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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Få bibliska böcker har haft en sådan djupgående påverkan på tex. böcker, filmer, musik och 

konst som Uppenbarelseboken. Samtidigt har det varit den bibliska bok som varit mest 

ifrågasatt och även under reformationen ansåg Martin Luther att Uppenbarelseboken kunde 

utelämnas ur den översättning som han arbetade med. Det ironiska är att det förmodligen är 

Luther och hans illustratör; Lukas Cranach den äldre som format det mesta av den kollektiva 

bilden av Apokalypsen.1 En enkel sökning på nätet av ”666” 2 ger ett resultat på 2 020 000 

000 resultat. 

På ett personligt plan växte jag upp i ett sammanhang under 70–80 talet då resepredikanter 

kom och visade upp stora kartor med det då man antog vara en händelseutveckling och en 

tidslinje som baserades på Uppenbarelseboken. Många olika tider och stunder för 

apokalypsen presenterades som sanningar. Jag personligen glömmer aldrig den stora påverkan 

som filmen ”Som en tjuv om natten” gjorde i mitt inre då den kom 1972. 

Denna uppsats har mognat fram genom en längtan efter att på ett vetenskapligt sätt fundera på 

Uppenbarelsebokens ursprung och vad som påverkade dess rika illustrationer av monster och 

odjur, av gott och ont, av vitt och svart. På grund av uppsatsens begränsade omfång så 

kommer jag att koncentrera mig på Uppenbarelseboken kapitel 21 vers 1, där den 

apokalyptiska finalen renderar i en ny himmel och en ny jord och att havet slutar att existera. 

Mina undersökningar av forskningsområdet har fått mig att inse att trots att det finns mycket 

skrivet om Uppenbarelsebokens dramatik är det väldigt koncentrerat omkring det nya 

Jerusalem som kommer ned till den nya jorden i 21:2. Den omvälvande händelse som jag 

kommer att skriva om och som Uppenbarelseboken ger som en upplösning och en final är när 

en ”...ny himmel och en ny jord” (Upp 21:1) framträder. 

Det jag hoppas med denna uppsats är att väcka en ökad förståelse inför bokens dramaturgi och 

förhoppningsvis väcka en nyfikenhet på ett djupare studium av Bibelns sista bok. 

 

 
1Beal, 2018, 3. 
2Vilddjurets tal enlig Upp 13:18. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Uppenbarelsebokens kapitel 21 vers 1 och se vad 

författaren menar med texten ”en ny himmel och en ny jord”, men också vad han menar med 

att havet skall sluta att existera. 

• Är den nya himlen och jorden som Uppenbarelseboken talar om, en ny förväntad 

kosmisk förändring eller enbart en metaforisk förändring som författaren vill 

förmedla? 

• Författaren skriver om den slutgiltiga existensen av havet, vad betyder det? 

1.3 Metod och teori 

Jag kommer att använda mig av en historisk textorienterad tolkning för att se de olika 

aspekterna som finns inom det valda textavsnittet. När detta sker så finns det vissa fasta 

parametrar som skulle kunna kallas för en tolkningsformel. 3 X tolkar Y genom M som Z för U 

i syfte V. 

I detta fall så är jag X som analyserar Y, Upp 21:1 och detta sker som en kandidatuppsats 

inom nytestamentlig exegetik vid Uppsala universitet, som då blir U. Textavsnittet står inte 

för sig själv utan är snarare en del av ett större sammanhang som blir en litterär helhet som 

har haft ett syfte som författaren vill förmedla, detta är då Z. Det som jag vill komma åt och 

försöka förstå är vad texten ville förmedla och kommunicera till de första läsarna, detta är då 

V. M är då den metod som jag väljer att göra detta med och som Runesson betecknar som 

grundläggande historisk-synkron med diakrona inslag.4 Ett historisk-synkront perspektiv 

handlar om att se på vad som existerar vid det givna ögonblicket som textavsnittet skrivs, 

dessutom behövs ett diakront perspektiv som visar på utvecklingen längs en tidsaxel. Detta 

innebär att det valda textavsnittet sätts in i sitt sammanhang. För att förstå vad Johannes 

menar med sin vers behöver vi se versen i hela dess språkliga och litterära sammanhang. 

Innehållet och formen granskas och när detta sker så kan det som antytts göras explicit. Vi 

behöver även se att texten uttrycker en historisk situation samt en kulturell miljö. 

Ett teoretiskt antagande som är grundläggande för min analys är att jag betraktar 

Uppenbarelseboken som en apokalyptisk text. Definitionen av en apokalyptisk text är baserad 

på John J. Collins5 definition som presenteras närmare i: ”2.1.4 Genre”.  Jag återkommer till 

 
3Runesson 2006, 407 
4Runesson 2006, 407 
5 Collins, J. J., 2016. The Apocalyptic Imagination: an Introduction to Jewish Apocalyptic Literature. 
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denna definition i kapitel, ”2.1.4 Genre”. Även i kapitel: ”2.1.3 Struktur”, benämner jag 

grundläggande antagande om mitt material och hur det analyseras. 

1.4 Material och forskningsöversikt 

Teologer från alla tider har försökt förstå och förklara Uppenbarelsebokens texter. 

Förmodligen har Uppenbarelseboken varit den bibliska bok i den kristna kanon som varit 

mest ifrågasatt och så sent som under reformationen ansåg Martin Luther att 

Uppenbarelseboken kunde utelämnas ur den översättning som han arbetade med, eftersom 

han ansåg att: ”there is no Christ in it”6. Forskningsområdet är omfattande och 

frågeställningar som kan ställas till Uppenbarelseboken är många. Irenaeus, i slutat av 100-

talet, diskuterar redan i böcker: ”Against Heresies” samt ”Eccesiastical History”, 

Uppenbarelsebokens uppkomst och författare. Under senare tid kan forskare såsom Adela 

Yarbro Collins nämnas som under 70-talet forskade på Uppenbarelseboken.  

Tyngdpunkten i denna uppsats är Uppenbarelseboken samt andra texter från Bibeln som 

redovisas. Texterna används för att sätta in Uppenbarelseboken i dess litterära kontext. 

Huvudfokus är på Upp 21:1 som ligger till grund för uppsatsen. Dessutom används 

kommentarer samt grekiska ordböcker som redovisas i ”Litteraturförteckningen”. Det har 

varit viktigt att ta del av olika kommentarer från olika teologiska bakgrunder för att få en mer 

helhetstäckande bild av Uppenbarelsebokens budskap. Det handlar om en evangelikal 

grundsyn såsom J. R. Michaels eller en reformert grundsyn såsom Beale & Campell. Men 

också rötter från den angelikanska kyrkan som: J. Kovazcs & C. Rowland. 

E. Pagels bok om ”Revelations; Vision, Prophecy, & Politics in the Book of Revelation” ger 

en mer komplex och intressant bild av Uppenbarelsebokens kontext. Utifrån hennes analys 

har jag hämtat en förståelse av Johannes anledning till vistelsen på ön Patmos.  

När det gäller citat från Nya Testamentet så är det primärt min egen översättning till svenska, 

från den grekiska grundtexten. Som den presenteras i Nestle-Aland Novum Testamentum 

Graece 28:e reviderade upplaga. När det gäller citat från Gamla Testamentet så använder jag 

Septuaginta LXX, den dominerande grekiska översättningen av Gamla Testamentet,7 samt 

min egen översättning till svenska. 

