
På flera ställen i Nya testamentet står det om Guds hemlighet.
Vad är det för hemlighet?
Jag tänkte att vi skulle undersöka det.
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Rom 16:25-26.
Hemligheten var dold innan Jesus Kristus avslöjade den. Jesus använde de profetiska 
Skrifterna (hela GT) för att avslöja hemligheten. Syftet med att uppenbara hemligheten 
är att vi ska komma till trons lydnad, att vi ska tro på och lyda Gud. Detta gäller inte bara 
judarna utan alla folk. 
Vad är det som Jesus Kristus har uppenbarat?
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För att ta reda på det börjar vi bakifrån, från slutet, i Uppenbarelseboken. Upp 10:7. Upp 11:15.
Då den sjunde ängeln blåser i sin basun blir Guds hemlighet fullbordad. Väldet över världen 
tillhör då Herren, hans Smorde ((hebr) Messias=(grek) Kristus) blir då kung och Guds rike 
upprättas. Hela Guds plan är då genomförd. 
Gud har en plan som går ut på att Guds rike ska upprättas och att vi som tror på och lyder Gud 
ska uppstå och få vårt arv där. Gud gör allt detta för vår skull.
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I Gamla testamentet beskrivs stegen i utförandet av Guds plan, dels historiskt, dels 
profetiskt. Bibeln innehåller många tidsuppgifter. Det skiljer den från andra heliga 
skrifter. Åren jag anger är ungefärliga. De första 2000 åren från skapelsen beskrivs i 
Bibelns första 11 kapitel (floden inträffar omkring 1650 år efter skapelsen). Resten av 
Bibeln beskriver de följande 2000 åren samt profetior om sådant som inte hänt än. 
Abraham föddes 2000 år efter skapelsen. 2500 år efter skapelsen tågade Israels barn ut 
från slaveriet i Egypten. Templet var klart 3000 år efter skapelsen. Israels barn kom 
tillbaka från fångenskapen i Babylon 3500 år efter skapelsen. Omkring 4000 år efter 
skapelsen kom Jesus som människa och dog och uppstod. Vi kan dessutom se fram emot 
det som inte hänt än, att Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike, samt den yttersta 
domen.

