Återkomsten
Därifrån igenkommande för att döma levande och döda....

Israels kommande upphöjelse
Sjung för HERREN en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra
hand och med sin heliga arm. 2HERREN har gjort sin frälsning känd, han har uppenbarat sin
rättfärdighet för hednafolkens ögon. 3Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels
hus, hela jorden har sett vår Guds frälsning.
Höj jubel till HERREN, alla länder! Brist ut i glädjerop och lovsjung! 5Lovsjung HERREN med
harpa, med harpa och med lovsångs ljud! 6Blås i trumpeter och horn, höj jubelrop inför
konungen, HERREN! 7Må havet brusa och allt som fyller det, världen och de som bor i den.
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Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra 9inför HERREN (YHVH),
ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen (Landet) med rättfärdighet
och folken med rättvisa. (Ps 98:1-9)
4

Simeons lovsång gör samma skillnad mellan Israel och hedningarna
Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. 30Ty mina ögon
har sett din frälsning, 31som du har berett att skådas av alla folk, 32ett ljus som skall
uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.” (Luk 2:29-32)

Jesus antyder något liknande
Då tog Petrus till orda: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad skall vi få för det?” 28Jesus
sade till dem: ”Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på
sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma
Israels tolv stammar. (Matt 19:27-28)

Upphöjelsen över de tolv stammarna innebär också en ledarställning gentemot
hedningarna (icke-judar). Nådens rike som styrs med nåd, inte maktens rike
som styrs med förkastelse.

Utkorelsen
Men inte bara det, Rebecka fick två söner med en och samme man, vår fader Isak.
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Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det
till henne: Den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem
han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. 13Det står ju
skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag.
Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte! 15Han säger till Mose: Jag
vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över
den som jag förbarmar mig över. 16Alltså beror det inte på någon människas vilja eller
strävan utan på Guds barmhärtighet. 17Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig
träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över
hela jorden. 18Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han.
(Rom 9:10-18)
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Avunden gör att utkorelsen väcker ett hat hos omgivningen. Men vad händer
med den utkorade? Han grips ju också av ett uppror eftersom alla genom
syndafallet är upproriska mot Gud.
Drag bort till kitteernas öar och se efter, sänd bud till Kedar och undersök noga, se om
något sådant har skett där: 11Har ett hednafolk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå
är de inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan
hjälpa. 12Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger HERREN. 13Ty mitt folk har
begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig
usla brunnar som inte håller vatten. (Jer 2:10-13)

Lagen och blindheten
Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev
större, där överflödade nåden ännu mer, 21för att, liksom synden fick herravälde genom
döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv
genom Jesus Kristus, vår Herre. (Rom 5:20-21)
Mose kallade samman hela Israel och sade till dem: Ni har sett allt vad HERREN har gjort
inför era ögon i Egyptens land med farao och alla hans tjänare och hela hans land, 3de
stora prövningar som du med egna ögon har sett, de stora tecknen och undren. 4Men
ännu till denna dag har HERREN inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron
till att höra. (5 Mos 29:2-4)

Aron gjorde en guldkalv bara dagar eller veckor efter att Herren under stor
dramatik uppenbarat sig på Sinai berg. Senare varnar Mose folket för att ta Guds
nåd för självklar eller för att ta över hedningarnas gudar. Då skall folket skingras
till jordens alla länder.
Det kommande släktet, era barn som träder fram efter er, och främlingen som kommer
från ett avlägset land, de skall säga, när de ser detta lands plågor och de sjukdomar som
HERREN slagit detta land med 23– svavel och salt och en helt förbränd jord, som inte kan
besås och inte ge någon gröda och där ingen växtlighet kan skjuta upp, en ödeläggelse
som när HERREN i sin vrede och förbittring omstörtade Sodom och Gomorra, Adma och
Sebojim – 24ja, alla folk skall då säga: ”Varför har HERREN gjort så mot detta land? Varför
brinner hans vrede så starkt?”
Och man skall svara: ”Därför att de övergav det förbund som HERREN, deras fäders Gud,
slöt med dem när han förde dem ut ur Egyptens land. 26De gick bort och tjänade andra
gudar och tillbad dem, gudar som de inte kände och som han inte hade tilldelat dem.
27
Därför upptändes HERRENS vrede mot detta land, så att han lät varje förbannelse som är
uppskriven i denna bok komma över det. 28Och HERREN ryckte upp dem ur deras land med
vrede och förbittring och stor förtörnelse och förkastade dem till ett annat land, så som
nu har skett.”
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Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn
till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.
29

