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1.  Inledning 

1.1. Bakgrund 

”Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike 

komma med makt.” (Mark 9:1) 

 

Så uttrycker sig Jesus i Markusevangeliet (bearbetade paralleller till detta uttalande återfinns i 

Lukasevangeliet 9:27 och Matteusevangeliet 16:28). Jesusordet är ett tydligt exempel på den 

starka förväntan på Guds rikes snara ankomst som präglade de första kristna, eller 

kristustroende. Om vi läser Nya testamentet finner vi belägg på detta i och med att eskatologi 

är ett återkommande tema. Paulusbreven är exempelvis starkt präglade av en apokalyptisk 

eskatologi, helst Första Thessalonikerbrevet (se t.ex. 4:16-17) och Romarbrevet 13:11-12.  

Inom judendomen fanns flera möjliga scenarion för hur den sista tiden skulle komma att 

gå till.
1
 Ett av dessa innebar att Messias skulle komma och hedningarna skulle börja omvända 

sig. Kanske är detta en anledning till Paulus teologi, speciellt då kring hedningarna
2
. Han hade 

vad man kan kalla en stark förväntan på Jesu återkomst och, i och med den, den sista tiden, 

vilket återspeglas tydligt i exempelvis Första Thessalonikerbrevet.  

Allt eftersom tiden gick och apostlarna dog blev det tydligt att den parousiförväntan, 

alltså förväntan att Jesus skulle komma tillbaka snart, som kännetecknade de första kristna 

inte skulle gå i uppfyllelse. De religiösa auktoriteterna inom kristendomen var då tvungna att 

komma med en förklaring till fördröjningen.
3
 Exempel på detta återfinner vi i en del av de 

senare breven i Nya testamentet.  

Jag tycker att detta är intressant att skriva om eftersom den tidiga kristna rörelsen till 

stor den verkar ha grundats på förväntan på att Jesus skulle komma tillbaka snart. En 

uppskjuten parousi bör därför ha resulterat i att det blev nödvändigt för de religiösa ledarna att 

förklara fördröjningen av sluttiden. I och med detta borde de ha behövt komma fram till nya 

                                                 
1
 George W.E. Nickelsburg “Eschatology (Early Jewish)”, Anchor Bible Dictionary (Herion, Gary A., Astrid B. 

Beck, och David Noel Freedman) New York: Doubleday, 1992.  2:579-594, här särskilt 588, 589 och 592; 

Grabbe, Lester L. An introduction to Second Temple Judaism : History and Religion of the Jews in the Time of 

Nehemiah, the Maccabees, Hillel, and Jesus (London : T & T Clark, 2010). s. 87-108, här särskilt 103; Håkan 

Ulfgard,  ”Eskatologi i Dödahavsrullarna”, i  Dödahavsrullarna : Innehåll, Bakgrund och Betydelse. (red. Cecilia 

Wassén; Stockholm: Atlantis, 2011) s. 303-317 
2
 David E. Aune, ”Eschatology (Early Christian)”, Anchor Bible Dictionary (Herion, Gary A., Astrid B. Beck, 

och David Noel Freedman) New York: Doubleday, 1992. 2:594-607, här 602; Morna D. Hooker, Paul : a 

Beginner’s Guide. (Oneworld beginners’ guides) Oxford: Oneworld, 2008. 69. 
3
 Jörg Frey, ”New Testament Eschatology- an Introduction: Classical Issues”, Eschatology of the New Testament 

and Some Related Issues (red. Jan G. van der Watt, Tübingen: Mohr Siebeck, 2011), 3-32, här 19-20 och 25-26 
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teorier kring eskatologi.  Jag menar att vi bör kunna följa någon slags utveckling av de första 

kristnas eskatologi i breven och därför skriver jag den här uppsatsen.
4
 

1.2.  Syfte och avgränsningar 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur den tidiga kyrkan hanterade att löftet om Jesu 

snara återkomst inte gick i uppfyllelse som förväntat. 

Eftersom den här studien är en c-uppsats och jag inte har mycket plats kan jag inte 

utreda hela Nya testamentets eskatologiutveckling och hur forskare sett på den genom tiderna. 

Jag kommer därför att göra nedslag i två pseudepigrafiska
5
 texter som har tydlig koppling till 

den starka parousiförväntan som återfinns i de oomtvistat äkta Paulusbreven. Den första 

texten jag valt att arbeta med är Andra Thessalonikerbrevet, vilken jag, som sagt, kommer att 

läsa som en pseudepigraf. Det har dels en tydlig beroendeställning till Första 

Thessalonikerbrevet och den bearbetar problemet som huvudfråga (särskilt djupt i perikopen 

som jag fördjupar mig i, Andra Thessalonikerbrevet 2:1-12).  

Vidare kommer jag att göra ett nedslag i Andra Petrusbrevet, vilket jag läser som en 

pseudepigraf, vilket påbjuds av majoriteten av forskarvärlden. Andra Petrusbrevet hanterar 

temat, synnerligen väl i 3:1-13, och det kan kopplas till en paulinsk tradition. Dessutom talar 

båda texterna om sluttiden och Jesu återkomst som Herrens dag.   

Jag menar inte att det finns någon direkt relation mellan de båda breven som jag avser 

jämföra. Det som förenar dem är att huvudproblemet i respektive text är detsamma 

(parousifördröjningen) samt att de möjligen kan vara samtida. Under ”Grundläggande 

antaganden” nedan kommer jag kort att hantera problematiken kring författarskap och 

datering. Jag formulerar där ingen egen hypotes angående dessa utan visar vilka teorier jag 

väljer att ansluta mig till. 

  

                                                 
4
 För översikt om eskatologi inom den tidiga kyrkan se: Aune, ”Eschatology (Early Christian)”, 2:594-607; 

Heikki Räisänen,. The Rise of Christian Beliefs : the Thought World of Early Christians. (Philadelphia, Pa.: 

Fortress , 2010), 79-113 
5
 Pseudepigrafer är brev och texter som är skrivna under en annans namn. Ofta gjordes detta för att åberopa en 

auktoritet och på så sätt ge texten en starkare trovärdighet. Det tros vara vanligare i GT än i NT eftersom de 

första kristna lade stor vikt vid att texterna verkligen gick tillbaka till de första apostlarna. Den kristna ortodoxin 

tog avstånd från företeelsen (varför diskussionerna kring om Andra Petrusbrevet skulle ingå i kanon gick heta). 

Trots detta kom de inte ifrån att det förekom. (se Fornberg, 15-19; Hillyer 9-16; ABD, 5:540; NBD, 1063.) 
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1.3.  Frågeställningar och metod 

Mina frågeställningar för studien är:  

 Hur påverkades de första kristnas syn på eskatologi av att parousiförväntan inte 

uppfylldes?  

 Hur hanterade de religiösa auktoriteterna problemet?  

o Hur kommer det till uttryck i Andra Thessalonikerbrevet 2:1-12 och Andra 

Petrusbrevet 3:1-13? 

I jämförelsen kommer jag att göra en argumentationsanalys av varje text. Genom att 

urskilja och analysera argumenten som varje text använder hoppas jag kunna tydliggöra vilka 

lösningar författarna finner på problemet och de eskatologiska förväntningar som vi möter i 

de avsedda breven.  

För att göra detta är det grundläggande att göra mig en bild av vilka argument de 

använder sig av för att dels förklara fenomenet, men även för att förstå hur de får läsarnas 

förtroende. Detta kommer jag att göra separat för varje text genom att först ge en litterär 

kontext kring perikoperna. Sedan delar jag upp själva perikopen och förklarar dess struktur 

för att slutligen göra en djupanalys av argumenten som framgår. Vilka slags argument 

använder sig författarna av?  

Jag kommer sedan att göra en jämförelse mellan texterna. Där kommer jag till att börja 

med att dels använda mig av retorisk kritik. Detta för att se retoriska mönster överlag mellan 

de båda texterna. Efter detta vill jag göra en jämförande analys av argumenten för att se 

samband och olikheter mellan texternas argumentation. 

