Eskatologi, del 4
Kristna söker i första hand sin kunskap om tidens slut genom att läsa i Nya
testamentet. Därvid bortser man från att Jesus talade om sin återkomst på ett
sätt som förutsatte att hans åhörare redan hade en viktig kunskap om Messias
ankomst. Denna kunskap måste vi söka i GT där det också visar sig att vi har
mycket att hämta.
Psalmerna 96-100 talar om Herrens konungslighet. Han är hela jordens Herre
och inte bara Israels Gud även om han har ett särskilt förbund med Israel. Och,
vad mera är, han skall själv komma och ställa allt till rätta på jorden genom att
döma den med rättfärdighet och trofasthet. Hela världen måste få höra om
honom.
Säg bland folken: ”HERREN är konung! Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer
folken med rättvisa.” Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, må havet brusa och allt
som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd
inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen
med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. (Ps 96:10-13)

När det nu står att Herren skall komma, vad står det då i grundtexten? Jo, den
som kommer är YHWH. Det är Gud själv som vi väntar på. Han kommer för att
döma vilket inte bara betyder att han bara skall straffa så många som möjligt
utan snarast att han skall ställa till rätta så långt det går. Efter ökenvandringen
leddes Israel i flera sekler av domare. Men YHWH kanske ändå sitter i himlen
och dömer. Nej, det står att de jublande träden jublar inför hans ansikte. I
Septuaginta. den tidiga översättningen av GT till grekiska, översättes YHWH
med Kyrios.

YHWH kommer som Messias
Gud skall alltså komma själv. Detta framstår med ännu större tyngd i slutet av
Sakarjas bok där själva den historiska situationen målas i klara men dystra färger.
Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty 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. Sedan skall HERREN (YHWH) gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han
stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han 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. Och 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 (YHWH), min Gud (Elohim), komma och alla
heliga med dig. Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall
förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av HERREN (YHWH), inte dag och inte natt. Men
det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det skall ske på den dagen att
rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften
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mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. HERREN (YHWH) skall vara
konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN (YHWH) är en och hans
namn är ett. (Sak 14:1-9)

Messias är den som skall rädda Israel från dess fiender. Så ser judar på Messias.
Kristna väntar på Jesu återkomst och när han kommer skall han sortera upp alla
människor i välkomna och ovälkomna. Grunden för denna sortering sägs bestå i
frågan om tro eller otro på honom som frälsare. Vi har här två bilder av samma
person vilka är svåra att förena. Att Jesus talar om ett åtskiljande är sant men
domsskälen tycks vara blandade. Somliga texter talar om tro. I den viktigaste
domstexten talas det bara om gärningar. Lösningen på gåtan kanske finns i GT!

Israels Messias
Den person som står på Olivberget så att det rämnar i två delar har kommit för
att rädda Israel från total undergång. Världens övriga folk och nationer har gått
samman för att ta Jerusalem från Israel. Detta folk har varit skingrat över jordens
yta men har kommit tillbaka. På samma sätt som när kristna tidigare angrepp
judarnas ghetton för att plundra, våldta, bränna och mörda angrips nu landet
Israel som fått karaktären av det slutgiltiga ghettot. Att personen som kommer så
totalt överraskande är Messias kan det inte råda något tvivel om. Vi kan bara
påminna oss att Jesus har lovat att överraska oss alla.
Messias som nu kommer kallas Herren, alltså YHWH. Hans gudomlighet stryks
under med att han är identisk eller likvärdig med Elohim.
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