sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss

lika”, där pronomenet oss och vår syftar på Elohim, den treenige Guden. 1 Mos 1:26
Sammansatta namn på Gud som syftar på Treenigheten:
Jahvé Elohim: Herren Gud. Jahvé handlar i samhörighet med Elohim.
”...då när Herren Gud (Jahvé Elohim) gjorde himmel och jord”. 1 Mos 2:4
”Och Herren Gud danade människan av stoft...” 1 Mos 2:7
”Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården...” 1 Mos 3:8 1917
Herren (Jahvé, även uttalat Jehovah) är en singularform på Gud, som här syftar

på Kristus. Namnet Jahvé är här sammansatt med Elohim som syftar på Treenighe-
ten. Skapelsen var ett verk av hela Gudomen.  Man framställer Fadern som dess
arkitekt, men att det var Kristus (Jahvé) som utförde själva skapelseakten genom den
helige Ande. Kol 1:16. Det var en person i Gudomen som vandrade i lustgården och
den personen var Kristus.

Jahvé-formen för Gud användes även om Fadern. David skriver i psalmen: ”Her-
ren (Jahvé, Fadern) sade till min Herre (Adonai, Kristus). Den hebreiska grundtexten
har här ordet Jahvé men det har felaktigt översatts med Adonai i septuagintaöversätt-
ningen: ”Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en
fotapall.” Ps 110:1. Jesus refererar till denna psalm som ett bevis på att Messias
skulle vara både Davids son och en gudomsperson samtidigt.
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ÄMNE 10: JAHVÉ I GT ÄR KRISTUS I NT
”Alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde

dem, och den klippan var Kristus.” 1 Kor 10:4
Vem var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud? Vem var det som uppenbarade sig

under namnet ”JAG ÄR” (Jahvé) för Mose i den brinnande busken? Vem var det som
uppenbarade sig på Sinai då Mose fick lagens tavlor? Vem var det som bodde i moln-
och eldstoden? Vem var det som åtföljde Israels barn som en andlig klippa i öknen.
DEN KLIPPAN VAR KRISTUS, förbundets Gud.

Den ängel som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken, visade sig
senare vara Gud själv. Mose fick höra en röst från törnbusken som sade: ”Jag är din
faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.” På frågan vad som var Guds
namn fick Mose svaret: ”Så skall du säga till Israels barn ’Jag ÄR’ (Jahvé) har sänt
mig till er."

Det hebreiska ordet Jahvé är en singular form av verbet vara i tre tidsformer och
betyder samtidigt: den som var, den som är och den som förbliver. Jahvé kan översät-
tas mera fullödigt som ’den evigt självexisterande’ och ’den evigt oföränderlige’.
Samma innebörd finns i Hebr 13:8: ”Jesus Kristus är densamme i går, idag och i
evighet”, och i Upp 22:13 där Jesus säger om sig själv:

”Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet.”
Jahve uppenbarade sig för Abraham och blev känd av honom som Förbundets

Gud. Genom förbundet med Gud fick Abraham löftet om Kanaans land och att hans
avkomma skulle bli ett stort folk, men också att i en kommande generation Messias
skulle komma, som skulle bli en välsignelse för alla jordens folk.

Samme Jahvéh uppenbarade sig sedan för Mose och åtföljde sedan Israels barn
vid uttåget ur Egypten och vid vandringen genom öknen i moln och i eldstoden
(Shekinah). Paulus säger i 1 Kor 10:4 att den andliga klippa som åtföljde dem var
Kristus. Alltså är Förbundets Gud, Jahvé och Messias, Jesus Kristus, samma person.

Namnet på Förbundets Gud, Jahvé, har många sammansatta former, titlar som
var för sig säger vad Gud betydde för sitt folk. Kristus i Gamla Testamentet ger oss
bakgrunden till Kristus i Nya Testamentet.