1.4.  Grundläggande antaganden 

1.4.1. Andra Thessalonikerbrevet 

Det finns en tydlig problematik kring författarskap och datering i diskussionen om Andra 

Thessalonikerbrevet. Vissa exegeter, till exempel Morris och Fee, anser att Paulus är den 

verkliga författaren. Ett argument som ofta används för att Paulus är författaren verkar vara en 

fråga: vilket motiv skulle en förfalskare ha för att skriva ett brev under Paulus namn som är så 

likt hans andra brev?
6
  

                                                 
6
 Gordon D Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians (The New International Commentary on the 

New Testament; Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Pub. Co., 2009) 237-240; Leon Morris, The 

Epistles of Paul to the Thessalonians : an Introduction and Commentary (The Tyndale New Testament 

commentaries. Leicester: Inter-Varsity Press, 1984) 26-30. 
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Andra forskare, däribland Richard och Esler, argumenterar för att andra 

Thessalonikerbrevet är skrivet under pseudonym. De menar att det är det enda troliga 

alternativet om brevet är skrivet efter första Thessalonikerbrevet. Breven skiljer sig i sin 

teologi, speciellt den kring eskatologi. Dessutom skiljer sig språkbruket i Andra 

Thessalonikerbrevet från det i Första Thessalonikerbrevet. Det skulle kunna vara någon i den 

Paulinska rörelsen som valde ett tidigt brev som förebild för sitt författande.
7
  

Dateringsfrågan är också komplicerad. Kommentarerna daterar brevet någon gång 

mellan 51 och 100 v.t.
8
 Jag anser att det finns goda grunder att anta att brevet är en 

pseudepigraf. Därför kommer jag att läsa det som en sådan i den här studien och att anta att 

det är skrivet någon gång efter Paulus död. Jag kommer således, med majoriteten av dem som 

läser brevet som en pseudepigraf, att anta att brevet kan dateras kring 100 v.t.
9
 Oberoende av 

om dessa antaganden är sanna eller ej, så bearbetar brevet temat som är relevant för studien.  

1.4.2.  Andra Petrusbrevet 

Majoriteten av exegeterna inom forskarvärlden anser att Andra Petrusbrevet bör läsas som en 

pseudepigraf. Argumenten för detta innefattar dels att det finns ett tydligt beroendeförhållande 

till Judasbrevet, särskilt i kapitel 2, därför kan brevet inte vara tidigare än Judasbrevet (som 

dateras till ca 80 v.t.
10

). Dessutom innehåller texten en del hellenistiska drag. Vidare lyfter 

författaren en teologi som tyder på att brevet är långt senare än Petrus död (ca 60 v.t.). Ett 

exempel på detta är hur han kallar Jesus för ”vår Gud och frälsare”, en formulering som är 

sällsynt i NT och vars like endast kan återfinnas i senare texter som t.ex. Johannesevangeliet. 

Brevet dateras därför lämpligast mellan 100-125 v.t.
11

  

                                                 
7
 Philip F. Esler, “2 Thessaslonians”, Oxford Bible Commentary. (red. Barton, John, och John. Muddiman. 

Oxford, GBR: Oxford University Press, 2001. ; Edgar M. Krentz “Thessalonians, First and Second epistle of 

the” Anchor Bible Dictionary (Herion, Gary A., Astrid B. Beck, och David Noel Freedman) New York: 

Doubleday, 1992. 6:-515-523 ,här 519http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10269141) 

1213-1220, här 1213-1214; Charles Homer Gibin, S.J, “53: The Second Letter to the Thessalonians”, The New 

Jerome Biblical Commentary. (Student ed. London: Chapman; 1996 [1989]) 871-875 ,här 871-872; Edgar M. 

Krentz “Thessalonians, First and Second Epistle of the”, Anchor Bibe Dictionary, 519-522; Earl J. Richard, First 

and Second Thessalonians (Sacra Pagina. Collegeville, Minn.: Michael Glazier, 2007.) 10-20. 
8
 Giblin, “The Second Letter to the Thessalonians”, 871. 

9
 Esler, “2 Thessaslonians”, 1214; Krentz “Thessalonians, First and Second Epistle of the”, 522. 

10
 René Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet. (Kommentar till Nya testamentet, 18) 

Stockholm: EFS-förl., 2001. 160 
11

 För djupare insyn i diskussionen se John H. Elliot “Peter, Second Epistle of” Anchor Bible Dictionary (Herion, 

Gary A., Astrid B. Beck, och David Noel Freedman) New York: Doubleday, 1992. 5:282-541, här 283; Tord 

Fornberg, An Early Church in a Pluralistic Society : a Study of 2 Peter. Coniectanea biblica. (New Testament 

series, 0069-8946 ; 9. Lund: LiberLäromedel/Gleerup, 1977) 15-19; Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och 

Andra Petrusbrevet. 159-160. 
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Det finns forskare med avvikande åsikt, exempelvis Hillyer, vars kommenrar jag 

använder mig av.  Han anser att det är Petrus som är författaren och att det därför bör dateras 

innan 100 v.t. eftersom Petrus måste ha varit vid liv.
12

 

Jag tycker att det finns tillräckliga grunder för att läsa Andra Petrusbrevet som ett 

pseudepigrafiskt brev. Jag kommer även att anta att det är skrivet efter 100 v.t. 

1.5. Tidigare forskning 

Det finns knappast någon självklar forskningskontext till just min frågeställning. Det är inte 

många forskare som har lagt fokus på att jämföra argumentationen kring eskatologi i Andra 

Petrusbrevet och Andra Thessalonikerbrevet. Mycket av den sekundärlitteratur, särskilt då 

artiklar, som finns att hitta inom just detta ämne är från mitten av 1900-talet, vilket jag 

upplever som inaktuell forskning. Jag har försökt att använda mig av forskning som är 

publicerad mellan 1990 och idag. De böcker som jag hittat och kommer att använda mig av 

går, i de flesta fall, under detta kriterium. 

I materialsökningen har jag letat dels efter översiktsmaterial över eskatologins 

utveckling inom tidig kristendom och även lite inom judendom. Det har resulterat i ett par 

översiktsverk som dock kan anses grundläggande. Trots det har jag valt att använda mig lite 

av t.ex. Räisänens översiktsverk ”Rise of Christian Beliefs” för att få en bakgrund och, just, 

en översikt. I detta har även Aunes artikel om tidig kristen eskatologi (”Eschatology- Early 

Christian) i ABD har varit till hjälp i detta avseende.  

Vidare har jag sökt litteratur kring argumentationen i Andra Thessalonikerbrevet och 

Andra Petrusbrevet. Inom det ämnet finns det i huvudsak kommentarer (se t.ex. de jag nämner 

ovan under ”Grundläggande antaganden”) och en del artiklar. Kommentarerna diskuterar 

djupgående breven i sin helhet och fokuserar inte i någon större utsträckning på just 

argumentationen i de perikoper som jag avsett att använda för denna studie.  

I artiklarna å andra sidan fungerar perikoperna ofta som exempel i ett större 

resonemang. Dock har jag funnit en del artiklar som närmar sig mitt ämne, exempelvis 

Mayhues ”The Bible Watchword: The Day of the Lord” som har ett resonemang om både 

Andra Thessalonikerbrevet och Andra Petrusbrevet.  

Underlaget i den sekundära litteraturen har alltså i stort visat sig vara antingen för ytlig 

eller för djupgående. Det medför att jag får dra en del slutsatser själv utifrån mina tolkningar 

av litteraturen.  

                                                 
12

 Norman Hillyer, 1 and 2 Peter, Jude. (New International Biblical commentary 16. Peabody, Mass.: 

Hendrickson, 1992) 9-16.  
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Många av artiklarna som jag funnit användbara är publicerade i forum som kan anses 

vara konfessionella (se t.ex. Heides artikel som är hämtad ur ”Journal of the Evangelical 

Theological Society”). En annan problematisk aspekt är att somliga av artiklarna inte klart 

uttalar sig om sitt förhållningssätt till författarfrågan. I artiklar där skribenten uttalar sig om 

”Petrus” som författare är det till exempel svårt att veta om denne menar att det faktiskt är 

aposteln som skrivit brevet eller om det bara är enklare att kalla författaren Petrus. 

Under arbetet försöker jag hålla ett mycket kritiskt förhållningssett till dessa och söka 

konfirmation på informationen i exempelvis böcker som har starkare trovärdighet. Jag har i 

huvudsak valt att använda de argument och information kring texterna som är oberoende av 

artikel- eller kommentarförfattarens åsikt kring t.ex. författarskap och datering.  

2.  Analys 

2.1. 2 Thessalonikerbrevet 2:1-12  

2.1.1. Litterär kontext 

Andra Thessalonikerbrevet har jag delat in på följande sätt: 
 

 1:1-2 Klassisk brevinledning 

 1:3-12 Tacksägelse för församlingen och förföljarnas straff 

 2:1-12 Tillrättavisande angående parousian 

 2:13-3:5 Böner för mottagare och avsändare 

 3:1-15 Etiska riktlinjer 

 3:16-18 Avslutning
13

 

 

Författaren inleder med en klassisk brevinledning med mottagarna i nominativ och 

avsändarna i dativ samt en fridshälsning. Detta återkommer i många av Paulus brev. 

