LEGENDEN om ARAMÉERKUNGEN ABGAR V

Aram Baryamo

Av URHOY
och FRÄLSAREN JESUS från NASARET!

Legenden kring den arameiske kungen Abgar V Ukomo av Urhoy och hans brevväxling med
Jesus har en central betydelse för araméerna-syrianerna och den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Den
är viktigt av såväl, historisk, språkligt, och religiöst hänseende. Till minnet av denna
historiska händelse firar den Syrisk Ortodoxa Kyrkan den 6:e april i mitten av 40 dagars fasta
före syrianska Påsken. Denna händelse har också spelat viktigt roll i flera andra kyrkor. Abgar
räknas som helgon, med fester 11 maj och 28 oktober i de öst ortodoxa kyrkorna. Legenden
om den arameiske kungen Abgar V:s brevväxling med Jesus uppstår när kungens utsända, en
delegation, under ett besök i Jerusalem hörde talas om Jesus förmåga att bota sjuka. När de
efter hemkomsten berättade detta för kungen som han själv led av en svår sjukdom lät han
skriva ett brev till Jesus och bad honom att komma till Urhoy för att bota honom. Abgar
inbjöd honom också att stanna i Urhoy för att slippa förföljelserna och förkunna sin lära i
staden. Jesus välsignade kungen i sitt svarsbrev men avböjde och lovade honom att skicka en
budbärare, Addai, (Mor Addai, kallas även Taddaios). Både Abgars brev och Jesus svarsbrev skall
ha varit skrivna på en variant av arameiska, syriska. Urhoy kom att bli vaggan för den syriska
språkvarianten, vilket vi har stor samling på detta språk. Jesus löfte till Abgar uppföljdes efter
det att Jesus stigit upp till himlen. När Addai som var broder till Apostel Tomas och en av de
sjuttiotvå lärjungarna, kom till Urhoy, med sin begåvning och kraft botade kungen och döpte
honom. Addai:s ankomst till Kung Abgar i Urhoy dateras till det 243:e året i den syrianska
tideräkningen, kalender, vilket motsvarar år 32 e Kr. Kung Abgar och hela hans arameiska
kungadöme konverterades till kristendomen och blev den första kristna riket. Till Addai:s ära
grundade kung Abgar en kyrka i Urhoy och Addai blev Urhoys första biskop. Efter det Abgar
tillfrisknades gick hans berömmelse över hela landet Aram. När Addai sedermera lämnade
staden vigde han i sin tur guldsmeden Aggai till sin efterträdare som biskop i Urhoy. En
nyfiken tillväxt har uppstått från denna händelse, forskarna ifrågasätter huruvida Abgar led av
gikt eller spetälska, och om korrespondensen var skrivna på pergament eller papyrus, osv.
(Gikt är en ämnesomsättningssjukdom som bland annat yttrar sig i svullna knölar och ömmande leder som

orsakas av bristande uttömning av urinsyra).

vistelse i Persien.

Forskarna tror att Abgar fick sin sjukdom under en

Abgar V Ukomo var en arameisk kung i den arameiska Osrhoeneriket med Urhoy som
huvudsäte. Abgars V:s första regeringstid varade från 4 f Kr till 7 e Kr. Hans andra regerings
period omfattade åren 13-50 e Kr. Kung Abgar var känd bland nationerna öster om floden
Eufrat för sin tapperhet. Att kung Abgar V var aramé liksom andra kungarna i Urhoy var
araméer och hade arameiska namn finns det inget tvivel om. Abgar på arameiska betyder
lame, och Ukomo på arameiska betyder den svarte. Abgar V skall ha varit den fjortonde
kungen i ordningen av Urhoy. Den IV kungen av Urhoy kallades Abgar Usumoko, vilket
betyder på arameiska den röde. Den VIII kungen av Urhoy kallades Abgar Urabo, på
arameiska betyder den store. Flera av kungarna i Urhoy hade tillnamnet Bar, t ex; Bar Manu
eller Bar Bakru. Bar betyder på arameiska son. Den syrianske biskopen Mor Jakob av Serug
(451-521) i en homilia (dikt) om martyrerna Guria och Shamuna säger han om kung Abgar att
han är son till araméerna. (Se Syriac Manuscripts från Vatican Library: Volume 1, Vat Syr. 117, nr 224:
Om Shmona och Gurya. Fol. 551a, p. 1099).