När jag var ung gjordes några filmer där huvudpersonen hade en plan som var tajmad 
och klar, in i minsta detalj, men det brukade inte bli som han hade planerat. 
Gud har planerat hela historien. Guds plan är tajmad och klar, in i minsta detalj. Den 
planen genomförs. Det blir som Gud har planerat. 
Allt pekar fram till Kristus. Han ska upprätta sitt rike, för att de som tror på och lyder Gud 
ska få vara med honom i hans rike, uppståndna med förhärligade, oförgängliga kroppar. 
För att det ska vara möjligt behövde han först bli människa samt dö och uppstå. För att 
han gjorde det kan vi få förlåtelse för våra synder och bli rättfärdiggjorda.
Guds hemlighet är alltså hans plan för mänskligheten och framförallt att planen 
genomförs genom Guds son Jesus. Allt finns beskrivet i Skrifterna, men var dolt fram tills 
Jesus kom till jorden som människa, dog och uppstod.
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Gud verkar genom de förbund han har slutit.
Första förbundet var med Noa efter syndafloden, det gäller hela mänskligheten, Gud 
lovade att inte utplåna människorna med en flod, förbundet gäller för evigt
Abraham, gäller Abraham och hans säd, Gud lovade landområde, stort folk, välsignelse, 
evigt
2500 år efter skapelsen upprättades gamla förbundet med Mose och Israels folk, land 
och välsignelse om de höll Guds bud
David, son evig kung
Nya lovas till Jeremia, instiftas av Jesus vid sista måltiden. Vi lever nu i nya förbundets 
tid, men det kommer att uppfyllas helt vid Jesu andra tillkommelsen. (förlåta 
missgärningar, lag i hjärtan)
Som vi ska se senare verkade Guds son (Kristus) genom hela historien i Gamla 
testamentet.
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Först kan man fråga sig varför detta har varit hemligt.
Svaret får vi i 1 Kor 2:7-8.
Det var nödvändigt att det var hemligt för annars skulle världens härskare inte ha 
korsfäst Kristus och planen hade inte kunnat genomföras.
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Efter sin uppståndelse kom Jesus till sina lärjungar där de var samlade i Jerusalem. Luk 
24 från v 44.
Nu först förstod de skrifterna. De hade blivit undervisade av Jesus i 3,5 år, men behövde 
få sina sinnen öppnade för att förstå. Det var inte förrän efter Jesu uppståndelse som 
hemligheten uppenbarades.
Det som stod i Skrifterna om Jesus måste uppfyllas. Gamla testamentet handlar till stor 
del om Kristus! 
Vad är det då som är skrivet om Jesus i Mose lag, profeterna och psalmerna? Vi ska titta 
på några saker.
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Kristus, Guds son, finns med genom hela historien. Han var med redan i skapelsen. 1 
Mos 1:26-27.
Vem pratar Gud med? (vår, oss – plural) Avbild till Gud och den (de) Gud pratar med (v 
26), Guds avbild (sin – singularis) (v 27) => Den (de) Gud pratar med måste vara Gud. Det 
framgår inte här vem han (de) är, men det framgår på flera andra ställen i Bibeln.
Det kanske mest kända är i Joh 1. Ordet
I Heb 1:10 säger Gud om Sonen, citat från Ps 102:25
Både i Gamla och Nya testamentet framgår det att Gud skapade genom Sonen.
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Ps 2 beskriver när Jesus kommer tillbaka. Det framgår att Herren har en son. Herren ger 
sin son hednafolken och hela jorden som arv och egendom.
1 Krön 17 handlar om förbundet med David. I v 13 beskrivs Messias.
Ps 110:1 är den mest citerade versen i Nya testamentet, http://www.hebrew-
streams.org/works/texts/ps110-list.html
Jesus använder den versen för att visa att han är Herre till David, trots att han är Davids 
son (ättling, avkomling)
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Av Joh 1:18 framgår att ingen någonsin har sett Gud och av 2 Mos 33:20 att ingen kan se 
Gud och leva.
Ändå har Herren (Jahve) visat sig många gånger under Gamla testamentets tid.
4 Mos 12. Mose fick tala med Herren ansikte mot ansikte.
När Herren visar sig, så är det Guds son, för ingen har någonsin sett Gud.
1 Mos 18: Tre män. En av dem var Kristus, två var änglar. 
Herren uppenbarade sig flera gånger för Abraham. Varje gång han gör det är det Kristus.
Många gånger benämns han Herrens ängel när han uppenbarar sig.
Första gången i 1 Mos 16, talar till Hagar. Andra gången hindrar han Abraham att offra 
Isak. Tredje gången talar han med Mose i brinnande busken. För Bileams åsna. Flera 
gånger i Domarboken och följande. Tar emot tillbedjan.
Klippan i öknen var Kristus, 1 Kor 10:4.
Fjärde personen i brinnande ugnen (såg ut som gudason).
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Vi ska titta lite mer på förbundet med Abraham. Förbundet gäller Abraham och hans säd.
Ytterligare en del av Guds hemlighet ligger i begreppet din säd (avkomma). Det står i 
singularis vid varje tillfälle. Översättarna försöker hjälpa oss att tolka begreppet 
(efterkommande, ättlingar), men det gör att vi riskerar att missa meningen. Abraham får 
i 1 Mos 12:7 veta att hans säd ska få landet.
En betydelse av Abrahams säd är det folk som skulle komma från Abraham (Israels folk), 
men säd har även en dold betydelse, som är den viktiga betydelsen. 
Det förklaras i Galaterbrevet 3 i v 16.
Ytterst syftar begreppet Abrahams säd på Kristus, som var en ättling till Abraham. 
Löftena som Abraham fick gällde ytterst Kristus.
Gal 3:26-29. Om vi tillhör Kristus är vi Abrahams säd, arvingar efter löftet, genom tron på 
Kristus och dopet. Vi får del av Kristi arv. Vi ingår i Guds plan.
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Vid 15 tillfällen talar Gud till Abraham om hans säd och vid fyra av dem att han och hans 
säd ska få de utlovade landområdena, de ska ärva landet. 
Redan Abraham fick veta att löftet gällde fler än Israels folk.
Alla släkter på jorden ska bli välsignade i Abraham och Abraham ska bli far till många 
folk. 
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En del i hemligheten var att Guds son skulle bli människa. Det uppenbaras i Nya 
testamentet. 1 Tim 3:16.
Men det var förutsagt i Gamla testamentet, t ex Jes 7:14.
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Kol 1:19-20. Att Jesus skulle dö för att vi skulle få försoning var dolt. Som vi såg tidigare 
så skulle världens härskare annars inte ha korsfäst Jesus.
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Försoningen framgår ändå på flera ställen i GT. Det mest kända är om den lidande 
tjänaren i Jes. 53. v 5.
Ps 22 beskriver döden på korset
Ps 16:10 visar att Jesus skulle uppstå
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Det vi tittat på handlar om Kristus. Guds hemlighet handlar om Kristus. Hela planen 
sammanfattas i Kristus. Ef 1:9-10.
Lägg också märke till att det genomförs när tiden var inne.
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Hemligheten är uppenbarad, men ändå är det många som inte ser den.
I 2 Kor 3 talar Paulus om Israels folk på Mose tid.
Slöja för judar när de läser skrifterna, men även för andra. Trots att hemligheten nu är 
uppenbarad är det många som inte förstår. Slöjan försvinner bara i Kristus.
Jesus sa även till lärjungarna att inte alla skulle få del av Guds rikes hemlighet.
Citat från Jes 6:9f.
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1 Kor 15:50-53.
En del i hemligheten är att inte alla ska dö och att de döda ska uppstå odödliga.
Vi ska få kroppar som är oförgängliga.
Då kan vi ärva Guds rike.
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Ps 37.
Detta citerar Jesus i bergspredikan. Matt 5:5.
Det är detta som Gud menade när han gav löftet till Abraham. 1 Mos 12:7.
Heb 1:1-2. Gud talar till oss genom sin Son, som uppenbarar vad Gud tidigare sagt 
genom profeterna.
Kristus är arvinge till allt. Som vi sett tidigare får vi ärva tillsammans med honom.
Genom Kristus har Gud skapat universum. Som vi också såg tidigare.

19



20