Brevet fortsätter sedan med en utvecklad tacksägelse över mottagarna (1:3-4), även 

detta ett vanligt inslag i de Paulinska breven.
14

 Författaren tackar Gud för församlingen som 

är trogna Gud och uthålliga i tron trots förföljelse, vilket är förebildligt för andra kristna 

församlingar.   

                                                 
13

 Inspiration till uppställningen från: Esler, “2 Thessaslonians”, 1214; Fee, The First and Second Letters to the 

Thessalonians, 243-343; Gibin, “The Second Letter to the Thessalonians”, 872; Krentz “Thessalonians, First and 

Second epistle of the”,518. 
14

 Esler, “2 Thessaslonians”, 1215. 
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I vers 4 övergår tacksägelsen sedan till en förbannelse över dem som förföljer 

adressaterna (1:4-5) som, i sin tur, mynnar ut i ett eskatologiskt resonemang kring hur 

församlingen kommer att belönas på Herrens dag (1:6-10).  Författarna hänvisar här till Guds 

rättvisa natur. Han beskriver för läsarna hur plågoandarna ska straffas medan de själva 

äntligen får vila efter att ha blivit förföljda under en lång tid. Framställningen av den sista 

tiden innehåller många delar som återfinns i traditionella beskrivningar av den sista tiden 

inom judendomen, men även hos kristendomen: änglar, eld och dualism (de som inte erkänner 

evangeliet kontra de heliga).
15

  

Den första delen avslutas (i 1:11-12) med att återknyta till tacksägelsen som den 

inleddes med. Det är formulerat som en bön om att Gud ska ge Thessalonikerna styrka att 

fortsätta sin utveckling och vara goda förebilder i Jesus.  

Kapitel 2:1-12 bygger vidare på den eskatologiska tanken, som agerar på något inom 

paulinska kretsar, men med ett annat fokus: parousian och händelserna som ska leda fram till 

den. Resonemanget kring detta följer nedan.  

Efter att ha tillrättavisat mottagarna i fråga om Jesu återkomst ber ”Paulus” ännu en 

gång och tackar för församlingens trofasthet samt ber för deras uthållighet (2:13-17). Denna 

gång följs det dock av en uppmaning om att även de ska be för avsändarna (3:1-5).  

Efter detta går författaren in på etiska frågor (3:6-15). Han varnar läsarna för att 

förslappas och framställer sig själv (som Paulus) och hans lärjungar som förebilder i detta 

avseende. Det verkar exempelvis som att vissa har slutat jobba för sitt uppehälle, kanske 

eftersom förväntan på den sista dagen var så stark att det inte längre spelade någon roll.
16

  

Om vi tittar tillbaka till kapitel 1 så är det just det budskapet som författaren började 

bygga upp till där. Han var noga med att säga att de som varit goda kristna till slutet och hållit 

ut genom alla prövningar är de som ska räddas. I detta avsnitt får mottagarna veta vad det 

innebär att vara uthållig. Dock understryker författaren att kärleken fortfarande är viktigast i 

församlingen. De som tar snedsteg från vägen ska fortfarande behandlas som bröder trots 

förmaningar.  

Författaren avrundar sedan sitt brev med en hälsning och att önska dem Guds frid (3:16-

18).  I denna hälsning försäkrar författaren än en gång att han är Paulus.  

  

                                                 
15

 Aune, ”Eschatology (Early Christian)”, Anchor Bible Dictionary , 598; Gibin, “53: The Second Letter to the 

Thessalonians”, 873; Dan 7:13; Upp. 
16

 Matera, New Testament Theology : Exploring Diversity and Unity, 113-114.  



10 

 

2.1.2. Struktur 

Jag har delat upp perikopen i fyra delar som matchar varandra tematiskt:  

 

 2:1-2  Problemet presenteras 

 2:3-4  Argument mot att Herrens dag är här 

 2:5-7  Vad som fördröjer Herrens dag 

 2:8-12  Vad som kommer ske på Herrens dag 

 

Perikopen inleds med en introduktion till ämnet. Läsarna får veta vad som föranlett denna del 

av brevet, nämligen att det finns de som skickat brev till dem innan, som har misstolkats. Det 

är oklart vilka det är, kanske kan det till och med syfta till brev från Paulus själv som 

misstolkats (förslagsvis Första Thessalonikerbrevet) vilket kan förklara fördjupningen i 

eskatologin i detta brev.
17

  

”Paulus” fortsätter med att berätta för läsarna vad som måste ske innan Herrens dag 

börjar. Det gör han i en beskrivning som påminner en hel del om Jesus beskrivning av den 

sista tiden som vi återfinner i alla synoptikerna (Markus 13, Matteus 24 och Lukas 21).
18

 I 

huvudsak handlar det om två kriterier som måste uppfyllas:  

För det första måste ἡ ἀποστασίας (apostasian, d.v.s. upproret/avfallet) inträffa. Det 

råder lite delade meningar om vad det kan innebära, allt från lagligt och moraliskt förfall till 

någon form av naturligt förfall. Mycket talar dock för att det skulle vara judarna och 

eventuellt kristustroende som gör uppror mot Gud, vilket ofta återfinns i judisk eskatologisk 

tradition.
19

 

Det andra som ska ske är att ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας (den Laglöse, i singular) ska 

komma. Detta skiljer sig från vad Jesus säger i sitt eskatologiska, där han talar om falska 

profeter och lärare i plural. I Andra Thessalonikerbrevet verkar det istället handla om en 

person som är anti-parousian, en slags antikrist. Denne kommer att vanhelga templet genom 

att ta sin plats där och tillskriva sig själv gudomlig makt. Alla handlingar som han utför 

kommer att skvallra om hans falskhet.
20

 

                                                 
17

 Charles A. Wanamaker, The Epistles to the Thessalonians : a Commentary on the Greek Text. (The New 

International Greek Testament Commentary. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans; 1990), 239-240. 
18

 Blaising, Craig A. ”The Day of the Lord and the Rapture”. Bibliotheca sacra 169, num 675 (2012): 259-270, 

här 260-262; Esler, “2 Thessaslonians”, 1216. 
19

 Esler, “2 Thessaslonians”, 1216; Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians, 280-281; Morris, The 

Epistles of Paul to the Thessalonians : an Introduction and Commentary, 127. 
20

 Esler, “2 Thessaslonians”, 1217; Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians, 281-282; Morris, The 

Epistles of Paul to the Thessalonians : an Introduction and Commentary, 128; Wanamaker, The Epistles to the 

Thessalonians : a Commentary on the Greek Text, 245. 
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Författaren uttrycker sig på ett sådant sätt att det blir klart att inget av dessa kriterier har 

uppfyllts. Därför kan den sista tiden inte vara inne ännu.
21

 

I den tredje delen av perikopen (2:5-7) påminner författaren sina adressater om att de 

har kunskap om vad som håller tillbaka Herrens dag. I detta avsnitt stöter vi, som moderna 

läsare, på problem. Vi vet inte vad Paulus har sagt om detta till Tessalonikerna. Esler 

reflekterar över om det eventuellt kan vara en hänvisning till Första Thessalonikerbrevet 3:4, 

där Paulus påminner om sin förutsägelse angående läsarnas lidande.
22

 Problemet med detta är 

att där inte nämns något om varken den Laglöse eller upproret.
23

 

 I verserna 6-7 talar författaren om κατέχον (den som hindrar). Läsarna vet vad eller 

vem det är, så ingen vidare förklaring ges på vad/vem som avses. En enkel förklaring skulle 

vara om detta är romarna och kejsaren är κατέχον. Fee menar att det inte är troligt eftersom 

författaren inte tidigare visat något intresse för politiska förhållanden.
24

 Wanamaker däremot 

argumenterar det motsatta, att det faktiskt är troligast att det är kejsaren som åsyftas. Han talar 

för Paulus som den verkliga författaren och drar information från tidigare brev avseende hans 

teologi och resonemang och anser att Paulus var väldigt kritisk mot Rom och politik under sin 

livstid.
25

 Morris håller i sin tur med Fee, men hans anledning handlar om tidsperspektiv. Han 

påpekar att Rom för länge sedan lämnat området då brevet skrevs och att det därför är otroligt 

att det skulle handla om deras styre.
26

  

Det skulle i annat fall kunna handla om Gud själv. Det som hindrar är i så fall Guds 

frälsningsplan. Det är dock svårt att förklara hur denne ska ”röjas ur vägen” (v. 7). Det kan 

även handla om någon slags änglavarelse, som ju ofta återfinns i eskatologiska 

framställningar.  