Det finns ett brett register av litteratur gällande Uppenbarelseboken som apokalyptisk 

litteratur och i förhållande till annan Judisk och tidig kristen apokalyptik. Tidig forskning som 

 
6Pagels 2021, 3. 
7https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/septuagint-lxx/read-the-bible-text/ 
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har satt spår i de apokalyptiska studierna är: R. H. Charles och H. Gunkels forskning, de levde 

i slutet av 1800-talet till 1900-talets början. Efter fynden av dödahavsrullarna anses deras 

forsknings om föråldrad men influerar modern forskning än idag.8  

En djupare analys har John J. Collins gjort i ”The Apocalyptic Imagination; an Introduction to 

Jewish Apocalyptic Literature” där även själva definitionen av vad som är en apokalyptisk 

text har hämtats. Den teoretiska analysen av Upp 21:1 baseras utifrån denna teori. 

I det område som täcker den frågeställning som jag gör är det svårare att få fram material. J. 

Lambrecht skrev år 2000 en artikel som hanterar det klimax som Johannes beskriver i kapitlen 

20–21. Denna artikel har påverkat uppsatsens slutsats och sätter den nya himlen och den nya 

jorden i relation till det nya Jerusalem som Johannes beskriver. Detta gör Lambrecht i: ”Final 

Judgments and Ultimate Blessings: The Climactic Visions of Revelation 20,11–21,8”9 

En viktig författare i avsnittet om på vilket sätt Johannes använder havet som en symbol är J. 

Moo, som 2009 undersökte vad Johannes menade när han skriver att havet inte längre fanns 

till, i Upp 21:1. Moo beskriver detta i: ”The Sea that is No More Rev 21:1 and the Function of 

Sea Imagery in the Apocalypse of John.”.10 Det är i relation till dessa artiklar som jag vill se 

mitt eget bidrag till forskningen om Uppenbarelseboken. Genom att inträngande analysera 

Upp 21:1 hoppas jag att ytterligare tillföra en pusselbit i den komplexa bild som 

Uppenbarelseboken förmedlar. 

Den historisk textorienterade tolkningen som jag använder som metod baseras på språkteorier 

och textteorier. Texter är, enligt Runesson ett språkligt fenomen som bland annat Mitternacht 

och Olsson (2006) forskat om, men även D. A. Black (1995) samt L. Hellspong och P. Ledin 

(1997).11  

 

 
8 Collins 2016, 18–21. 
9Lambrecht 2000. 
10Moo 2009. 
11 Runesson 2006, 394-396. 
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2. Huvuddel 

Som litteratur betraktad sticker Johannes uppenbarelse ut från övriga böcker från Nya 

Testamentet. Hur och på vilket sätt som vi skall läsa Uppenbarelseboken och tolka dess 

budskap engagerar kommentatorer än idag. Det som kan sägas är att Uppenbarelseboken är en 

teologisk betydelsefull bok som har ett budskap som är aktuellt för nutida läsare. B. C. 

Bauckham, J. K. Goodrich , J. Maston samt M. Mathews skriver i inledningen till boken 

”Reading Revelation in Context”: 

”The method and conceptuality of the theology of Revelation are relatively different 

from the rest of the New Testament, but once they are appreciated in their own right, 

Revelation can be seen to be not only one of the finest literary works in the New 

Testament, but also one of the greatest theological achievements of early 

Christianity”.12 

Att Uppenbarelseboken är en text som påverkar många av sina läsare är utan tvivel. Vi kan 

läsa den som ren litteratur och fångas av dess målande bilder, men vi kan också läsa den som 

ett hoppfyllt budskap riktat från Gud till sitt folk. 

2.1 Uppenbarelseboken som en del av Nya Testamentet 

Som bok i den kristna kanon har Uppenbarelseboken varit i en ständig diskussion och även 

bemötts med misstänksamhet.13 Enligt Pagels så var det den första som placerade in 

Uppenbarelseboken i Nya Testamentets kanon den egyptiske biskopen Athanasius (298–373). 

Detta var inte för bokens ursprungliga budskap utan för att han i boken såg ett vapen, inte mot 

Rom och dess härskare, utan mot andra kristna som han kallade för kättare.14 Men i andra 

uppräkningar angående kanoniseringen av Uppenbarelseboken finns andra uppgifter. Själva 

processen med kanoniseringen var en utdragen process. Under de första 400 åren av det som 

vi idag kallar kristendom var Uppenbarelseboken en av de böcker som kunde räknas både till 

de omstridda och oomstridda böckerna.15 I Östkyrkan hade man en ambivalent inställning till 

Uppenbarelseboken i över 1000 år trots att man i kyrkomötet i Hippo 393 fastslog att 

Uppenbarelseboken var en del av Nya Testamentets böcker.16 

 
12 Blackwell, et al. 2019, 19. 
13Runesson 2006, 297, 301. 
14Pagels 2012, 135. 
15Runesson 2006, 184, 185. 
16Runesson 2006, 185. 
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2.1.1 Författare och ursprung. 

Om författaren vet vi väldigt lite, enbart det han själv skriver om sig.17 Han kallar sig själv för 

Johannes, och har tidigare ofta kopplats ihop med Johannesevangeliets författare.18 Som till 

exempel Justin Martyren som omkring år 160 säger att både Johannes evangeliet och 

Uppenbarelseboken skrevs av samma författare. Men skillnader i hur författarna hanterar 

språk och stil samt innehåll, ger indikationer på att det inte är samma författare.19 Faktum är 

att vi inte kan veta om det är apostel Johannes eller en annan Johannes som har skrivit 

Uppenbarelseboken.20 Genom den auktoritet som Johannes visar genom hälsningarna till de 

sju församlingarna i början på Uppenbarelseboken kan det mycket väl vara så att det är 

apostel Johannes som är författaren.21 

Introduktionen är kort och koncist och detta ger intrycket att presentationen enbart sker för 

berättelsens skull, inte för att etablera en relation mellan författare och läsare. Vi vet enbart så 

mycket som författaren själv vill låta oss veta.22 

Bokens författare, Johannes, verkar vara känd som person och behöver ingen djupare 

presentation i inledningen av Uppenbarelseboken. Dels kan vi se det i hälsningarna som han 

ger till de sju församlingarna som han börjar med boken med, Johannes ger enbart sitt namn 

och inte någon egen epitet som apostel eller någonting annat. Samtidigt skriver han i en 

auktoritet som måste innebära att han är väl känd hos dessa församlingar.23 Vi kan även se det 

i den ordning som han adresserar församlingarna. När han skriver ner hälsningen till dem i 

Upp 2–3, gör han detta i den ordning de ligger utmed det lokala vägsystemet. Se kartan i 

bilaga 1. Vi kommer senare att återkomma till vilket typ av bok Uppenbarelseboken är, men vi 

kan redan nu konstatera att den skrevs som ett cirkulationsbrev till kyrkorna i Mindre Asien.24 

Johannes är också tydlig med var Uppenbarelseboken skrivs (1:9). Ön Patmos är en liten karg 

ö utanför nuvarande Turkiets västkust25 och där befinner sig Johannes enligt honom själv: 

…διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ, (…på grund av Guds ord och 

vittnesbördet om Jesus” (1:9). 

