
komma på himlens moln med stor makt och härlighet.” Vissa tror att 
Jesus kommer tillbaka osynligt och rycker upp de troende till himlen för 
att de ska slippa vedermödan. Men det är inte bibliskt.  Jesus kommer 
med ”_____ sina änglar” (Matt. 25:31) för att hämta hem de som lagt sin 
tilltro på Jesus (Matt. 24:31). Jesus återkomst kommer även att vara 
mycket högljudd. De som dött i Kristus kommer att uppväckas ur graven 
och tas hem: ”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 ________. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas 
upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i ________. 
Och så skall vi alltid vara hos Herren.” (1 Thess. 4:16-17; se även 1 Kor. 
15:51-53) Om vi har lagt vår tillit till Jesus är inte jordens undergång något 
att oroa sig över. Jesus kommer för att hämta hem sina älskade barn till 
en plats utan död, lidande, sorg och plåga (Joh. 14:1-3; Upp. 21:4). 
 

Är du redo? 
Jesus önskar att varenda människa ska kunna tas med. Men tyvärr kan 
han inte ta med dem som älskar synden, då himlen i så fall snabbt skulle 
bli fylld med synd! Gång på gång vädjar han till de ogudaktiga att släppa 
synden och vända sig till honom. De som förkastat hans vädjan kommer 
alla att förintas vid hans återkomst (2 Thess. 1:6-9; 2:8; Luk. 17:26-30; Jes. 
11:4; Upp. 19:21). Det är inte något godtyckligt beslut som orsakar deras 
död. När dessa ser Människosonen komma i all sin härlighet kommer de 
be bergen och klipporna: ”Fall över oss och _____ oss för hans ansikte 
som sitter på tronen och för __________ vrede.” (Upp. 6:16) Stora 
naturkatastrofer kommer att följa och ingen människa kommer att finnas 
kvar på jorden (Upp. 16:18-21; Jer. 25:30-33). Men Gud ger varje 
människa hopp: ”Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig 
____ åt den ogudaktiges ___. I stället vill jag att den ogudaktige vänder 
om från sin väg och får ____.” (Hes. 33:11) Jesus väntar tålmodigt på att 
så många som möjligt ska vända sig bort från synden och lämna sig till 
honom (2 Pet. 3:9). Är det din önskan att lämna dig till Jesus och låta 
honom förbereda dig på sin ankomst? 
 

HOPP I ÄNDENS TID 
Återkomsten: det saliga hoppet 

 

Stenen som träffade statyn i Nebukadnessars dröm var Guds rike. Det är 
vid Jesus återkomst som Guds rike kommer på ett synligt sätt (1 Kor 
15:23-24, Luk 19:11-12). Jesus hade själv lovat att han skulle komma 
tillbaka (Joh 14:1-3). Apostlarna kallade detta för det saliga hoppet: ”vi 
väntar på det saliga ___________, att vår store Gud och Frälsare Jesus 
Kristus skall träda fram i härlighet.” (Tit 2:13). Men nu har det gått 2000 
år. När kommer Jesus tillbaka egentligen? Hur kommer det att ske? Och 
hur kan vi vara redo för händelsen? 
 

När kommer Jesus tillbaka? 
Jesus satt med sina lärjungar på Olivberget och såg ned på den vackra 
tempelbyggnaden som var en av de mest berömda byggnaderna i hela 
romarriket. Lärjungarna kommenterade dess prakt och skönhet. Men 
Jesus chockade dem med att säga: ”Ni ser allt detta? Jag säger er 
sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.” (Matt. 
24:2). Förvånade tänkte de att Jesus måste syfta på jordens undergång 
och sin egen återkomst. Men Jesus hade talat om Jerusalems förstörelse 
70 e Kr. De frågar honom: ”Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet 
på din återkomst och den här tidsålderns slut?” (Matt. 24:3) I en mästerlig 
parallell svarar Jesus på båda frågor i ett. Hans undervisning ger oss djup 
insikt i ämnet om när Jesus kommer tillbaka och vilka tidens tecken är.  
 
Jesus svarade sina lärjungar: ”Himmel och _______ skall förgå, men mina 
ord skall aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ______ något, 
____ himlens änglar, ____ ens Sonen, _______ utom Fadern. Ty som det 
var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som 
människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev 
bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste 
_________, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall 
Människosonens ankomst vara.” (Matt. 24:36-39) Jesus hade lovat att 
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komma tillbaka och hämta sina trogna efterföljare (Joh. 14:2-3). Men 
enligt Jesus vet ingen dagen eller stunden när det ska hända. Det betyder 
dock inte att vi inte kan ha någon aning om när det börjar närma sig? 
Absolut inte! Precis innan hade Jesus sagt: ”Lär av en jämförelse med 
fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att 
sommaren är nära. När ni _____ allt detta vet ni på samma sätt att han 
[Människosonen] är ______ och står vid dörren.” (Matt. 24:32-33, se även 
25:13). Jesus ber oss att vara vaksamma på de tecken som försäkrar oss 
om att stunden är mycket nära. Om vi är det behöver vi inte överraskas av 
dagens ankomst (se 1 Thess 5:1-6 och Upp 3:3).  
 