För oss som läser texten idag är och förblir det ett ämne för spekulation och 

mysterium.
27

 Esler menar att det kanske är just detta som är meningen. Han föreslår i sin 

kommentar att det inte är helt självklart att Paulus själv visste vem eller vad det var och att 

han avsiktligen lade just detta i mystik. Kanske hade han själv ingen bra förklaring till varför 

parousian dröjde.
28

 

                                                 
21

 Ibid (not 19 och 20). 
22

 Esler, “2 Thessaslonians”, 1217. 
23

 Ibid., Wanamaker, The Epistles to the Thessalonians : a Commentary on the Greek Text. 249;  
24

 Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians, 288. 
25

 Wanamaker, The Epistles to the Thessalonians : a Commentary on the Greek Text, 250. 
26

 Morris, The Epistles of Paul to the Thessalonians : an Introduction and Commentary, 130. 
27

 Wanamaker, The Epistles to the Thessalonians : a Commentary on the Greek Text, 250-252, Morris, The 

Epistles of Paul to the Thessalonians : an Introduction and Commentary, 131. 
28

 Esler, “2 Thessaslonians”, 1217; Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians, 288;. 
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Vers 7 inleds med ett γάρ, som förklarar hur läsarna ska förstå τὸ κατέχον ifrån 

föregående vers (”Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet… tills …han som 

hindrar röjs ur vägen”). Vers 7 förklarar alltså den första delen av vers 6.
29

  

I den sista delen (vers 8-12) får läsarna en genomgång av vad som konkret kommer att 

ske på Herrens dag. Denna del fungerar som en förklaring till vad författaren menar med del 

två av vers 6 (”så att han inte kan träda fram förrän hans stund är kommen.”). Det blir tydligt 

då verserna 6 och 8 kopplas ihop språkligt. Vers 6 inleddes med καὶ νῦν (och nu, som 

antagligen har en temporal betydelse och kan kopplas till οἴδατε- vet ni). Vers 8 inleds i sin 

tur med καὶ τότε (och då), som syftar till, när ”den som hindrar” har röjts ur vägen och den 

laglöse släpps fri (v. 7-8).
30

  

Författaren har valt att inleda sin redogörelse för sluttiden (v. 8-12) med slutet, som för 

att försäkra läsarna om att det slutar gott trots allt det onda som den Laglöse ska orsaka. Han 

berättar att Jesus ska dräpa den Laglöse med ” τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ” (sin muns 

anda/andedräkten ur sin mun
31

). I Jesaja 11:4 återfinns vad som måste antas vara grunden för 

detta uttalande: ”… de ondas liv blåses ut av hans tal.”. Jesaja 11:1-5 var en viktig messiansk 

text, därför år det inte konstigt att ”Petrus” återknyter till den.
32

 

Verserna 9-10 förklarar vad den Laglöse kommer att göra på jorden. Den Laglöse 

uppenbaras som en slags pseudoparousia i kraft av Satan.
33

 Mysteriet som omgett honom 

fram till nu lyfts bort och han uppenbaras i sin fulla kraft.  

Intressant i vers 9 är att författaren väljer att använda δυνάμει för att beskriva den 

Laglöses kraft. Det är ett verb som betyder kraft i en mirakulös mening och återfinns ofta i 

Paulus brev i samband med σημεῖα och τέρατα, liksom också här. Ur detta kan det utläsas att 

det inte är omöjligt eller anmärkningsvärt att den Laglöse kan utföra underverk. Dock är de 

falska (ψεύδους) i fråga om ursprung och mål. Den Laglöse bedrar dem som går i fördärvet 

(v.10) och de förgörs eftersom de inte tog emot Guds kärlek och sanning.
34

  

                                                 
29

 Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians, 286-287; Wanamaker, The Epistles to the 

Thessalonians : a Commentary on the Greek Text, 254. 
30

 Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians, 287; Wanamaker, The Epistles to the Thessalonians : 

a Commentary on the Greek Text, 253. 
31

 Bibel 1917 samt 2000 
32

 Esler, “2 Thessaslonians”, 1217; Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians, 219-292; 

Wanamaker, The Epistles to the Thessalonians : a Commentary on the Greek Text, 258. 
33

 Detta fenomen återfinns även i Mark 13; Matt 24; Luk 21; Upp 13:14, 19:20. 
34

 Esler, “2 Thessaslonians”,1217; Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians, 292-295; Gibin, “53: 

The Second Letter to the Thessalonians”, 874; Morris, The Epistles of Paul to the Thessalonians : an 

Introduction and Commentary, 132.133; Wanamaker, The Epistles to the Thessalonians : a Commentary on the 

Greek Text, 259. 
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Efter detta fortsätter författaren (i 11 och 12) att beskriva vad som kommer att ske med 

dem som låter sig bedras av antiparousian. Något jag tycker är intressant här är att 

brevförfattaren gör det tydligt för läsarna att de som döms har valt det själva. De har inte 

”trott på sanningen utan har valt (εὐδοκήσαντες) orättfärdigheten.”. Kanske är detta ett tecken 

på en likanande problematik som vi möter i Andra Petrusbrevet i diskussionen om 

användningen av ”alla”.
35

 Kanske är detta ett sätt att förklara Gud som rättvis och full av nåd. 

Det är inte egentligen Gud som väljer vilka människor som ska gå under, de har själva valt 

domens väg.  

2.1.3. Argumentationsanalys 

Författaren till Andra Thessalonikerbrevet bygger sin argumentation i tre delar: 

Till att börja med dementerar han, i verserna 3 och 4, alla rykten om att Herrens dag 

redan skulle vara här. Argumenter består av en uppmaning (”Låt er inte luras”) som följs av 

en kausal bisats (”Ty först måste…”).
36

 Författaren beskriver sedan två händelser, apostasian 

och den Laglöses ankomst, som måste ske innan Jesus kommer tillbaka och den sista tiden 

börjar. Anledningen till att Herrens dag inte inletts ännu är alltså att ingen av dessa ägt rum 

ännu. Ondskan måste nå en viss nivå innan Gud ingriper.
37

  

I vers 4 kan författaren mena att läsarna ska associera till fiender som omnämns i GT. 

Det finns paralleller i beskrivningen av den Laglöse till Daniel 11:36-45, en kung som ska 

”göra som han behagar” och ”upphöja sig själv och göra sig större än alla gudar” och 

Hesekiel 28:2, där Tyros furste har utnämnt sig själv till en Gud.
38

 Författaren spelar alltså på 

igenkänningsfaktor och tradition. Läsarna påminns om vad som har förutsagts av profeterna 

långt innan. Detta i likhet med många nytestamentliga författare innan som nämnt ovan (se 

not 42).  

Den andra delen av argumentationen (verserna 5-7) inleder författaren med att påminna 

adressaterna om vad som ska ha sagts innan. Som jag nämnde ovan förutsätter en full 

förståelse för denna del att läsaren har en viss förförståelse. Konsekvensen av formuleringen 

blir att de som har förkunskapen blir priviligierade. Författaren visar Thessalonikerna att de 

har ett särskilt band, de är speciella för de vet vad som ska ske. De har kunskap om vad som 

håller tillbaka den Laglöse och de vet att den inte har släppt honom fri ännu. I och med detta 

                                                 
35

 Se 2.2.3 
36

 Blomqvist, Jerker & Jastrup, Poul Ole. Grekisk Grammatik: Græsk Grammatik. (København: Akademisk Forl. 

2009) 248-251. 
37

 Gibin, “53: The Second Letter to the Thessalonians”, 873. 
38

 Fee, The First and Second Letters to the Thessalonians, 283; Bibel 2000 
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bygger författaren en slags förtrolighet mellan sig och adressaterna, de har ett speciellt band. 

Samtidigt hävdar han en självklar auktoritet gentemot dem. De delar en hemlighet med 

honom, som de fått del av genom hans lära.  

Tills sist (vers 10-12) beskriver ”Paulus” utförligt vilka som ska förgöras på Herrens 

dag och varför. Här får läsarna en försäkran om att de kan vara lugna. De har inget att frukta 

om de har tagit emot Guds kärlek och sanning. Denna del kan ses som en förlängning av 1:3-

12, där ”Paulus har gjort en längre utläggning om straffet över dem som förnekar Jesus.  

Argumenten som lyfts i perikopen kretsar mycket kring att lugna läsarna. Dels får de 

veta att de Herrens dag inte är där ännu och att de ju vet varför. Dels försäkras de om att de 

inte har något att frukta när den väl kommer.  

