Hoppets
konturer
Grunddrag i eskatologi
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Eskatologi
u

u

u

Ordet kommer av grekiskans ἔσχατον (eskaton) som betyder
”den yttersta” eller ”den sista” (oftast i fråga om rum, tid,
följd eller rang) och ”λὀγος” (logos) som betyder ”lära”. =
Läran om den yttersta tiden
Som teologiskt fält brukar eskatologi handla om frågor som:
vad händer efter döden, Jesus återkomst, uppståndelsen,
uppryckandet, vedermödan, tusenårsriket, den nya skapelsen,
uppståndelsen, himmel och helvete.
Kristna har i alla tider tänkt och funderat på de här frågorna,
men de har fått extra uppmärksamhet från mitten på 1800talet och fram till 1970/80-talet. Sedan dess har det varit
relativt tyst om de frågorna.

Varför ska vi ta upp det här igen?
u

Vår tro på framtiden hänger samman med vår kraft för nuet

u

Lösningen på dålig och spekulativ bibeltolkning är inte att sluta utan att ge plats för god och sund bibeltolkning

u

Eskatologin är en avgörande del av evangeliet = de glada nyheterna

u

I en tid där framtidsutsikterna är mörka och dystra, behöver vi stå
för något annat - Hoppet om att det Gud har påbörjat i och med
Jesus död och uppståndelse, kommer att bli verklighet fullt ut.

”Min övertygelse är att en levande kyrka behöver en levande
eskatologi. Inte ett framtidshopp som kittlar vår nyfikenhet och driver
oss till nya spekulationer utan ett framtidshopp som ger tröst, klarsyn
och mod i en orolig tid” –
Mikael Tellbe, Tillbaka till framtiden, s 10.

Utgångspunkten och målet
u

Jag har som mål att under höstens fyra samlingar försöka
ge en skiss av vad jag anser är en god, sund eskatologi - i
kontrast till mer spekulativa idéer.

u

Utgångspunkten är:
u

Bibeln måste läsas och tolkas som både Guds och
människors ord. Bibeln är Guds ord, genom människors
ord, i historien.

u

Texter ska tolkas i sitt sammanhang, såväl historiskt
som litterärt, och förstås i enlighet med författarens
intentioner.

u

u

Idag:
u

Ge en skiss av hur undervisningen om eskatologi ofta
sett ut i väckelserörelserna i Sverige, samt kritik och
invändningar mot den.

u

Ge några ramar till en god eskatologi. Vilka ”hoppets
konturer” behöver ha med oss innan vi går in på
specifika sakfrågor?

Under hösten:
u

24/10 - ”Vi tror på kroppens uppståndelse”

u

19/11 - ”…till dess han kommer åter” - Om Jesus
återkomst

u

3/12 - ”Att följa Lejonet och Lammet” – Några nycklar
till en god läsning av Uppenbarelseboken

Var kommer vi ifrån?
u

John Nelson Darby (18001882)

u

En av huvudpersonerna
bakom Plymouthbröderna

u

Betraktas som fadern till
dispensationalismen

Dispensationalism
u

Dispensationalismen eller ”darbyismen” fick starkt fäste i
USA från andra halvan av 1800-talet.

u

När de svenska frikyrkorörelserna växte fram under slutet
av 1800- och början av 1900-talet tog flera
centralgestalter inspiration från USA (ex John Ongman,
ÖM, Lewi Pethrus, Pingströrelsen och Fredrik Fransson,
SAM) och fick då med sig dispensationalismen till Sverige,
och den kom därmed att prägla frikyrkorna från början.

u

Dispensationalismen kan sammanfattas ungefär såhär:
u

Tiden mellan skapelsen och alltings fullbordan är indelad i
sju eller åtta tidsperioder (”dispensations”)

u

Darby gjorde en skarp åtskillnad mellan Israels och
församlingens framtid. Församlingen var till viss del ett
”problem” för att Israel skulle räddas.

u

Lösningen blev läran om ”uppryckandet”, där Jesus kommer
tillbaka och för bort församlingen i hemlighet. Därefter
följer en sjuårig period av ”vedermödan”, där Antikrist
träder fram för att förföra jordens invånare, med kulmen
med en strid vid Harmagedon.
Under den här perioden räddas Israel.

u

Sedan kommer Jesus tillbaka en andra gång, synligt för alla.
Då upprättas tusenårsriket, med bas i Jerusalem, med ett
återuppbyggt tempel. Därefter döms alla människor och Gud
upprättar en ny himmel och en ny jord.

u

Detta ger en teologi om
framtiden som bygger på en
tydlig tidslinje eller tidtabell.
Detta åskådliggjordes av
förkunnare som reste runt, i
synnerhet på 40- och 50-talet i
Sverige, (sk ”lakansprofeter”).

