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Ämne: 

 

”Han som var, är och skall komma” 

 

Bibelstudium 1: 

 

Dessa bibelställen togs upp: 

 

Upp 1:8, 4:8, 11:17, 16:5 

 

Apg 17:24, 28, 31 

 

Joh 1:1–5 

 

1 Mos 1 

 

2 Mos 3:14 

 

Kol 1:13–20 

 

Hebr 4:2 

 

Joh 6:35, 8:12, 10:7, 10:11, 11:25, 15:1 

 

Luk 22:70 

 

Matt 14:27 

 

Bibelstudium 2: 

Skriften lär att denna tidsålder skall genomgå en kris, som leder till ett antikristiskt 

världsvälde under "en stor vedermöda" (Matt. 24:21) och "den stora bedrövelsen" (Upp. 

7:14), men när det ser som mörkast ut skall ljuset stråla fram. Antikrist, "den Laglöse", skall 

störtas. Honom skall "Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin 

tillkommelses uppenbarelse" (2 Tess. 2:8). En ny tidsålder tar sin början genom att Kristi rike 

fulländas på jorden, nu inte längre som ett fördolt rike utan som ett rike i härlighet, ett svar på 

den så ofta upprepade bönen "tillkomme ditt rike".  

Då uppstår de som har "dött i Kristus" och förvandlas, tillsammans med de troende som 

fortfarande lever kvar på jorden, och blir bortryckta "Herren till mötes" (Matt. 24:37-41; 25:1-

13, 1 Kor. 15:52, Fil. 3:11, 1 Tess. 4:16,17, Upp.20:5). Satan blir bunden "för tusen år", 

varefter Kristus och de "som har del i den första uppståndelsen" skall få "regera med honom 

de tusen åren" (Matt. 5:5; 19:28, Upp.20: 1-6).  

Många av Gamla Testamentets profetior, som ännu inte uppfyllts, skall då gå i fullbordan 

såsom Jes. 2:2-4; 60-62, Hes. 34:22-31, Amos 9:11-15, Mika 4:1-3, Sak. 8:20-23. Svärden 

skall smidas till plogbillar och vargar bo tillsammans med lamm. Klasskamp och politiskt kiv 

skall tillhöra det förgångna. Alla kommer att ha vad de behöver och i samhället och i hemmen 

skall råda samarbete och fred.  



Satan skall inte längre kunna förvilla människorna. "Det skall nu för dem bli oerhört mycket 

lättare att omvända sig från synden till Herren, förbliva hos Honom, lyda och tjäna Honom, 

ehuru omvändelsen och helgelsen ej heller då skola vara utan kamp på grund av den 

inneboende synden" (L M Engström).  

Skovgaard-Petersen skriver: "Det är i sig självt en skön tanke, att vår gamla jord en gång skall 

få njuta en helig aftonfrid före den stora påskdagsmorgonen, då den verkliga 

världsförvandlingen inträder. Denna helgaftonsfrid skall vara i tusen år, vilket vill säga att den 

icke skall vara endast ett kort intermezzo utan en verklig tidsålder. Och i detta tusenåriga rike 

skall Guds rikes krafter nå en så rik och blomstrande utveckling som det överhuvud taget är 

möjligt inom vår fallna jords gränser."  

Det som nu är outvecklat, förkvävt, bara finns som en ansats, blommar då ut i sin fullhet. 

Människors anlag och begåvning blir till glädje för alla. Tekniken till välsignelse och 

anpassas efter vars och ens behov. Ytterligare vetenskapliga upptäckter förbättrar 

levnadsförhållandena.  

Öknarnas tillväxt stoppas. I stället planteras de och brukas. Det afrikanska jordbrukets 

avkastning mångdubblas. Israeliskt kunnande blir till gagn för hela Mellanöstern.  

Ekumeniken och arbetet för fred och försoning når sin fullbordan. Judar och araber lever i 

sämja. Alla goda strävanden blir samordnade när det inte längre brister i ledningsfunktionen.  