 
17Bauckham 2001, 1288. 
18Collins 1990, 997. 
19Runesson 2006, 297. 
20Michaels 1997, 18. 
21Beale & Cambell 2015, 2. 
22Michaels 1997, 18. 
23Beale & Cambell 2015, 2. 
24Collins 2016, 339. 
25Runesson 2006, 297. 
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Pagels är övertygad om att Johannes har flytt från det krig som raserade i hans hemland och 

därigenom varit ögonvittne till kriget i Jerusalem, runt år 66, som sedan ledde till Jerusalems 

förstöring år 70.26 En annan möjlighet är att Johannes har hamnat på ön Patmos på grund av 

förföljelse och därigenom blev ön en förvisningsort. Detta är dock någonting som uppkommit 

i senare kristen tradition.27 Eftersom Romerska auktoriteter ofta använde liknande öar för att 

förvisa individer som hotade den allmänna ordningen,28 kan detta vara en möjlighet. Texten 

kan även tolkas som att Johannes hade ett gudomligt uppdrag och befann sig på ön på grund 

av detta uppdrag.29 

2.1.2 Datering 

Det skedde inte någon större förföljelse av de kristustroende30 förrän i slutet av kejsare 

Domitianus regeringsår (81–96) och om det är så att Johannes befann sig på Patmos på grund 

av förföljelse så kan det vara troligt att boken skrevs runt år 90. Denna tid håller många av 

kyrkofäderna med om såsom: Irenaeus, Clement av Alexandria samt Origen till exempel.31 

Men det finns även de som säger att boken bör placeras runt år 60 och i så fall under Kejsare 

Neros förföljelse av de kristustroende. Denna förföljelse var dock inte så omfattande och 

väldigt sporadisk rent geografiskt.32 De interna bevisen för förföljelse är det som Johannes 

skriver till församlingarna, detta budskap visar att den var lokal och beroende på lokala 

förutsättningar.33 Av de sju församlingarna hälsar Johannes en hälsning till tre av dem som 

kan innebära att de utstår lidande och förföljelser. Det är församlingarna i Efesos (2:3), 

Pergamon (2:13) samt Filadelfia (3:8–9). 

Själva Uppenbarelseboken ger oss väldig lite information om när i tiden den skrevs ner. Om 

den skrevs i slutet av Domitianus regim eller inte, kan vi bara luta oss mot kyrkofädernas 

texter.34 Ett annat internbevis som kan vara värt att ta upp är hur Johannes i Upp 11:1–2 

indikera att templet ännu inte hade förstörts och skulle i så fall innebära att boken skrivs innan 

år 70.35 

 
26Pagels 2021, 7. 
27Runesson 2006, 297. 
28Collins 1990, 1001. 
29Runesson 2006, 297. 
30Runesson 2006, 299. 
31Collins 1990, 998. 
32Runesson 2006, 299. 
33Bauckham 2001, 1288. 
34Michaels 1997, 21–22. 
35Collins 1990, 998. 
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Irenaeus placerar bokens tillkomst runt år 96 och den skulle då ha skrivits i slutet av Kejsare 

Domitianus regim.36 Detta är då en tid som var mycket oroligt för många Kristustroende. 

Domitianus framställer sig själv som gud och en del av Johannes texter visar att de 

Kristustroende skulle tvingas att deltaga i denna kejsar-kult (2:9, 13–14; 13:15).37 

Uppenbarelseboken behandlar teodicéproblemet, hur Gud kan tillåta ondska i denna värld och 

ger hopp till gruppen av Kristustroende att Gud har en plan, mot förföljelse och kejsarkult. 

Ondskan kommer att få sitt straff. 

2.1.3 Struktur 

I denna uppsats uppmärksammas två olika sätt att närma sig texten, dels att den läses som en 

kronologisk linjär beskrivning eller så går det att se texten som en rekapitulation av händelser 

som Johannes beskriver.38 Den kronologisk linjära läsningen innebär att texten följer ett givet 

kronologiskt mönster. Johannes själv beskriver i 1:19 att det som vi skall få ta del av handlar 

om tre delar:39 Det förgångna, det som är och det som skall komma. Detta skulle innebära att 

Johannes vision av människosonen (1:9–18) skulle vara det som har varit. Johannes brev till 

de sju församlingarna (2:1-3:22) är nuläget. Medan det som sker därefter, framtiden, är den 

uppenbarelse som Johannes får ta del av (4:1–22:5). 

Att visionen skulle kunna vara i kronologisk ordning finns ett visst stöd i 4:1 där 

människosonen vill visa Johannes: ” ἀνάβα ὧδε, καί δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα” 

(Stig upp hit och jag skall visa dig de ting som måste ske efter dessa ting). Även de verop som 

sker och går över, antyder denna kronologiska ordning (9:12, 11:14). 

Att se texten som en rekapitulation, innebär ett förhållningsätt gentemot Uppenbarelseboken 

som innebär att visionens olika delar är parallella beskrivningar av samma händelser.40 

Strukturen inom varje händelsemönster är likartad och kan ses som olika beskrivningar av 

samma skeende. Det finns då ingen kronologisk ordning på det som Johannes beskriver utan 

snarare så innehåller visionen, ett eskatologiskt skeende beskrivet på olika sätt.41 Det finns 

kommentarer som förklarar detta genom att säga hur Johannes har sammanställt sin 

uppenbarelse genom att sammanfoga flera muntliga traditioner och även skrivna källor i en 

text.42 Beale & Cambell betonar att Johannes beskriver en serie av visioner som han 

sammanfogar i den ordning han ser dem. Detta innebär att texten inte på något vis har något 

 
36Michaels 1997, 19. 
37Beale & Cambell 2015, 3. 
38Beale & Cambell 2015, 21–22. 
39Beale & Cambell 2015, 22. 
40Beale & Cambell 2015, 22. 
41Beale & Cambell 2015, 24. 
42Collins 1990, 999. 
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kronologisk skeende utan mer att Johannes beskriver samma verklighet utifrån olika 

perspektiv.43 

2.1.3.1 Innehåll 

Prolog 1:1–8  Boken inleds likt ett brev med hälsningsfras och med 

ett aktuellt budskap till de sju församlingarna. Men 

här etableras även boken som en apokalyptisk text 

och som en profetia som ger en eskatologisk 

förväntan. 

Visionen 1:9–20  Här etablerar Johannes hela den apokalyptiska 

scenen där människosonen har ett specifikt budskap 

till var och en av församlingarna. Johannes 

presenterar även sig själv som en av dem som lider, 

men han ger grunden för sitt uppdrag. 

De sju församlingarna 2:1–3:22 Johannes ger ett specifikt budskap till var och en av 

de sju församlingarna. 

Visionen om himlen 4:1–5:14 Guds tron och de 24 äldste. Lovsången till Lammet 

och bokrullen med de sju sigillen presenteras. 

De sju sigillen 6:1–8:5  De sju sigillen bryts en efter en. 

De sju basunerna 8:6–11:19 Först blåses sex basuner, sedan kommer ett avbrott 

där Johannes får en bokrulle av en ängel samt de två 

vittnena träder fram. När den sjunde basunen ljuder 

hörs en lovsång i himlen. 

Kampen mot ondskan 12:1–15:4 I dessa kapitel går Guds folk in i närkamp mot 

ondskan. Konflikten djupnar och bilder av drakar och 

monster framträder. 

De sju skålarna 15:5–16:21 Sju skålar med Guds vrede töms ut över världen. 

Babylon 17:1–19:10 Domen över Babylon och dess fall. 

Dom och befrielse 19:11–21:8  Världens dom och den nya himlen och den nya 

jorden träder fram. 

 
43Beale & Cambell 2015, 24, 25. 
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Det nya Jerusalem 21:9–22:5 Det nya Jerusalem kommer ned och etableras på den 

nya jorden. 

Epilog 22:6–21  Bokens budskap auktoriseras och Jesus, som 

uppenbarelsens förmedlare, avslutar uppenbarelsen. 

