
 

 

PROFETI – 
SERIEN 

 

ISRAEL I BIBELNS PROFETIOR 23a 

 

 

 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revision 3, 19 maj 2020  

Sammanfattningen gjord av Per Wikström 

http://www.hoppetsrost.org 

Kontakt: redaktionen@hoppetsrost.org 

  



3 
 

 

 

 

INNEHÅLL 

 
URSPRUNGET TILL NAMNET ISRAEL 4 

VAR FINNS GUDS ISRAEL IDAG? 4 

FOKUS PÅ ISRAEL I MEDIA 7 

NÄR OCH HUR SKALL JESUS KOMMA TILLBAKA? 9 

SAKARJAS KAPITEL 14 11 

VARFÖR KAN DET INTE GÄLLA ISRAEL EFTER 1948? 13 

ÄR ISRAEL EN RELIGIÖS NATION? 17 

TEMPLET 18 

DANIEL KAPITEL 9 23 

JUDARNA FÖRKUNNADE SIN EGEN DOM 29 

  



4 
 

URSPRUNGET TILL NAMNET ISRAEL 
Efter det att Jakob brottats med Gud, fick han ett nytt namn: Israel. 
Jakob betyder ”bedragare”, för det var vad han var när han bedrog 
sin far och sin bror. Gud gav honom ett nytt namn, Israel, som 
betyder ”en som brottats med Gud och övervunnit” (1Mose 
35:10). Detta blev sedan beteckningen för hela det folk som hade 
sina rötter i Israels 12 söner.  

VAR FINNS GUDS ISRAEL IDAG? 
Hur identifierar vi Guds Israel idag? Det ser ut som om alla 
profetior pekar mot Jerusalem, åtminstone när man lyssnar till 
dagens kända kommentatorer när de behandlar profetiorna. Men 
av de tolv stammarna är det egentligen bara Juda som har hållit 
ihop – det är ju därför som de kallas judar.  

Om vi går tillbaka till 2:a Tessalonikerbrevet 2 så står det där, att 
Antikrist skall sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud 
och motta tillbedjan. Betyder inte det att Israel kommer att vara 
fokus för de sista dagarna? Att Antikrist kommer att bege sig till 
Jerusalem, inta tempelberget och sätta sig på en tron och upprätta 
sin falska tillbedjan?  

Det finns principer som måste tillämpas när man tolkar profetior. 
När man ser på det gammaltestamentliga Israel, handlar det om 
en fysisk plats. När vi går över till det Nya Testamentet, och där 
speciellt i Uppenbarelseboken, beskriver Israel något som inte är 
fysiskt eller geografiskt. Det handlar om ett andligt Israel – ett 
Israel som man kan finna över hela världen, inte lokalt i 
mellanöstern. 

Men, kanske du invänder, hur kan man påstå att templet inte 
skulle vara det fysiska templet? Hur skall jag annars förstå det jag 
läser? Kan man inte ta det för vad som står där? 
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Vi måste se det som står i Bibeln i sitt sammanhang. Det är inte 
svårt att förstå det som står i Romarbrevet 2:28-29 Den är inte 
jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker 
utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats 
omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan 
får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. 

Det är de som förändrat sina hjärtan som är Guds Judar enligt vad 
Paulus säger och det kan vi förstå precis som det står. Dessa är 
”andliga” judar invärtes. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, 
man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör 
honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. (Galater 
3:28-29) 

Eller som det står i Romarbrevet 9:6 Detta inte sagt som om Guds 
ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från 
Israel. Det kan låta som en motsägelse. Men Paulus säger att inte 
alla ur Israel verkligen är judar eftersom det handlar om andliga 
judar.  

Guds sanna Israel idag består av det folk som hör till Jesus Kristus. 
När du hör Jesus till, så gör det dig till en Abrahams avkomma. Du 
kan alltså leva i USA eller i Finland och om du hör till Jesus så är du 
i Guds ögon, andligt sett, en av hans utvalda folk. Du är en Guds 
jude. Du är en av Israel.  

Betyder det att de judar som fysiskt bor i Israel inte skulle vara 
Guds utvalda folk? Som jag ser det, så säger Bibeln att det inte 
spelar någon roll var man bor. Man kan bo i Haifa eller i Tel Aviv 
och vara en Jesu efterföljare och därmed en andlig jude och en 
omvänd kristen. Vi får inga extra bonuspunkter bara därför att vi 
råkar vara födda av judiska föräldrar, eller att vi fysiskt skulle bo i 
ett land som heter Israel. Det är vad vi andligen är som räknas och 
det är dessa judar som Gud hänvisar till som Hans folk i de sista 
dagarna.  
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Som du har läst, står det om Egypten och om Babylon, om Gog och 
Magog i det Nya Testamentet. Dessa begrepp har en andlig 
betydelse som bygger på vad dessa länder stod för i gammal-
testamentlig tid. För det rör sig inte om en fysisk plats längre. 

Nu har många förstått det som predikats så, att de löften som är 
utställda för Israel måste fullföljas på det fysiska Israel och det är 
det som vi håller utkik efter, därför att det i Gamla Testamentet 
finns profetior som säger att Gud skall göra Israel till en mäktig 
nation och kalla hem dem till sitt land. Blev inte alla dessa profetior 
uppfyllda i maj 1948, när staten Israel utropades efter 
inbördeskriget 1947-48 och judar flyttade in i en allt större 
omfattning? Och är det inte så, att Han håller på att uppfylla alla 
de gamla löftena till Israel? Hur går det ihop med tolkningen att 
vem som helst jude eller grek (hedning), som tror på Jesus Kristus 
är en jude enligt löftet. Vilket löfte hänsyftas till i Galater 3:29? Rör 
det sig om alla de löften som utställdes för det fysiska Israel under 
Gamla Testamentet tid?  

I det Gamla Testamentet gav Gud många underbara löften till det 
fysiska Israel, men dessa löften gjordes på villkoret att Israel skulle 
lyda Gud. Ett av de viktigaste orden man måste lägga märke till, 
om man skall förstå vad som menas med Israel i Bibeln är ordet 
”om”. Det finns speciellt ett ställe i Bibeln som gör det klart. I 
Andra Mosebok 19:3-6 kan vi läsa att Gud sa till Moses: … Så skall 
du säga till Jakobs hus, så skall du förkunna för Israels barn: Ni 
har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har 
burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och 
håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla 
andra folk, ty hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av 
präster och ett heligt folk.  Gud säger alltså att de välsignelser som 
Han utlovar gäller på villkoret att de lyder Honom. Det har inget 
med antisemitism att göra, men faktum är att Israel, det fysiska 
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Israel, inte höll sin del av överenskommelsen, och därför kunde 
dessa löften inte uppfyllas på det fysiska Israel.  