u

Ofta används de profetiska
texterna i Bibeln som grund för
detaljerade förutsägelser om
u
framtiden. Ex gjorde John
Ongman precisa gissningar när
han förutsåg Jesus återkomst till
1933 (senare justerat till 1934)

u

Bildandet av staten Israel 1948
gav ny fart åt beräkningar och
tidtabeller.

u

u

1975 kommer den amerikanske
författaren Hal Lindseys bok
Vart är mänskligheten på väg?
som ytterligare satte fart på den
här typen av teologi och
spekulationer. Lindsey förutsåg
Jesus återkomst till 1988, och
församlingens uppryckande till
1981.
På samma tema kom böcker och
filmer som Lämnad kvar eller
Som en tjuv om natten. Thoralf
Gilbrants bokserie Tidens tecken
är också baserade på samma
sorts teologi.
Idag kan nämnas författare som
Dan Johansson och Holger
Nilsson.

u

Detta sätt att förutsäga Jesus återkomst och framtida
händelser baseras ofta på specifika läsningar och
tolkningar av, i synnerhet, profetiska texter så som
Danielsbokens ”sjuttio årsveckor”, 9:24-27 eller
Uppenbarelseboken.

u

Vanligt är också att man tolkar bibeltexter utifrån aktuella
världshändelser, ofta med målet att försöka förstå var på
tidslinjen vi nu befinner oss.

u

Det här eskatologiska tänkandet växer fram under en
period av stor missionsiver och där tanken på ”hela
världens evangelisation i vår generation” var stark.

u

Den eskatologiska förkunnelsen syftade till att mana till
omvändelse och överlåtelse

Invändningar mot dispensationalismen
A. Bygger

på svag exegetisk grund

B. Spekulativ
C. Eskapistisk
D. Uppfattar

Bibelns berättelse på fel sätt

E.

Vart tog Jesus liv, korset och uppståndelsen
vägen?

F.

Enbart en framtida eskatologi

G. Bygger

på rädsla

H. Deterministisk

syn på tillvaron

Hur ser alternativet ut?
u

Vi måste läsa Bibeln som en berättelse, där de tidiga
delarna skapar riktningen för det som kommer efter

u

Vår tolkning av texterna måste ledas av det vi uppfattar
vara författarens intention med texten

u

Har Jesus liv, död och uppståndelse som centrum

u

Eskatologin är en del av evangeliet – det glada budskapet!

Gamla testamentets uppfattning om
tiden och framtiden

Den nuvarande tidsåldern

Den kommande tidsåldern

Historiens slut och början på Guds rike och herravälde
(”Herrens dag”)

Eskatologiska förväntningar i GT
Guds folk kommer möta en
slutlig period av lidande
(vedermöda) orsakat av en
slutgiltig fiende som förleder
och förföljer. I mötet med
detta behöver Guds folk vishet
för att inte kompromissa med
sin tro och sina övertygelser.

5.

genom en kommande
Davidskung som ska besegra
fienderna och regera i fred i
en förvandlad skapelse

6.

över såväl nationerna

7.

som det upprättade Israel,
vars synder är förlåtna,

2.

Ur detta lidande kommer Guds
folk befrias…

8.

med vilka Gud ska instifta ett
nytt förbund, och

3.

och uppstå från döden, och
deras rike återetableras.

9.

över vilka Gud ska utgjuta sin
Ande, och

1.

4.

10.bland vilka templet ska
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kommer Gud regera på jorden återuppbyggas.
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Mellan GT och NT är det 400
år.
För att symbolisera detta tar
vi 400 sekunders bensträckare
(Alltså 6,5 minut)

Vad händer då i
Nya testamentet?

Framtiden i NT = Jesus
u

2 Kor 1:20

u

I NT är Jesus den som förverkligar Guds löften från GT

u

Jesus liv, död, uppståndelse och återkomst är svaret på
löftena.

u

Eskatologin i NT är ingen ANNAN eskatologi än i GT, men
den har tagit en delvis ny form

u

I och med Jesus har Guds rike och Guds framtid BRUTIT IN
i vår tillvaro, men vi väntar på att den ska FULLBORDAS.

u

Guds rike är här redan nu, men ännu inte till fullo.

Jesus är svaret på Guds folks hopp
Förväntningar i GT
u

Guds folk kommer möta
en slutlig period av
lidande (vedermöda)
orsakat av en slutgiltig
fiende som förleder och
förföljer. I mötet med
detta behöver Guds folk
vishet för att inte
kompromissa med sin tro
och sina övertygelser.

