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Utan Jesus återkomst blir berättelsen inte begriplig.
Varför blev Jesus sänd hit som människa, om han ändå skulle försvinna bort?
Varför lät Gud Jesus uppstå kroppsligen, om han ändå inte skulle vara här?

Återkomst – Han kommer tillbaka
Uppenbarelse – stor makt och härlighet, alla ska se och erkänna. Första ankomsten, i ringhet som tjänare, andra 
gången i härlighet som segrar
Träda fram

Utan återkomsten skulle världen för alltid vara som den är nu. 
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Blå pil = Jesus
Röd pil = de kristna
Färgerna har ingen symbolik, utan det blev bara så.

Den sjuåriga vedermödan uppfattas som en period av oerhört lidande, och baseras på en kombination av texter; 
Danielsbokens sjuttio årsveckor i kap 9, Jesus tal om tidens slut, Mark 13/matt 24-25, och upp 7:14

Till den här bilden kan vi också lägga tanken på tusenårsriket. Men vi tar inte upp det idag, vi har nog som det är att 
bita i. Vi kommer troligen beröra det om två veckor, när vi pratar om en god läsning av Uppenbarelseboken.
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Det första vi ska lägga märke till är syftet till varför Paulus skriver det han gör.
Det handlar om att trösta!
Församlingen i Thessaloniki undrade hur det skulle gå med de som hade dött i tron på Jesus. Paulus försäkrar dem 
att ingen, vare sig död eller levande, kommer gå miste om evigheten tillsammans med Jesus. 
Han vill att de ska uppmuntra och trösta varandra med den påminnelsen – att varken död eller liv kan skilja oss från 
Guds kärlek i Jesus Kristus. 

Kap 5: 9-11
Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som 
har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta 
och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.
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I vers 14 anar vi det som vi såg när vi tittade på frågan om uppståndelsen för snart fyra veckor sedan, på förra 
bibelstudiesamlingen. Gud kommer uppväcka de döda i kraft av Jesus uppståndelse. Döden har inte sista ordet, 
utan Guds liv och kraft kommer få sista ordet.

Det andra som är värt att lägga märke till är följande:
1. Paulus verkar räkna med att Jesus kommer tillbaka under hans livstid. ”VI som är kvar här i livet då Herren

kommer”. Senare i livet verkar det som att Paulus inser att Jesus inte kommer under hans livstid. I 2 Tim 2:2
uppmanar han Timotheus att ”Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga
människor som kan lära ut det i sin tur.” Om Paulus hade fortsatt trott att Jesus skulle komma under hans
livstid, hade han inte behövt uppmana Timotheos att ledarträna andra. Det tyder på att Paulus tidsram för
återkomsten har ändrats – men inte själva innehållet.

2. En annan sak att fundera på är vad Paulus menar med ”Med stöd av vad Herren lärt oss”?
Det finns inget exakt Jesusord i evangelierna som kan ligga till grund för vad Paulus säger här. Det innebär att vi
har tre möjligheter:

10
© Erik Alnemo 2020



1. Det är ett äkta Jesusord som inte skrevs ner i evangelierna. Paulus brev till församlingen i Thess är
troligen den äldsta texten i NT, skriven under Paulus andra missionsresa, medan han befann sig i Korinth, omkring år 
50-51. 1 Thess är alltså troligen nedskrivet INNAN något av evangelierna. Innan evangelierna skrevs ner, så berättades
ju muntligt vad Jesus hade sagt och gjort. I apg 20:35 citerar Paulus Jesus, utan att det citatet finns i evangelierna.
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I vers 14 anar vi det som vi såg när vi tittade på frågan om uppståndelsen för snart fyra veckor sedan, på förra 
bibelstudiesamlingen. Gud kommer uppväcka de döda i kraft av Jesus uppståndelse. Döden har inte sista ordet, 
utan Guds liv och kraft kommer få sista ordet.