Ett nytt formbildningsfält omsluter vår planet. All den längtan efter förändring och enhet, som 

tar sig uttryck i olika messianska förväntningar, kommer till ro. Karl Marx och Herman Kahns 

visioner går samman i en högre ordning. New Agerörelsens Vattuman visar sig vara han som 

säger: "Om någon törstar, så komme han till mig och dricke."  

Många gåtor får sin förklaring. Det historiska perspektivet kommer att uppenbara betydelsen 

av att kristendomen blev en europeisk religion och att den europeiska kulturen med sin teknik 

blev världsomspännande. Individens frigörelse ur kollektivet kommer att visa sig vara en av 

de stora västerländska bedrifterna.   

Ett förnyat Israel  

Hela Israel skall bli frälst. Paulus profetia från Rom. 11:26 går i uppfyllelse och med facit i 

hand kommer man att se hur Gud använt sitt egendomsfolk för att sätta hela världen i rörelse 

och förbereda det messianska riket. Utkorelsen, oregelbundenheten i universum, är 

evolutionens motor. Täckelset, som hängt för judarnas hjärtan, skall tas bort och de skall hylla 

Jesus som sin Herre och Konung (2 Kor. 3:15, 16; Rom. 11:32).  

I "Världsmakten och Guds rike, Afhandling framställd till ämne för diskussion vid prästmötet 

i Göteborg den 8—10 juni 1915" skriver domprosten J N Rexius: "Israels ställning i Guds rike 

under millenium är ock en fråga av intresse. Att särskilda, stora löften äro givna åt detta folk 

för denna tid, torde vara obestridligt. Att utan vidare tyda dessa löften såsom i allmänhet 

angående det av omvända judar och hedningar bestående ‘andliga Israel’ är icke skriftenligt. 

Det är alldeles överensstämmande med ‘nådens utkorelse’, att detta folk även då bekommer 

ett företräde framför alla jordens folk. Har Herren en gång av fri nåd behagat utvälja detta folk 

till sitt egendomsfolk, så ‘låta Hans gåvor och kallelse sig icke ångra’. Till sin nåds och 

sannings pris måste Herren ända in i sista tiden hålla sitt förbund med detta folk, ehuru det 



alltid varit styvsint och motsträvigt kanske mer än andra jordens folk. Israel har varit och 

kommer nog att förbliva ett allenastående nådesexempel i världshistorien. "  

Paulus skriver om judarna i Rom. 11:12, 15: "Har nu redan deras fall varit till rikedom för 

världen, och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, huru mycket mer skall 

icke deras fulltalighet så bliva. — Om redan deras förkastelse hade med sig världens 

försoning, vad skall då deras upptagande hava med sig, om icke liv från de döda?"  

När Jesus gick in till Jerusalem vid sin sista påsk, förbannade han ett fikonträd så att det 

vissnade (Matt. 2 1:19). De flesta bibeltolkare ser detta som en symbolisk handling, där 

fikonträdet betecknar Israels folk, som inte bär trons frukter, varför det drar en dom över sig.  

Några kapitel senare talar Jesus åter om fikonträdet, om att "när dess kvistar börjar få save 

och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära" (Matt. 24:32). Det är rimligt att anta att 

Jesus också här syftar på Israel, såvida man inte hyllar den gamla principen från Augustinus 

att endast Skriftens domsuttalanden handlar om judarna medan allt som är löftesrikt avser "det 

nya Israel".  

Enligt dessa Jesu uttalanden om fikonträdet tycks judafolkets omvändelse ha samband med 

den innevarande tidsålderns avslutning. Detta ger också stöd åt en vanlig tolkning av det 

följande bibelordet i vers 34: "Detta släkte skall inte förgås förrän allt detta sker." Uttrycket 

"detta släkte" skulle då kunna avse judafolket.  

En storslagen profetia om Israels upprättelse finner vii Hesekiels 37:e kapitel. Där ser 

profeten en slätt som är full av förtorkade ben. När han första gången profeterar över benen 

börjar de röra sig och fogas samman under "rassel" och "gny". De får senor, kött och hud, 

"men ingen ande var ännu i dem".  