2.1.4 Genre 

Jag har redan benämnt Uppenbarelseboken som en apokalyptisk text dels beroende på det som 

Johannes själv skriver i inledningen av boken: ” Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ” 1:1a (Jesu 

Kristi uppenbarelse). Ordet ” ἀποκάλυψις” (apokalyptisk) är det grekiska ordet för 

uppenbarelse. Boken har fått ge namn åt en hel genre av litteratur som kallas för 

apokalyptiska böcker44 inom både judisk och kristen tradition. John Collins har definierat 

genren så här: ”… a genre of revelatory literature with a narrative framework, in which a 

revelation is mediated by an otherworldly being to a human recipient, disclosing a 

transcendent reality which is both temporal, insofar as it envisages eschatological salvation, 

and spatial insofar as it involves another, supernatural world.”45 

Den apokalyptiska visionen som förmedlas av en följeslagare, som kan vara en ängel, visar 

hur uppenbarelsen inte kan förklaras på något annat vis än genom en övernaturlig 

presentation.46 Johannes presenterar även sitt budskap som en profetia: ” μακάριος ὁ 

ἀναγινώσκων, καί οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας, καί τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῆ 

γεγραμμένα, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 1:3 (Salig den som läser och de som hör profetians ord, och 

bevarar de ting som i den blivit skrivna, ty tiden är nära). Vi finner även samma påstående i 

22:7, 10, 18–19. Detta innebär att Johannes själv betraktar denna uppenbarelse (denna 

apokalyptiska text) som en profetia. Johannes som person betraktas som en tidig kristen 

profet.47 Generellt, skriver Beale & Cambell, brukade profetior i Gamla Testamentet har två 

tidsreferenser. För det första var profetian en uppenbarelse av Guds ord för sitt folk i nuet, 

men det var också en förutsägelse av händelser som skulle hända i framtiden.48 Beale & 

Cambell skriver att skillnaden mellan dessa två genrer inte är så stora, men de apokalyptiska 

texterna innehåller en allt större och mer intensiv samling av litterära och tematiska drag än 

det som finns i de profetiska böckerna. Detta innebär att det som ibland förstärks i 

apokalyptisk litteratur, är uppenbarelsens ursprung. Det vill säga var synerna, 

uppenbarelserna, kommer i från. I Johannes fall handlar det om synerna av Guds tron, 

 
44Collins 2016, 338. 
45Collins 2016, 5. 
46Collins 2016, 6. 
47Collins 2016, 338. 
48Beale & Cambell 2015, 37. 
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beskrivningar av det himmelska tempel där tronen är belägen med mera. Johannes 

användande av ordet ”ἀποκάλυψις” (uppenbarelse) är en direkt hänvisning till Daniel 2, där 

Gud uppenbarar i en syn om natten hemligheten för Daniel (Dan 2:19) och denna 

uppenbarelse sker genom en kommunikation mellan Gud och Daniel. Uppenbarelseboken 

verkar då som genre passa bäst in på Gamla Testamentets profetisk-apokalyptiska verk som 

Daniel, Hesekiel samt Sakarja. 49 

Michaels håller absolut inte med på denna punkt. För honom är Uppenbarelseboken en 

profetia i nivå med Gamla Testamentets profeter och detta skulle innebära att 

Uppenbarelseboken är Nya Testamentets enda profetiska bok.50 Ifrågasättandet grundar sig i 

att Uppenbarelseboken inte skrivs med pseudonym, någonting som karaktäriserade 

apokalyptisk litteratur där författarna gärna tog sig ett namn från den bibliska historien.51 

Dessutom kallar Johannes själv sin text för en profetia fem gånger: 1:3; 22:7, 10, 18, 19. 52  

Johannes refererar även till att den ande som ger vittnesbördet är Jesu profetias ande: ”… ἡ 

γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.”(19:10).  

Uppenbarelseboken kan även betraktas som ett antikt brev. Likt andra brev i Nya Testamentet 

så finns det en specifik form som breven skrivs i. Öppningens form är avsändare, till vem det 

är adresserat till samt en hälsning. Vi kan jämföra Gal 1:3 med Upp 1:4.53 Uppenbarelseboken 

börjar och avslutas som ett brev till de sju församlingarna där Johannes undervisar om ett 

gudomligt liv och denna undervisning ges till de troende som tagit emot detta liv.54 

Genomgående i denna uppsats så kommer Uppenbarelseboken att betraktas som ett 

apokalyptiskt verk, baserad på Collins definition. Det går inte att enbart läsa 

Uppenbarelseboken som ett historiskt dokument (ett brev) eller som en profetia, utan att 

plocka med det mystiska perspektivet som är en integrerad del i all apokalyptisk litteratur.55 

Uppenbarelseboken delar dess typiska syn på en värld full av änglar och demoniska krafter 

som är representerade i nutid. Men också hur världen är ett subjekt för en definitiv 

eskatologisk dom.56 

 
49Beale & Cambell 2015, 4. 
50Michaels 1997, 15. 
51Michaels 1997, 14. 
52Michaels 1997, 15. 
53Collins 1990, 997. 
54Beale & Cambell 2015, 6. 
55Collins 2016, 17. 
56Collins 2016, 343. 
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2.2 Analys av Upp 21:1 
 

Grundtext Egen översättning 

Καί εἷδον οὐρανὸνν καινὸν 

καί γῆν καινήν. ὁ γὰρ 

πρῶτος οὐρανὸς καί ἡ 

πρώτη γῆ ἀπῆλθαν καὶ ἡ 

θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 

Och jag såg en himmel ny 

och en jord ny. För den 

första himlen och den första 

jorden var borta, och havet 

är inte längre 

 

 

 

2.2.1 Versen i sin kontext 

Vi möter vår vers i ett sammanhang där sorg och bedrövelse förändras till ett stort crescendo, 

en final där Gud har gripit in i mänskligheten och förvandlat allt. Visionen om det Nya 

Jerusalem som kommer ned från himlen för att ta sin plats på den nya jorden, är avslutet på en 

serie visioner som börjar i 19:11 där varje ny vision börjar med: ”Καί εἷδον…” (Och jag såg). 

Mellan 19:11 till 21:4 finns det nio57 ”Καί εἷδον…” varav den nya himlen och den nya jorden 

är den näst sista visionen. Här framträder en kronologisk riktning där varje steg är 

betydelsefullt för nästföljande. 

För varje ny vision kommer vi ett steg närmare Guds stora final och det är när det nya 

Jerusalem tar sin plats på den nya jorden och Guds rike etableras. Den nya himlen och den 

nya jorden är inte en enskild händelse eller en belöning för den som tror, utan är scenen eller 

basen för det som är det centrala budskapet hos Johannes. Guds löfte om sitt rike som skall 

komma. 

I kapitel 19:11 framträder Kristus på en vit häst och Johannes talar om att ett svärd skall 

komma ur ryttarens mun och slå folken. I 19:17 ser Johannes en ängel som står i solen och 

proklamerar hur jordens djur skall få äta av människors kött då en stor strid uppstår. Till slut 

tas odjuret58 till tillfånga och kastas i eldsjön som brinner av svavel (19:19) tillsammans med 

”den falske profeten”. Sedan ser Johannes en ängel komma ned från himmelen och griper tag 

i Satan och fängslar honom i tusen år (20:1). Direkt efter fängslandet av Satan så ser Johannes 

flera troner och de som sitter på dessa gavs rätt att döma (20:4). I 20:11 framträder en enskild 

tron där jord och himmel flyr, inför den som sitter på den. Direkt i samband med detta ser 

 
57Se till exempel 19:11; 19:17; 19:19; 20:1; 20:4; 20:11; 20:12; 21:1; 21:4. 
58I Uppenbarelseboken framträder en ondskans treenighet i motsattsförhållande till den gudomliga treenigheten. 