Det andra som är värt att lägga märke till är följande:
1. Paulus verkar räkna med att Jesus kommer tillbaka under hans livstid. ”VI som är kvar här i livet då Herren 

kommer”. Senare i livet verkar det som att Paulus inser att Jesus inte kommer under hans livstid. I 2 Tim 2:2 
uppmanar han Timotheus att ”Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga 
människor som kan lära ut det i sin tur.” Om Paulus hade fortsatt trott att Jesus skulle komma under hans 
livstid, hade han inte behövt uppmana Timotheos att ledarträna andra. Det tyder på att Paulus tidsram för 
återkomsten har ändrats – men inte själva innehållet. 
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50- Det fanns troligen många berättelser om Jesus, och citat av Jesus, som berättades i den kristna rörelsen, och alla 
skrevs inte ner i evangelierna. Johannesevangeliet säger ju uttryckligen i avslutningen av både kap 20 och 21 att Jesus 
gjorde många fler saker, och ”om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag inte ens hela världen skulle rymma de 
böcker som då måste skrivas”. Det är alltså inget konstigt om Paulus här i 1 Thess bygger sin undervisning på ord av 
Jesus, som vi inte har bevarat.

1. Den andra lösningen är att Paulus fått undervisningen av Jesus direkt. En direkt uppenbarelse. Så säger 
han att han fått del av undervisning vid andra tillfällen.  
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I vers 14 anar vi det som vi såg när vi tittade på frågan om uppståndelsen för snart fyra veckor sedan, på förra 
bibelstudiesamlingen. Gud kommer uppväcka de döda i kraft av Jesus uppståndelse. Döden har inte sista ordet, 
utan Guds liv och kraft kommer få sista ordet.

Det andra som är värt att lägga märke till är följande:
1. Paulus verkar räkna med att Jesus kommer tillbaka under hans livstid. ”VI som är kvar här i livet då Herren

kommer”. Senare i livet verkar det som att Paulus inser att Jesus inte kommer under hans livstid. I 2 Tim 2:2
uppmanar han Timotheus att ”Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga
människor som kan lära ut det i sin tur.” Om Paulus hade fortsatt trott att Jesus skulle komma under hans
livstid, hade han inte behövt uppmana Timotheos att ledarträna andra. Det tyder på att Paulus tidsram för
återkomsten har ändrats – men inte själva innehållet.

2. En annan sak att fundera på är vad Paulus menar med ”Med stöd av vad Herren lärt oss”?
Det finns inget exakt Jesusord i evangelierna som kan ligga till grund för vad Paulus säger här. Det innebär att vi
har tre möjligheter:
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1. Det är ett äkta Jesusord som inte skrevs ner i evangelierna. Paulus brev till församlingen i Thess är
troligen den äldsta texten i NT, skriven under Paulus andra missionsresa, medan han befann sig i Korinth, omkring år 
50-51. 1 Thess är alltså troligen nedskrivet INNAN något av evangelierna. Innan evangelierna skrevs ner, så berättades 
ju muntligt vad Jesus hade sagt och gjort. I apg 20:35 citerar Paulus Jesus, utan att det citatet finns i evangelierna. Det 
fanns troligen många berättelser om Jesus, och citat av Jesus, som berättades i den kristna rörelsen, och alla skrevs inte ner 
i evangelierna. Johannesevangeliet säger ju uttryckligen i avslutningen av både kap 20 och 21 att Jesus gjorde många 
fler saker, och ”om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då 
måste skrivas”. Det är alltså inget konstigt om Paulus här i 1 Thess bygger sin undervisning på ord av Jesus, som vi inte 
har bevarat.
2. Den andra lösningen är att Paulus fått undervisningen av Jesus direkt. En direkt uppenbarelse. Så säger han att han 
fått del av undervisning vid andra tillfällen.
3. Den tredje möjligheten är att den är en sammanfattning av hur Paulus och hans medarbetare hade förstått Jesus 
undervisning i ämnet. 
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1. Paulus kallar Jesus för HERREN. Inte för Jesus, eller Kristus. Vi är så vana vid det att vi inte tänker på det. Men
Herren, på grekiska Kyrios, var en oerhört politisk term. För oss kan vi likna det vid president eller statsminister.
Därför om du frågade en romersk medborgare vem som är Kyrios, så hade alla, utan undantag svarat Kejsaren.
När Paulus skriver HERREN, så är poängen att han vill leda oss in i en metafor. Den av kejsaren som kommer i
ett triumftåg. Den kommer att återkomma några rader längre ner. Paulus liknar Jesus vid den himmelske
kejsaren som i framtiden ska träda fram och proklamera sin seger. En liknande scen finns i Upp 19:11-21, där
ryttaren på den vita hästen är ”konungarnas konung och herrarnas herre” och han kommer ridande i triumf.
Det är alltså Gud själv som ska stiga ner.
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1. Det grekiska ordet för befallning är ett ord hämtat från romerska samhället. Det betyder just befallning eller 
kommandorop. Det används bara här i NT, men i utombibliska källor används det både för officérens order till 
soldaterna, men också om kungörelser från en härold i samhället. Uttrycket stärker bilden av Jesus som den 
återvändande härskaren.