Legenden kring Abgars brev och Jesus svarsbrev på arameiska ansågs av historiskt faktum
som sann händelse att den översattes till grekiska och publicerades i Caesareas kyrkohistoria
(1.13.5-1.13.22) från 300-talet e Kr. Skrifterna skall vid denna tid ha funnits bevarade i
Urhoys arkiv. Utöver vad som återges enligt gamla historiker omfattar legenden även att
brevet skall ha innehållit ett porträtt av Jesus.
Abgars brev på arameiska till Jesus berättas på följande sätt. Det finns även på engelska i
Catholic Encyclopedia. Översättning har skett via internätt.
Abgar Ukomo till Jesus, den gode läkaren som uppenbaras där i Jerusalems land.
Hälsning!
Jag har hört om dig och dina helbrägdagörelser, att du inte använder mediciner och rötter,
utan med ditt ord öppnar du ögonen på de blinda, får de lama att gå och renar de spetälska,
och får de döva att höra, och av ditt ord helar du de sjuka och de som plågas av vansinniga
demoner botar du, och väcker de döda till liv.
Och när jag hörde dessa väldiga underverk, som du gör, satte jag i mitt sinne, att antingen
har du kommit ner från himlen, eller annars är du Guds son som gör alla dessa saker.
Därför skriver jag till dig och ber att du skall komma till mig, då jag älskar dig, och bota all
min sjukdom som jag lider av, enligt den tro som jag har på dig. Jag har även hört att
judarna knotar mot dig, förföljer dig och att de försöker korsfästa dig och vill skada dig. Jag
äger en liten stad, men den är vacker, och är tillräcklig stor för oss två att leva i fred.
När Jesus hade fått brevet i huset av översteprästen av judar sa han till Hannan, sekreterare:
”Gå och säg till din Herre, som har sänt dig till mig:
Jesus svarsbrev på arameiska återges på följande sätt:
Lycklig är du som tror på mig och inte har sett mig, för det är skrivet om mig att de som ser
mig inte skall tro på mig, och att de som inte skall se mig skall tro på mig. Angående det som
du har skrivit till mig, att jag skulle komma till dig. När jag är färdig med det som jag har

sänts för här nedan, och stigit upp igen till min fader som har skickat mig, och när jag har
stigit till honom kommer jag att skicka dig en av mina lärjungar, som skall läka alla dina
lidande och ge dig hälsan igen, och skall konvertera alla som är med dig till eviga liv. Och
din stad skall vara välsignad för evigt, och fienden skall aldrig övervinna den.
Enligt historiker var det inte Hannan som skrev svaret, utan Jesus själv.
Den kungliga budbäraren Hananya (Hannan) som enligt legenden förmedlade breven mellan
Kung Abgar och Herren Jesus, var sekreterare, arkivarie och målare hos kungen. Hananya
fick till uppgift att måla ett porträtt av Jesus när han mötte honom. Han fullföljde uppdraget
och kom tillbaka med ett porträtt av Jesus till kungen. Den fanns på en hedersplats i det
kungliga palatset i Urhoy, Abgarusbilden. Efter det att kung Abgar V konverterat tidigast till
kristendomen förbjuder han vissa hedniska ritualer med uppmaningen att hugga handen på
den som överskrider förbudet. Urhoy (Orhoy eller Orhay) låg i norra Aram och är dagens Urfa i
Turkiet som tillhörde syrianernas-araméernas klassiska land, ARAM/SYRIEN. Urhoys invånare
på den tiden liksom andra delar av Aram var araméer. Araméerna återkommer politiskt och
grundade på 300-talet f Kr Urhoy liksom även den arameiska drottningen Bath Zabbais
(Zenobia) rike Tadmor i Aram. Urhoy blev ett betydande centrum för kristendomen, dess
kristna blomstertid varade från 300-talet e Kr fram till 500-talet e Kr. I Urhoy var sedermera
den store syrianske författaren och hymndiktaren Mor Afrem (306-373) verksam och hade
stor delaktighet i kristendomens tillväxt i staden. Porträttet skall sedan ha överlämnats i
Konstantinopel som gåva. Men kom senare att försvinna för alltid i samband med
korsriddarnas härjningar i staden. Legenden kring Abgar och Jesus har haft stor popularitet i
hela den kristna världen, öst som väst, under medeltiden. Jesus brev kopierades på pergament,
marmor och metall, och användes som talisman eller amulett, (talisman är föremål som tros skydda
och ge lycka åt sin ägare).