Det handlar om draken som är en bild av Satan (12:19). Av det första odjuret som stiger upp ur havet och som 

alla folk skall tillbe (13:1) och till slut det andra odjuret (13:11-18) som vill få folken att tillbe det första ordjuret. 

Han går även under namnet: ”den falske profeten”. 
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Johannes hur de döda står inför denna tron och nu öppnas böcker där var och ens gärningar är 

införda och de döms utifrån dessa böcker. Det finns en annan bok, Livets bok, där var och en 

som tror är införda. Detta kommer att få avgörande betydelse när de som inte är införda i 

livets bok döms till den brinnande sjön. Nu får Johannes se en ny himmel och en ny jord och 

till sist så får han se att det nya Jerusalem kommer ner till denna nya jord (21:2). Skillnaden 

mellan dem som är införda i livets bok, samt för dem som inte är där, framgår med tydlighet 

då skillnaden mellan verserna 1 och 8 i kapitel 21, betraktas. En definitiv dom på ena sidan 

och en ny skapelse på den andra.59 En plats för dem som är skrivna i livets bok samt den 

brinnande sjön för de som inte är uppskrivna. 

Vers 1 Översättning Vers 8 Översättning 

Καὶ εἶδον οὐρανὸν 

καινὸν καὶ γῆν 

καινήν. ὁ γὰρ 

πρῶτος οὐρανὸς καὶ 

ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν 

καὶ ἡ θάλασσα οὐκ 

ἔστιν ἔτι. 

Och jag såg en 

himmel ny och en 

jord ny. För den 

första himlen och 

den första jorden var 

borta, och havet är 

inte längre 

τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ 

ἀπίστοις καὶ 

ἐβδελυγμένοις καὶ 

φονεῦσιν καὶ 

πόρνοις καὶ 

φαρμάκοις καὶ 

εἰδωλολάτραις καὶ 

πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν 

τὸ μέρος αὐτῶν ἐν 

τῇ λίμνῃ τῇ 

καιομένῃ πυρὶ καὶ 

θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ 

θάνατος ὁ δεύτερος. 

För de fega och 

trolösa, och 

avskyvärda och 

mördare och 

otuktiga och 

trollkarlar och 

avgudadyrkare och 

alla lögnare, deras 

del är i den 

brinnande sjön som 

brinner med eld och 

svavel, den som är 

den andra döden 

 

 

2.2.2 Den gamla himlen och jorden 

Men vad händer med den gamla himlen och den gamla jorden? 

I Johannes vision där Gud sitter på den stora vita tronen ser vi att någonting sker med jorden 

och himlen. Vi läser i 20:11: Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ’ αὐτόν, οὗ 

ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. (Och jag såg en 

stor vit tron och den som sitter på den, från vilkens ansikte jorden och himmelen flydde och 

ingen plats fanns för dem.) 

Detta är inte enda gången som Johannes visar hur jorden behandlas i hans visioner. Vi kan gå 

till 6:14 där hela himlen viks ihop som en bokrulle eller 16:20 där öar och berg flyr från Guds 

vrede. Michaels menar att tack vare att jorden och himlen försvinner i domen inför den vita 

tronen så handlar domen inte enbart om mänsklighetens dom. Beskrivningen ger bilden av att 

det i första hand handlar om en dom på den naturliga världen och sedan skall stora och små 

 
59Lambrecht 2000, 370. 



Sida 17 av 29 

dömas för sina gärningar.60 Ett intressant perspektiv med en vinkling jag inte funnit någon 

annanstans. Beale & Cambell däremot noterar att beskrivningen hur jorden och himlen flyr är 

snarlik beskrivningen i 6:14 samt 16:20. Men också att detta betecknar sluttidens kosmiska 

förstörelse som sedan förändras som det framgår av 21:1, då det bekräftas att en ny himmel 

och en ny jord ersätter den försvunna första himlen och den första jorden.61 Den kosmiska 

förändringen är reaktionen på Guds manifestation inför mänskligheten i 6:12-14 och 

därigenom lämnar rum för det som sedan sker i 21:1.62 Detta skulle då inte innebära någon 

dom mot den fysiska världen utan snarare en förberedelse inför det nya som skall komma. Här 

antyds en radikal diskontinuitet, eftersom den gamla himlen och jorden är förstörda.63 Detta 

kosmiska tomrum fylls senare av en ny himmel och jord. I Hedegårds översättning av 20:11 

så markerar Hedegård tydligt att jorden och himlen upphör att existera: ”Nu såg jag en stor vit 

tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och de fanns inte 

mer.64 

Att skapelsen ropar efter en räddning är inget nytt tema i Nya Testamentet, i Rom 8:22 

beskrivs att hela skapelsen suckar och våndas. Denna kunskap om en värld som vill 

förändring är sammanflätad med judisk apokalyptisk tradition65 och har många referenser till 

det som vi kallar för Gamla Testamentet (se 2.2.3.). Skapelseordningen är enligt Johansson 

sammanflätad med mänsklighetens historia. Om då Adam har misslyckats och fört in död in i 

mänskligheten, då finns denna död även i den fysiska världen. Något nytt måste födas fram. 

Därför suckar och våndas skapelsen.66 Vi kan även se det i Matt 19:28 där Jesus talar om det 

självklara att en ny jord skall komma: … ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ… (följ mig 

in i återfödelsen). I talet om tidens slut i Matt 24 så nämner Jesus i vers 35 utan vidare 

förklaring att himmel och jord skall:  παρελεύσεται (gå under). Det som Johannes gör genom 

sin bok är att framlägga att det är nu det sker. Nu kommer den nya himlen och den nya jorden 

som har lovats genom skrifterna. Det handlar inte längre om en diffus framtid, nu visar 

Johannes vad som skall ske. 

2.2.3 Grunden läggs i Gamla Testamentet och andra apokalyptiska texter 

Talet om en ny himmel och en ny jord var ingenting som var främmande för Johannes. Gång 

på gång ser vi hur han bakar in referenser mot Gamla Testamentet i sina visioner. Genom att 

 
60Michaels 1997, 229. 
61Beale & Cambell 2015, 459. 
62Bauckham 2001, 1303. 
63Collins 1990, 1015. 
64Hedegård 1965. 
65Johansson 2018, 174. 
66Johansson 2018, 174. 
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använda fraser och begrepp som läsaren förmodligen var familjär med, lägger Johannes 

grunden till en förförståelse inför hans budskap samtidigt som han visar på att de profetior 

som en gång uttalades, nu skall fullbordas. Så har till exempel Johannes vision om de som är 

inskrivna i livets bok, referenser till Daniel 12:1c:67 ” καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑψωθήσεται πᾶς 

ὁ λαός, ὃς ἂν εὑρεθῇ ἐγγεγραμμένος ἐν τῷ βιβλίῳ.” (Och på dagen skall alla människor 

upphöjas som fanns uppskrivna i bokrullen.). Detta kan vi jämföra med Upp 20:12b: ”καὶ 

ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς, καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς 

βιβλίοις κατὰ ἔργα αὐτῶν.” (Och en annan bok som är livets öppnades. Och de döda blev 

dömda från de ting som skrivits i bokrullarna, deras gärningar). 