Det finns en bibeltext där Petrus, Jesu Kristi apostel, skriver till de 
kristna som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, 
Kappadocien, Asien och Bitynien. Han skriver i 1:a Petrus 2:9-10 
Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt 
folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga 
gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara 
ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade 
fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. 

Petrus citerar här Moses. Det som Moses sa till Israel, säger nu 
Petrus till den kristna kyrkan. Så löftena till Israel var villkorliga. De 
kunde bara uppfyllas om Israel förblev lydigt.  

Man kan se, att alla dessa löften gäller för alla troende idag, därför 
att Gud överförde dem på alla som är av Abrahams säd, d.v.s. de 
troende. Gud kunde helt enkelt inte uppfylla de utställda löftena 
och ge sin välsignelse till Israel som nation, eftersom de bröt mot 
de villkor till vilka löftena var kopplade.  

Här har många medlemmar i den evangeliska kyrkan svårt att hålla 
med, därför att de menar att det fysiska Israel har en central roll i 
profetiorna. Den uppfattningen understöds av det fokus som 
media visar Israel.  

FOKUS PÅ ISRAEL I MEDIA 

Det verkar som om alla tillgängliga media idag är fokuserade på 
nationen Israel. Det rör sig titt och tätt om vidrigheter och problem 
i Mellanöstern. Israel har trots sin litenhet som nation dragit till sig 
en hel del publicitet och speciellt med hänsyn till världens historia 
och tolkningen av bibliska profetior. Många predikanter och 
teologer har mycket att säga om Israel och därför känns det som 
om Israel är på tapeten överallt. Det finns många nyhetssidor som 
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tar upp vad som händer i världen där Israel är inblandat. T.ex. 
Haaretz.com. Kanalen himlentv7.se sänder nyheter varje vardag 
med översättning till svenska och flera andra språk. Sven 
Reichmann har hållit en serie där det Gamla Testamentet citeras 
och texterna tas till intäkt för att löftena skall infrias på det fysiska 
Israel. Han säger i det femte avsnittet, att Jesus kommer tillbaka 
till Jerusalem och kommer att landa på olivberget, eftersom det 
var där han togs upp. 
http://www.himlentv7.se/vod/player/64594/.  Då frågar jag mig: 
Var någonstans står det i Bibeln? Reichmann tar Sakarja 14:1-9 
som en bättre beskrivning av Jesu återkomst än de som finns i Nya 
Testamentet. Jag menar att det som står i Gamla Testamentet 
måste vara i samklang med det som står i det Nya Testamentet. 
Bibeln måste vara i harmoni med sig själv.  

Sakarja kapitel 14 är en beskrivning av händelser som skulle 
inträffat om de Israeliter som återvände från fångenskapen hade 
följt de planer Gud hade för dem (jag återkommer till Sakarja 14 
på sidan 11). Men eftersom Israel vände sig bort från sitt höga 
privilegium och slutligen förkastade Messias (Apg 3:13-15), så 
vände sig Gud från dem och fullföljer nu sitt löfte till Jesu Kristi 
kyrka, det andliga Israel.  

Han (Reichmann) påstår att ”världen” (de som är fientligt inställda 
till Israel) idag vill visa att Gud valde fel – när han valde ut Israel 
som sin nation. Till sist citerar han löftet till Abraham i 2Mose 26:4 
Och i din avkomma skall alla jordens hednafolk bli välsignade. Det 
är ju inte något som ligger framför oss. Jesus är den som avses och 
i honom blir hela världen välsignad. Det är något som Paulus 
förklarar t.ex. i Galaterbrevet 3:16 Nu gavs löftena åt Abraham och 
hans avkomma. Det heter inte: "och åt dina avkomlingar," som när 
man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt 
din avkomling som är Kristus. David var en ättling till Abraham och 
Jesus var en ättling till David (se t.ex. Studiehäftet ”Biblisk 
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kronologi”). Så när Sven Reichmann påstår att 2Mose 26:4 skall 
tolkas så, att det är i nationen Israel som alla jordens hednafolk 
skall bli välsignade, och påstår att ett fysiskt Israel och ett fysiskt 
Jerusalem är scenen för Jesu återkomst, gör han ju våld på det Nya 
Testamentet, där vi fått mer fakta dels kring löftet till Abraham och 
dels om Jesu återkomst. 

NÄR OCH HUR SKALL JESUS KOMMA TILLBAKA?  
Jesus kommer enligt det Nya Testamentet tillbaka till Jorden två 
gånger:  

1. Den första gången för att hämta hem de sina.  
2. Den andra gången tillbaka till Jorden med det Nya 

Jerusalem som kommer smyckat som en brud.  

Jesu första återkomst 

I Uppenbarelseboken 1:7 står det: Se, han kommer med molnen, 
och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat 
honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, 
amen.  

Paulus skriver i 1Tess 4:14-17 Eftersom vi tror att Jesus har dött 
och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som 
insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt 
ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst 
skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning 
ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv 
stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus 
uppstå.  Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland 
moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så 
skall vi alltid vara hos Herren.  

Han säger alltså att Jesus inte sätter sina fötter på Jorden. De som 
dött i tron på Jesus väcks upp och förenar sig med Honom, och de 
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levande troende förvandlas och ansluter sig till den uppryckta 
skaran. När man, som Sven Reichmann påstår, att Jesus skall sätta 
sina fötter på olje-berget, innebär det två problem: a) inte alla 
kommer att se honom och b) Paulus utsaga att vi skall möta Jesus 
i rymden stämmer inte längre.  

Jesu andra återkomst 

Jesus kommer en andra gång till Jorden efter de 1000 åren. De 
orättfärdiga omkommer vid Jesu första återkomst. 
Uppenbarelseboken 20:3 berättar om hur Satan får sin 
rörelsefrihet begränsad. Han binds till Jorden, där ingen människa 
finns att förföra under de 1000 åren och han får inte besöka andra 
världar. Vers 4 berättar om hur de återlösta tillsammans med Jesus 
dömer de orättfärdiga under en tid av 1000 år. Vers 5 gör det klart 
att resten av de döda inte uppväcks förrän de 1000 åren gått till 
ända. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen 
(Upp 20:6).   