2.2. 2 Petrusbrevet 3:1-13 

2.2.1. Litterär kontext 

Andra Petrusbrevet kan delas upp på följande sätt: 
 

 1:1-2  Traditionell brevinledning 

 1:3-15 Petrus testamente  

  1:3-11 Maningar till ett kristet liv 

  1:12-15 Påminnelse om att han alltid kommer att vara med dem 

 1:16-21 Stärkande av författarens legitimitet 

 2:1-22  Fördömmande av falska lärare  

 3:1-13 Parousians dröjsmål 

 3:14-18  Sammanfattning av uppmaningar och doxologi
39

  

 

Den första delen av brevet är formulerat som ett traditionellt testamente, där författare i sina 

sista dagar ger etiska föreskrifter och uttalar en profetia.
40

 Han inleder således med att tala om 

vilka etiska konsekvenser kristendomen får i livet. Det gör han främst med inspiration från 

judisk religiositet, t.ex. genom syftningar till församlingens ”kunskap om honom som har 

kallat oss” (τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος, 1:3). Det går även att återfinna influenser från 

                                                 
39

 Inspiration till uppställningen från: Jeremy Duff, “2 Peter”, Oxford Bible Commentary. (red. Barton, John, och 

John. Muddiman. Oxford, GBR: Oxford University Press, 2001. 

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10269141) 1270-1274, här 1272; Kieffer, 

Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 157.; Bibel 2000 
40

 Frank J. Matera, New Testament Theology : Exploring Diversity and Unity (Louisville, Ky.: Westminster John 

Knox Press, 2007. http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip079/2007003350.html) 385-387;, Frank Thielman, 

Theology of the New Testament : a Canonical and Synthetic Approach (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2005) 

522-523 
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grekisk religionsutövning i uttryck som var vanliga där, exempelvis ”delaktiga av gudomlig 

natur” från v. 3.
41

  

I avsnittet gör skribenten det tydligt för mottagarna vilka konsekvenser en tro på Kristus 

bör ha för livet. Genom sitt val av tempus i 1:12-15 (futurum) gör författaren det också tydligt 

för adressaterna att han, även om han inte har långt kvar att leva, kommer att vara med dem 

alltid genom sitt budskap.
42

  

”Petrus” går i andra delen över till att försäkra läsarna om kristendomens (Jesus) och sin 

egen legitimitet. Först påminns adressaterna om att han var med Jesus på förklarningsberget 

(1:17-18). Han utger sig för att vara ett ögonvittne till Jesu gärning och löfte, vilket ger hans 

undervisning en avsevärd tyngd i läsarnas ögon. Efter att han försäkrat läsarna om att Jesus 

var den äkta Messias hänvisar författaren till profeterna och deras ord om detta, men förmanar 

dem att inte vem som helst ska tolka profeternas ord.
43

  

Efter allt detta hårdnar författarens ton något. I kapitel två (2:1-22) fördömer ”Petrus” 

de falska profeterna och lärarna som lurar de troende i fördärv. Profeterna är de som funnits 

förr medan lärarna är benämningen för dem som lever i författarens samtid. Här finns 

paralleller till Jesus eskatologiska tal om falska profeter.
44

 Han använder sig av berättelsen om 

Sodom och Gomorra för att underbygga sin argumentation. Genom den berättelsen visar han 

hur Gud har straffat gudlösa förr, men han lyfter även fram Lot som en förebild för 

mottagarna. Lot, som förblev troende och trogen fastän han befann sig i en gudlös 

omgivning.
45

  

Efter att ha talat om de falska lärarna har ”Petrus” byggt upp till brevets huvudpoäng, 

nämligen Jesus återkomst (3:1-13). Han nämnde detta tema kort i kapitel ett (se 1:16-21) men 

nu fördjupar sig författaren i vad jag menar är brevets huvudsakliga problem. Detta kommer 

jag att diskutera djupare i nästkommande delar.  

Som avslutning har författaren nedtecknat några sista förmaningar (3:14-18), stränga 

men också lugnande. Han försäkrar sina läsare att Herren väntar för deras skull och att det bör 

betraktas som något positivt. För att sedan ge extra tyngd till sitt resonemang åberopar 

författaren Paulinsk tradition, men samtidigt som han verkar ha vissa tveksamheter kring 

Paulus teologi. Vad han är för och emot framgår inte tydligt och det vill jag inte heller gå in 

                                                 
41

 Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 105. 
42

 Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 105-114; Matera, New Testament Theology : 

Exploring Diversity and Unity, 387.389. 
43

 Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 114-116; Matera, New Testament Theology : 

Exploring Diversity and Unity, 387-388. 
44

 Markus 13, Matteus 24 och Lukas 21 
45

 Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 127-134 
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djupare på här. Det skulle, med tanke på brevets huvudtema, kunna röra sig om frågor kring 

eskatologi som han tycker är otydliga eller förvirrande. Författaren till Andra Petrusbrevet har 

troligtvis haft tillgång till flera Paulusbrev och hänvisar till dem för att de, på sina ställen, 

uttrycker en liknande teologi. ”Petrus” knyter sedan ihop det hela med en doxologi.
46

  

2.2.2. Struktur 

Jag har valt att dela upp texten i fem delar: 

 

 3:1-2 Uppbyggande av trovärdighet  

  3:1   Hänvisning tillbaka till Första Petrusbrevet 

  3:2  Åberopande av religiösa auktoriteter 

 3:3-4  Varning för kommande hånare 

 3:5-7  Argument mot hånarnas påståenden 

 3:8-9  Förklaringar till Guds dröjsmål 

 3:10-13  Beskrivning av Herrens dag
47

  

 

Perikopens syfte, vilket framgår av verserna 1-4, är att lugna adressaterna. Det verkar som att 

det finns en oro i församlingen att de sista dagarna inte är här. Brevförfattaren använder tre 

auktoriteter för att legitimera de kommande påståendena; profeterna, Jesus (frälsaren) och 

apostlarna. Profeterna står för den gamla traditionen, det är de som har förutsagt att hånarna 

ska komma. Frälsaren, Jesus, symboliserar det nya bud han kom med och praktiskt tagen tron 

i sig. Apostlarna är de som för det nya budskapet vidare. De förvaltar evangelium och för 

vidare läran.
48

  

Han inleder argumentationen med att varna adressaterna för ”hånare” som ska komma 

och inhysa tvivel i församlingen (vers 3-4). Uppkomsten av moraliskt förfall och falska läror 

var en del i det som skulle ske enligt en del eskatologiska traditioner.
49

 Hånarna tvivlar både 

på att Jesus ska komma tillbaka och att världen ska gå under alls. Om vi läser detta med 

kapitel 2 i åtanke tycker jag mig kunna utläsa att författaren har en oro för att dessa hånare ska 

komma till mottagarna snart. Författaren verkar vara kluven mellan att de är på ingång ”nu” 

                                                 
46

 Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 153-155 
47

 Inspiration till uppställningen från: Hillyer, 1 and 2 Peter, Jude, 209-221; Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet 

och Andra Petrusbrevet, 142-149. Grammatiskt kan t ex verserna 1-4 kopplas ihop (se Kieffer). För denna studie 

är dock en tematisk indelning mer relevant, därför har jag gjort en sådan.  
48

 Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 142 
49

 Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 142-144 
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och att de kommer i framtiden. Han vill både lugna läsarna, men även förbereda dem med 

argument om det skulle vara så att de blir utmanade.
50

  

I ljuset av 3:8-9 är båda alternativen möjliga. Det skulle kunna vara så att de blir 

förföljda i dagsläget men att författaren till brevet menar att det är någon annan slags hånare 

som avses. Om detta är fallet förklarar ”Petrus” att det kan dröja länge innan det händer 

eftersom ”en dag för Herren är som tusen år”
51

. Om han däremot tänker sig att hånarna är de 

som redan finns så betyder det inte nödvändigtvis att slutet är nära av samma orsak, Gud är 

inte bunden av tid på samma sätt som människorna är.
52

 

I verserna 5-7 får vi en inblick i författarens tankar kring sluttiden. Användningen av 

vatten som symbol är intressant. Det har, liksom i många delar av GT, en dubbel symbolik, 

dels som i vers 5 där det är liv och skapelse
53

 medan det, i nästa vers, står för förstörelse och 

död
54

. En sådan dualism var ett vanligt verktyg i texter som handlar om den sista tiden. 

Traditionellt handlar det om ljus och mörker, gott och ont men jag tycker att detta ändå kan 

tolkas som ett exempel på dualism.  

