Appendix 8

APOSTELN PETRUS
ESKATOLOGISKA UNDERVISNING
”Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud
har bestämt till att döma levande och döda.” Apg 10:42.
”Framför allt skall ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare, som styrs av
sina egna begär och som hånar er och frågar: Hur blir det med löftet om hans ankomst?
Våra fäder har redan dött, och allt är som det varit sedan världens skapelse.
De bortser från att det för länge sedan fannas himlar och en jord som har uppstått ur
vatten, och genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes därför i
vatten och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord
sparade åt elden; de bevaras till domens dag då de gudlösa skall förintas.
Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen
år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte.
Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla
skall få tid att omvända sig.
Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån,
himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människor gjort där förgås. När
nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni
väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i
eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi nya himlar och
en ny jord där rättfärdighet bor.” 2 Pet 3:3-13 B2000.

KOSMISK

KATAKLYSM1

Uttrycken i våra svenska översättningar om vad som händer på Guds dag, om att himlarna
ska upplösas i eld och himlakropparna ska smälta av hetta, fordrar en kommentar och en
analys av vad texten faktiskt säger:
Här följer en analys av bibeltexten enligt SFB-översättningen:
”Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under
våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den
inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt
skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag
som får himlar (gr ouranos) att upplösas i eld och himlakroppar (gr stoicheion) att
smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter
hans löfte” (2 Petr 3:10-13 SFB).
Här framställes hur både himmel och jord ska brinna med de verk som människorna
utfört. Tyvärr finns det ganska vanliga felöversättningar av grundtextens ord stoicheia för
”element” med ordet ”himlakroppar” vilket inger tanken att hela universum ska gå under
i en jättelik kataklysm.3 Men vid närmare studium gäller citatet ett renande eldsdop av
denna jord och dess lufthimmel på Guds dag.
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Kataklysm = av gr. kataklan: nedbryta, sönderkrossa
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Betydelsen av de grekiska orden i texten
Ouranos = himmel, både om himlavalvet och Guds boning. Ouranos kan därför även
betyda lufthimlen.
Stoicheion = element, grundbegrepp, princip, grundlära, begynnelsegrund, grundämne. Det grekiska uttrycket ”stoicheia tou kosmou” har i Gal 4:3-9 och Kol 2:8-23
översatts med världens (kosmiska) makter eller världens elementära läror (system).
Även här i Petrus andra brev bör ”stoicheion” översättas med ”elementen” eller ”de
grundläggande ämnena och principerna” med syftning på vår jord, som ska smälta av
hetta och så genomgå en reningsprocess. På samma sätt gäller upplösningen i hetta även
elementen, eller de grundläggande principerna och krafterna i andevärlden (lufthimlen)
en rening av andevärlden från all Satans makt och boning i lufthimlen, varifrån han
ditintills styrt världen genom de onda makterna som varit under hans kontroll (Ef 2:2; 1
Joh 5:19). Satan har nämligen hitintills styrt jorden efter sina principer och efter sitt onda
system genom sina härskare, makter och herrar i mörkrets värld, genom ondskans andemakter i himlarymderna (Ef 6:12). Allt detta går nu mot sitt slut och upplöses i eld och
Herren skapar därefter en ny atmosfär kring jorden och en ny förskönad jord där frid och
rättfärdighet ska bo evinnerligen.
Vad händer med kosmos?
Hela kosmos eller universum och Guds himlar ska inte gå under på Guds dag. Reningen
i eld och upplösningen av allt sataniskt verk såväl det som människorna gjort och förstörelse
av jorden och elementen gäller endast denna i synd fallna värld. Andra översättningar av
Petrus andra brev stöder denna tolkning. Hedegård översätter ”elementen (ej
himlakropparna) smälta av hetta” och den norska översättningen N75 med ”elementen
skall komma i brand och upplösas”. Denna kataklysm gäller jorden och inte hela
universum.
Jorden skall renas i eld
”Och de (Gog och hans väldiga här) drog upp till de heligas läger och den älskade
staden. Och eld föll från himlen och förtärde dem.” Upp 20:9. Här har vi Apokalypsens
budskap om den eld som ska drabba jorden, och det sker som en Guds dom och ett slut på
alla strider på jorden! Av andra bibelsammanhang förstår man att denna eld är mycket
omfattande och berör inte enbart Gogs härskaror. Upp 20:7-10. Eldsdomen över Gog blir
förmodligen inledningen till den eldsdom som sedan drabbar hela jorden med undantag
för de heligas läger på Sions berg.

JORDENS UNDERGÅNG
Även GTs profetior visar att ödeläggelsen gäller jorden och inte hela stjärnevärlden.
”Jorden blir i grund ödelagd och i grund utplundrad, ty Herren har talat detta ord.
Jorden sörjer och tvinar bort, jordkretsen försmäktar och tvinar bort, vad högt är bland
jordens folk försmäktar. Ty jorden har blivit ohelgad av sina inbyggare, de har överträtt
lagarna, de har förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet. Därför uppfräter förbannelse jorden, och de som bor där måste lida vad de har förtjänat” (Jes 24:3-6).
”Därför förtärs jordens inbyggare av hetta, så att ej många människor finns kvar.”
Jes 24:6.
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Här beskrivs att ödeläggelsen kommer att ske genom eld (hetta), men också att
ödeläggelsen inte kommer att bli så total att alla människor förgås. Några kommer att
finnas kvar, förmodligen en kvarleva av Israel, ty ”på Sion skall finnas en räddad skara.”
Joel 2:32.
”På den tiden skall Herren hemsöka höjdens här uppe i höjden och jordens kungar
nere på jorden. Och de skall samlas ihop som fångar hopsamlas i fånggropen, och skall
inneslutas i fängelse – sent omsider når dem hemsökelsen” (Jes 24:21-22).
”På den tiden” syftar på avslutningen av Satans herravälde på jorden, alltså vid
tusenårsrikets slut, då han blivit lössläppt ur sitt fängelse för en kort tid. Då ska Herren
även gripa alla Satans bundsförvanter i andevärlden, fallna änglar och demoner som har
sina, för människor osynliga, boningar i lufthimlen (Ef 2:2). De ska förvaras i fängelse tills
de ska dömas. Många andra fallna änglar har förut hamnat i detta fängelse – mörkrets
hålor – i väntan på domen (2 Pet 2:4; Jud v6). Satans andliga boningar i lufthimlen
(stratosfären) kommer att hemsökas och förstöras av elden.
”Då skall månen blygas och solen skämmas, ty Herren Sebaot skall då vara konung
på Sions berg och i Jerusalem, och hans äldste skall skåda Herrens härlighet.” Jes 24:23.
I avslutningen av profetian om jordens undergång i Jesaja kapitel tjugofyra finns
ytterligare en indikation på att förödelsen inte kommer att vara total ty ”hans äldste
[Israel] skall skåda Herrens härlighet". Herren ska vara konung på Sions berg, som fortfarande kommer att finnas kvar, såväl som Jerusalem.
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