2. Röster och basuner är vanligt i det som kallas för apokalyptiska texter, vilket det här är. 

16
© Erik Alnemo 2020



Det här hämtar jag från Leif Carlssons Thess-kommentar ”I väntan på återkomsten”.
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1. Det grekiska ordet för befallning är ett ord hämtat från romerska samhället. Det betyder just befallning eller
kommandorop. Det används bara här i NT, men i utombibliska källor används det både för officérens order till
soldaterna, men också om kungörelser från en härold i samhället. Uttrycket stärker bilden av Jesus som den
återvändande härskaren.

2. Röster och basuner är vanligt i det som kallas för apokalyptiska texter, vilket det här är. Den enda ärkeängeln
som nämns i Bibeln är Mikael, i Jud v11. Om det är honom som Paulus menar är oklart. Basuner nämner även
Jesus i sitt tal om tiden slut, och Paulus i 1 Kor 15:50-53
MEN. Kombinationen av ett nedstigande, en stark röst och en basun anspelar på en annan biblisk berättelse av
stor vikt för Guds folk. Berättelsen om när Mose får lagen av Gud på Sinai, i 2 Mos.

3. Änglar i allmänhet nämns dock i samband med Jesu återkomst av såväl Paulus, här i 1 Thess 3:13, men också av
Jesus i talet om tidens slut.
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Så kommer då de döda att uppstå. Låt oss bara för ett ögonblick titta på några parallella texter, som också knyter 
samman röster, basuner och uppståndelse på lite olika vis.
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I den mest intressanta versen för tanken på uppryckelsen hittar vi tre viktiga ord. Föras bort, eller ryckas bort, som 
det står i andra översättningar, på gr harpazo. Att möta, på grekiska apantäsin, och slutligen ”i rymden” på gr aer.

24
© Erik Alnemo 2020



Så tanken på ett uppryckande är korrekt, på ett vis. Texten i 1 Thess beskriver onekligen hur Guds folk blir nästan 
våldsamt, övernaturligt och plötsligt förflyttade. Ordet i sig anger inte riktning, utan det får vi förstå av 
sammanhanget, som här blir ”bland molnen” med destination ”i rymden”.
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Slår man upp ordet i ett grekiskt lexikon, så beskrivs det närmast som en teknisk term för när en härskare eller 
viktig person kom till en stad, så gick en delegation från staden ut för att möta denne, och sedan eskortera 
personen tillbaka in i staden. Och utifrån de andra två texterna, matt 25 och Apg 28, så ser vi att det är ju så som 
ordet används. Brudtärnorna går ut och möter brudgummen, och går med honom in till bröllopsfesten. Bröderna i 
Rom går ut för att möta Paulus, och följer sedan med honom in till Rom.