Därefter gör profeten nya ansträngningar och uppsänder ytterligare böner. Det leder till att 

anden kommer "från de fyra väderstrecken" med resultatet att benen blir levande och reser sig 

upp som en övermåttan stor skara", vilken symboliserar "Israels barn".  

Hesekiel får sedan veta att Herren skall hämta upp sitt folk ur deras "gravar" och låta dem 

komma till "Israels land". Därefter skall Herrens ande komma in i dem så att de "åter blir 

levande" och de skall få bo i sitt land.  

Denna vision tycks förutsätta något som är mer omfattande än den babyloniska exil, som var 

aktuell på Hesekiels tid. Liksom i andra gammaltestamentliga texter tycks israeliterna 

förskingras över hela världen (3 Mos. 26:32,33, 5 Mos. 28:64-68, Jes. 11:12, Jer. 15:4, Hes. 

36:24) för att sedan komma tillbaka till Eretz Israel. Först i vår egen tid har emellertid 

historiens gång varit sådan att vi börjar se profetians uppfyllelse: först en "rörelse bland 

benen", ett judiskt uppvaknande under förra århundradet som leder till sionismens tanke att 

judarna skall vända hem, och därefter upprättandet av staten Israel.  

Men ännu väntar vi på fullbordan av profetians sista skede, andeuppfyllelsen.  

Visserligen finner vi redan idag en hel del tecken på att något håller på att förberedas i det 

judiska folket, men den stora andliga omvälvningen blir nog verklighet först i samband med 

det messianska rikets upprättande.  



Hesekiels profetia fortsätter med att två trästavar fogas samman till en enda. Den ena staven 

betecknar Juda, d v s sydriket, judafolket, medan den andra är nordriket Israel, d v s de tio 

stammar som förskingrades och "försvann" efter den assyriska erövringen år 722. Dessa två 

varandra så närstående ärkefiender skall bli till "ett enda folk i landet, på Israels berg, ---de 

skall inte mer vara två folk."  

Kan de två stavarna syfta på judarna och de kristna under det messianska rikets tid? År 

"Israels hus" en beteckning på "de hednakristna", det gudsfolk som är utvalt ur alla jordens 

icke-judiska folk och stammar, och som förnekat judarnas ställning som egendomsfolk genom 

att kalla sig "det nya Israel"?  

   

   

Det återupptäckta tusenårsriket  

Långt ifrån alla kristna omfattar läran om ett jordiskt tusenårsrike. Somliga betraktar den t o 

m som ett sekteriskt missförstånd som står i motsats till ett sunt framtidshopp. Så här säger t 

ex Svenskt Bibliskt Uppslagsverk: "Kiliasmen har städse med rätta bekämpats av kyrkan."  

I Nordisk Teologisk Uppslagsbok görs följande bedömning: "Svårigheterna för denna 

tolkning ligger icke enbart däri, att vissa judiskt apokalyptiska framtidsförhoppningar synes 

spela med i tanken om det tusenåriga riket, utan i själva Nya Testamentets sätt att tala om de 

yttersta tingen: uppgifterna äro både sparsamma och ofta klädda i bild. Jesus och apostlarna 

äro icke apokalyptiskt intresserade."  

Notisen ur NTU antyder att tron på ett jordiskt messianskt rike var allmän bland judarna på 

Jesu tid. Man ansåg att den nuvarande världsordningen skulle bestå under sex årtusenden, 

motsvarande de sex skapelsedagarna. Mot slutet av denna period skulle gudlösheten växa, 

men därefter skulle Messias komma och upprätta ett jordiskt rike, motsvarande den sjunde 

dagen, sabbatsdagen.  

Om man utgår från att kristendomen alltid är judendomens motsats talar naturligtvis 

ovanstående mot ett tusenårsrike. Men om man i stället ser till kontinuiteten, ser kristendomen 

som en fullbordan av den judiska tron, kommer det hela i en annan dager.  

Så vitt jag förstår är kontrastteologin helt obiblisk. Jesus säger: "Jag har inte kommit för att 

upphäva utan för att fullborda" (Matt. 5:17). Om rabbinerna och deras lärouppfattningar säger 

han: "Allt vad de säger eder, det skall ni göra och hålla" (Matt. 23:3). Vi måste utgå från att 

Jesus accepterar sin judiska samtids traditioner och läror, såvida han inte uttryckligen 

förkastar dem på någon punkt. Sådana punkter är svåra att finna i evangelierna.  