Även från Hesekiel68 plockar Johannes många beröringspunkter. Vi ser det framför allt i 

kapitlen 20–22, och ett bra exempel på detta är från 21:3: ”καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ 

θρόνου λεγούσης· ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ 

αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ’ αὐτῶν ἔσται [αὐτῶν θεός]” (Och jag hörde 

en hög röst från tronen sägande: Se, Guds tält (boning) är hos människorna. Och han skall bo 

hos dem och hans folk skall de vara, och Gud själv skall vara med dem, deras Gud) som har 

en direkt anknytning med Hes 37:27: ” καὶ ἔσται ἡ κατασκήνωσίς μου ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔσομαι 

αὐτοῖς θεός, καὶ αὐτοί μου ἔσονται λαός.” (Och min boning blir mitt hos dem. Och jag skall 

vara Gud till dem och de skall vara människor till mig). 

När vi tittar närmare på den aktuella texten 21:1, så ser vi direkta referenser till en annan 

gammaltestamentlig profet och det är Jesaja. Varje vers i början på kapitlet 21 kan härröra sig 

från Jesajas profetior.69 När Johannes ser en ny himmel och en ny jord i vers 1, så kan vi se 

likheten med vad Jesaja profeterar i 65:17: ”ἔσται γὰρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή, καὶ 

οὐ μὴ μνησθῶσιν τῶν προτέρων, οὐδ᾽ οὐ μὴ ἐπέλθῃ αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν,” (Det blir en ny 

himmel och en ny jord och det som tidigare var skall de inte på något vis komma ihåg i deras 

hjärtan). Lägg märke till Jesajas användning av: καινὸς (ny), detta diskuteras vidare i 2.2.4. 

På detta vis vävs gamla testamentets profetior in i eskatologin och ger legitimitet åt Johannes 

visioner. Detta som sker, är det som Gud har lovat. 

2.2.3.1 Exempel på annan apokalyptisk litteratur 

Många av de tematiska bilderna som Johannes använder kan vi finna i tidig Judisk litteratur. I 

detta avsnitt kommer vi att se extra på 4 Esra.70 4 Esra skrevs någon gång sent 100-tal till 150-

 
67Beale & Cambell 2015, 459. 
68Lambrecht 2000, 365. 
69Decock 1999, 381. 
70Moo 2019, 168. 
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tal. Denna bok relaterar till den katastrof som det andra templets förstörelse år 7071 innebar. 

Förlusten av templet i Jerusalem blev en nationell förlust då det religiösa centrumet 

förlorades. Kriget mot Rom innebar även en pågående exil och en oviss framtid för folket.72 I 

4 Esra så hamnar Esra i en dialog med ängeln Uriel om hur Gud hanterar sin skapelse. Hur 

kan Gud tillåta att så många av dessa som han skapar bara försvinner? 

Efter ett tag så skiftar fokuset för Esra och han accepterar Guds plan och därigenom blir 

belönad genom att få se Guds dom över Rom.73 I 4 Esra kapitel 7:26 kan vi läsa om staden 

som varit dold och som skall dyka upp och i 8:52 om landet som varit dolt men nu skall 

avslöjas.74 Esras beskrivning av domen innehåller även tanken på en ny evig värld, 4 Esra 

7:113: ”But the day of judgment will be the end of this world (or: age) and the beginning of 

the immortal world (or: age) so come, in which corruption has passed away ”75 

För Esra är den nya himlen och den nya jorden Messianska riket.76 Märk dock att det inte 

handlar om Jesus som Messias utan om den Messias som ännu inte har kommit. I 4 Esra så 

skiftar fokuset mellan den Messianska tidsåldern och den eviga tidsåldern som skall komma.  

Både Uppenbarelseboken och 4 Esra delar många av de teman och traditioner som beskrivs, 

de delar samma hopp och förväntningar inför framtiden samt uppmanar sina läsare att framför 

allt tro och lita på Gud. Det som särskiljer är Johannes vision av det slaktade lammet som 

sitter på tronen som gestaltar hans uppfattning om livet nu och det som skall ske i den 

kommande tiden.77 

2.2.4 Johannes användande av ordet καινὸν (ny) 

Vad innebär då Johannes nya himmel och jord? 

Vi börjar med att se på hur han i sin bok tidigare använt sig utav ordet: καινὸν (ny). Detta 

representerar någonting nytt i kvalitativ mening snarare är nytt i tid. I kvalitativ mening står 

det för någonting som är bättre än det gamla. Om den eskatologiska profetian handlade om en 

helt ny himmel och jord då skulle Johannes använt νέος i stället,78 där ordet står för någonting 

nytt som inte tidigare har existerat i tid. 

Vi kan se hur Johannes använder ordet: καινὸν, tidigare i Uppenbarelseboken. I 2:17: ” … καὶ 

ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον …” (Och på stenen ett nytt namn skrivet). I 

 
71Sulzbach 2014, 138. 
72Sulzbach 2014, 139. 
73Moo 2019, 169. 
74Moo 2019, 170. 
75Stone & Henze 2013, 49. 
76Moo 2019, 170. 
77Moo 2019, 173. 
78Beale & Cambell 2015, 464. 
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sammanhanget får den som lyssnar till budskapet till församlingen i Pergamon en vit sten med 

ett nytt namn på. Den vita stenen som mottagaren får kan betraktas som en amulett och 

härigenom blir då det nya namnet en mäktig formel vars kraft är oerhört stor.79 Det kan även 

vara ett bevis för seger och en inbjudan till en speciell händelse.80 Oavsett vad så är det 

viktiga i detta sammanhang det nya namnet som skrivs på den vita stenen. Ett namn som kan 

refereras till 3:12: ” … τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ …” (… det 

nya Jerusalem vilket kommer ner från himmelen …) där Gud skriver det nya Jerusalem på 

den som segrar. Genom dessa verser syns den vita stenen stå för seger och namnet som skrivs 

är då Guds namn.81 Det blir då inte något nytt namn som aldrig tidigare har existerat, däremot 

i kvalitativ mening ett nytt (och bättre) namn. 

Johannes användande av ”nytt” och ”gammalt” har en kvalitativ kontrast mellan varandra. 

Den ”gamla” skapelsen var temporär medan den ”nya” är då för evigt. Vi kan finna detta 

tänkande i Jes 43:18–19 och Jes 65:16–17, där den gamla skapelsen övergår till någon ny evig 

skapelse som kommer att ersätta den. Se vidare i Jes 65:19–22 samt Jes 66:22.82 

Det som Johannes presenterar är en helt ny värld, en helt ny mänsklig miljö83, men 

användandet av det grekiska ordet innebär att det är en radikal förnyelse av den gamla 

skapelsen snarare än ett skapande från intet. 

Här uppstår en konflikt mellan 20:11 där det antyds att jord och himmel upphör att existera, 

medan det i kapitel 21 sägs att världen genomgår en radikal förändring till någonting nytt. 