Tidens tecken 
Men vad ska vi då hålla utkik efter? Del 2 i lärjungarnas fråga handlade 
just om det: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din 
__________ och den här tidsålderns _____?” (Matt. 24:3). Jesus svarar 
med att berätta om tecken efter tecken som vart och ett skulle eskalera i 
frekvens och intensitet ju närmare slutet världen kommer, precis som 
födslovärkarna hos en kvinna innan hon ska föda (Matt. 24:8): 
 

 Krig och rykten om krig (Matt. 24:6-7a; Luk. 21:9-10) 
 Hungersnöd (Matt. 24:7b; Luk. 21:11) 
 Jordbävningar, tsunamis och översvämningar (Matt. 24:7b; Luk. 

21:11, 25) 
 Dödliga sjukdomar (Luk. 21:11) 
 Religiösa bedrägerier (Matt. 24:4-5, 11, 24; 1 Tim. 4:1-2) 
 Moraliskt förfall (Matt. 24:12; 2 Tim. 3:1-5) 
 Evangeliet sprids till världen (Matt. 24:14) 

 
Vår moderna värld kan inte beskrivas mycket bättre än så. 1900-talet med 
sina två världskrig var det blodigaste århundradet hittills i världens 
historia, och 2000-talet har inte börjat bättre. Varje dag svälter 16 000 
barn ihjäl. Antalet undernärda i världen uppskattas vara omkring 1 
miljard.  Av de 22 värsta svältkatastroferna i historien har 18 utspelat sig 
de senaste 200 åren. Antalet dödliga jordbävningar har ökat dramatiskt. 

Av de 20 dödligaste jordbävningarna i världshistorien har 12 av dem 
inträffat under de senaste 100 åren. 4 av dem under 2000-talet. Bara 
tsunamin 2004 och Haiti-jordbävningen 2010 skördade tillsammans över 
en halv miljon människoliv. Vi stöter på allt fler sjukdomar som blir mer 
aggressiva och mer resistenta. AIDS dödar 2 miljoner människor varje år 
och ännu fler insjuknar varje år. För en tid sedan satte 
svininfluensapandemin och Ebolasmittan skräck i människor. Sekter med 
falska messiasgestalter är ett fenomen som dykt upp från 1800-talet och 
framåt. Religiös extremism, terrorism och bedrägeri i religionens namn 
blir också mer och mer vanligt i vårt samhälle. Beskrivningen i 2 Tim. 3:2-4 
kan knappast hitta en bättre uppfyllelse än i vårt samhälle: ”Människorna 
kommer att älska sig själva och vara ____________, skrytsamma, stolta, 
hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, 
oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, _____, fientliga mot det goda, 
falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska ________ i stället för 
Gud.” Av dagens media uppmanas vi ständigt att leva för pengar, njutning 
och spänning. Filmerna och dataspelen blir därför mer och mer 
våldsamma och råa. Vi har skolskjutningar, terroristattentat och andra 
saker som aldrig tidigare setts. Alla dessa tecken visar tydligt för den 
vaksamma personen att vi tveklöst lever i den sista tiden. Vi kan vara 
bergsäkra på att Människosonen är nära och ”står vid dörren”! 
 

Hur kommer Jesus tillbaka? 
Vad kommer då att hända på den dagen när Jesus återvänder och jorden 
går under? För det första kan vi från Bibeln förstå att Jesus återkomst 
kommer innebära hans verkliga, fysiska och personliga nedstigning mot 
jorden. Några änglar försäkrade apostlarna: ”Denne Jesus som har blivit 
upptagen från er till himlen, han skall komma igen på ________ sätt som 
ni har sett honom fara upp till himlen.” (Apg. 1:11) Jesus återkomst 
kommer inte vara någon osynlig, metaforisk, andlig närvaro. Faktum är att 
Bibeln säger att ”varje öga skall ___ honom” (Upp. 1:7 se även Matt. 
24:27) Och det är inte bara de ”andligt upplysta” som kommer se honom. 
Matt 24:30 säger: ”Då skall Människosonens tecken ______ på himlen, 
och jordens _____ folk skall jämra sig, när de _____ Människosonen  