Vidare gör ”Petrus” en tydlig åtskillnad mellan undergången på Noas tid och den som 

ska ske under Herrens Dag. Då förgjorde Gud världen med vatten, där blir det som en 

nyskapelse. Nu ska världen förstöras med eld, som i GT ofta får stå som symbol för Guds 

straff. Det passar väl in med författarens fokus i texten, vilket trots den levande beskrivningen 

av sluttiden, ligger på just dom och straff över de avfallna.
55

  

Inom judisk tradition hade idén om världens förstörelse genom eld utvecklats under en 

tid.
56

 Dock var det även en etablerad idé inom Hellenismen, närmare bestämt stoicismen.
57

 

Det innebär att författaren kan ha tagit inspiration från både judisk tradition, för att blidka 

läsarna, men även från hellenismen. Det senare kan bero på att motståndarna var från det 

filosofiska skrået och denna argumentation skulle ge igenkänningsfaktor även för dem.
58

 

Vers 8-9 tar upp argument som författaren har för att parousifördröjningen inte innebär 

att parousian inte kommer att inträffa alls. Dessa går jag inte in närmare på här då jag dels 

nämnde dem ovan och dels kommer att gå djupare in på dessa nedan.  

                                                 
50

 Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 142-144; Frank Thielman, Theology of the New 

Testament : a Canonical and Synthetic Approach, 524-525. 
51

 Bibel 2000, 2Pet3:8 
52

 Hillyer, 1 and 2 Peter, Jude, 216; Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 146. 
53

 För exempel se 1Mos 6-10, 1Mos 2:6-7 och Dom 15:19 
54

 För exempel se 1 Mos 6:17 
55

 Malaki 4:1, Jes 33:11-16 och 66:15-16; Kieffer, Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet, 145. 
56

 Sefanja 1:18; Duff, ”2 Peter”, 1274. 
57

 Thileman, Theology of the New Testament : a Canonical and Synthetic, 527. 
58
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I den sista delen av perikopen (3:10-13) går författaren tillbaka till att beskriva sluttiden. 

Denna gång har han dock ett tydligare fokus på att motivera varför församlingen ska fortsätta 

leva ”heligt och fromt på alla sätt”.
59

 Här kommer författaren tillbaka till elden som symbol 

för förgörelsen i vers 10 och 12. Beskrivningen av den sista tiden kan gå tillbaka till judisk 

tradition, då den har likheter med Första Mosebok 1-19 (med liknande uttryck som himlen, 

jorden, stjärnorna, solen och månen). Annars kan författaren ha tagit inspiration från 

filosofiska tankar om de fyra elementen, vilket ordvalet στοιχεῖα (översatt ”himlakroppar” i 

Bibel 2000 men ”elements” i King James Bible) påbjuder.
60

  

Det är avslutningen på resonemanget kring parousian men även inledningen till 3:14-17, 

med de avslutande uppmaningarna till ett kristet och gott liv.  

2.2.3. Argumentationsanalys 

Som tidigare konstaterat genomlyses brevet av en uppenbar oro över att parousian inte ägt 

rum ännu. De religiösa ledarna var tvungna att förklara dröjsmålet. Författaren till Andra 

Petrusbrevet gör detta i tre delar: 

Först väljer han att förminska de ἐμπαιγμονῇ (hånare) som kommer att komma. 

Författaren beskriver först vad som kännetecknar hånarna och vad de kommer att säga. Han 

använder sig sedan av gamla texter för att underbygga och ge tyngd åt sitt resonemang. 

Hånarna kommer att ifrågasätta varför skapelsen ska förändras nu när den inte gjort det sedan 

begynnelsen. Genom att syfta till berättelsen om Noa dementerar författaren dessa argument, 

den värld som Gud skapade från början dränktes i vatten.  

Efter att ha argumenterat mot hånarna tar ”Petrus” upp två konkreta argument för varför 

Gud väljer att skjuta upp Herrens dag och Jesu återkomst. Först tar han upp ett begrepp som 

kan härledas tillbaka till Psaltaren 90:4: ” för Herren är en dag som tusen år och tusen år som 

en dag”. Jag ska dock understryka att uttrycket här används med en ny mening. I psaltaren är 

budskapet att människan är begränsad av sitt livsspann medan Gud är evig. I Andra 

Petrusbrevet används det istället för att visa på människornas otålighet, Gud är inte bunden av 

tid på samma sätt som människorna.
61

 

Det andra argumentet (3:9) som författaren lyfter för att förklara uppskjutningen 

innefattar Guds nådefulla natur. Han menar att Gud dröjer, inte för att han är oförmögen att 

uppfylla det löfte han gett människorna genom Jesus utan eftersom han inte har något behag i 

att se sin skapelse gå under. Det verkar troligt att ”Petrus” har influerats av Epikuraenus i sitt 
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detta andra huvudargument. Han lägger fram ett liknande argument i en debatt med Plutarch, 

men det betyder dock inte nödvändigtvis att författaren tagit det från honom eller hans 

lärjungar.
62

  

Här framgår ett annat problem som författaren har nämligen det som handlar om vilka 

som Gud väntar på. I den grekiska texten använder författaren πάντας (alla), men vilka är 

πάντας? Det är trots allt en text som verkar vara skriven för att trösta mottagarna och en del i 

den judiska eskatologin var att fienderna skulle straffas.
63

 Om då Gud väntar på allas 

omvändelse, hur ska då hånarna kunna förgöras?  

Kuhn menar att man kanske skulle kunna koppla ihop det med ὑμᾶς (er) som står 

tidigare i versen. Den tolkningen innebär att πάντας endast innefattar de som redan är troende, 

men som ibland tvivlar och felar. Om πάντας däremot syftar till alla som i hela 

mänskligheten, då är det relevant att ifrågasätta författarens Gudsbild. Det verkar som att 

bilden av ”rättvisans Gud” krockar med bilden av en ”nådefull och förlåtande Gud”.
64

 

I de första två delarna lägger ”Petrus” alltså fram en eskatologi som är relativt kluven. Å 

ena sidan kan det tolkas som en nutidsorienterad eskatologi p.g.a. argumentationen kring 

hånarna (vilken i sig är splittrad, vilket jag diskuterade ovan). Å andra sidan drar han in 

argumentet från Psaltaren där han relativiserar tidsrymden. Detta diskuterar Jörg Frey i sin 

artikel om Andra Petrusbrevet. Frey menar att konsekvensen av detta blir att det är omöjligt 

för människorna att beräkna när ἡμέρα κυρίου (Herrens Dag) ska komma. De kan leva i den 

sista tiden nu (vilket verkar vara en förhoppning hos författaren) eller så kan den dröja många 

år till.
65

  

Det är en poäng som stärks i den sista argumentationsdelen (v.10-13). Efter att ha 

framlagt argumenten i vers 8-9 skriver författaren, i vers 10: Ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς 

κλέπτης”
66

 (Men Herrens dag kommer som en tjuv
67

). Uttrycket har paralleller i 

Matteusevangeliet 24:43, Lukasevangeliet 12:33, Uppenbarelseboken 16:15 samt (vilket är 

särskilt intressant för denna studie) Första Thessalonikerbrevet 5:2, som Andra 

Thessalonikerbrevet står i klart beroendeförhållande till. Man kan därför dra slutsatsen att det 

                                                 
62

 Frey, ”New Testament Eschatology- an Introduction: Classical Issues”, 509; Frank Thielman, Theology of the 

New Testament : a Canonical and Synthetic Approach, .525. 
63

 Karl A. Kuhn,”2 Peter 3:1-3”. Interpretation 60, num 3 (2006): 310–12, här 311; Nickelsburg, ”Eschatology 

(Early Jewish)”, 592. 
64

 Kuhn,”2 Peter 3:1-3” 311-312  
65

 Jörg Frey, ”Judgement on the Ungodly and the Parousia of Christ- Eschatology in Jude and 2 Peter”, 

Eschatology of the New Testament and Some Related Issues (red. Jan G. van der Watt, Tübingen: Mohr Siebeck, 

2011) 493-513, här 506. 
66

 Nestle, Eberhard, Erwin Nestle, Barbara Aland, och Kurt Aland. Novum Testamentum Graece. Stuttgart: 

Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. 
67

 Bible 2000 2 Pet 3:10 



20 

 

är ett uttryck som troligen användes av de tidiga kristustroende för att beskriva den sista 

tidens ankomst.
68

  

Jag tolkar författarens δὲ som att han vill understryka att läsarna inte ska försöka sig på 

en uträkning av tiden som är kvar till parousian och den sista tiden. För Herren är 1000 år som 

en dag och Gud väntar på att fler ska omvända sig men vi kan inte förstå Herren, han kommer 

när vi minst nar det. Som Frey uttrycker det:”Thus not the proximity as such, but only the 

possibility to calculate is denied.”
69

  

Till sist förklarar författaren vad som kommer att ske då Herrens dag faktiskt är inne. 

