Appendix 7

PAULUS ESKATOLOGISKA UNDERVISNING
Gud skall döma världen med rättfärdighet
”Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man
som han i förväg har bestämt därtill.” Apg 17:31.

HAR GUD FÖRSKJUTIT SITT FOLK?
”Jag frågar då: Kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte...” Rom 11:1.
En del teologer håller före att församlingen har tagit Israels plats. Eftersom judarna
korsfäste sin Messias, så blev de för alltid avförda som Guds utvalda folk och har därför
ingen framtid framför andra folk i Guds rådslut med nationerna. Men vad säger Paulus?
Visst inte, Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt.
Israel är Guds äkta olivträd
”De (Israel) bröts bort därför att de inte trodde. Det står i Guds makt att ympa in dem igen.
Ty om du (hedningen) skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot
naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd (Guds utvalda, ekklesia), hur mycket
lättare kan då inte de äkta grenarna (Israel) ympas in på sitt eget träd.” Rom 11:20-24.
Om Israels slutliga räddning
”Bröder, för att ni inte skall förlita er på ert förstånd, vill jag att ni skall känna denna
hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och skall förbli det till dess hedningarna
i fullt antal har nått målet. Men då skall hela Israel bli räddat, som det står skrivet: Från
Sion skall befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med
dem betyder att jag lyfter av dem deras synder. (v28) Ser man till evangeliet är de Guds
fiender, för er skull. Ser man till utkorelsen är de hans älskade, för fädernas skull. Gud tar
inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse.”Rom 11:25-29.
Paulus visar att Israels förstockelse är temporär och att när hedningarna i fullt antal
blivit frälsta, skall hela Israel bli frälst, ty Gud tar inte tillbaka sin utkorelse och sin
kallelse. Vid det andra advent har hedningarna i ett av Gud bestämt antal blivit frälsta i
och med efterskörden – den stora vita skaran av frälsta – från vedermödans tid. Upp 7:9.
Då skall täckelset för judarnas andliga ögon tagas bort, så att de ser vem de har stungit. Jes
25:7; Sak 12:10; Upp 1:7-9. Hela Israel skall bli frälst på en dag och judarna kommer in i
sin verkliga position som Guds utvalda och ledande nation i världen enligt löftet till
Abraham. Därmed avslutas även hedningarnas tider och en ny era med Kristus som världsregent inleds, "då allt blir återupprättat", (gr apokatastatis). Apg 3:21.
Är Guds församling Guds andliga Israel?
”Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna
och väldigheterna i den himmelska världen." Ef 3:10 SFB.
Guds församling (ekklesia) fungerar nu som ett andligt Israel i hela världen, men det
utesluter inte det ursprungliga Israel från Guds rådslut. Guds förbund med Abraham är ett
evigt förbund och kommer att bestå. Även om Israel för en tid är i ett latent tillstånd och
ligger som en fördold och nedgrävd skatt i en åker, enligt Jesu liknelse om skatten i åkern,
så skall de åter komma in i Guds plan.
”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och
gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.”
Matt 13:44.
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OM KRISTI UPPSTÅNDELSE OCH TIDENS SLUT
Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. 1 Kor 15:20.
• Den förste, gr aparche, förstfrukt, förstling, början av någonting.
• Avlidna, gr koimáo = sova, bringa till vila, avsomna, avlida, dö. Att somna är en term
som används om döden i Bibeln. Joh 11:11-14. Döden berör endast kroppen, som åter blir
stoft, 1 Mos 3:19, men inte själen och anden som är odödliga. 1 Pet 3:4.
Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de
döda genom en människa. 1 Kor 15:21. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla
få nytt liv genom Kristus. 1 Kor 15:22.
• Fysisk död kom över alla människor genom Adam. Rom 5:12. Alla människor kommer att uppstå från döden, de frälsta till liv och härlighet, de ofrälsta till dom och straff.
Joh 5:24-29.
• Andlig död genom synden kom också genom Adam, men andlig död kan bli annullerad genom pånyttfödelse till nytt andligt liv genom tron på Kristus.
Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör
honom. 1 Kor 15:23.
• Ordning, gr tagma = rang, klass, tur, ordning.
• Först Kristus. Jesus var den förste som uppstod med en förhärligad mänsklig kropp
som aldrig mera kan dö. Rom 8:29.
• Vid Kristi tillkommelse i skyn skall alla de som har Kristi Ande, Rom 8:9, det är de
som är födda på nytt till andligt liv i Kristus och därför hör honom till, uppstå eller
förvandlas till förhärligade kroppar som aldrig mera kan dö. Det är den första uppståndelsen.
Upp 20:6.
Till slut blir allt Gud underlagt och Gud blir allt, överallt
”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat
varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender
under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina
fötter. När det heter att allt är lagt under honom, är naturligtsvis den undantagen som
har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom, skall Sonen själv underordna sig den som lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.”1 Kor 15:24-28.
Slutet, gr telos, syftar på det absoluta slutet av Satans regim och allt ont vid tusenårsrikets
slut. Följande saker måste gå i uppfyllelse först:
• Kristus skall regera och underlägga sig allt. All ondska och allt uppror emot Gud
som startades av Satan kommer han att besegra. Han kommer att lägga alla fiender till Gud
och hans rike under sig, fånga upp och underkuva alla Satans änglar och demoner. Satan
själv kommer att bli dömd och förvisad till eldsjön och kan aldrig mer återvända till
jorden. Avsikten med tusenårsriket, som är som en förgård till den nya jorden, med Kristus
som konung, är att han skall härska och upprätta allt igen.
• Slutligen skall även döden förintas. Detta sker genom att alla – även de ogudaktiga
– skall uppstå igen vid denna tidsålders slut, då de ställs inför en evig dom. Hebr 6:2.
Genom sin död vann Kristus seger över döden och tog nycklarna från döden och dödsriket.
Jes 25:8; Upp 1:18. Enligt en bokstavlig tolkning, skall även den andra döden, besegras
eller förintas. Men om segern över döden även innefattar den andra döden hör till de
frågor som nu är omöjlig att besvara.
• Evangelium om syndernas förlåtelse och evigt liv kommer att förkunnas ända till
tusenårsrikets slut. Så länge det finns syndare på jorden kommer det att förkunnas nåd för
dem som omvänder sig och tror på evangelium. Apg 15:16-18.
• Kristus överlämnar riket åt Fadern. När himmelriket har blivit fullbordat och varje
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makt och välde har blivit Kristus underlagda, skall Kristus överlämna ett fullkomligt rike
åt Fadern. Efter Satans sista uppror genom Gogs härnadståg, Upp 20:8-10, kommer jorden
att renas i eld. Himmel och jord skall brinna. Satans osynliga fästen i lufthimlen skall
förintas, och människornas verk på jorden skall brinna upp. Endast få människor blir kvar.
Jes 24:6, 21. Hur människor kommer att genomleva och överleva denna reningsprocess är
ej klart utsagt, men det kommer att finnas en skara som lever över till den nya jorden. Det
står om "folken" i pluralis på den nya jorden. Upp 21.24. I denna utvalda heliga skara
kommer alla att vara födda på nytt till evigt liv genom tron på Jesus. De kommer dessutom
att få gå igenom ett särskilt dop i Andens eld som förtär deras syndiga natur och all
möjlighet till synd på den nya jorden. Där skall det inte finnas någon synd, någon
förbannelse eller någon död. Det himmelrike som Sonen överlämnar till Fadern kommer
att vara ett fullkomligt rike.
• Gud blir allt, överallt. Den plan som Gud hade från början, innan Lucifer gjorde
uppror, kommer därmed att återställas och förverkligas.
• Kristi rike är ett evigt rike. Även efter överlämnandet av riket till Fadern, kommer
Kristus att fortsätta att regera på den nya jorden från det Nya Jersualem. Jes 9:6-7; Dan
2:44-45; 7:13-14,18,27; Sak 14; Luk 1:32-33; Upp 5:10; 11:13; 22:3-5.