Jag har undrat mycket över varför de orättfärdiga, som är döda 
under de 1000 åren, måste väckas upp igen. Varför inte bara låta 
de döda förbli döda? Den insikt jag kommit till är, att det är för att 
undanröja alla tvivel på att Guds dom är rättvis. Det är ju mycket 
som måste klaras ut under de 1000 åren. Tänk bara på vad 
Stefanus skall säga, när han får se Paulus bland de rättfärdiga! Vi 
kanske har en släkting som vi sökt bland de rättfärdiga och Gud 
berättar att han dömt honom eller henne som orättfärdig. För att 
undanröja varje tvivel på att Guds dom är riktig, blir därför de 
orättfärdiga döda uppväckta, när Jesus, tillsammans med de 
återlösta, kommer tillbaka Jorden en andra gång. Det kommer då 
att visa sig, att de orättfärdiga inte ändrat sin karaktär, utan sluter 
sig samman med Satans styrkor för att försöka inta den heliga 
staden. Salig och helig är den som har del i den första 
uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, 
utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom 
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i tusen år. Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan 
släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken 
vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, 
och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela 
jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade 
staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem (Upp 20:6-
9).  

Antingen ”föds” vi två gånger och dör en gång – eller så föds vi en 
gång och dör två gånger.  

Sammanfattning av Jesu återkomst 

Jesu trogna skara kommer att ryckas upp till himlen vid Jesu första 
återkomst. Där kommer de att regera med Kristus under 1000 år 
och bekräfta de domar som är fattade över orättfärdiga.  

Efter de 1000 åren kommer Jesus att tillsammans med sina trogna 
återvända till Jorden och då är det just på Oljeberget som det nya 
Jerusalem kommer ned. Berget kommer att dela sig och bli en 
väldig slätt för Guds paradis att vila på. Resten av Jorden kommer 
inte att bli renad förrän efter den sista striden med de orättfärdiga. 
Dessa väcks upp efter de 1000 åren och Satan kommer att 
församla sina styrkor runt den heliga staden för att försöka inta 
den. Men eld kommer att gå ut från Gud i himlen och förtära både 
Satan, hans änglar och de människor som han lyckats förföra. Ja 
varken rot eller kvistar kommer att lämnas kvar (Malaki 4:1). Satan 
är roten och kvistarna/grenarna är hans barn. Elden kommer att 
förtära Satan och de orättfärdiga och för alltid rena Jorden. 

SAKARJAS KAPITEL 14 
Kapitel 14 är en beskrivning av vad som skulle hända om Israel 
förblivit trogna sitt fördrag med Gud när de återvände från sin 
fångenskap. De hade all kunskap men förkastade ändå den 
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Frälsare som de väntat på i alla år. Judarna fällde ju sin egen dom 
(se sidan 29).  

Hesekiel 38-39 

Så är också Hesekiel kapitel 38-39 en beskrivning av vad som skulle 
kunna ha blivit. Det finns många förslag på hur dessa kapitel skall 
tolkas och problemet är ju, att riktigt kunna skilja mellan vad som 
är en hänvisning till en snar och lokal företeelse och vad som är en 
är en profetia för en avlägsen framtid. Den princip som jag menar 
bör användas är1: 

Löften beträffande den framtida härligheten hos Israel och Jerusalem, 
var i första hand på villkoret att nationen skulle lyda (se Jeremia 18:7-
10). Profetiorna skulle ha fått sin bokstavliga uppfyllelse under de 
följande århundradena om Israel helt och fullt hade accepterat Guds 
plan för dem. Israels olydnad gjorde det omöjligt för Gud att uppfylla 
löftena i dessa profetior enligt den ursprungliga avsikten.  

Det betyder dock inte, att dessa profetior inte skulle ha vidare 
betydelse. Paulus ger oss ett svar i Romarbrevet 9:6 där han skriver: 
Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är 
inte alla som kommer från Israel. Så kan vi se, att de utställda löftena 
har en viss tillämpning på det andliga Israel. Men i vilken 
utsträckning? Vi måste lämna det åt andens ingivelse att avgöra. 
Sålunda har vi i det Nya Testamentet och i ”Profetians Ande”, ett stort 
antal citat från gammaltestamentliga författare, som visar hur de 
gamla förutsägelserna, som skulle ha fått sin strålande uppfyllelse i 
den fysiska avkomman, till slut kommer att uppfyllas av den andliga 
avkomman.  

Det står dock genast klart att uppfyllelsen inte kan gälla i alla detaljer 
som nämns i profetian, eftersom villkoren och omgivningen är så 
annorlunda nu. Det är en hållbar regel när det gäller utläggningar, att 
bara göra sådana tillämpningar som senare uppenbarelser medger, 

 
1 Taget från SDA Bible commentary vol. 4 pp. 1116-1121. Review and Herald 
Publishing Association. 
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liksom även att nämna de begränsningar som den innebär. Sådant 
som går utanför denna gräns kan i bästa fall kallas spekulationer, och 
bör därför aldrig bli föremål för dogmer eller för en grund på vilken 
en hel teologisk utläggnings-struktur skulle vila.  

Den uttryckligt lokala modell i vilken de gamla löftena gavs, visar att 
Gud ursprungligen avsåg att förutsägelserna skulle uppfyllas på 
dåtidens fysiska Israel.  

Kommer profetiorna att finna en tillämpning i framtiden? Enligt de 
principer som nämnts här, kan sådana tillämpningar bli fastställda 
med säkerhet bara om de stöds av senare uppenbarelser. Det finns 
bara en direkt nytestamentlig hänvisning till bilderna i denna profetia 
och det är den i Uppenbarelseboken 20:8. Här berättar Johannes hur 
denna profetia som, under vissa betingelser, skulle ha blivit 
bokstavligen uppfylld i det förgångna, kommer att ha en viss grad av 
uppfyllelse på den väldiga skaran av orättfärdiga, kallad Gog och 
Magog, i den slutliga striden mot Gud.   

Vi har redan läst Galater 3:29 två gånger: Hör ni nu Kristus till, så 
är ni därmed också Abrahams säd och arvingar enligt löftet. Det är 
en väsentlig bibelvers, eftersom många förkunnare menar att 
löftet till Abraham avser ett löfte till det fysiska Israel, och att alla 
gamla löften till Israel måste uppfyllas på det fysiska Israel idag för 
att Jesus skall kunna komma igen.  

Vi läste tidigare att Gud knöt villkor till sina löften. ”Om ni gör det, 
om ni lyder mig, så kommer jag att infria mina löften till er”. Gud 
har verkligen ställt ut fantastiska löften i den Gamla Testamentet. 
Många av dessa löften redan har uppfyllts i det förgångna.  