Augustinus hänvisar till Paulus som i en passus i 1 Kor 7:31 ser det som en referens till en 

allmän rengöring genom eld som vill rena substansen i våra kroppar så att: ”The world, 

renewed for the better, may fitly furnished with men who have been renewed even in the flesh 

for the better”.84 

Genom att betrakta hur Johannes och andra bibliska författare har hanterat kontrasterna 

mellan ”nytt” och ”gammalt” kan vi förstå att det som 21:1 fokuserar på, inte är en tidsmässig 

succession utan en kvalitativ förändring. Vi finner samma typ av språkbruk i 2 Kor 5:17 där 

Paulus talar om att det gamla är förgånget något nytt har kommit, en ny skapelse: ” καινὴ 

κτίσις·”. Denna kontrast visar att det ”nya” inte på något vis är identiskt med sitt ”gamla”. Det 

 
79Collins 1990, 1003 
80Beale & Cambell 2015, 68. 
81Beale & Cambell 2015, 69. 
82Beale & Cambell 2015, 441. 
83Michaels 1997, 233. 
84Kovacs & Rowland 2004, 225. 
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”gamla” leder till död medan det ”nya” leder till ett evigt liv. Detta innebär att ordet 

”gammal” identifierar det motsatta i kvalitativ mening snarare än en fysisk natur.85 

2.2.5 ”… och havet är inte längre” 

I den andra delen av vers 1 så frigör Johannes havet från den andra skapelsen och gör en 

passus att det helt enkelt inte längre existerar. Vi kan inte enbart utifrån frasen förstå eller göra 

ett antagande vad Johannes menar, då själva tanken på en ny jord känns väldigt märklig utan 

ett hav på densamma. Vad är det som gör att han utesluter havet i sin beskrivning av en ny 

skapelse? Det verkar som Johannes menar någonting mer med havet än det fysiska hav som 

han genomgående har hänvisat till som en skapelsens treenighet (jord, himmel och hav) i 

Uppenbarelseboken.86 Vi kan se det i 5:13; 10:6; 12:12 och 14:7. 

I Uppenbarelseboken har Johannes förberett sina läsare för en förklaring av havets 

försvinnande. Detta genom att skapa associationer till bilden av havet och en kontext av 

havets funktion i den symboliska berättelsen som sedan leder fram till 21:1.87 Det Johannes 

gör är att likställa havet, avgrunden och dödsriket med varandra och härigenom skapa en bild 

där havet inte enbart är ett hav utan någonting mer.88 Vi kan se Johannes framför oss på den 

karga ön Patmos som är omringad av ett hav som gör honom helt avskild från gemenskapen 

som sker bortom havet. Att då skapa bilden av havet som någonting helt annat sker då ganska 

naturligt.89 Havet i sig själv är inget ont. Vi har sett det tidigare i de verser som Johannes 

beskriver där havet är en naturlig del av skapelsen.90 

När jorden och himlen flyr från Guds ansikte, 20:11, så nämner inte Johannes specifikt att 

även havet flyr. Det verkar som att han implicit inkluderar havet i den flyende jorden och 

därigenom inte behöver nämna det. Vi behöver gå in mer på djupet vad Johannes ger för bild 

av havet genom att betrakta fyra olika aspekter på hur Johannes använder havet som en 

metafor. 

Den första gången som Johannes nämner ett hav i en annan mening än det fysiska havet är i 

4:6 där han i sin vision ser Guds tron stående på ett hav som liknar kristall: καὶ ἐνώπιον τοῦ 

θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ. (Och framför tronen ett hav av glas likt 

kristall). Detta hav av kristall skiljer Guds himmel från människors jord och är himmelens 

 
85Beale & Cambell 2015, 442. 
86Mathewson 2003, 244. 
87Moo 2009, 149. 
88Michaels 1997, 234. 
89Michaels 1997, 234. 
90Moo 2009, 150. 
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fundament eller golv som även blir till taket över jorden.91 Johannes skapar en bild av Guds 

suveränitet över detta stilla vatten. Plockar vi då in 15:2: Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην 

μεμιγμένην πυρὶ (och jag såg såsom ett hav av glas blandat med eld), så fördjupas bilden av 

havet där namn skrivs ned på alla dem som har stått upp emot odjuret.92 Det är från denna tron 

som står på detta hav av kristall, som de plågor som Johannes sedan räknar upp kommer ifrån 

och som sedan ἐκχέετε (16:1, hälls ut) över jorden. Detta innebär att havet i 21:1c då kan 

förknippas med den plats där Guds vrede kommer över jorden. Någonting som i den nya 

skapelsen är helt överspelad.93 

Andra gången låter Johannes oss vara med i ett fasansfullt ögonblick då draken (satan, 

djävulen) står på stranden av havet och ett stort och fruktansvärt vilddjur stiger upp ur havet 

13:1: Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον (och jag såg ett vilddjur kliva upp ur 

havet). En direkt anknytning till Daniel kapitel 7 där fyra stora djur kliver upp ur havet som 

sedan blir dödade av den som sitter på tronen.94 Genomgående i Gamla Testamentet används 

havsmonster som en representation av de som förföljer Guds folk. En bild som 

överensstämmer helt med det som Johannes beskriver. Genom att förknippa vilddjuret med 

det gammaltestamentliga sjömonstret Leviatan 95 så blir havet förknippat med den kosmiska 

källan av ondska och genomsyrar bilden av havet som förknippad med ondska och opposition 

mot Gud.96 

Babylons relation till havet får i Uppenbarelseboken stå för den tredje metaforen. 

Genomgående använder Johannes Babylon som en bild för Rom och dess makt och gör 

genom detta att havet knyts an till den makt som sätter sig upp emot Gud. 

I den stora domen över Babylon, så finner vi henne vid stora vatten 17:1: τῆς πόρνης τῆς 

μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, (den stora skökan som sitter vid de många 

vattnen). Där har hon samröre med kungar och riken från hela jorden. I 14:8 gör Johannes 

likhetstecken mellan ett sexuellt samlag och den makt och samspel som Babylon har med alla 

dem som har något samröre med henne. Babylon är det är det rådande ekonomiskt-religiösa 

systemet i allians med staten och dess närstående myndigheter som existerar i olika former 

genom alla tider.97 I Gamla Testamentet så var Babylon symbolen för det största av världens 

 
91Moo 2009, 152. 
92Moo 2009, 152. 
93Moo 2009, 155. 
94Beale & Cambell 2015, 267. 
95Leviatan nämns redan i Jobs bok men det är framför allt den profetia som Jesaja ger i Jes 27:1 som kan 

förknippas med Johannes visioner 
96Moo 2009, 156. 
97Beale & Cambell 2015, 354. 
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maktcentrum. Som vi tidigare såg så menar Johannes när han skriver Uppenbarelsen, Rom när 

han nämner Babylon.98 När då Babylon får sitt straff, visar en ängel Johannes vad som 

kommer att ske med Rom och kastar en stor sten i havet och utbrister att så skall Babylon 

kastas ned och aldrig bli funnen igen (18:21). Genom kapitlen 17–18 kan vi se hur Johannes 

förknippar havet med aktiviteter som går emot Gud men som också blir en plats för gudomlig 

dom.99 

Till slut kan vi se hur Johannes förknippar havet med döden och dödsriket. Genom att se hur 

vilddjuret, Babylon (Rom) och Guds vrede knyts till havet så kan vi förstå att havet får en 

nära relation till döden. Detta kan vi framför allt se när livets bok öppnas i kapitel 20 och 

havet ger tillbaka de döda som finns i det.100 Här fungerar havet som en del av döden och 

dödsriket så att det förknippas i en nära relation till dessa. Beale & Cambell ser att i detta 

stycke så förknippas havet med djävulska krafter som verkar och som håller alla de som inte 

tror fångna101. Johannes har etablerat en negativ blid av havet och medan döden och dödsriket 

förpassas till den brinnande sjön, 20:14 så väntar han ännu med vad som skall ske med 

havet.102 

Vi har fått följa hur Johannes har planterat tanken om havet som en bild av någonting som inte 

kommer att existera i den nya världen och i den nya himlen. När denna nya skapelse kommer, 

finns det inget hot från Satan, från förföljelser eller nationer som går emot Guds vilja. Men 

framför allt kommer det inte att finnas någon plats för döden eller dödsriket.103 θάλασσα 

(havet) som representant för allt detta kommer att försvinna, eftersom: καὶ ὁ θάνατος οὐκ 

ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι, [ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν. (och 

döden skall inte vara längre, inte heller smärtan skall vara längre, för det första har försvunnit 

bort). Genom att plocka bort havet så har alla hot om ondska eller dom mot denna nya 

skapelse förintats.104 Förgörelsen av havet symboliserar den totala segern som skapelsen får 

över kaos, som liv har över död.105 

 
98Bauckham 2001, 1298. 
99Moo 2009, 160. 
100Moo 2009, 160. 
101Beale & Cambell 2015, 460. 
102Moo 2009, 161. 
103Beale & Cambell 2015, 466. 
104Moo 2009, 167. 
105Collins 1990, 1015. 