UPPSTÅNDELSE OCH FÖRVANDLING VID KRISTI TILLKOMMELSE I SKYN
”Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas,
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den skall ljuda, och då uppstår
de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och det dödliga kläs i odödlighet.” 1 Kor 15:51-53.
• Ett mysterium. 10 av de mysterier som uppenbarades för Paulus:
1. Inkarnationens (människoblivandets) hemlighet. 1 Tim 3:16.
2. Himmelrikets hemligheter. Matt 13:10-12; 1 Kor 4:1.
3. Guds hemlighet som är Kristus. Kol 2:2-3.
4. Försoningens (korsets) hemlighet. 1 Kor 1:18.
5. Pånyttfödelsens hemlighet (Kristus i oss härlighetens hopp). Kol 1:18.
6. Församlingen, bestående av judar och hedningar. Ef 2:13.
7. Hemligheten med skökan. Upp 17: 5-7.
8. Laglöshetens hemlighet. 2 Thess 2:7.
9. Förvandlingens hemlighet. 1 Kor 15: 51-53.
10. Israels förstockelse. Rom 11:25.
• Vi skall inte alla dö. Enligt Hebr 9:27 är det människans lott att en gång dö och
sedan dömas. Men det finns ett stort undantag, nämligen de människor, som utan att ha
upplevt döden, kommer att förvandlas vid Kristi tillkommelse i skyn.
• Men vi skall alla förvandlas. ”...Vi vet dock att när han uppenbarar sig, kommer vi
att bli honom lika, ty då får vi se honom sådan han är.” 1 Joh 3:2. Vid Kristi uppenbarelse
(paurosia) skall alla kristna bli förvandlade till Kristi likhet och få en härlighetskropp
som aldrig mera kan dö.
• I ett nu, i ett ögonblick. Gr atomo = i en atoms tid, i ett ögonblick, blixtsnabbt.
• Vid den sista basunens ljud. Uttrycket förklaras på följande sätt: Församlandet av
folket i Israel skedde alltid till basunljud. Eftersom det vid Kristi tillkommelse handlar
om flera skaror som skall församlas allt efter sin ordning, 1 Kor 15:23, kommer det tydligen
att bli flera basunstötar. Man tror att det kan bli så här:
Vid den första basunens ljud sker församlandet av GT:s heliga, alla de som blivit
frälsta under lagen och sett fram emot Messias kommande. Liksom Hanna och Symeon i
templet välkomnade Jesus som sin Frälsare, så har det funnits miljoner judar som väntat
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på sin Förlossare. Uppståndelsen gäller deras kroppar. Själen och anden är odödlig och
var fram till korset i den avdelning i dödsriket som kallas ”Abrahams sköte” i 1917 års
Bibel (vid Abrahams sida i B2000). Efter Kristi seger på korset blev de befriade från
dödsriket och fick åtfölja Kristus till Paradiset i himlen. Luk 23:43. Alla de frälsta från GT
skall sitta till bords i himlen tillsammans med alla dem som tagit emot Kristus från hela
världen. Luk 13:28-29. Alla frälsta från GT och NT tillsammans kallas Kristi brud,
symboliserad av det Nya Jerusalem, som har tolv portar med Israels barns stammars tolv
namn (GT) och tolv grundstenar med namnen på Lammets tolv apostlar (NT). Upp 21:9f.
Vid den andra basunstöten kommer alla de i Kristus döda under NT:s tid att uppstå.
Alla människors själar som blivit frälsta efter Kristi fullkomliga försoning på korset, går
vid sin död direkt till det himmelska Paradiset, som är en förgård till själva himlen. De
lever där i fullkomlig glädje och frid, de är fullkomligt medvetna, de har kroppar och bär
kläder. Upp 6:9-11. Men de är i ett väntans tillstånd för att gå in i en ännu större härlighet
– Guds tronhimmel. För att detta skall ske, måste deras själar förenas med sina jordiska
kroppar, som då uppstår i härlighet. Dessa själar åtföljer Kristus ned till skyn för att där i ett
ögonblick förenas med sina uppståndna jordiska kroppar och därefter med Kristus få tåga
in i själva himlen.
Den tredje och sista basunstöten gäller de då levande kristna, som aldrig behöver dö
men som i ett ögonblick förvandlas och förenas med hela den övriga brudeskaran av
frälsta från alla tidigare generationer över hela jorden.