VARFÖR KAN DET INTE GÄLLA ISRAEL EFTER 1948? 

Vi måste gå noggrant tillväga när vi studerar Bibeln. Israel levde i 
fångenskap i Babylon i 70 år (ca 605-535 f.Kr.). Gud talade till sitt 
folk Israel genom sina profeter och lovade att det skulle få 
återvända till Jerusalem efter fångenskapen i Babylon. Profetior av 
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Jesaja, Jeremia och Hesekiel behandlar bortförandet och 
återvändandet. Jesaja levde innan fångenskapen, men han 
förutsade att den skulle komma, när Hiskia gjorde bort sig och inte 
berättade om den Gud som gjort honom frisk, utan i stället visade 
sändebuden från Babylon alla sina rikedomar (se 2:a Kungaboken 
20:9-12). Jesaja sa: ”Se, dagar skall komma när allt som finns i ditt 
hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag skall föras 
bort till Babel. Ingenting skall bli kvar, säger HERREN. Och några 
av de söner som skall utgå från dig och som du kommer att föda 
skall man ta, och de skall bli hovmän i den babyloniske kungens 
palats." Precis så kom det också att bli. Jesajas profetia blev 
uttalad inför kung Hiskia ca 680 f.Kr., d.v.s. ca 75år innan Juda 
fördes bort i fångenskapen.  

Jeremia hade förutsagt att fångenskapen skulle vara 70 år, och det 
är den profetian som inspirerar Daniel till bönen i Daniel kapitel 9. 
I studiebrev 13 ”Bibeln”, sidan 13-14 kan du läsa om hur 
imponerad Koresh blev, när han fick se att han var förutsagd med 
namn som den som skulle störta Babylon. Han beordrade att alla 
som ville skulle få återvända till Jerusalem och där bygga upp 
templet åt den Gud som inspirerat Jesaja att skriva profetian. På 
det sättet kom dåtidens stormakter Babylon och Medo-Persien att 
i sina dekret berätta om himmelens Gud, den Gud som judarna 
kunde berätta om.  

Syftet med profetiorna av Hesekiel och Jeremia var först och 
främst att ingjuta hopp om framtiden och att varna folket för att 
lämna Guds väg. ”Om ni – så kommer ni att”. Om ni vänder era 
hjärtan tillbaka till Herren, himmelens Gud, så kommer Han att 
låta er återvända till ert land. Det är också vad som skedde. Koresh 
gav order (537 f.Kr.) om att templet skulle byggas upp och 
Artasastas gav slutligen (457 f.Kr.- se Esra 7:11-26) sin befallning 
genom Esra att återupprätta Jerusalem, med egna 
stadsrättigheter.  
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Templet blev åter uppbyggt, vilket man kan läsa om i boken 
Nehemja. Där ser man även att återuppbyggande tog tid och att 
det var ett farofyllt arbete.   

Judarna som återvände visste, att det var på grund av deras 
ohörsamhet mot Guds bud och vilja, som fångenskapen hade 
drabbat dem. De var därför angelägna om att försäkra sig om att 
aldrig mer bryta mot Guds bud, och då speciellt sabbatsbudet. Du 
kan läsa om vad som hände i häftet ”20 - Förödelsens styggelse” 
sidan 12. 

De regler som infördes ledde gradvis till en legalistisk inställning 
till Guds bud. Det var inte Guds mening att man genom att kunna 
”pricka en av på checklista” säkerställa att man uppfyllt lagen. Gud 
ville ha ett hjärtats omvändelse. Så kom Israel/Juda återigen på 
drift från Guds väg och befann sig i olydnad vid tiden för Jesu 
verksamhet. Vi kan läsa om vad Jesus sa i Matteus 21: Därför säger 
jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär 
dess frukt (vers 43). I versen innan sa Jesus till dem: "Har ni aldrig 
läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna förkastade har 
blivit en hörnsten? Herren har gjort den till detta, och underbar är 
den i våra ögon. Sedan säger Han att Guds rike skall tas ifrån dem 
och ges till ett folk som bär dess frukt. Detta är ju mycket 
betydelsefullt. Man kan inte bortse från vad Jesus säger här. Han 
säger ju rakt upp och ned, att Guds rike skall tas ifrån dem.  

Vi vet att Kineserna hade Guds uppdrag att förkunna Guds 
frälsningsplan för människorna 700 år innan det över huvud taget 
fanns en hebré. Även kineserna kom till korta och avföll. Så 
flyttade Gud sitt fokus på Abraham och hans efterkommande.  

Det var med tungt hjärta som Jesus måste inse, att judarna inte 
ville ta emot honom. Hans förbannelse av fikonträdet 
understryker det Han ville säga.  
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Innan jag går vidare, vill jag säga, att detta har följdverkningar för 
den kristne av idag på ett påtagligt sätt. ”Guds rike skall tas ifrån 
er.” Gud talade direkt till det judiska folket. ”Och det kommer att 
ges till ett folk som bär dess frukt.” Gud var angelägen om att se 
frukten hos det folk som kallade sig själva Guds folk. Gud fann inte 
den önskade frukten hos Israel och därför skulle Han ge riket till 
ett folk som bar dess frukt. Det Jesus sa, gäller alla kristna. Ju mer 
vi fått i fråga om kunskap, information, talanger och medel, ju mer 
väntas det av oss att vi skall använda det till Guds ära.  

Vilket folk är det som Guds rike skulle ges till? 

Petrus talar om i 1:a Petrus 2 vilket folk det rör sig om. I vers 9 
säger han: ”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, 
ett heligt folk, ett Guds eget folk”, vilket är exakt vad Moses sa till 
folket Israel i 2:a Mosebok. Men vi ser i inledningen, att Petrus inte 
skrev till den fysiska nationen Israel, utan till de utvalda som lever 
kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, 
Asien och Bitynien. Dessa var inget eget folk, men de är ändå Guds 
folk. Petrus skrev till de hednakristna som blivit omvända och han 
säger till dem att de nu är ett konungsligt prästerskap. Att de är ett 
heligt (avskilt) folk, därför att det är de som skall bära frukt.  