Alltså, är det den rimligaste slutsatsen att dra, att det är den rörelsen som är i åtanke även i 1 Thess 4. Guds folk 
kommer möta Herren Jesus ”i rymden”, och följer sedan med honom tillbaka till jorden som en välkomstkommitté. 
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Moln är helt enkelt ett gudomligt, övernaturligt färdmedel.
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Talet om tidens slut inleds med att Jesus och lärjungarna går från templet, i Mt och Mk. I sammanhanget blir det i 
sig nästan som en profetisk handling. Gud själv, inkarnerad som människa, lämnar templet. Det är ju vad som sker i 
Hesekiels bok, kap 10-11 får Hesekiels se en vision av hur Herrens härlighet lämnar templet i Jerusalem. Lite senare 
i boken skildras hur Jerusalem invaderas av babyloniernas och templet förstörs. Att Herrens härlighet lämnar 
templet blir som en slags föraning om vad som ska ske.
Kanske är det så även här i evangelierna. Jesus lämnar templet, Jesus som ju, enligt Joh 1:14, Herrens härlighet 
vilade över. Herrens härlighet har återigen lämnat templet, som en föraning om vad som ska komma.
Jesus går vidare till Olivberget, som ju ligger öster om Jerusalem. Herrens härlighet i Hes går först vidare till berget 
öster om staden. Det sägs aldrig rakt ut av Mt och Mk, men vi kan ana att det skulle mycket väl kunna vara en 
allusion, eller försiktig parallell till berättelsen i Hesekiel. 

Men, vi får inte glömma att det här inte bara en är möjlig textkoppling. Samma sak som hände på 500-talet f Kr, 
sker ju återigen i det första århundradet e Kr.40 år efter Jesus död, så jämnar den romerska armén Jerusalem och 
templet i princip med marken, dvs år 70 e Kr.
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Det första judisk-romerska kriget varar mellan 66 och 73 e Kr. Bakgrunden är en lång historia av romersk 
ockupation, höjda skatter och tullar, och en judisk längtan efter befrielse. Det här leder till spänningar också mellan 
olika judiska grupper, där dolkmännen, seloterna eller sikarierna som de också kallas, blir en dominant grupp, som 
också var våldsam. År 66 e Kr exploderar händelserna och stora delar av befolkningen tar värvning hos seloterna. 
De mördar översteprästen, och blir den starkaste gruppen efter inbördes konflikter med andra judiska grupperingar. 
Judéen rensas i princip på romerska soldater, men romarna samlar istället stora trupper i Syrien, omkring 60 000 
man under ledning av generalen Titus. År 67 börjar de vandra söderut och omringar och belägrar Jerusalem. Den 
judiske historiken Josefus, som först var en del av motståndet mot romarna och Titus, byter sida när hans styrka blir 
besegrad. Josefus tolkar maktdemonstrationen från Roms sida som att Gud har övergett upprorsmännen och 
istället gått över till Roms sida. Josefus skrifter blir den viktigaste källan till information om vad som skedde under 
den här tiden. 
Josefus uppger bla att Titus armé fällde vartenda träd inom 15km från Jerusalem för att bygga belägringsvallar och 
anfallstorn. Försvagade av hungersnöd orkar inte invånarna stå emot, och år 70 tar sig romarna igenom 
försvarsverken och intar Jerusalem, och förstör templet. 
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Att inget av evangelierna nämner att templet faktiskt förstördes, ger oss en ledtråd till att texterna med stor 
sannolikhet är skrivna innan år 70. Annars hade författarna garanterat nämnt det i relation till Jesus profetia, som 
de gör vid andra tillfällen. Det står vid några tillfällen, framförallt i relation till Jesus uppståndelse. I joh 2:22 står det 
”När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften 
och på ordet som Jesus hade sagt.” Det Jesus har sagt är en profetia om hans uppståndelse. 