FRÄLSNING UNDAN VREDEN VID KRISTI TILLKOMMELSE I SKYN
Apostlen Paulus fick många oerhört betydelsefulla uppenbarelser. Jesus lovade att Sanningens Ande skulle leda till hela sanningen och låta oss veta vad som skall komma att
ske. Joh 16:13-15. En av de märkligaste uppenbarelserna är den om de heligas uppståndelse, förvandling och upptagande (eng rapture).
”Jesus skall rädda oss från (1917: undan) den stundande vreden.” 1 Thess 1:10. ”Gud
har inte bestämt oss till att bli offer för vreden (1917: drabbas av vrede) utan till att
vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.” 1 Thess 5:9.
Dessa två bibelställen talar för att upptagandet av de heliga, Kristi brud, sker före den
stora vedermödan och vreden, som börjar med det sjätte inseglet. Upp 6:17. Detta är
analogt med Jesu tal om att det skall ske som på Noas och Lots tid. De räddades undan
först innan vreden kom. Jesus sade att när tecknen på tidens slut ”begynner att ske, då
skall vi räta på oss och lyfta våra huvuden, ty då är vår befrielse nära”. Luk 21:28. Jesus
uppmanar oss att "vara redo för att aktas värdiga att få del av den nya tidsåldern och i
den första uppståndelsen från de döda.” Luk 20:35, samt ”be om att få kraft att undfly
allt detta som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.” Luk 21:36; Jes 26:1921; Upp 3:10.