Påståendet att Jesus och apostlarna inte skulle vara apokalyptiskt intresserade är ytterst 

anmärkningsvärt om man t ex tänker på Matt. 24 och 25. Att åtminstone Jakob och Johannes 

var intresserade framgår av Mark. 10:37, där de begär av Jesus att få sitta närmast honom i 

härligheten. När Petrus frågar vilken lön apostlarna skall få, svara Jesus: "När världen födes 

på nytt, då när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni, som har 

efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar" (Matt. 19:28).  

När lärjungarna på himmelsfärdsberget som typiska judar frågar Jesus om det nu är dags att 

upprätta "riket åt Israel" får de inget avvisande svar. Jesus säger inte att "det där är sekteriska 



villfarelser som ni skall ta avstånd ifrån", utan han svarar bara kort och gott att den tidpunkten 

"som Fadern i sin makt har fastställt" skall de inte få reda på (Apg. 1:6,7). Det är rätt att vänta 

på riket men fel att försöka räkna ut tiden för dess ankomst.  

Hoppet om ett jordiskt tusenårsrike var också levande i den gamla kyrkan. Någon har sagt att 

"det var den gyllene hjälmen på alla kristnas huvuden, som höjde dem över den närvarande 

tidens vedermödor och gestaltade deras levnadslopp till en högtidlig och likväl munter 

kämpalek för livets krona".  

Papias framhåller, att Jesus undervisat om tusenårsriket. Justinus Martyren säger: "Jag och 

andra som är rättsinniga kristna i alla avseenden är förvissade om att det skall komma en 

uppståndelse från de döda och tusen år i Jerusalem, vilken stad då skall smyckas och byggas 

ut som profeterna Hesekiel och Jesaja och andra har förutsagt."  

Hippolytos och Tertullianus omfattar samma lära liksom Ireneus, som omvittnar: Johannes, en 

lärjunge av Herren, har i en syn, som blev honom uppenbarad, skådat Kristi rikes ankomst i 

härlighet såsom ett präktigt konungarike."  

När Gregorius av Nazians på 300-talet beskriver de första århundradenas kristna säger han om 

dem: "De var så överväldigade av åtrå efter härlighetens rike, att de städse sökte vad som 

ovan är, och deras hjärtan vandrade där i en ren, gudlig kärlek och andlig längtan. Det levande 

hoppet gjorde dem vakna och nyktra, ståndaktiga och nitälskande, heliga och kyska i sin 

vandel, saktmodiga och tåliga, glada under martyrium och all vedermöda."  

Efter hand började det emellertid att komma invändningar mot tanken på ett jordiskt 

tusenårsrike från kristna med grekisk filosofisk bakgrund. Tongivande kritiker blev 

Alexandriateologerna Clemens och f a Origenes, genom vilken den allegoriserande 

bibeltolkningen knäsattes i kyrkan.  

När efter den fruktansvärda diokletianska förföljelsen förhållandena plötsligt ändrade sig och 

kristendomen kom till maktens boningar genom kejsar Konstantin, var det naturligt att många 

drog slutsatsen att det nu var tusenårsriket som upprättades efter den antikristiska tiden. 

Genom sin nära förbindelse med statsmakten blev kyrkan förvärldsligad och längtan efter en 

ny världsordning tynade bort. Uppe i de politiska och kyrkliga pyramiderna värnade man om 

sin makt.  

Under intryck av de ändrade förhållandena förkunnade Augustinus att tusenårsriket hade 

börjat med Kristi första ankomst och att det var liktydigt med Kristi kyrka, där de heliga 

regerar. Den första uppståndelsen i Upp. 20:5 uppfattade han som omvändelsen, i vilken 

människor uppstår till nytt liv. Augustinus tolkning blev den katolska kyrkans officiella lära, 

vilken sedan i huvudsak övertogs av Calvin och Luther.  

