
Jesus kommer tillbaka

Läran om den yttersta tiden och 
Jesu andra tillkommelse 

Bibelhelg Söråker 4-5 april 2020



Del 1

Lite grekiska 
Svar på frågorna ”Vem?”, 

”Varför?”,  ”Hur?”,  ”Var?”,  ”När?”



Lite grekiska
•Parousia är det vanligaste grekiska ordet för 
återkomsten (Matt 24:3, 1 Kor 15:23, 1 Tess 2:19, 2 
Tess 2:1,8). Det betyder ”tillkommelse”, ”ankomst”, 
”närvaro” och användes under första århundradet när 
kejsaren eller någon annan betydelsefull person kom 
på besök i en stad 
•Apokalypsis innebär uppenbarelse (1 Kor 1:7, 2 Tess 
1:7, 1 Petr 1:7). Jesu återkomst uppenbarar vem Han 
är och vad världen är.  
•Epiphaneia betyder ”framträdande” eller 
”manifestation” (2 Tess 2:8, Tit 2:13). Detta bär 
tanken på att dra undan ett förhänge, så att det som 
redan finns där bakom kan ses öppet för vad det 
verkligen är.
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Jesus kommer: Vem?

•Den är den Kristus, Messias, som blev offrad för 
mångas synder, som träder fram en andra gång 
(Hebr 9:28) 
•Det är Människosonen som kommer på himlens 
moln (Matt 24:30, jfr Dan 7:13f) 
•Det är Guds Son, den som Gud uppväckte, som 
församlingen väntar på (1 Tess 1:10)
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Jesus kommer: Varför?
•…för att frälsa dem som väntar på honom (Hebr 9:28, 1 Tess 1:10) 
•…för att fullborda Guds frälsningsplan för hela skapelsen (1 Kor 
15:22-28, 42-57, Upp 12:7-11, 20:1-10) 
•…för att uppväcka alla som dött i tron på Honom (Joh 6:40, 1 Kor 
15:22-23, 50-53) 
•…för att samla sitt folk, församlingen, Kristi brud, från de fyra 
väderstrecken (Matt 24:31, jfr 2 Tess 2:1) 
•…för att återupprätta riket åt Israel (Apg 1:6-11) och samtidigt… 
•…för att förgöra det falska fridsrike som finns i världen genom Antikrist 
(2 Tess 2:8) 
•…för att upprätta ett tusenårsrike, (Upp 19:11-20:6), genom… 
•…att slutföra den del av sitt messianska uppdrag som inte till fullo 
uppfylldes vid hans första ankomst (2 Sam 7:16, Ps 2, 72, Jes 2:1-5, 
9:6f, 11:1-10, 40:3-5, 49:6, 61:2, Jer 33:15, Mika 4:1-3) 
•…för att pröva kvalitén på sina tjänares verk och löna dem (1 Kor 
3:11-15) 
•…för att döma alla människor, levande och döda (2 Tim 4:1, Apg 17:31, 
Mal 3:1-3, 1 Kor 4:5, Jud 14f) och jordens folkgrupper (grek ethnos) för 
hur de behandlat hans bröder (Matt 25:31-46) 5



Jesus kommer: Var?

•Han kommer på himlen som blixten, fr. öst t. väst 
(Matt 24:27, Luk 17:24, Upp 1:7) 
•Han stiger ner till Oljeberget utanför Jerusalem, 
den plats från vilken han for upp (Apg 1:11, jfr Sak 
12:10, 14:4, Matt 23:39) 
•Notera: Här antyds att återkomsten har två faser, 
som båda är lika synliga:  

1.uppryckandet av församlingen till att möta 
Herren på skyarna (Matt 24:31, 1 Tess 4:16-17) 

2.nedstigandet på Oljeberget (Sak 14:4, Apg 
1:11)
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Jesus kommer: När?
•Dagen och stunden känner ingen (Matt 24:36,42, Mark 13:32, 
Apg 1:7) 
•Lär av naturen att tyda tidens tecken (Matt 24:32, jfr Luk 12:56) 
•Det finns saker som måste ske före Jesu återkomst (2 Tess 2:1-8) 
•Vaksamhet av yttersta nödvändighet (Matt 25:13, Mark 13:35-36, 
Luk 21:36) 
•Det finns dock antydningar i Skriften om: 
• solförmörkelse (Matt 24:29, jfr Matt 27:45) 
• koppling till judiska högtider (Matt 24:36, 3 Mos 23:23-36, Joh 

1:14, 1 Kor 15:52, Matt 24:31, Sak 14:6) 
• ”strax efter” den sista tidens nöd (Matt 24:29) 
•Vi väntar genom at vara upptagna med rätt saker (1 Tess 5:2,4, 
2 Petr 3:10, Upp 3:3, Matt 25:1-30) 
•Och ändå: en oväntad händelse (Matt 24:44)
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Jesus kommer: Hur?