DE KRISTNAS HIMMELSFÄRD
”Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver
sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi
tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med
stöd av vad Herren lärt oss, säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer
skall inte gå före de avlidna.
Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom
ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och
därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att
möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst
med dessa ord.”1 Thess 4:13-18.
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Skillnaden mellan uppryckandet och det andra advent*
Vid Kristi tillkommelse i skyn – uppryckandet
• Jesus kommer för att hämta sina heliga. Joh 14:3.
• Herren själv stiger ned från himlen.
• Hans befallning (1917: maktbud) ljuder. Joh 5:25-28.
• En ärkeängels röst skall höras.
• Guds basun skall höras, tydligen med flera stötar.
• Först skall de i Kristus döda uppstå.
• Därefter en ögonblicklig förvandling av de kristna som är kvar i livet.
• Tillsammans skall de föras bort (1917: bli bortryckta) bland molnen (på skyar).
Gr harpazo = att snabbt upptaga, att föra upp, röva, plundra, röva bort,
rycka bort, snappa upp, slita åt sig.
• De kristna skall för alltid vara hos Herren. Joh 14:3.
• Ett tröstens budskap och fullbordan av vårt saliga hopp. Tit 2:13.
Vid Kristi tillkommelse till jorden – det andra advent
• Jesus kommer med mångtusen heliga med makt och härlighet. Sak 14:5; Jud v14.
• Jesus åtföljes även av skaror av änglar. Matt 25:31.
• Hans tillkommelse skall synas som blixten från himlens ena ända till den andra.
Matt 24:27.
• Alla jordens stammar skall höja klagorop. Matt 24:30. Jesus kommer inte som deras
Frälsare utan som deras Domare.
• Stora tecken skall skall ske på jorden och i skyn, solen och månen skall förmörkas
och stjärnor (meteorer) skall falla från skyn.
• Änglar skall sändas ut för att församla alla de utvalda (de ännu förskingrade judarna)
från hela jorden. Många judar har flytt på grund av Antikrists terror emot dem.
• Som alltid vid församlande skall det ske vid basunljud.
• Kristus kommer ned till jorden och sätter sina fötter på Olivberget varifrån han en
gång lämnade jorden. Luk 24: 50-52; Apg 1:12, Sak 14:3-9.
• Jesus kommer som domare över de ogudaktiga som han skall döda med sin muns
anda. Antikrist och den falske Profeten dödas, Satan fängslas och Antikrists härar
går under genom ett domsord. Matt 25:31-46; 2 Thess 1:7-10; 2:8.
• I och med Kristi återkomst till jorden upprättas Guds rike – himmelriket – på jorden.
Dan 2:44; Matt 25:34.

EN

KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV DE OLIKA HÄNDELSERNA:

Vid de kristnas himmelsfärd:
1. Jesus hämtar de heliga
2. Ger dem befrielse och tröst.
3. Uppståndelse från de döda.
4. Förvandling av de kristna.
5. Synligt för de troende.
6. Kommer i skyn.
7. Inga klagorop.
8. De frälsta upptages.
9. Bröllop i himlen.
10. De heliga åtföljer Kristus.

Vid det andra advent:
1. Jesus kommer med de heliga.
2. Som domare.
3. Ingen uppståndelse.
4. Änglar församlar.
5. Synligt för alla.
6. Till Olivberget.
7. Klagorop.
8. De onda borttagas.
9. Fridsriket upprättas.
10. Regera med Kristus.