När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig,
och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hednafolk dit HERREN, din Gud, fördriver
dig, 2och du vänder om till HERREN, din Gud, och lyder hans röst, i allt vad jag i dag
befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 3då skall HERREN, din
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Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då
åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. 4Även om dina fördrivna skulle vara
vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån.
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HERREN, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du
skall besitta det. Han skall göra dig gott och föröka dig, mer än dina fäder.
HERREN, din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du
älskar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva. 7Och
HERREN, din Gud, skall lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som
hatar och förföljer dig. 8Du skall på nytt lyssna till HERRENS röst och följa alla hans bud
som jag i dag ger dig. 9HERREN, din Gud, skall ge dig överflöd i allt vad du företar dig och
då det gäller dina barn, avkomman från din boskap och grödan från din mark. Ty så som
HERREN fröjdade sig över dina fäder, skall han åter fröjda sig över dig och göra dig gott,
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när du lyssnar till HERRENS, din Guds, röst och håller hans bud och stadgar som är
skrivna i denna lagbok, och vänder om till HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela
din själ. (5 Mos 29:22-30:10)
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Gud skall skingra folket under stora lidanden och sedan samla det tillbaka. Först
därefter skall han omskära israeliternas hjärtan.

Jesaja blir kallad
Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår
budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!” 9Han sade: ”Gå och säg till detta folk:
Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa.
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Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte
ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir
helade.”
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Då frågade jag: ”Hur länge, Herre?” Han svarade:

”Till dess städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger
öde och övergivet. 12HERREN skall sända folket långt bort, och ödsligheten skall bli stor i
landet. 13När bara en tiondel är kvar i det, skall även den ödeläggas som en terebint eller
en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben skall vara en helig
säd.” (Jes 6:8-13)

Jesaja ger en kunskap som förblindar med sitt ljus. Men profeten får också uttala
ett mashal
Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de
raglar, men inte av starka drycker. 10Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn
och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.
All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan
bok åt någon som kan läsa och säger: ”Läs detta,” så svarar han: ”Jag kan det inte, den
är ju förseglad.” 12Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: ”Läs detta”,
så svarar han: ”Jag kan inte läsa.”
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Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina
läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt
människobud. 14Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja,
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underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall
förmörkas. (Jes 29:9-14)

De visas vishet gjorde att man inte kände igen Messias när han kom. Men Gud
förblindar folket för att få göra något lika underbart som uttåget ur Egypten.
Vi påminner oss vägen till förblivande tacksamhet. Man förlorar något som man
betraktade som självklart och som man därför inte gladdes åt eller vårdade sig
om. Förlusten är svår och definitiv. All mänsklig förmåga är bortblåst. Då får
man det förlorade tillbaka genom ett tydligt ingripande från Gud.
Men vart de än kom till hednafolken vanärade de mitt heliga namn. Man sade om dem:
Detta är HERRENS folk, och ändå måste de lämna sitt land. 21Då ville jag skona mitt heliga
namn, som Israels folk vanärade bland de folk de kom till.
Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av
Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har
kommit till. 23Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att
ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när
jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon.
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Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.
Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet
och från alla era avgudar. 26Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i
er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27Jag skall låta min
Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar
och följer dem. 28Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt
folk och jag skall vara er Gud. 29Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram
säden och låta den bli riklig och skall inte mer låta er drabbas av hungersnöd. (Hes
36:20-29)
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Jesus kommer
Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2Ty jag skall samla alla
hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och
kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte
bli utrotad. 3Sedan skall HERREN (YHVH) gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han
stred förr på drabbningens dag. 4På den dagen skall han (YHVH) stå med sina fötter på
Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till
väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och
andra hälften mot söder. 5Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan
bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på
Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN (YHVH), min Gud, komma och alla heliga med
dig.
Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas. 7Det blir en
särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen
kommer blir det ljust.
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Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften
mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det
vara så. 9HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är
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en och hans namn är ett. (Sak 14:1-9)

Parallellen med Jesu liv
Vi går nu upp till Jerusalem. Förbundstanken. Det som händer folket händer
kungen och vice versa.
Jesus som den utvalde i Israel. Dödas av översteprästen tillsammans med
hedningar.
Bara Fadern kunde rädda Sonen. Bara Sonen kunde rädda folket. Gud räddade
Isak. Och Sonen.