Det finns en liknande vers i Jakobs brev: Från Jakob, Guds och 
Herren Jesu Kristi tjänare, till de tolv stammarna i förskingringen. 
Det är ju inte till Israels fysiska 12 stammar som Jakob skriver. Han 
skriver över huvud taget inte enbart till de fysiska judarna. Han 
skriver till alla som satt sin tro på Jesus, oberoende av deras 
etniska bakgrund. De tolv stammarna avser hela den mängd 
människor som hör till Jesus. Jakob var förtrogen med Paulus idé, 
att om du hör Jesus till är du en Abrahams avkomma.  
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Detsamma gäller idag. Varför är det viktigt? Jo, därför att Gud vill 
införliva dig som en del i Hans Israel. Dessa löften skall bli uppfyllda 
i dig. Gud har en plan för oss alla. Du kanske frågar dig hur Gud 
skall uppfylla löftet i oss? Skall vi flytta till en kibbutz i Israel? Är 
det vad vi skall eftersträva? Nej, jag tror inte att Gud vill att vi alla 
skall flytta till Mellanöstern. Bibeln ger inget tecken till att det skall 
hända. Guds löften skall uppfyllas i våra liv och hjärtan. Gud har 
lovat oss att få ärva riket.  

Det står i Uppenbarelseboken, att vi skall återvända till jorden 
efter de 1000 åren och att Jorden kommer att göras om och 
återställas till sitt ursprungliga skick. Guds folk skall få bo på en 
nyskapad och förhärligad Jord.  

Jesus sa i bergspredikan (Matteus 5) Saliga är de ödmjuka, de skall 
ärva jorden (Folkbibeln) Saliga är de saktmodiga, ty de skola 
besitta jorden (1917 års Bibel). 

Detta är några av de löften som kommer att uppfyllas. Vi skall ärva 
riket, och inte bara det fysiska landet Israel, utan hela världen.  

ÄR ISRAEL EN RELIGIÖS NATION?  

Det är inte så, att alla Israeliter är Gudfruktiga. Israel är i själva 
verket en ganska sekulär nation. De ortodoxa Judarna är 
naturligtvis religiösa, men där finns många ateister också. Så 
dagens Israel liknar i många stycken de flesta andra västerländska 
länderna i världen. De ortodoxa judarna erkänner ju inte att 
Messias redan har kommit, utan väntar ännu på en Messias enligt 
deras förståelse.  
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Bibelns fokus för den sista tiden är inte på nationen Israel, utan på 
den kristna kyrkan. Så talet om att Antikrist skall sätta sig i templet 
i Jerusalem är en fint. Han har redan infiltrerat den kristna kyrkan. 
Det är något som historien bekräftar.  

Medeltiden är dokumenterad som en mörk period i en 
korrumperad kyrka. Även idag kan vi se hur korruptionen frodas i 
dagens kyrka. Det predikas och lärs ut saker i kyrkan idag, som inte 
har någon plats i Bibeln över huvud taget. Vi har exempel från USA, 
där perverterade livsstilar uppmuntras från predikstolen.  

Jag är övertygad om att det är på den kristna kyrkan vi skall vara 
fokuserade och inte på staten Israel. Jag ser det som en avledande 
manöver att få oss att fokusera på Israel, medan attacken kommer 
från ett helt annat håll.  

I allt detta vill jag understryka, att den fysiske juden eller israeliten 
inte på något sätt skulle vara utesluten ur Guds gemenskap. Dessa 
räddas på samma sätt som alla andra, av nåd genom tro på Jesus 
Kristus.  

TEMPLET 

Låt oss se på vad Bibeln säger om templet och dess roll förr och 
nu.  

I 2:a Tessalonikerbrevet kapitel 1 och 2 skriver Paulus om sådant 
som skall hända den sista tiden. I kapitel 2 verserna 1-4 säger 
Paulus:  När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi 
skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att 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. Han talar alltså om vår Herre Jesu Kristi 
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återkomst och poängterar att det inte är nära förestående, att den 
inte skulle kunna hända när som helst. Och förklaringen får vi i vers 
3: Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma 
(d.v.s. innan Jesus kommer tillbaka) och laglöshetens människa, 
fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig 
över allt som kallas gud eller heligt (den som vi kallar Antikrist), så 
att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Många 
tolkar den här texten så, att Antikrist kommer att flytta till 
Jerusalem och han kommer att sätta sig i templet, på 
tempelberget.  

Här har vi ett problem. Templet finns inte där nu. Det står en 
moské på tempelberget. Skulle Judarna inta tempelberget och 
försöka ersätta moskén med ett nyupprättat tempel, skulle vi få 
mer oroligheter än vi kan föreställa oss. Den platsen hör till de tre 
heligaste platserna i världen.  Vi kan erinra oss vilket tumult det 
blev för ett antal år sedan, när israeliterna under ett tunnelarbete 
kom alltför nära Klippdomen (Klipp-moskén) enligt muslimernas 
sätt att se det. Vi kan svårligen föreställa oss att muslimerna en 
dag skall säga: Det är OK, riv vår moské och upprätta ert heliga 
tempel! 

Om det vore så att Bibeln verkligen säger det, skulle jag ändå tro 
att det skulle kunna hända på något sätt. Men jag ser ingen sådan 
profetia i Bibeln och ett sådant scenario är mycket osannolikt.  Så, 
om det nu inte är ett tempel på den plats där Abraham nästan 
offrade sin son Isak, vad är det för ett tempel som Bibeln talar om?  

Låt oss gå igenom templen. Det fanns ett tempel på tiden för 
uttåget ur Egypten - det tempel som Mose fick i uppdrag av Gud 
att upprätta. Det var ett mobilt tempel eller helgedom, som var i 
bruk under de 40 år som israeliterna vandrade i öknen innan de 
intog det förlovade landet.  
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Sedan byggde de ett permanent tempel, som förstördes av 
Nebukadnessar. Efter återvändandet från den Babyloniska 
fångenskapen byggde de ett tredje tempel, som blev förstört av 
romarna år 70 e.Kr..  

Judarna var på den tiden mycket tempel fokuserade. Även vissa av 
de nyblivna judekristna hade svårt att släppa tanken på det fysiska 
templet och funderade över hur viktigt det var. Hebreerbrevet 
skrevs enligt ”de lärde” omkr. 66 e.Kr., d.v.s. strax innan templet 
förstördes. Den boken behandlar just templet och dess betydelse. 
Där står det att Jesus, vår överstepräst, nu tjänar som präst i den 
himmelska helgedomen och det är där som händelserna för vårt 
andliga välbefinnande äger rum.  