Det ger att läsarna lugnas eftersom de kommer att känna igen tecknen när det drar ihop sig 

mot slutet.  

2.3. Jämförelse 

2.3.1. Retorisk kritik 

Det första jag lägger märke till vid analysen av texterna bredvid varandra är hur författarna 

har använt liknande retorisk strategi för att få fram sina poänger. Till att börja med har de 

båda valt att skriva under en apostels namn. På så sätt tillskriver de breven, utan att egentligen 

uttrycka det, en stor auktoritet.  

Vidare har de valt att använda en liknande uppställning i fyra delar. Båda författarna 

börjar med att presentera problemet som ska diskuteras.  

Steg två i de båda breven är att förminska motståndare till den egna teologin. Till 

skillnad från författaren till Andra Thessalonikerbrevet verkar det vara viktigt för författaren 

till Andra Petrusbrevet att uttryckligen bygga upp sin auktoritet inför läsarna. Detta gör han 

genom att först lägga tre stora religiösa auktoriteter bakom sig, profeterna, frälsaren och 

apostlarna (2 Pet. 3:2). Sedan höjer sig författaren över eventuella motståndare genom att 

trycka ner dem och tala om varför de har fel i sina argument (2 Pet. 3:5-7). ”Paulus”- 

författaren däremot förlitar sig nästan helt på läsarnas respekt för den apostoliska auktoriteten. 

Han verkar anse att namnet han skriver under är nog för att ge trovärdighet.  

Nästa steg för båda författarna är att lägga fram sin egen teori kring problematiken. I 

Andra Thessalonikerbrevet börjar författaren denna del i vers 5 med att påminna mottagarna 

om Paulus undervisning när han var hos dem. Vad den undervisningen innehöll kan vi inte 
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veta. Skribenten och mottagarna har kunskap om κατέχον (han som hindrar
70

) som vi inte har 

tillgång till.
71

 I Andra Petrusbrevet får vi däremot konkret ta del av författarens tankar i de två 

argumenten han lägger fram till fördel för återkomstens förhalning.  

Till sist lägger de båda avsändarna fram sin egen teori om händelserna kring de sista 

dagarna. Intressant i sammanhanget är att båda två använder (ἡ) ἡμέρα (τοῦ) κυρίου (Herrens 

dag
72

) för att beskriva apokalypsen. ”Herrens dag” går tillbaka till judisk tradition och 

återfinns bl.a. hos profeterna.
73

 Där var begreppet mer vanligt i forma av ”YHWHs dag” men 

förekommer även som ”den dagen”.
74

 

Uttrycket återkommer på ett flertal ställen i NT-breven, det följde alltså med in i den 

kristna traditionen och blev ett etablerat uttryck även där. I den kristna traditionen ändrades 

dock betydelsen lite, fokus flyttades från Gud och domen till Jesus och frälsningen.
75

 Det kan 

dock diskuteras vad som egentligen menas med begreppet. Till en början låter uttrycket som 

att det just är en dag som avses, men när jag går in i en analys av texten verkar det onekligen 

snarare handla om en period. Enligt Delling i TDNT avses den sista tiden innan domedagen.
76

 

Användningen av begreppet i breven tyder på en framtidsförväntan, dagen är inte här 

ännu. Det betyder dock inte att man trodde att den låg långt in i framtiden. Trots 

fördröjningen av parousian fanns det ändå en förhoppning om att några av adressaterna skulle 

vara vid liv då den inträffar.
77

  

2.3.2. Jämförelse av argumentationerna 

Det är tydligt att båda författarna måste ha varit lärda män. De båda har en genomtänkt retorik 

genom sina texter, som jag visade ovan., och de refererar frekvent till judiska och kristna 

texter för att visa på hur belästa de är inom den egna traditionen, vilket troligen gjorde dem 

till auktoriteter hos läsarna.  

En stor skillnad i den retoriska strategin hos de båda författarna menar jag kan 

återfinnas i vilken typ av argument som lyfts i de båda texterna. ”Petrus” vädjar, i sina två 
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huvudargument (2 Pet. 3:8-9), till läsarnas förnuft genom att argumentera på en teoretisk och 

logisk nivå. Antagligen som en konsekvens av hellenistiska influenser. ”Paulus” däremot 

använder sig i större utsträckning av argument som grundas på erfarenhet och åberopar 

tradition.
78

  

Författaren till Andra Petrusbrevet kan även (som jag nämner i delen om detta brev) ha 

tagit inspiration från filosofier utanför judendomen. Det går det t.ex. att läsa in stoiska 

influenser i resonemanget kring hur världen ska gå under (3:5). ”Petrus” lyfter fram hur 

världen ska förgöras genom eld, vilket var en mer etablerad idé inom stoicismen än 

judendomen.
79

 Kanske kan det stoiska inflytandet i denna del förklara författarens mer logiska 

approach i sina huvudargument? Detta behöver dock inte vara fallet. Vid beskrivningar av den 

sista tiden i NT, men även i GT, är det vanligt att författarna har en detaljerad och dramatisk 

beskrivning.
80

  

Beskrivningen av världens undergång i Andra Thessalonikerbrevet 2:9-12 skiljer sig en 

del från den målande beskrivning som återfinns i Andra Petrusbrevet och andra judiska och 

tidiga kristna texter om sluttiden. Anledningen till det kan härledas till syftet med 

beskrivningen. Poängen som författaren till Andra Thessalonikerbrevet vill göra har främst 

med domen att göra. Beskrivningen av den sista tiden där är en del i att förstärka 

huvudpoängen, domen.
81

 I Andra Petrusbrevet däremot använder sig författaren av en mer 

målande beskrivning (3:5-7). Detta eftersom han vill göra en annan poäng genom att beskriva 

hur annorlunda den stundande undergången är jämfört med den från första Mosebok.  

Trots detta så är tradition viktigt för båda författarna. ”Petrus” behåller en judisk/tidig 

kristen syn på relationen mellan Gud och skapelsen i brevet. Det innefattar bland annat synen 

på att ondska kom till uttryck i världen genom människornas synder. Ondska är alltså inte en 

bestående och outplånlig del av världens natur, som t.ex. Platon vill hävda. Dessutom 

använder han en terminologi som hör hemma i den tidiga kristna kontexten, t.ex. parousian 

(3:4) och Herrens dag (3:10).
82

 Det är uttryck som vi även återfinner i Andra 

Thessalonikerbrevet (2:19 samt 2:2). ”Paulus” å sin sida använder sig som sagt uteslutande av 

tradition i sin argumentation. 
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Jag menar att detta troligen grundar sig i två saker: vinning av auktoritet och predikan 

av egen övertygelse. Som jag vid flera tillfällen i texten har påpekat så var det viktigt för 

författarna att få förtroende från läsarna. En del i detta var att visa sig lärd inom den egna 

traditionen. Genom att visa på sin pålästhet kommunicerar författarna respekt och 

trovärdighet till sina läsare. 

Det faktum att författarna vill bevisa sin auktoritet tror jag var en del i att få läsarna att 

ta till sig deras resonemang. Syftet med de båda breven är att få mottagarna att tro på något 

som författaren själv redan är övertygad om, att parousian inte skett ännu men att den inte 

desto mindre kommer att inträffa. Därför bör det finnas någon slags affektion bakom 

resonemanget. Författarna visar läsarna hur de själva kommit fram till sina slutsatser.  

Det finns tecken på att synen på eskatologin har påverkat andra aspekter av livet och 

tron. I de båda breven ges en del förmaningar till läsarna. Dessa tyder på att den eskatologiska 

förväntan som fanns i församlingarna fick konsekvenser för etiken i församlingen. Det blir 

tydligt om vi ser på breven i sin helhet i ljuset av perikoperna. Särskilt tydligt blir det i Andra 

Thessalonikerbrevet, där författaren uttryckligen berättar om hur somliga i församlingen slutat 

jobba, kanske till följd av vad som predikats om närheten till tidens slut (3:10-12).  I Andra 

Petrusbrevet framgår det i sin tur i början av brevet (1:5-9). Där är det inte lika tydligt uttryckt 

vad som föranleder denna maning men den finns icke desto mindre där.  