•Synligt, på himlens moln, så som han for upp (Dan 
7:13, Matt 24:30, Upp 1:7, Apg 1:11) 
•I härlighet (Matt 24:30, 25:31, Upp 19:11) 
•Inte ensam, utan tillsammans med ”de himmelska 
härarna” (Upp 19:14, Jud v 14), de himmelska 
heliga änglarna (Matt 25:31), och/eller den 
uppryckta och förhärligade församlingen (”sina 
heliga”, jfr Sak 14:5, Upp 19:8,14)
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Del 2

Felet i den apostoliska trosbekännelsen 
Olika uppfattningar bland de kristna 

Ett förslag till tidslinje 
Tidens tecken



Den apostoliska trosbekännelsen

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår 
Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av 
jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, nederstigen till 
dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de 
döda, uppstigen till himmelen, sittande på 
allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån 
igenkommande till att döma levande och döda.
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Eskatologisk tidslinje

Tiden

Evigheten

Uppryckandet  
1:a uppståndelsen Vedermödan 

7 år

Tusenårsriket 
1000 år

Återkomsten

Domen 
2:a uppståndelsen

Golgata

Himmelsfärden

Pingst

Församlingen 
Mission

I vilken ordning skall vi placera de olika händelserna? Vreden



Olika uppfattningar om uppryckandet

•Pre-tribulationism = Jesus hämtar församlingen 
(hemligt) innan vedermödan och återkommer sju år 
senare med församlingen och sätter fötterna på 
Oljeberget 
•Post-tribulationism = Jesus hämtar församlingen 
synligt efter vedermödan och landar omedelbart på 
Oljeberget 
•Mid-tribulationism = Jesus hämtar församlingen i 
mitten av vedermödan och återvänder 3,5 år senare
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Pre-tribulationism

Tiden

Evigheten

Uppryckandet  
1:a uppståndelsen

Vedermödan 
7 år

Återkomsten

Domen 
2:a uppståndelsen

Golgata

Himmelsfärden

Pingst

Församlingen 
Mission

•Pre-tribulationism: Uppryckandet sker före 
vedermödan Tusenårsriket 

1000 år

Vreden



Mid-tribulationism

Tiden

Evigheten

Uppryckandet  
1:a uppståndelsen

Vedermödan 
7 år

Återkomsten

Domen 
2:a uppståndelsen

Golgata

Himmelsfärden

Pingst

Församlingen 
Mission

•Mid-tribulationism: Uppryckandet sker mitt i 
vedermödan

Tusenårsriket 
1000 år

Vreden



Post-tribulationism

Tiden

Evigheten

Uppryckandet  
1:a uppståndelsen

Vedermödan 
7 år

Återkomsten

Domen 
2:a uppståndelsen

Golgata

Himmelsfärden

Pingst

Församlingen 
Mission

•Post-tribulationism: Uppryckandet sker efter 
vedermödan

Tusenårsriket 
1000 år

Vreden



Olika uppfattningar om tusenårsriket

•A-millennialism = Tusenårsriket är en symbol för 
kyrkans tidsålder och Jesus kommer efter det för att 
döma levande och döda 
•Pre-millennialism = Jesus kommer före 
tusenårsriket för att upprätta riket åt Israel  
Post-millennialism = Jesus kommer efter att 
mänskligheten själva åstadkommit tusen år av fred 
och välstånd på jorden och (i stort sett) alla 
människor blivit kristna
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Pre-milleniarism

Tiden

Evigheten

Tusenårsriket 
1000 år

Återkomsten

Domen 
2:a uppståndelsen

Golgata

Himmelsfärden

Pingst

Församlingen 
Mission

•Pre-milleniarism: Jesus kommer före tusenårsriket

Vreden



Post-milleniarism

Tiden

Tusenårsriket 
1000 år

Återkomsten

Domen 
2:a uppståndelsen

Golgata

Himmelsfärden

Pingst

Församlingen 
Mission

•Post-milleniarism: Jesus kommer efter tusenårsriket

Vreden

Evigheten



A-milleniarism

Tiden

Tusenårsriket 
1000 år

Återkomsten

Domen 
2:a uppståndelsen

Golgata

Himmelsfärden

Pingst

Församlingen 
Mission

•A-milleniarism: Tusenårsriket är en beskrivning av 
evigheten

Vreden

Evigheten



Ett förslag till tidslinje
• Evangelisation till jordens yttersta gräns (Matt 28:18-20, 24:14) 
• Svåra tider, ”födslovåndor” (Matt 24:4-13, Luk 21:8-11, Upp 6:1-12:18) 
• Antikrists framträdande, det falska fridsriket (Matt 24:14, 2 Tess 2:3-4, Upp 

13:1-4) 
• Vedermödan, 3,5+3,5 = 7 år(Dan 9:27, Matt 24:15-26, Upp 13:4-18, 2 Tess 

2:3-4) 
• Jesu återkomst: 