Men Antikrist kommer ju inte att kunna ta sig till det himmelska 
templet och sätta sig där, så frågan är: Vilket tempel är det som 
Antikrist kommer att sätta sig i? Det råder ingen tvekan om att det 
är det tempel där Jesus tjänar som överstepräst som har betydelse 
för vårt andliga liv. I Efeserbrevet 2:19-22 står det: Alltså är ni inte 
längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de 
heliga och tillhör Guds familj. Se på bildspråket i nästa vers: Ni är 
uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen 
är Kristus Jesus själv. Hörnstenen var en mycket viktig sten i en 
byggnad på den tiden. Hela byggnadens inriktning bestämdes av 
hörnstenen. Inte bara hur byggnaden var riktad geografiskt, utan 
även hur den kom att stå horisontellt. Genom honom fogas hela 
byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren.  I 
honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. 

Kan du se syftningen här? Paulus talar till de kristna och säger att 
vi tillsammans blir ett Guds tempel. Man kan också säga att Guds 
tempel är Hans kyrka idag. Vi är templet. Tänk på vad Jesus sa: 
"Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." 
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Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och 
du skall resa upp det på tre dagar!" Men det tempel han talade om 
var hans kropp (Joh 2:19-21). Guds folk utgör den levande Gudens 
tempel. Paulus använder templet i Gamla Testamentet som en 
metafor för den kristna kyrkan. Du har säkert också hört att vår 
kropp är den Helige Andes tempel, som det står i 1Kor 6:19  Eller 
vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i 
er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Det 
är logiskt. Om vi skall kunna förstå vad den Helige Ande säger till 
oss, måste vi ha en ”mottagare” som i alla avseenden underlättar 
kommunikationen. Paulus gör det klart, att det är den kristna 
kyrkan som är Guds tempel idag.  

Finns det andra bibeltexter som stöder den tolkningen? Ja, t.ex. 
1Petrus 2:5: Och låt er själva som levande stenar byggas upp till 
ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga 
offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Och i 
vers 6 talar Petrus om hörnstenen: Se, jag lägger i Sion en utvald, 
dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på 
skam. Vi ser hur han använder templet som en bild för kyrkan. Som 
vi läste i Efeserbrevet 2:21 är det Jesus som är hörnstenen och det 
är på den som vi riktar in oss till det andliga hus som kyrkan skall 
vara. 

M.a.o. vi skall inte leta efter ett fysiskt tempel. Vi skall söka efter 
ett andligt tempel. Det står helt klart, att Guds tempel idag är ett 
andligt tempel. Så när Paulus skriver om att Antikrist skall komma 
och sätta sig i Gud tempel och utge sig vara Gud själv, pekar det på 
att den Antikrist, som Paulus skriver om i 2:a Tessalonikerbrevet 
2:3, är en andlig fara som skulle komma att drabba världen och 
genom bedrägeri vända människornas hjärtan från Jesus till sig 
själv. Den utvecklingen rimmar även med det Paulus säger till de 
troende i Efesus: Ge akt på er själva och på hela den hjord som den 
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helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds 
församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag 
har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de 
skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram 
och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida 
(Apg 20:28-30). Paulus talar om en infiltrering. Fienden skall 
komma och ställa sanningen på huvudet. Man kan även se den 
utvecklingen i det som står i Daniel kapitel 7, att Antikrist skall tala 
”skrytsamt” (vers 8) och ”tala emot den Högste” (vers 25).  

Även Uppenbarelseboken kapitel 13 tar upp det skrytsamma 
beteendet i verserna 5 och 6. De här bibelställena säger oss att 
kristna måste vara medvetna om att det skulle uppstå ett förräderi 
inom kristenheten som skulle föra de kristna på irrvägar.  

Man måste fråga sig hur det kan vara möjligt att lura en hel planet 
med kristna? Ett verksamt bedrägeri är ett som kan lura just de 
människor som Djävulen hatar, därför att de inte lyssnar till hans 
röst och inte kan räknas till hans egen skara. Bedrägeriet måste 
vara religiöst och det måste vara raffinerat uttänkt, eftersom det 
går ut på att avleda oss från Bibeln och från Jesus som Herre och 
Frälsare. Historien berättar att Satans första plan var att med våld 
utrota de kristna. De första århundradena efter Jesu himmelsfärd 
var fyllda av osedvanligt våld mot de som bekände sig kristna. Det 
finns ett ordspråk på engelska: ”if you can´t beat them – join them” 
(om du inte kan besegra dem – anslut dig till dem). Bibeln gör det 
klart att detta bedrägeri endast kan äga rum i kyrkan och vi kan nu 
förstå hur det gick till och vilket stor fara som låg däri.  

Enligt Apostlagärningarna 20 började den här processen för länge 
sedan. Den kristna kyrkan infiltrerades, vilket ledde till ett avfall 
som kommer att nå sin kulmen just innan Jesus kommer tillbaka. 
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Jag är övertygad om att vi kan se den här utvecklingen i den kristna 
kyrkan idag.  

Problemet försvåras av att det finns så många idag, som säger att 
kyrkans stora problem står att finna i mellanöstern. Många säger: 
”De händelser vi väntar på, är att en ond människa skall sätta sig i 
templet i Jerusalem. Vi kan vänta till dess vi ser att templet blir 
återuppbyggt och då vet vi att vi kommit till den sista tiden”. På 
detta sätt har Satan lyckats vända bort våra blickar så att vi inte 
skall se vad som verkligen håller på att hända.  

DANIEL KAPITEL 9 

Detta bedrägeri är ju bara möjligt om vi inte studerar Bibeln i sin 
helhet, om vi lyssnar till människors åsikter i stället för Bibelns Ord. 
Många har kommit till denna felaktiga tolkning utan att själv se 
efter i Bibeln. Den felaktiga tolkningen har understötts av böcker 
och filmatisering av dessa böcker som nått miljoner människor. 
Man har ärvt sin tro från ett TV program, en film eller en bok.  

De tempel som verkligen räknas är templet i himmelen och Guds 
tempel på Jorden, den kristna kyrkan. Ändå hörde jag bara 
häromdagen en kristen man säga: Har du inte hört att man redan 
tillverkat föremålen för templet, ljusstaken, skådebrödsbordet, 
rökelsealtaret och att grunden redan är lagt? De ligger i 
startgroparna och är beredda att upprätta templet. Och när jag 
invänder att det står en moské på platsen för templet, säger han 
att man funnit en ny plats för templet. Dessa berättelser ändrar sig 
från dag till dag.  

Låt oss se på Daniel kapitel 9. Där står det i vers 25: Vet därför och 
förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas 
och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå 
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sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt 
byggas upp, trots tider av svårigheter.  