Båda författarna uttrycker således att det fortfarande är av yttersta vikt att leva ett gott 

kristet liv, trots att det kanske snart är slut på den här tiden. Konsekvenserna, om vi går 

tillbaka till beskrivningen i perikoperna, kan annars blir att personen i fråga blir en av de som 

följer de falska profeterna. Då kan de dömas med dem som låtit sig vilseledas (2 Thess 2:9-12 

och 2 Pet 3:7) istället för att åtnjuta Guds nåd och kärlek tillsammans med de heliga (2 Thess 

1:7 och 2 Pet 3:13).
83

  

3.  Slutsats 

Att parousiförväntan inte uppfylldes påverkade alltså de tidiga kristustroende församlingarnas 

eskatologi och början på detta återfinns i de analyserade perikoperna ovan. De religiösa 

auktoriteterna var uppenbarligen tvungna att förklara Jesus dröjsmål på något sätt. I 

perikoperna finns två olika exempel på hur olika religiösa auktoriteter- vilket jag menar att 
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författarna bör ha varit av något slag även om de två breven är pseudepigrafer- hanterade 

problemet.   

I Andra Thessalonikerbrevet använder sig författaren av argument som baseras på 

judisk och kristen tradition. Dessutom stärker han sin auktoritet och trovärdighet genom att 

uttrycka sig så att mottagarna känner att de har en relation till skribenten (se 2 Thess 2:5). 

Huvudargumentationen är uppbyggd så att endast människor som är införstådda i judisk och 

kristen tanke och tradition förstår fullt ut. Det gör att texten endast kan förstås av 

kristustroende.   

Författaren till Andra Petrusbrevet tar också fasta på tradition och igenkännande i sitt 

resonemang. Huvudargumenten för att parousian kommer att dröja är däremot mer logiskt 

uppbyggda (se 2 Pet 3:8-9).  I dessa argument kan författaren ha hämtat inspiration från 

samtida filosofiska tänkare. En sådan argumentation ger att fler kan relatera till och förstå 

tankegången i texten. Kanske finns det en tanke hos författaren att texten ska kunna nå fler. 

Annars vill han, liksom författaren till Andra Thessalonikerbrevet, bara nå ut till 

församlingen. I så fall förser han dem med argument som bör ha varit effektiva i en 

argumentation mot eventuella motståndare av det filosofiska skrået.  

Efter att ha dragit dessa slutsatser kring argumentationerna och deras eventuella 

målgrupper är det intressant att tänka kring anledningen till varför de skiljer sig så. Har det 

med församlingarna i sig att göra? Eller beror det på situationen runt omkring dem? Var det så 

att de båda församlingarna mötte olika slags hånare eller motståndare? Är det ens verkliga 

hånare som författarna har i åtanke, eller karikatyrer av samtida motståndare? Dessa frågor 

lämnar jag, om de någonsin kommer vara möjliga att besvara, till någon annan att utreda.  

Trots att författarna står för en något förnyad eskatologi så är traditionen alltså ändå 

viktig i texterna. Kanske beror det på att den är så pass inpräntad i författarna själva. Eftersom 

argumentationen och uppbyggnaden av breven i övrigt är så pass genomtänkt är det dock 

troligt att det är avsiktligt. Referat till GT-texter ger både trovärdighet till texten och 

argumenten och visar även på författarens kunskap om lagen och traditionerna. Det senare gör 

att den som skriver texten vinner trovärdighet från läsarna.  

Man ska även komma ihåg att breven är skrivna väldigt tidigt. De kristna 

församlingarna var snarare kristustroende judar än kristna med en egen religion. Jag skulle 

inte påstå att det jag funnit i breven är en helt ny eskatologi. Det är snarare en utvecklad 

eskatologi som drar inspiration från judisk och tidig kristen tradition, men även på sina ställen 

(särskilt Andra Petrusbrevet) från samtida filosofiska strömningar. Kanske kan man inte 

förvänta sig det med tanke på att texterna, enligt mina antaganden, är från runt 100 v.t. De 
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sista apostlarna har dött för inte allt för länge sedan och fördröjningen har precis börjat bli ett 

problem på allvar för rörelsen.  

Jag drar slutsatsen att det som återfinns i perikoperna som jag analyserat är början på 

förnyelsen av den kristna eskatologin. Det finns nya drag och tankar i dem som skiljer sig från 

tidigare brev i kanon men det finns också en del likheter. Hoppet om att Jesus ska återvända 

snart finns kvar hos båda författarna, trots argumenten mot att Herrens dag är där.  

Båda författarna försöker övertyga sina mottagare om att Herrens dag inte är här ännu 

men att den inte desto mindre är på inkommande. Det går att identifiera en kluvenhet i 

författarnas resonemang mellan att å ena sidan argumentera för avståndet till Herrens dag (2 

Thess 2:3-4 samt 2 Pet 3:8-9) och å andra sidan antyda att den sista tiden är nära  

(2 Thess 2:5-7 och 2 Pet 3:3). Utifrån det drar jag slutsatsen att det, trots argumentation över 

varför den sista tiden inte var inne ännu, fanns en förhoppning om att den skulle komma inom 

läsarnas livstid.  

Det var dock inte bara eskatologin som påverkades av att parousian inte inträffade som 

förväntat. Eftersom de första kristna var en eskatologisk rörelse baserades mycket av 

teologiska och etiska synsätt på en stark eskatologisk förväntan. Som jag diskuterade under 

jämförelsen ser vi exempel på detta i Andra Thessalonikerbrevet och Andra Petrusbrevet i hur 

de förmanar sina adressater i fråga om etiken.
84

  

Som svar på frågeställningen anser jag således att det är välgrundat att påstå att de första 

kristnas eskatologi, men också teologi i stort, påverkades på många sätt i och med 

fördröjningen av parousian. Jag anser dock, efter att ha gjort den här studien, att det är svårt 

att dra slutgiltiga slutsatser angående hur eskatologin påverkades av att Jesus inte återvände 

som förväntat. Det jag däremot har kunnat dra slutsatser om är vilka håll det verkade gå åt 

runt 100 v.t., då frågan börjat bli problem på allvar, inte bara inom rörelsen utan även utanför. 

Det är även tydligt att olika religiösa auktoriteter ansåg det nödvändigt att försäkra 

församlingar om att den sista tiden inte var inne och att det inte var konstigt. Olika ledare har 

olika approach till detta. Anledningen till det kan jag bara spekulera krig och lämnar därför 

frågan öppen för andra att ta tag i.  
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4.  Sammanfattning 

De första kristna var en eskatologisk rörelse till en början. De höll fast vid det löfte som 

profeterna förutsagt, apostlarna predikade men, främst, som Jesus själv uttalat. Forskare har 

länge diskuterat vad det ouppfyllda löftet betyder för den tidiga kristna rörelsen, eftersom det 

hotade rörelsens trovärdighet. Vad jag dock har konstaterat i denna studie är att de första 

kristna gjorde sitt yttersta för att förklara den uppskjutna parousian Det fanns ett hopp om att 

den skulle inträffa snart. Därför var det nödvändigt för de religiösa auktoriteterna att lyfta 

frågan och komma fram med nya teorier kring eskatologi.  

Den utmaningen gav sig författarna till Andra Petrusbrevet respektive Andra 

Thessalonikerbrevet på. Från de båda brevens argumentationer framgår det att tradition var 

viktigt för de båda författarna. Om än kanske lite mer i fokus i Andra Thessalonikerbrevet, där 

författaren använder sig av en traditionsbaserad argumentation, som tilltalar läsarnas 

förkunskap och tillit. Författaren till Andra Petrusbrevet däremot har en mer logisk 

argumentation, som vädjar till mottagarnas förnuft.  

Båda författarna argumenterar strängt mot att den sista tiden skulle vara inne. Det går 

dock att utläsa en förhoppning om att parousian ska inträffa snart, inom läsarnas livstid. Det 

kan vara en konsekvens av att texterna ändå är relativt tidiga och författarna lever kvar i den 

eskatologi som lyfts hos synoptikerna och i Paulus brev. Det är alltså inte en helt ny syn på 

när och hur den sista tiden kommer, utan snarare en förnyad eskatologi. En eskatologi som 

fäster stor vikt vid judisk och kristen tradition, men som även på sina ställen har inkluderat 

hellenistiska tankar.  
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5. Förkortningar 

ABD Anchor Bible Dictionary 

GT Gamla testamentet 

NBD The New Bible Dictionary 

NT Nya testamentet 

TDNT Theological Dictionary of the New Testament 

v.t Vår tideräkning 

 

Samt allmänna svenska förkortningar och förkortningar av bibelböcker.   
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