I Augsburgska bekännelsens sjuttonde artikel fördöms de, som "nu utsprida judiska läror, att 

de fromma före uppståndelsen skola få herraväldet i världen, sedan de ogudaktiga allestädes 

nedslagits".  

Detta uttalande är tillkommet "nu", d v s under intryck av de våldsamheter, som några år 

tidigare orsakats av "vederdöpare" och "svärmeandar", revolutionära fanatiker som Tomas 

Münzer, "Guds tjänare med Gideons svärd". Då bekännelsen 1530 antogs, låg den 

revolutionära glöden och pyrde för att sedan flamma upp i Münster 1534-35, där skräddaren 



och värdshusvärden Johan av Leiden insattes som "konung över Sions rike" med tolv apostlar 

vid sin sida, assisterad av "ståthållaren" Bernt Knipperdollinck, "Israels skarprättare", som lät 

mörda alla oppositionella.  

Mot den bakgrunden måste man ha förståelse för Augsburgska bekännelsens avståndstagande. 

Extremistiska och våldsberusade omvälvningar såsom i svärmarnas Münster, Karl Marx’ 

messianska vision eller Adolf Hitlers tusenårsrike är naturligtvis raka motsatsen till det 

urkristna hoppet om en värld under Kristi regering.  

Under den lutherska ortodoxins tid, då kyrkan var nära lierad med staten, förde läran om 

tusenårsriket inte oväntat en tynande tillvaro, men ställdes åter fram på ljusastaken genom 

pietismens bibelutläggare, sådana som Spener, Bengel, Roos och Beck. Av gammalkyrkliga 

präster i Göteborgs stift har den varit allmänt omfattad och lärare som J N Rexius, U L 

Ullman och J A Helldén har utförligt behandlat den i skrift.  

Tanken på ett jordiskt messianskt rike ger mera konkretion åt evighetshoppet. Det himmelska 

är inte längre så oändligt avlägset. Idévärlden står inte på platonskt vis i oförsonlig 

motsättning till materien. Guds Sons inkarnation var inte en tillfällig avvikelse utan 

fortsättningen av en process som skall föra människosläktet allt närmare Gud.  

I denna stora plan bildar tusenårsriket "en förmedlingsled mellan de tvenne huvudformerna av 

Guds rike, den jordiska och den himmelska", säger J N Rexius. "Allt, som väsentligen hör till 

denna världen, skall då ännu vara kvar, men däröver skall vila en förklaring, ett förhärligande, 

vari ‘den tillkommande världens kraft’ på ett synnerligt sätt skall visa sig verksam, och som 

låter Guds församling på jorden åtnjuta en försmak av den sabbatsvila som står Guds folk åter 

på andra sidan tidens gräns. Den är ett övergångsstadium från församlingens 

förnedringstillstånd till dess upphöjelses tillstånd."  

Men inte ens i det kommande messianska riket är målet uppnått. Sabbatsvilan är bara ett 

övergångsstadium inför den åttonde dagen. Nya omvälvningar skymtar långt där framme.  

   

   

Den yttersta domen  

Uppenbarelseboken lär oss att Satan skall komma lös efter de tusen åren (Upp. 20:7). Han 

skall då förvilla folken som bor vid jordens fyra hörn, Gog och Magog", som ju hela tiden har 

haft syndens krafter slumrande inom sig. Krigshärar skall omringa de heliga och "den älskade 

staden", men eld skall falla ner från himlen och förtära dem. Därefter blir djävulen kastad i 

"sjön av eld och svavel".  

Sedan kommer den stora slutdomen och därmed det tredje steget i uppståndelsens ordning (1 

Kor. 15:23,24). Den allmänna uppståndelsen följs av en dom, där alla blir "dömda efter sina 

gärningar på grund av det som var upptecknat i böckerna" (Upp. 20:12). Människosonen skall 

skilja dem från varandra "såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna" (Matt. 25:32ff). De som 

har gjort barmhärtighetens gärningar mot Jesu minsta bröder, d v s mot Jesu närmaste, de 

heliga, skall få ta det rike i besittning som är "tillrett åt dem från världens begynnelse", medan 

de som är hårdhjärtade skall gå bort "till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans 

änglar".  