• Uppryckandet och de dödas uppståndelse (Matt 24:27-31, Upp 14:14-16, 1 
Kor 15:23-28, Jes 26:19-20) 

• Vredesdomen (1 Tess 1:10, Upp 14:17-19:10, Matt 24:37-41, Jes 26:20-21) 
• Lammets bröllop (Upp 19:6-9, jfr Matt 22:1-14) 
• Nedstigandet på Oljeberget (Sak 14:3-7, Upp 19:11-16, Apg 1:7) 
• (Slut)striden vid Harmagedon (2 Tess 2:8, Upp 19:17-21) 

• Tusenårsriket (Upp 20:1,6, Sak 14:16-20, Hes 40-48, Jes 2:1-5, 9:6f, 11:6ff, 
Mika 4:1-4) 

• Den sista striden (Upp 20:7-10, Hes 38-39) 
• Den yttersta domen (Matt 25:31-46, Upp 20:11-15) 
• Evigheten med en ny himmel och en ny jord (Upp 21:1-22:21, Jes 66:22)
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Ett förslag till tidslinje

Tiden

Uppryckandet  
1:a uppståndelsen

Vedermödan 
7 år Tusenårsriket 

1000 år

Återkomsten

Domen 
2:a uppståndelsen

Golgata

Himmelsfärden

Pingst

Församlingen 
Mission

Vreden
Evigheten



Anmärkningar
•Denna tidslinje säger att Jesus kommer efter vedermödan men 
före att de sju vredesskålarna töms ut över jorden 
•Denna tidslinje antar att Jesu stora tal om tidens slut, Matt 
24-25, och framför allt senare delen av Uppenbarelseboken (kap 
13-22) skall uppfattas som skrivna huvudsakligen i kronologisk 
ordning och att de kompletterar varandra 
•En del kan reagera mot att tron att kristna skall behöva gå 
igenom vedermödans lidanden innan Jesus kommer, men det är 
bättre att förbereda sig för svårigheter som sedan inte kommer än 
tvärtom 
•Akademiskt kallas denna uppfattning på engelska för pre-wrath 
post-tribulation pre-millennialism, en kompromiss mellan pre- 
och post-tribulationismen då båda uppfattningarna i sin renodlade 
form verkar sakna ett heltäckande bibelstöd.  
•När Jesus väl kommer får vi se om nån hade rätt angående alla 
detaljer kring hans återkomst!
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Tidens tecken
•Globaliseringen, jfr på den ena platsen efter den andra (Luk 21:11) 
•Teknisk utveckling som möjliggör gigantiskt kontrollsamhälle (Upp 
13:16) 
•Klimatförändringarna (Luk 21:25) 
•Främlingsfientligheten (Luk 21:10) 
•Moralisk kollaps, ”som det var på Noas tid” (Matt 24:37, 1 Mos 6:5-8, 
jfr 2 Tim 3:1-5) 
•Förföljelse mot kristna i hela världen (Matt 24:9) 
•Omvändelser bland judarna i Israel (Rom 11:25-27, 11:15, Sak 12:10) 
•Pest går över hela världen (Luk 21:11, Upp 6:8) 
•Inte minst: många falska profeter skall framträda och bedra många 
(Matt 24:5) 

MEN: Det stora tecknet på att den sista sjuårsperioden återstår dock: 
Antikrists slutliga framträdande (Dan 9:27, Matt 24:15-26, Upp 13:4-18, 
2 Tess 2:3-4)

23



Del 3

Den evige Konungens och 
Prästens Återkomst 

Psalm 110 i ljuset av Jesu 
återkomst



Psalm 110
En psalm av David.  
HERREN sade till min Herre: "Sätt dig på min högra sida, till 
dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina 
fötter." Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du 
skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk 
när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara 
inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.  
HERREN har svurit och skall inte ångra sig: "Du är präst för 
evigt, på samma sätt som Melki-Sedek." Herren är på din 
högra sida, han krossar kungar på sin vredes dag. Han skall 
hålla dom bland hednafolken, överallt skall döda ligga. Han 
krossar huvuden över hela jorden. Han skall dricka ur bäcken 
vid vägen, därför skall han lyfta huvudet högt.   
(Psaltaren 110:1-7)
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Den evige Konungens och Prästens Återkomst

1. En psalm av David. HERREN sade till min Herre: "Sätt dig på min 
högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall 
under dina fötter."  

2. Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska 
mitt ibland dina fiender.  

3. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud 
kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur 
morgonrodnadens sköte.  

4. HERREN har svurit och skall inte ångra sig: "Du är präst för evigt, 
på samma sätt som Melki-Sedek."  

5. Herren är på din högra sida, han krossar kungar på sin vredes dag.  
6. Han skall hålla dom bland hednafolken, överallt skall döda ligga. 

Han krossar huvuden över hela jorden.  
7. Han skall dricka ur bäcken vid vägen, därför skall han lyfta 

huvudet högt. 
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Amen, kom Herre Jesus!