Sida 24 av 29 

3. Slutsats 

Versen som har analyserats kan delas upp i tre delar. Det handlar om att Gud skapar en ny 

himmel och en ny jord, varför han gör det och till sist att havet slutar att existera. Följande 

slutsatser kan göras: 

a) Den nya himlen och den nya jorden som Johannes ser är någonting nytt. Genom det 

val av ord som Johannes gör, tolkar jag det som att det handlar om en kvalitativ 

förändring mot den gamla jorden. 

b) Gud gör detta eftersom den gamla jorden och himlen har flytt eller snarare försvunnit 

under den gudomliga dom som har föregått detta textstycke (20:11). Det gamla har 

lämnat ett tomrum som nu fylls av det nya. 

c) Genom Uppenbarelseboken har Johannes planterat idén om havet som relaterar till 

död, förgängelse och ondska. Genom att på detta tydliga sätt skapa denna relation kan 

han enkelt, genom att skriva om havets slutgiltiga existens, visa att i den nya himlen 

och på den nya jorden finns ingen plats för död, förföljelse eller ondska. 

Den nya himlen och den nya jorden har ingen större betydelse för Johannes än att de finns där. 

De är skapta för den stora finalens huvudnummer: det nya Jerusalem som i vers 2 kommer ner 

från himmelen.106. När vi läser om dess omfattning så verkar det som om det inte finns rum 

för någonting annat än detta nya Jerusalem.107 Även med tanke på det andra templets 

förstörelse i Jerusalem så verkar det inte vara av första prioritet att det skall finnas ett nytt 

tempel i det nya Jerusalem. Johannes noterar att både lammet och Gud allsmäktige själv är 

dess tempel.108 Genom sin beskrivning av den nya jorden och den nya himlen och slutet på 

döden och dödsriket i form av havet, så beskriver Johannes slutet på världshistorien. Den 

slutgiltiga fördömelsen och den eviga räddningen 109 genom en ny jord och en ny himmel. 

Svaret på frågeställningen i början av uppsatsen är beroende av om jag betraktar 

Uppenbarelseboken som en profetia eller en apokalyptisk bok. Svaret på min första 

frågeställning som i grunden handlade om ifall den nya himlen och jorden, är ny förväntad 

kosmisk förändring eller enbart en metaforisk förändring kan då ge olika svar. Om jag tolkar 

att Gud genom en profetia kan ge en bild av en framtid som ligger framför, så kan svaret vara 

att det handlar om en kosmisk förändring som påverkar hela det nu kända universum genom 

 
106Michaels 1997, 234. 
107Lambrecht 2000, 377. 
108Lambrecht 2000, 377. 
109Lambrecht 2000, 383. 
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att jordklotet och himlen försvinner och hela universum rubbas (eller till ock med försvinner) 

tills Gud skapar en ny jord och en ny himmel. Sätter vi däremot in Johannes bilder i ett 

apokalyptiskt sammanhang blir det lättare att förstå att den nya himmel och den nya jorden 

som han talar om, innebär en förnyelse av jorden som blir ny i kvalitativ mening jämfört med 

den gamla jorden. Då skulle den bilden kunna överensstämma med den som Paulus ger 

angående dopet i Rom 6:3–6 där Paulus beskriver dopet som en död från den gamla 

människan till en uppståndelse till en ny människa. Paulus och Johannes använder här samma 

grund för den nya, καινότητ 110 (nyhet) människan och den nya, καινὸν 111 jorden. 

Så mitt svar på den första frågan är att den nya himlen och den nya jorden är en metaforisk 

bild av himmel och jord som blir ny i kvalitativ mening. 

Min andra frågeställning handlade om den slutgiltiga existensen av havet och vad Johannes 

menade med detta. Här syns svaret vara tydligt. Av den genomgång som är gjord vad havet 

har för betydelse i Uppenbarelseboken kan det förstås att Johannes notering helt enkelt 

handlar om en bild av död och ondska. Genom hans beskrivning av upphörandet av dess 

existens, visar han läsaren att allt det som havet stod för upphör och inte har någon plats i det 

nya Jerusalem. 

4. Sammanfattning 

Uppenbarelseboken målar upp en framtid och ett skeende som i en hastig genomläsning kan 

ge en känsla av hopplöshet och rädsla, men detta förändras i dessa sista kapitel där Gud helt 

och hållet omfamnar den som är skriven i livets bok och skapar en evighet utan död och 

ondska. 

Uppenbarelseboken är skriven både som ett brev, som en profetia och som en apokalyptisk 

framtidsvision när det handlar om genre. Detta påverkar naturligtvis det sätt som vi närmar 

oss hans text och påverkar den tolkning som vi lägger in i Uppenbarelseboken. Som brev 

betraktad så är det en hälsning till de sju församlingarna, som Johannes även markerar i slutet 

av boken. Som profetia handlar boken om Guds omsorg om sitt folk och vad han vill låta ske. 

Men vi får inte glömma att Uppenbarelseboken även är en apokalyptisk text med många 

inslag av övernaturliga varelser och skeende. Att läsa Johannes budskap bakom allt detta kan 

vara svårt eftersom bilderna hela tiden talar till vår fantasi och vår strävan efter att förstå och 

förklara. Detta är tydligt genom kyrkohistorien där Uppenbarelseboken ständigt får stå för nya 

tolkningar och försök att knyta an Johannes bilder till en reell verklighet. Här kan jag se en 

 
110Dativ. Singularis. Feminin 
111Ackusativ. Singularis. Maskulin 
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stor fara med att läsa Uppenbarelseboken som en kronologisk linjär berättelse, att vi läser in 

verkliga skeenden och försöker ge dem en eskatologisk förklaring. Johannes omformade 

verklighet som han mötte genom metaforer och övernaturliga skeenden. Drakar och vilddjur, 

stora slagfält och plågor som skördade dödsoffer på mänskligheten. Allt detta som en 

apokalyptisk text använder för att förklara det som sker. Att hantera verkligheten så att bilder 

skapas som kan förklara omständigheter och skeenden som vi har svårt att hantera är 

ingenting explicit för Johannes, vi möter vår verklighet på samma sätt. 

Johannes skapar en bild av en ny jord och en ny himmel, någonting kvalitativt bättre än det 

gamla som en gång var. Detta nya är inte skapat utifrån någonting icke existerande utan det är 

förändrat, nytt utifrån kvalitet snarare än existens. Havet som symboliserar död, motstånd och 

ondska, upphör att existera och finns inte mer. 
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