"Jesu minsta bröder" tillhör alltså inte dem som blir ställda inför domen. Troligen har de varit 

med redan i den första uppståndelsen, varefter de regerat tillsammans med Kristus under de 

tusen åren. Jesus säger: "Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har 

evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet" (Joh. 

5:24).  

Paulus tycks ha detta i åtanke när han påminner korintierna om att "de heliga skall döma 

världen" (1 Kor. 6:2).  

Det tycks alltså som människorna i evighetsperspektivet delas in i tre kategorier:  

1. De som står Jesus särskilt nära.  

2. Människor av god vilja.  

3. De ondsinta. 

 

Kanske är det den första av dessa grupper som förekommer i Uppenbarelsebokens sjunde 

kapitel där det talas om "Guds tjänare" av alla Israels stammar, 144000 till antalet. Möjligen 

är det den andra gruppen som Johannes sedan får se, "en stor skara som ingen kunde räkna, en 

skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål".  

Jesu ord om den yttersta domen inskärper vikten av sinnets förkovran under nådatiden. På den 

yttersta dagen tycks möjligheterna till räddning för de verkligt ondskefulla vara uttömda. 

Däremot finns det ljusa framtidsutsikter för dem som visat kärlek mot nästan och mot "Jesu 

minsta bröder", om så av allra enklaste slag: "Den som giver en av dessa små allenast en 

bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge - sannerligen säger jag eder: Han 

skall ingalunda gå miste om sin lön "(Matt. 10:42).  

Det finns alltså en differentiering inför evigheten, samtidigt som det inte är några 

omöjligheter som krävs för att erhålla himmelsk lön. Han "som borttager världens synder" vet 

vad som rör sig längst inne i varje hjärta och kan se en god början också där vi inte gör det.  

I viss mån har tredelningen inför evigheten en motsvarighet i den västsvenska 

själavårdstraditionen. I den praktiska verksamheten som själasörjare har många gjort 

erfarenheten att det inte alltid går att skilja så klart mellan troende och icke-troende. En mera 

adekvat uppdelning för den utövade själavården har därför sedan gammalt gjorts i de tre 

kategorierna sovande, uppväckta och omvända.  

Vad händer då om en människa dör i uppväckelsens stadium? Går hon förlorad därför att hon 

ännu inte kan räknas som omvänd? Eller skall han som rannsakar hjärtan och njurar ändå vilja 

se henne i sitt rike, av nåd allena?  

   

   

Äntligen framme  

I samband med den yttersta domen inträffar den gamla världens undergång. Himlarna skall 

förgås "med dånande hast" och "upplösas av eld". Jorden med allt som finns på den skall 

brännas upp och t o m elementarpartiklarna skall "upplösas av hetta". Men katastrofen bereder 

plats för något bättre. Nu skapas "nya himlar och ny jord" (2 Petr. 3:10-13). Kristus har 

slutfört sitt uppdrag och regerat "till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter", 



varför han nu överlämnar riket åt Fadern (1 Kor. 15:24-28). Andens rike, kyrkans tid, som 

utvecklades till Sonens rike, tusenårsriket, blir nu ett Faderns rike, för att tala med Ireneus.  

Den heliga staden, ett nytt Jerusalem, kommer ner från den nya himlen till den nya jorden. 

Guds tabernakel står bland människorna och något tempel behövs inte mer eftersom Gud 

därefter blir ALLT 1 ALLA (Upp.21, 22, 1 Kor. 15:28).  

Därmed har Gud genomfört sin väldiga plan. Han, som i begynnelsen var den Ende, har av sig 

själv, av sin kraft och kärlek, skapat och utvecklat hela universum, genom syndafall, 

försoning och andeutgjutelse, ända till den kosmiska processens slutprodukt, som är levande 

människor, individer frigjorda ur kollektivet, skapade och mognade till Hans avbilder, till att 

vara Honom lika, som Han skall kunna ha utbyte och sällskap av och som skall tjäna Honom 

och "regera i evigheternas evigheter".  

 

 

 

 

 

 

 