*Advent betyder ankomst. Det första advent (ankomst) = Kristi födelse i Betlehem. Det andra advent
= Kristi återkomst till jorden
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KRISTUS

SOM DOMARE PÅ

HERRENS

DAG

”... när Herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar och i lågande eld, för
att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår
Herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans
makt och härlighet, när han kommer på den dagen för att förhärligas bland sina heliga
och hyllas bland alla som har kommit till tro – och ni har trott på vårt vittnesbörd.” 2
Thess 1:7-10
• Herren Jesus uppenbaras från himlen. gr parousia = personlig, synlig närvaro.
• Med sin makts änglar. gr dunamis = inneboende makt. Uttrycket visar att änglarna
är en del av Guds makt i uppehållandet av skapelsen och vakar över ordningen i den.
• Inte lyssnar till evangeliet. De som förkastar sanningen sjunker allt djupare i all
slags synd och blir ett byte för alla slags villvarelse och perversiteter. 2 Thess 2:9-12.
• I lågande eld. ”Vår Gud är en förtärande eld”. Hebr 12:29. Många gudsuppenbarelser
är i förening med eld. Herren uppenbarade sig för Moses i en brinnande buske. 2 Mos 3:2.
När Isrels barn fick lagen vid Sinai, uppenbarade sig Herren i eld på toppen av berget.
• Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte. Alla människor kommer
att se något av Guds härlighet när de skall dömas inför den vita tronen. Att bli bortvisad
från Herrens ansikte, makt och härlighet, måste i sig självt vara ett fruktansvärt straff.
Gr dike = straff utfärdat av en domare, lida straff.
Gr olethros = ruin, omintetgörande, plåga, pest, (översatt med evigt fördärv).
• För att förhärligas bland sina heliga. Gr endoxadzo = kröna med härlighet. De
heliga som åtföljer Kristus kommer att hylla och ära Kristus som den rättmätige Konungen
på jorden. Samtidigt får de heliga del av sitt gemensamma härliga arv med honom över
jorden och över universum. Matt 25:3; Rom 8:17-18.
En 12-faldig beskrivning av Kristi tillkommelse till jorden
(1) Som ljungelden. Matt 24:27; Luk 17:24.
(2) Synlig uppenbarelse. Matt 24:29-31; 2 Thess 1:7-10; Upp 1:7; 19:11-21.
(3) Med makt och stor härlighet. Matt 16:27; 24:27-31; 25:31-46; Luk 21:27.
(4) Med molnen (skyarna). Dan 7:13-14. Matt 24:29-31; 26:64; Upp 1:7,
(5) Med de heliga och med änglar. Sak 14:5; Matt 24:29-31; 25:3; 2 Thess 1:7-10;
Jud v14; Upp 17.14; 19:14.
(6) Med vrede och hämnd. 2 Thess 1:7-10; Jud v14-15; Upp 14:14-20; 19:14.
(7) Med tillintetgörelse. Matt 25:31-46; 1 Thess 5:2; 2 Thess 1:7-10, 2:8.
(8) I härlighet och eld. 2 Thess 1:7-10, 2:8; Mal 4:1-6.
(9) Som en tjuv. 1 Thess 5:2-4; Upp 16:15.
(10) Som domare. Sak 14; Matt 25:3; Jes 11; Upp19:11-21.
(11) Som befriare och frälsare (av judarna). Luk 21:28; Jes 25:8-9,
(12) Som Kungarnas Kung och Herrarnas Herre. Upp 17:14; 19:11-16.

FÖRSAMLANDET

TILL

KRISTUS

KONTRA

HERRENS

DAG

”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er,
bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden
eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här.” 2 Thess
2:1-2
Paulus vädjar till de kristna om lugn och besinning med tanke på tiden för Kristi
ankomst, dels för att församla de kristna och dels för att döma jorden på Herrens dag. Båda
faserna angives, men inför Kristi kommande i skyn anger han inga tecken, eftersom det
inte finns några speciella tecken som föregår det. Inför Kristi kommande på Herrens dag
568