Hur dessa förverkligas och
förvandlas i NT
u Kol 2:15; Ef 3:10, 6:12
Luk 13:16
u

Joh 16:20-22, 33
Matt 12:28

u

Heb 10:32–39,
Uppenbarelseboken
Matt 24:42

Jesus är svaret på Guds folks hopp
Förväntningar i GT
u

Ur detta lidande kommer
Guds folk befrias…

u

och uppstå från döden,
och deras rike
återetableras.

u

I den här framtida
perioden kommer Gud
regera på jorden

Hur dessa förverkligas och
förvandlas i NT
u Kol 1:13–14
u

Joh 6:39–40; Rom 6:5,
8:11; 1 Kor 6:14

u

Mark 1:15

Jesus är svaret på Guds folks hopp
Förväntningar i GT
u

genom en kommande
Davidskung som ska
besegra fienderna och
regera i fred i en
förvandlad skapelse

u

över såväl nationerna

u

som det upprättade
Israel, vars synder är
förlåtna,

Hur dessa förverkligas och
förvandlas i NT
u Luk 1:32–33, Luk 7:22
Kol 1:20
2 Kor 5:17; Joh 20:15, 19, 22
u

Ef 2:11–22; Apg 15:4–21; Upp
7:9–10;

u

Apg 1:6; Matt 9:1-8

Jesus är svaret på Guds folks hopp
Förväntningar i GT

Hur dessa förverkligas och
förvandlas i NT
u Luk 22:20

u

med vilka Gud ska instifta
ett nytt förbund, och

u

över vilka Gud ska utgjuta
sin Ande, och

u

Matt 3:11; Apg 2

u

bland vilka templet ska
återuppbyggas.

u

Joh 1:14; 2:19–22; 1 Kor 3:16
Upp 21:22

Den nuvarande tidsåldern

Den kommande tidsåldern
GT

Historiens slut och början på Guds rike och herravälde
(”Herrens dag”)
Jesus
återkomst

Skapelse
Gången tid

Nuvarande tid

Den kommande tidsåldern

Vi har levt i ”de sista dagarna” ända sedan Jesus (Apg 2:17, 1 Joh 2:18)

NT

Redan nu, men ännu inte
u

u

Anden som en garant för
framtiden
u

2 Kor 1:22, 5:5

u

Ef 1:14

u

Rom 8:23

Vi är Guds barn – Vi ska bli
Guds barn
u

Rom 8:16 – 8:23

u

Frälsning i tre dimensioner
u

u

Tit 3:4–5 – Fil 2:12 – Rom
13:11 (Ef 1:14)

Guds rike har kommit
nära – Guds rike är på väg
u

Mark 1:15 – Matt 6:10

Så, vad är vårt hopp?
Att Jesus har uppstått från de döda är grunden för allt
vårt hopp inför framtiden. I och med denna
u Vårt hopp är att Guds löften ska förverkligas
uppståndelse har Gud själv bekänt sig till den Jesus
u Att Jesus ska komma tillbaka
som
kom för att proklamera Guds rike. Han har gått i
u Att de döda ska uppstå
god för löftet att låta sitt herravälde komma i sin
u Att ondskan ska besegras
fullhet
i och med Jesus återkomst. I just denna
u Att hela skapelsen ska förvandlas
uppståndelse
från de döda i historien har Gud
u Att Gud ska bo fullt ut bland sitt folk här på jorden
bekräftat sitt löfte att låta alla uppstå vid tidens slut.
Stephen Travis, Slutet på historien, s 59.

Himlen

Jorden

Vad bör tanken på Guds framtid väcka
och forma i oss?
u

Frälsning
u ”Den

stund jag bekänner
’Jesus är Herre’ ställer jag mig
under de nyskapande krafter i
Jesus Kristus som är början till
Guds totala upprättelse och
förvandling av hela skapelsen.
Jag blir en del av Guds stora
berättelse” – Mikael Tellbe

u

Församling
u En

för-samling inför
evigheten. ”En gemenskap
som föregriper Guds
upprättelse av skapelsen”

u Församlingen

är kallad att
gestalta och ge en försmak av
framtiden

u

Förvaltarskap
u

Jorden kommer inte gå under. Vi
ska inte dra härifrån. Det kristna
hoppet är att Guds rike ska
etableras här.

u

Den insikten borde öka vår omsorg
om skapelsen, och öka vårt
engagemang för rättvisa, miljö,
fattigdom och fred

u

u

”Även om Jesus kommer i morgon,
planterar jag mitt äppelträd idag”
– Martin Luther

Mission
u

Jesus kommer snart. Det borde
mana oss till ännu större iver för

DET STORA UPPDRAGET

u

u

Församlingen är ingen väntsal i
väntan på jordens undergång.
Genom mission blir vi indragna i
Guds befrielseverk för hela
skapelsen

u

Skapelsen suckar efter befrielse,
vad är vårt svar på det? (Rom 8:22)

Vaksamhet
u

Håller vi ut? Håller vi kursen?

u

Vi har del i Guds nya skapelse –
men ofta lever vi som om det inte
var en verklighet.

Frågor att tänka vidare på
u

Känner du igen dig i något av det här?

u

Vilka känslor har du inför framtiden?

u

Om du skulle beskriva vilket hopp du har – hur skulle du
beskriva det då?

u

Vad tar du med dig från den här samlingen?