Bilden ovan är en stele som finns i Mor Georges Kyrkan i den syrianska staden Aleppo, Syrien. En modern relief föreställer
Addai när han överlämnar Kristusporträtten till kung Abgar. Den övre inskriptionen är början på Abgars brev till Kristus,
medan den nedre innehåller ett utdrag från Kristus svarsbrev. Bilden nedan är en akryl målning av Abgars relief, målad av
Aram Baryamo år 2004.

Här följer en lista i kronologisk ordning på kungarna som regerade i det arameiska
kungariket Osrhoene med Urhoy som huvudsäte.
De arameiska kungarna i Urhoy skall ha varit trettio till antalet!
Urhoy dynastin f Kr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Abgar Aryo (Abgar betyder på arameiska lame, Aryo betyder lejon) 132 f Kr – 127 f Kr.
Abdu Bar Mazur (Abdo och Bar på arameiska betyder; tjänare och son) 127 f Kr - 120 f Kr.
Fradhasht Bar Gbar´u
120 f Kr - 115 f Kr.
Bakru I Bar Fradhasht
115 f Kr – 112 f Kr.
Bakru II Bar Bakru
112 f Kr – 94 f Kr.
Manu I
94 f Kr – 92 f Kr.
Abgar I Piga (Fiko
92 f Kr - 68 f Kr.
Abgar II
68 f Kr - 53 f Kr
Manu II
53 f Kr – 34 f Kr.
Pakur
34 f Kr – 29 f Kr.
Abgar III
29 f Kr - 26 f Kr.
Abgar IV Usumoko (Usumoko betyder på arameiska, Den Röde)
26 f Kr - 23 f Kr.
Manu III Saphlul Bar Manu
23 f Kr – 4 e Kr.
Urhoy dynastin e Kr.

14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Abgar V Ukomo (Ukomo betyder på arameiska, Den Svarte)
Manu IV Bar Manu
Abgar V Ukomo (2:a regerings period)
Manu V
Manu VI
Abgar VI
Abgar VII
Yalu & Parthamaspat
Parthamaspat
Manu VII Bar Izak
Manu VIII
Abgar VIII Urabo (Urabo betyder på arameiska Den Store)
Manu VIII (2:a regerings period)
Abgar IX
Manu IX
Abgar X
Abgar XI

Källa till Urhoy dynastin: Syrisk- Ortodoxa Kyrkan.
Källor

1) Historien om kungen av Urhoy. Ante-Nicene Fathers,
Vol. VIII: Memoirs of Edessa and Other Ancient Syriac Docum…
Se även fotnoter. Googla på Intenät.
2) Catholic Encyclopedia: The legend of Abgar. Googla.
3) Den syrianska tidskriften Bahro Suryoyo, April 1993, sd 5.

4 f Kr – 7 e Kr.
7 e Kr – 13 e Kr.
13 e Kr - 50 e Kr.
50 e Kr – 57 e Kr.
57 e Kr – 71 e Kr.
71 e Kr – 109 e Kr.
109 e Kr – 118 e Kr.
118 e Kr – 122 e Kr.
122 e Kr – 123 e Kr.
123 e Kr - 139 e Kr.
139 e Kr – 163 e Kr.
163 e Kr – 165 e Kr.
165 e Kr – 179 e Kr.
179 e Kr – 214 e Kr. ?
179 e Kr – 214 e Kr. ?
214 e Kr – 216 e Kr.
242 e Kr – 244 e Kr

