
Vid tidens slut
- Jesu återkomst



”När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är 
tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" Han 
svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller 
stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den 
helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina 
vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända 
till jordens yttersta gräns." 
När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och 

ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot 
himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita 
kläder hos dem. De sade: "Galileer, varför står ni och ser 
mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till 
himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni 
såg honom stiga upp till himlen." (Apg 1:6-11).



…han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg 
honom stiga upp till himlen.



Sak 14:4

”På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, 
mitt emot Jerusalem, österut”.



Varför behöver talet om Jesu återkomst klart och 
tydligt börja höras i de kristna församlingarna igen? 



1. För att det kommer att ske!



”Människosonen kommer
Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och 
på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid 
havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av 
skräck i väntan på det som ska drabba världen, för 
himlens makter ska skakas. Då ska man se 
Människosonen komma i ett moln med stor makt och 
härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och 
lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.” (Luk 21:25-
28).



”Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se 
honom, även de som genomborrat honom. Och jordens 
alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Jag är 
A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och 
som kommer, den Allsmäktige”. (Upp 1:7-8)



2. För att det finns en (tids)bestämd gräns!



Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska räknas 
värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han 
straffar med plågor dem som plågar er och låter er som 
plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när 
Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina 
mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som 
inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre 
Jesu evangelium. (2 Thess 1:5-8).



Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag 
önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med 
sina gärningar och får leva. Vänd om! Vänd er bort från 
era onda gärningar. Israeliter, ni vill väl inte dö? (Hes 
33:11).



3. För att det ger den kristna församlingen och 
enskilda troende rätt perspektiv och fokus!



Herrens ankomst
Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har 
insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte 
har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och 
uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra 
fram de insomnade tillsammans med honom.
Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever 
och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före 
de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels 
röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner 
från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå 
först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp 
bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i 
rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför 
varandra med dessa ord. (1 Thess 5:13-18).



2 Petr 3:1-13

Kristi återkomst
Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina 
älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka 
ert rena sinne, så att ni tänker på det som är förutsagt av 
de heliga profeterna och på budskapet från Herren och 
Frälsaren som ni har hört från era apostlar.
Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer 
hånfulla människor som drivs av sina begär och som 
hånar er och säger: "Hur går det med löftet om hans 
återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis 
som det varit sedan skapelsens början."



De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar 
och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av 
Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida 
världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu 
finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till 
den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.

Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en 
dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte 
med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har 
tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad 
utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag 
kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med 
våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden 
och dess verk inte mer finnas till.



När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och 
gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot 
Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får 
himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av 
hetta! Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar 
och en ny jord där rättfärdighet bor.



4. För att det är goda nyheter!



Upp 21:1-4

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första 
himlen och den första jorden var borta, och havet fanns 
inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusa-
lem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud 
som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag 
en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland 
människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall 
vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han 
skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte fin-
nas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen 
smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”



5. För att det kommer bli fest!



Kan vi påverka (påskynda) Jesu återkomst?



Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela 
världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet 
komma. (Matt 24:14).

Men först måste evangeliet predikas för alla folk. (Mark 
13:10).



Slutet gott – Allting gott


