Eskatologi, del 3
Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. 7Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta,
Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan. 8Kush blev far till Nimrod, som
var den förste som fick stor makt på jorden. 9Han var en väldig jägare inför HERREN. Därför
brukar man säga: ”En väldig jägare inför HERREN som Nimrod.” 10Hans rike hade sin början
i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land. 11Från det landet drog han sedan ut till
Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela 12och Resen mellan Nineve och Kela. Detta
är ”den stora staden”. (1 Mos 10:6-12)

En ”jägare inför Gud” betyder så långt man kan förstå att Nimrod gjorde uppror
mot Gud. Berättelsen fortsätter:
Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 2Men när människorna bröt upp och
drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. 3De sade till varandra:
”Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk
använde de jordbeck. 4Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har
spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela
jorden.”
Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. 6HERREN
sade: ”Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och
härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. 7Låt oss stiga
ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” 8Så spred
HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. 9Den
fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred
han ut dem över hela jorden. (1 Mos 11:1-9)
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Nimrod byggde ett välde som omfattade alla. Gud skingrade det väldet och
splittrade folk mot folk. Historien igenom har Gud sedan hindrat varje härskare
från att nå det världsherravälde som skulle beröva honom hans konungsliga
makt över mänskligheten.
Men vid historiens slut kommer på nytt en person att tillåtas få ett liknande
välde: Den Laglöse, Antikrist, den falske Profeten, Vilddjuret.
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)

Paulus beskriver samma skeende så här
När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi
er, bröder, 2att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande
eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens
dag har kommit. 3Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och
laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4motståndaren som förhäver
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sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig
vara Gud. 5Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6Ni vet vad
det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.
7
Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast
först röjas ur vägen. 8Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer
Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin
ankomst. 9Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med
lögnens alla tecken och under 10och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går
förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli
frälsta. 11Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12och
blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. (2
Thess 2:1-12)

Nu kommer den ledare som de flesta väntat på och som man tror är Messias.
Det går egentligen lätt att se att han inte är Messias ty han lever orättfärdigt. Han
är ju laglös. Men han gör under och tecken och vi har ju redan sett att om man
bara gör det kan man räkna med nästa gränslöst överseende från kristna som
borde veta bättre. Dessutom har man vant sig vid att berömda förkunnare ljuger
och lever i nästan ofattbar lyx på pengar som de fått in genom att utlova helande.
Redan Jesaja har sett en del av det som Paulus här skriver om.
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall
bära frukt. 2Över honom skall HERRENS Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden
med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för HERREN. 3Han skall ha sin glädje i
HERRENS fruktan. Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen
hör, 4utan med rättfärdighet skall han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de
ödmjuka på jorden. Han skall slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt
döda de ogudaktiga. 5Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja, (Jes 11:1-5)

”Den ogudaktige” (singularis, ental) står det hos Jesaja faktiskt i grundtexten.
Detta är alltså den Laglöse som Jesus skall döda med sin andedräkt.

Angreppet på Israel
Antikrist kommer att leda angreppet på Israel:
Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att
göra så i fyrtiotvå månader. 6Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans
namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7Och åt vilddjuret gavs makt att strida
mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och
språk och folkslag. 8Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt
namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.
9
Den som har öron må höra. (Upp 13:5-9)

Detta angrepp som gör att Vilddjuret, Antikrist får makt över alla kan vara just
det som Sakarja talar om
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 gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr
på drabbningens dag. 4På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt
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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, min Gud, komma och alla heliga med dig. (Sak 14:1-5)

Tillbedjan
Det som oroar mest i de texter som vi nu har läst är just vittnesbördet att så
många kommer att tillbe den Laglöse eller Vilddjuret. Han gör under och tecken.
Paulus skriver till och med att Gud skall sända
en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12och blir dömda, alla
dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. (2
Tess 2:11-12)
Uttrycket “en kraftig villfarelse” betyder egentligen en villfarelse med kraft. Här
sker det stora under och tecken och alla tillbedjarna är därför redo att ha
obegränsat överseende med att den Laglöse lever orättfärdigt. De kallar hans
laglöshet för kärlek.
I själva verket är kyrkorna i Väst på god (eller dålig) väg att avskaffa lagen vilket
är något helt annat än att ge nåd till den som inte kunde eller ens ville hålla
lagen.

Ombytta roller
Den Laglöses ”väckelse” har det sedan länge profeterats mycket om. ”Den stora
skörden i tidens slut” inväntas entusiastiskt av många kristna karismatiker som
inte ser att Bibeln hela tiden talar om avfall, vedermöda och trångmål och inte
om stora väckelser.
Jesus skall komma i en stund då vi inte väntar det. Hur skall han göra för att
överraska oss? Ett svar är att han kommer när de allra flesta tror att han redan
har kommit. För rollerna ser ut att vara ombytta. Gud utgjuter den kraft som
behövs för den Laglöses under och tecken. I Uppenbarelseboken får vi
skrämmande vittnesbörd om hur Gud i sin vrede skapar enorma miljöproblem.
Den Laglöse som går djävulens ärenden kanske kommer som en frälsare för att
med sina underverk lösa övermänskliga problem inom ekonomi, miljövård,
energianvändning med mera. Då verkar det nästan som om Gud och djävul bytt
sida. Men det har de inte. Den Laglöse som strävar efter ett totalt herravälde
kommer att tala mycket om enhet både inom kristenheten och mellan
religionerna där alla förväntas ta del i gränsöverskridande bönemöten.
Avfallet kan göra det svårt att evangelisera men vi får inte förtröttas. Alla falska
under som sker får inte avskräcka oss från att söka nådegåvor. Mitt i all falsk
enhet måste vi söka den äkta enheten utan att resignera. Även om många kyrkor
och politiker rutinmässigt anklagar Israel för allt i Mellanöstern får vi stödja våra
judiska bröder så gott vi kan.
Sven Reichmann
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