finns det flera tecken om vilka Paulus påminner att de måste uppfyllas.
Paulus hade tydligen undervisat om detta i församlingen i Thessalonika, v5, men nu
fanns det somliga, som hade kommit till den uppfattningen att församlandet redan skulle
ha skett. De menade att ingen var redo i Thessalonika och att nu stod Herrens dag för
dörren, då Kristus skulle komma till jorden för att döma dem.
• Då vi skall samlas till Honom. Gr episunagage = ett församlande till en plats. Detta
uttryck kan endast refera till uppryckandet (eng rapture) vid Kristi ankomst i skyn för att
hämta de heliga före vedermödan.
• Hänvisar till Anden. Det fanns falska profetiska budskap.
• Till något vi skulle ha sagt. Missuppfattningar eller förvrängningar av vad Paulus
och hans medarbetade hade sagt. Förfalskade brev.
• Att Herrens dag är här. Herrens dag är ett uttryck för Kristi återkomst till jorden, en
dag med stora övernaturliga tecken på jorden och i himlen. "Herrens dag, den stora och
fruktansvärda", Joel 2:31, även översatt med "den stora och strålande", Apg 2:20. Det är
en domsdag över de ogudaktiga men en befrielsedag för Israel och de barmhärtiga
människorna.1
Tecken som föregår Herrens dag och det andra advent:
"Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet (gr apostasia) ske och laglöshetens
människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt
som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud.
Minns ni inte att jag sade detta redan när jag var hos er?
Och ni vet vad det är som nu hindrar honom, så att han inte kan träda fram förrän
hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår
är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då skall den Laglöse uppenbaras, han som
Herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin
ankomst.
Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och
under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de
har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem.” 2 Thess 2:310.
Först anger Paulus här de tecken och händelser som måste ske innan Herrens dag
kommer. Han undervisar i det följande om att avfallet (bortfallet, borttagandet) och Antikrists framträdande föregår Herrens dag och att uppryckandet och församlandet till Kristus
föregår Antikrist.
Eftersom dessa tecken inte visat sig, kan inte Herrens dag redan vara här. Däremot
säger han ingenting om tiden eller om några tecken för församlandet, eftersom det inte
finns några speciella tecken för det som måste uppfyllas, utom möjligen att evangelium
först skall predikas som ett vittnesbörd för den generation, som lever då uppryckandet
sker. Men eftersom det finns ett visst samband mellan uppryckandet, vedermödan och
Herrens dag tidsmässigt, Dan 9:27, så anger Paulus här de tecken som måste ske före
Herrens dag. Uppryckandet kan inte vara så väldigt långt före Herrens dag – förmodligen
en period på sju år. Paulus anger direkt och indirekt flera stora saker som måste ske före
Herrens dag och innan Kristi återkomst till jorden kan ske:
• Avfallet. 2 Thess 2:3. (Kan även översättas med borttagandet.)
• Återuppbyggnaden av Jerusalems tempel. 2 Thess 2: 4.
• Det som hindrar Antikrist att framträda måste först bort. 2 Thess 2: 7.
• Antikrists framträdande. 2 Thess 2: 3.
• Jersualems intages av Antikrist som sätter sin bild i templet. 2 Thess 2: 4.
1