Vi vet att det blev verklighet. Templet blev uppbyggt. Ezra hänvisar 
till det påbud som gällde återuppbyggandet av Jerusalem. Detta 
påbud blev utfärdat av Artasasta år 457 f.Kr.. Därefter for Nehemia 
från Babylon till Jerusalem för att se till att murar, portar och 
vallgravar blev återställda. Så blev så småningom hela Jerusalem 
med templet återuppbyggt. Tidsangivelserna i Daniel 9 sträcker sig 
ända fram till Jesu dop och korsfästelse. Det står: Men efter de 
sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Det 
är den 70:e veckan i Daniels profetia. Det står vidare att Han 
(Jesus) skall stadfästa förbundet med de många under en vecka. 
Vad betyder det?  

När Jesus hade sin sista måltid med sina lärjungar dagen innan han 
korsfästes, tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna 
bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er” (Lukas 
22:20). Profetian stämmer precis. Det var Jesus som slöt ett nytt 
förbund med sina efterföljare. Han stadfäste förbundet under ”en 
vecka” = 7 dagar = 7 år. Jesus verkade under 3.5 år från sitt dop till 
sin korsfästelse. Men nådatiden för judarna som folk var ännu inte 
förbi. Det skulle gå ännu 3.5 år innan det judiska folket, företrädda 
av sin regering (Sanhedrin) för andra gången förnekade den Helige 
Andes röst, när Stefanus höll sitt tal för dem (Apostlagärningarna 
7). Stefanus gick igenom hela den religiösa historien från Moses till 
Jesu korsfästelse. Han citerade Moses: HERREN, din Gud, skall 
låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som 
är lik mig. Honom skall ni lyssna till (5Mos 18:15). Stefanus gjorde 
det tydligt att hans lojalitet stod till Gud och den judiska läran. 
Samtidigt visade han klart att den lag, till vilken judarna ställde sitt 
hopp om frälsning, inte förmått dem att avstå från idoldyrkan. Han 
knöt samman Jesus med den judiska historien. Han berättade om 
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det tempel som Salomo byggde och hänvisade till både vad 
Salomo och Jesaja hade sagt beträffande templet: Så säger 
HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett 
hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila (Jes 66:1)? 
När Stefanus kommit så långt i sin redogörelse uppstod ett tumult 
bland folket. När han sedan knöt samman Jesus med profetiorna 
och sa som han gjorde om templet, spelade översteprästen 
skräckslagen och rev sönder sina kläder. När Jesus stod inför 
samma överstepräst 3.5 år tidigare, hade Kaifas också rivit sina 
kläder. I boken Vändpunkten skriver E.G. White om den 
händelsen.  

Översteprästen river sönder sina kläder 

En överstepräst fick inte riva sönder sina kläder. Enligt den livitiska 
lagen var detta förbjudet under dödsstraff. Inte under några 
omständigheter och inte av något skäl fick prästen riva sönder sin 
ämbetsdräkt. Det var sed bland judarna att riva sönder sina kläder 
vid vänners död, men denna sed fick inte prästerna följa. Jesus 
hade gett Moses uttrycklig befallning om det "Ni skall inte ha ert 
hår oordnat eller riva sönder era kläder, för att ni inte skall dö och 
vrede drabba hela menigheten” (3Mose 10:6).   

Allt som prästen hade på sig skulle vara helt och utan fläck. Dessa 
vackra ämbetsdräkter var en symbol på den stora motbildens, Jesu 
Kristi väsens egenskaper. Ingenting annat än fullkomlighet i både 
klädedräkt och i hållning, i ord och i anda skulle kunna godtas inför 
Gud. Han är helig och den jordiska gudstjänsten måste vara en bild 
på hans helighet och fullkomlighet.  … 

… Då Kaifas rev sönder sina kläder, var hans handling betecknande 
för den inställning judafolket som nation efter en tid skulle inta 
inför Gud. Det folk som en gång var gynnat av Gud, var på väg att 
skilja sig från honom och höll snabbt på att bli ett folk som Gud 
skulle vägra att erkänna som sin egendom. Då Jesus på korset 
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ropade: ”Det är fullbordat” (Joh 19:30), och förlåten i templet revs 
i två stycken, förkunnade den helige väktaren att judafolket hade 
förkastat honom som var uppfyllelsen av alla deras förebilder, 
verkligheten bakom alla deras skuggbilder. Israel skildes från Gud. 
Med rätta kunde Kaifas då riva sönder sin ämbetsdräkt, som var 
symbolen på att han gav sig ut för att vara en representant för den 
store Översteprästen. Nu hade det ju inte längre någon betydelse 
för honom eller för folket. Med rätta kunde översteprästen riva 
sönder sina kläder av rädsla för sitt eget och för nationens öde. 

Jesus avskaffar offertjänsten 

Nu tillbaka till Daniels 70 veckor. I samma vers som det står att han 
skall stadfästa förbundet under en vecka, står det att han ”mitt i 
veckan skall avskaffa slaktoffer och matoffer”. Är det inte 
förunderligt hur precisa profetiorna i Bibeln är? I och med att Jesus 
dog på korset ersatte han det gamla offersystemet, som var en 
skugga av det som skulle komma (Kol 2:17). I vers 14 skriver Paulus: 
… Han har nämligen strukit ut den handskrift som med sina krav 
vittnade mot oss. Här säger Paulus att de förordningar som Gud gav 
Moses förlorade sin giltighet när Kristus offrade sig själv på korset.  
När Mose läst upp alla föreskrifterna för folket sa han till leviterna: 
"Tag denna lagbok och lägg den vid sidan av HERRENS, er Guds, 
förbundsark, och den skall ligga där som ett vittnesbörd mot dig.” 
Det är signifikant att alla förordningar som Mose fick, skrevs ned 
för hand på ett dokument ”en handskrift”, precis det ord som 
Paulus använder i Kolosserbrevet. Jag har markerat ”handskrift” 
och ”vittnade mot oss”, de begrepp som återfinns i 5Mose 31:26. 
De förordningar som Israel skulle hålla, var begränsade i tiden till 
dess Jesus kom. Som det står i profetian av Daniel: ”mitt i veckan 
skall han avskaffa slaktoffer och matoffer”. Dessa offertjänster 
hade förlorat sin betydelse nu, när typ mött anti typ. 
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Du kan se, att det är en fullkomligt ologisk tanke att en Antikrist 
skulle återinföra offersystemet igen. Det vore att ogiltigförklara 
hela Jesu gärning. Därtill hävdar de som förfäktar den iden, att det 
skall ske under de 7 sista åren av Jordens historia. Man rycker loss 
den sista veckan i Daniels profetia och förlägger den vid tidens 
ände. Ytterligare ett problem. De som lägger den sista veckan vid 
tidens ände, säger också att ”han” i meningen (Daniel 9:27) Han 
skall stadfästa förbundet med de många under en vecka och mitt i 
veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer, syftar på 
Antikrist och inte på Jesus.   