Avfallet bland hedningarna
När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de
fram till honom och frågade: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din
återkomst och den här tidsålderns slut?” 4Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er.
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Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många
vilse. 6Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda.
Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7Folk skall resa sig mot
folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen
efter den andra. 8Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’.
Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av
alla folk för mitt namns skull. 10Och då skall många komma på fall, och de skall förråda
varandra och hata varandra. 11Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
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Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13Men den
som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14Och detta evangelium om riket skall predikas i
hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. (Matt 24:3-14)
9

Evangeliet går sitt segertåg och lämnar efter sig ett tillstånd av laglöshet, det vi
kallar humanism. Många lanserar sig själva som Messias.
Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24Ty falska
messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för
att om möjligt bedra även de utvalda. 25Jag har nu sagt er detta i förväg. 26Om de alltså
säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte.
27
Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall
Människosonens ankomst vara. 28Där den döda kroppen är samlas gamarna. (Matt 24:2328)

Kärleken kallnar och ersätts av en jakt efter under och tecken. Ett enormt
karismatiskt uppror avslutar tidsåldern. Många påstår att de troende skall ryckas
upp på skyar innan vedermödan börjar men Jesus varnar för att vi kommer att
vara med. Upprorsmakarna menar att de står för den sista tidens stora väckelse,
den som skall komma före vedermödan.

Ett rike av präster
Då ropade HERREN till honom uppifrån berget: ”Så skall du säga till Jakobs hus, så skall
du förkunna för Israels barn: 4Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur
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jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. 5Om ni nu hör min röst och håller mitt
förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min.
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Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till
Israels barn.” (2 Mos 19:3b-6)
Detta såg HERREN, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. 16Han såg att ingen
trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm,
och hans rättfärdighet understödde honom. 17Han klädde sig i rättfärdighet som i ett
pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som
i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. 18Efter deras gärningar skall
han vedergälla dem. Vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender.
Kustländerna skall han vedergälla för vad de har gjort. 19Så skall man frukta HERRENS namn
i västeroch hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall
HERRENS Ande driva honom på flykten. 20Återlösaren skall komma till Sion och till dem i
Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN.
Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är
över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina
barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN. (Jes 59:15-21)
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Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens
budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,
att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, 2till att predika ett nådens år
från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, 3för att låta de
sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg,
lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas
”rättfärdighetens terebinter”, planterade av HERREN till hans förhärligande.
De skall bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De skall åter bygga
upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. 5Främlingar skall
stå redo att föra era hjordar i bet, utlänningar skall åt er bruka era åkrar och vingårdar.
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Och ni skall kallas ”HERRENS präster”, man skall säga om er: ”Vår Guds tjänare”. Ni skall
få njuta av hednafolkens skatter och berömma er av deras härlighet. 7För er skam skall ni
få dubbelt igen, och de som förödmjukades skall nu jubla över sin del. Därför skall de få
en dubbel lott i sitt land, evig glädje skall de få. 8Ty jag, HERREN, älskar det rätta och hatar
orättfärdigt rov. Jag skall ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med
dem. 9Deras släkte skall bli känt bland hednafolken, deras avkomma bland folkslagen.
Alla som ser dem skall förstå att de är släktet som HERREN har välsignat. (Jes 61:1-9)
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Jes 53 är Israels syndabekännelse
Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar?
Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade
inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. 3Han
var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder
sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. 4Men det var våra sjukdomar han
bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad.
5
Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot. 6Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren
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lät vår skuld drabba honom.
Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till
slakt eller tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade inte sin mun. 8Han blev
fängslad och dömd och fördes bort, men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev
utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. 9Han fick sin grav bland de
gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig
tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig
till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall
förverkligas genom honom. (Jes 53:1-10 Bibel 2000)
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Herren ger nåd till Israel som ger nåd till hedningarna.
Jesus har varit inne i det allraheligaste som inte är gjort av människohänder. Dit
fick bara en person gå en gång om året som en bild på att detta bara skulle ske en
gång i historien.
Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild
av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds
ansikte för vår skull. 25Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som
översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26I så
fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd.
Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna
synden. (Hebr 9:24-26)
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