Finns även som ämne 31: Avfallet eller bortgången?
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TY FÖRST MÅSTE AVFALLET SKE
2 Thess 2:3a, gr apostasia = avfall, svek, uppror. Verbet apospao = dra bort, dra ut, dra
över (på sin sida), skilja sig från, avlägsna sig, dra sig undan. Grekiska apostasia har
bestämd artikel, vilket visar att det syftar till ett bestämt avfall (händelse).
Jesus förutsade avfallet i sina två liknelser om senapskornet och surdegen:
• Senapskornet fick en onaturlig utveckling. Istället för att bli en liten buske, som var
dess naturliga utveckling, så utvecklades det till att bli ett stort (politiskt) träd, där
himmelens fåglar (orena andar, demoner) byggde sina bon. Genom påvekyrkans uppkomst
blev kristendomen hednisk och urkristendomen förvanskad till oigenkännlighet.
• Suredegen. I liknelsen om surdegen, blir de tre skäpporna rent mjöl (Guds rena ord)
genomsyrat av falska läror (surdegen). Fariseernas surdeg var en falsk lära, som Jesus
varnade för. Den katolska kyrkan införde många obibliska doktriner som genomsyrade
hela kristenheten, och det stora avfallet (skökan) blev ett faktum.
Paulus profeterar om ett stort avfall från tron i de sista tiderna:
”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron
och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare
och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och
befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksamhet av
dem som tror och känner sanningen.” 1 Tim 4:1-5 SFB. ”Det skall du veta att i de sista
dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara
penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma,
gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det
goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och
ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!" 2 Tim 3: 25 SFB.
Andra teorier om när detta avfall kommer att ske:
• Att det skulle vara det stora avfallet från urkristendomen som skedde när kristendomen blev den romerska statsreligionen på 400-talet. Mängder av människor blev tvingade
in i kyrkorna, vilket medförde att många blev kristna till namnet utan någon upplevelse
av frälsning och pånyttfödelse. I stället drog de hedendomens olika läror och avgudadyrkan med sig in i kyrkorna, där man hängav sig åt relikdyrkan, helgondyrkan och mariakult. Prästerna fick efterhand en stor världslig och politisk makt som mynnade ut i förföljelser av de verkligt kristna samt införandet av hedniska läror i kyrkans teologiska system
och med maktfullkomliga påvar.
• En teori är att det stora avfallet skulle syfta på vedermödans tid och världen i allmänhet
och inte gälla kristenheten eftersom församlingen då är borta. Avfallet skulle enligt denna
teori syfta på laglösheten som slår ut i full blom när det som hindrar laglösheten tagits
bort, nämligen församlingen. Den vanliga kärleken människor emellan kommer att kallna
när laglösheten förökas och laglöshetens son, Antikrist, får makten. Människor kommer
då att bruka våld och terror, hata och döda varandra i en skala som aldrig förr på jorden.
Enligt dessa teorier kan avfallet syfta på något som sker före församlandet av församlingen
eller efter församlandet.
Vad betyder ”apostasia” i 2 Thess 2:3?1
En tredje teori är att det grekiska ordet apostasia egentligen skulle syfta på
uppryckandet av församlingen innan Antikrist framträder och Herrens dag kommer, alltså
en felaktig översättning.
En del teologer menar nämligen att det grekiska ordet apostasia, som är översatt med
ordet ”avfall”, hellre skulle översättas med ”borttagande” eller ”försvinnande” – det vill
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säga syfta på församlingens uppryckande vid Kristi uppenbarelse i skyn. I den engelska
Bibeln, the Amplified Bibel, finns en fotnot:”A possible rendering of apostasia is:
”departure [of the church]”, som i översättning blir: ”En möjlig tolkning av apostasia
är: [församlingens] avfärd (bortgång, avlägsnande)”.
Här citeras från en doktorsavhandling i ämnet:
”Vanligen återges den grekiska termen apostasia med översättningen ”ett moraliskt,
andligt eller läromässigt övergivande av tron”. Men E Schuler English har föreslagit, vad
Walwoord kallar en ”något ny” tolkning av 2 Thessalonikerbrevet 2:3, och Lewis har
antagit och försvarat den: Apostasia i 2:3 bör översättas ”bortgång” snarare än avfall,
och det syftar på församlingens bortryckande från världen före vedermödan.
Visserligen är den vanligaste och ursprungliga betydelsen av apostasia avfall, revolt,
uppror mot Gud. Men det finns också härledda bibelbetydelser: ”försvinnande”, ”bortgång”. För att få reda på vad ett ord betyder, måste man först undersöka, vilket som är dess
vanliga bruk i Nya testamentet. Endast på ett annat ställe (Apg 21:21), där det talas om att
”övergiva Mose”, avfalla från Mose, anspelar apostasia med säkerhet på uppror mot Gud.
Ordet förekommer också sex gånger i Septuaginta. Även om det alltid betecknar en bortgång från Gud, kräver vart särskilt fall antingen ett beskrivande uttryck eller själva sammanhanget, att detta är innebörden.
Medan substantivet apostasia är sällsynt i Nya testamentet, förekommer verbet, från
vilket det härleds afistämi femton gånger. Endast i tre fall syftar det på religiöst avfall, och
i alla dessa fall anges denna betydelse antingen genom en beskrivande fras ("från tron", 1
Tim 4:1; jmf Heb 3:12) eller av sammanhanget (Luk 8:13). I de övriga fallen betyder
afistämi ”att avlägsna sig från ”, vare sig det gäller från en person (Luk 4:13, Apg 12:10),
från orättfärdighet (2 Tim 2:19), från templet (Luk 2:37) eller från kroppen (2 Kor 12:8).
English och Lewis drog slutsatsen, att ”bortgång” är en legitim översättning av apostasia
i Nya Testamentet och att det är den rätta översättningen av ordet i 2 Thessalonikerbrevet
2:3. Paulus har sålunda hävdat och bekräftat teorin om ett uppryckande före vedermödan.” (Slut citat).2
Och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren
2 Thess 2:3: Vad Paulus här skriver är synonymt med Danielsprofetiornas ”arglistige
konung” i ändens tid och aposteln Johannes ”odjur” i U-boken, i allmänhet kallad för
Antikrist. Paulus beskrivning:
(1) Laglöshetens människa.
(2) Undergångens son (1917: fördärvets man).
(3) Motståndaren (1917: vedersakaren).
(4) Som förhäver sig över allt som kallas gud.
(5) Sätter sig i Guds tempel (1917: tager säte).
(6) Utger sig för att vara Gud.
(7) Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan.
(8) Det sker med stor makt (1917: med lögnens alla kraftgärningar).
(9) Falska tecken och under.
(10) Med orättfärdighetens alla bedrägliga konster.
(11) Bedrar dem som går i fördärvet (1917: gå förlorade)
Denne man som, enligt Upp 13:2, får sin makt och sin tron av Satan (draken) , kommer
att utöva den värsta terrorregim som någonsin varit på jorden. Jesus varnar för honom och
den vanhelgande skändlighet (förmodligen en bildstod av honom själv), som han skall
sätta upp på helig plats. Dan 9:27; 11:31; 12:11; Matt 24:15. Han kommer att göra falska
tecken och under och därmed bedraga många som inte givit kärlek till sanningen rum.
Citatet är hämtat från: Contemporary Options in Eschatology av Millard J Erickson. Översättning:
Carlo Johansson. Svensk titel: Tusenårsriket – dröm eller verklighet, 1992.
2
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Vad det är som nu hindrar honom...
”...det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen.” 2 Thess 2:6a-7b.
Det finns flera teorier om vad "det" är, och vem ”han” kan syfta på:
• Den helige Ande.
• Församlingen.
• Lag och ordning i världsamfundet.
I den grekiska grundtexten står det han för det som hindrar Antikrist, vilket kan syfta
på församlingen som är Kristi kropp vars genus är maskulinum. Däremot är församlingen
i betydelsen Kristi brud även framställd med feminint genus.
Församlingen beskrivs med flera genusformer. Paulus beskriver sålunda församlingen
med ett maskulint genus (han) i: ”...för att i sin person (Kristi kropp) skapa en enda
människa (gr anthropon = ack sing, masc.) av de två (judar och hedningar), en ny
människa, och så stifta fred (Ef 2:15). Församlingen som ett tempel där Gud bor (Ef 2:21)
har även ett maskulint genus (gr naós = tempel). Kristi kropp är även uttryckt som ett
neutrum: ”Ni utgör Kristi kropp (gr soma, neutr.) och är var för sig delar av den” (1 Kor
12:27).
Men när församlingen framställs som ”de utkallade” (gr ekklesía) har den ett feminint
genus (hon). Det kan ligga till så här: Det är församlingen på jorden, Kristi kropp (det och
han), det som hindrar den Laglöse. Ekklesia-församlingen syftar på församlingen som
Kristi brud. Men bruden har inte blivit ”konstituerad” än och det kommer inte att
förverkligas förrän i det Nya Jerusalem, då Israel och församlingen förenas med 12
representanter från varje förbund. Med andra ord, församlingen är för närvarande inte
bruden utan Kristi kropp och beskrivs därför med ett maskulint eller neutralt genus.
Paulus refererar till sin tidigare undervisning i Thessalonika och uppmanar dem att
minnas vad det var som hindrade den Laglöse. Eftersom det troligen är församlingen,
världens salt och ljus, som hindrar Antikrist att träda fram, skulle det betyda att församlingen
rycks upp och församlas före vedermödan och Antikrists framträdande.