Läs noga från vers 25 i kapitel 9. Vers 25 talar tydligt om ”den 
Smorde Fursten” – en hänvisning till Messias, som betyder just 
smord. Jesus blev smord av den Helige Ande vid sitt dop, när han 
började sin 3.5-åriga gärning. Vers 26 fortsätter att tala om den 
Smorde. Så hur kommer Antikrist in i bilden i vers 27? Nej, ”han” 
syftar fortfarande på den Smorde Fursten i de två föregående 
verserna. De förbund som det talas om i Bibeln är mellan Gud och 
Hans folk. Det finns ingen hänvisning till något förbund mellan 
Antikrist och någon annan i Bibeln. Det är bara när man gör våld 
på texten och påstår att ”han” i vers 27 plötsligt skulle syfta till 
Antikrist som en sådan tolkning blir möjlig. Hur föreställer vi oss 
ett förbund med Antikrist?  

Nej, logiskt sett kan det bara vara Jesus som avses, som den som 
skall avskaffa slakt- och matoffer. Det står ju att Han skall 
”bekräfta” förbundet. Det måste alltså vara ett förbund som 
redan fanns. Gud har alltid hållit sin del av de förbund Han slutit. 
Det var folket som inte hållit sig till det de lovat. Jesus bekräftar 
Guds förbund och bygger det på en bättre förutsättning än det 
gamla förbundet. I både det Gamla och Nya Förbundet är det Guds 
lag som står i centrum. I det Gamla Förbundet skrev Gud lagen på 
stentavlor. I det Nya Förbundet lovar han att skriva den i våra 
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hjärtan (Jeremia 31-34). Paulus hänvisar till det i Hebreerbrevet 
8:6 där han säger: Men nu har Kristus ett högre prästämbete, 
liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är 
stadfäst med bättre löften. Sedan citerar han Jeremia i verserna 
som följer. I nästa kapitel (kapitel 9) går Paulus igenom 
skillnaderna mellan det gamla och det nya förbundet och visar 
tydligt att offertjänsten fick sitt slut i och med Kristi offerdöd. Jesus 
bekräftar det nya förbundet i nattvarden med sina lärjungar:  
"Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för 
er”. (Lukas 22:20, se även Matteus 26:28 och Markus 14:24).  

Hur kan man tolka Bibeln så, att templet, som blev ödelagt av 
romarna år 70, ska bli uppbyggt igen? I Daniel 9:26 står det: Intill 
änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Det låter inte 
för mig som att templet skall byggas upp. Änden tror jag avser 
tidens ände. Jerusalem kännetecknas verkligen av oroligheter. Det 
sägs att gatunivån i Jerusalem ligger ca 3 meter över den gatunivå 
som rådde när Jesus gick där. Anledningen är att byggnaderna har 
raserats i krig och oroligheter allt sedan Jesu tid och nya byggnader 
har byggts ovanpå de gamla. Vi kan se att på den punkten stämmer 
profetian också. 

Jesus hänvisade till Jerusalems förstöring i Matteus 23:37 till 24:2. 
Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem 
som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, 
så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville 
inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Tidigare hade Jesus hänvisat 
till templet som ”min Faders Hus” (Joh 2:16), men nu är det ”ert 
hus”. Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: 
Välsignad är han som kommer i Herrens namn." När Jesus 
lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och 
visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem: "Ni 
ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. 
Allt skall brytas ner." 
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Det är precis vad som hände. Det låter ju otroligt att man skulle 
bemöda sig om att flytta på de jättetunga stenar som templet var 
byggt av, men historien berättar att allt guld som fanns i templet 
smälte i den eld som anlades och guldet rann ned mellan stenarna. 
I sin iver att finna guld har man inte lämnat en sten orörd. 

JUDARNA FÖRKUNNADE SIN EGEN DOM 

Om man går igenom det Nya Testamentet finner man att åter och 
åter igen använder Jesus liknelser i stil med den om vingården som 
arrenderades ut (Matteus 21:33, Markus 12:1, Lukas 20:9). I 
liknelsen kan vi känna igen Gud som husbonden som äger 
vingården och han har satt Israel att sköta vingården. När 
husbonden sedan skickar sina tjänare för att hämta frukten, får de 
i stället för druvor ta emot hugg och slag. Till sist sänder 
husbonden sin son och menar att de skall väl ändå respektera 
honom. Men vi kan läsa vad som händer: Men när 
vingårdsarbetarna fick se sonen, sade de till varandra: Här har vi 
arvtagaren! Kom, låt oss döda honom, så får vi hans arv. Och de 
tog fast honom, förde ut honom ur vingården och dödade honom. 
Så ställer Jesus frågan: ”När nu vingårdens herre kommer, vad 
skall han då göra med dessa vingårdsarbetare?” Och se vad de 
svarar honom: "Onda som de är, skall han låta dem få en ond död, 
och han skall arrendera ut vingården till andra vingårdsarbetare, 
som ger honom avkastningen i rätt tid."  Jesus sade till dem: "Har 
ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna 
förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, 
och underbar är den i våra ögon? Därför säger jag er att Guds rike 
skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. (Matteus 
21:38-43).  

Ser du att de dömer sig själva i det svar det ger Jesus?  
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Om vi förväntar oss att något skall hända i ett fysiskt tempel, så 
har det inget att göra med vårt andliga tillstånd. Om vi stirrar på 
Israel, något som inte direkt påverkar oss som kristna, lämnar vi 
våra hjärtan utanför det arbete, den förändring, som Gud vill 
åstadkomma just i våra hjärtan. Han vill skriva sin lag där, så att 
han kan se Jesu karaktär i oss.  

Det Gud ville med Israel före Kristus, var att det skulle vara ett 
fyrtorn i världen. Men eftersom judarna förkastade sitt uppdrag, 
måste Gud ge det till någon som skulle ge honom den frukt han 
önskade. Jude eller Grek, det spelar ingen roll, så länge som Guds 
ljus skulle synas i deras liv, så att Guds kärlek och frälsningen i 
Jesus blev uppenbara.  

Det är vad Gud söker än idag. Alla är kallade att bli hans ljusbärare. 
Dessa ljusbärare är Guds levande tempel på Jorden idag.  
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