PAULUS ESKATOLOGISKA UNDERVISNING
och Bibelns övriga profetior
ger följande utveckling av händelserna i ändens tid:
• Evangelium predikas över hela världen för varje generation fram till avslutningen
av församlingens tid med församlandet av de heliga vid Kristi tillkommelse i skyn.
Därefter förkunnas evanglium även under vedermödans tid under mycket svåra
omständigheter genom de två vittnena, genom änglar som framför ett evigt evanglium
från lufthimlen och från enskilda modiga nyomvända Kristusefterföljare av vilka många
blir martyrer.
I det efterföljande tusenårsriket får evanglii förkunnelse sin allra största glansperiod
ända fram till denna tidsålders avslutning.
• Det stora avfallet av kristenheten i både lära och liv skedde då den blev en
statsreligion.
• Då evangeliet har blivit förkunnat som ett vittnesbörd för varje nation i vår generation,
kan uppryckandet och församlandet till Kristus i skyn ske när som helst.
• Först efter församlingens himmelsfärd kan den Laglöse träda fram och få fritt spelrum.
• Ytterligare ett fruktansvärt moraliskt avfall är att vänta under vedermödans tid då
jorden skall uppfyllas av våld och sexbrott, hat och mord som på Noas och Sodoms tid.
• Vid Kristi återkomst till jorden på Herrens dag skall han göra slut på den Laglöse
genom ett domsord och förinta honom genom glansen av sin ankomst.
• Därefter upprättas fridsriket på jorden.
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