Men, det här är också oerhört viktigt för att förstå talet om tidens slut. En förståelse och tolkning av de här texterna 
som INTE öht berör templets förstörelse år 70, kommer att gå vilse. Det innebär inte att Jesus inte kunde prata om 
andra saker också, som vi kommer att se. Men profetian om templets förstörelse, och det faktum att så skedde, 
behöver ligga till grund för fortsättningen.

Att Lukas inte nämner att Jesus lämnade templet, och därmed inte har med den här kopplingen, är inte så konstigt 
då det står att Jesus var i templet på  dagarna, och sov på Olivberget på nätterna. I Lukas berättelse finns alltså inte 
den här föraningen om förstörelsen med redan här.  
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Att Jesus profeterar att templet skulle förstöras, är en chock. Templet, Guds tempel, kommer förstöras. Naturligtvis 
kände lärjungarna till sin historia om det förra templets förstörelse, 587 f Kr, och exilen i Babylon, och vad som 
föranledde det, och vilket lidande det innebar för folket, och vilket nationellt trauma det var att Guds tempel och 
Jerusalem, som sågs som omöjligt att inta och förstöra, hade raserats. Skulle det hända igen?

Vi kan lägga märke till att i Mk och Lk så verkar lärjungarnas fråga enbart handla om templets förstörelse, och hur 
de ska veta när det sker, så de kan fly därifrån.
I Mt däremot, finns en vidare öppning i frågan. Det är fullt möjligt att lärjungarna såg templets förstörelse och den 
nuvarande, onda tidsålderns slut som en och samma händelse. Det är också möjligt att Mt vill visa att det är två 
händelser som är teologiskt sammankopplade, men skilda åt i tid, och därför formulerar lärjungarnas fråga på ett 
lite annat sätt än vad Mk och Lk gör. Det tycks nästan så, utifrån det extramaterial som Mt lägger till i samband med 
undervisning, jmf med Mk och Lk.

Det här leder oss vidare i frågan – när talar Jesus om templets förstörelse och när talar möjligen om sin egen 
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återkomst?
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Jesus börjar med att svara på lärjungarnas fråga genom att beskriva ett antal icke-tecken. Vi får inte luras till att tro 
att det Jesus här beskriver, är själva tecknen. Det säger han ju uttryckligen att det inte är. Det är ännu inte slutet, 
säger han i alla tre evangelierna. Det är början på födslovärkarna, vilket kan betyda att det kommer bli värre och 
värre. 
Alla de här sakerna är i sig själ nog för att få vem som helst att tappa modet, tappa fotfästet och tappa blickfånget 
på vad som är verkligt viktigt. I Lk säger ”Se till att ni inte blir vilseledda”. Dvs, de här sakerna kommer inträffa, men 
de är inte i sig det som ni ska ha fokus på, eller titta efter. 

Sådana här saker skedde mellan år 30 och år 70, så på ett vis är de alla uppfyllda innan templet förstörs, men 
samtidigt har den här typen av saker pågått genom hela kyrkans historia. Krig, katastrofer och sjukdomar har 
präglat mänskligheten alltid, präglat kyrkans historia alltid, och det ser vi ju i den här tiden i synnerhet. 

Josefus nämner eller beskriver i sina skrifter åtta olika personer som i olika omfattning och på olika vis framträdde 
eller beskrevs med messianska anspråk. Alla dessa, förutom en, tolkades som upprorsmän av romarna, och 
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besegrades.  Värt notera är att Jesus verkar säga att det är falska Messias-gestalter det handlar om, inte Jesus själv. De 
falska gestalterna gör anspråk på att vara en äkta judisk Messias, inte på att vara Jesus.

Krigsrykten och krig förekom ofta under de 40 åren mellan Jesus och templets undergång. Romerska armén var i konflikt 
med Parternas rike, öster om romarriket både på 30 och 60-talet, och då blev Judéen och Israel en slags ”buffert” mellan 
rikena, och på så sätt inblandade i konflikten. Det var också mycket oroligt i hela Israel den här perioden. 

Svält var en ständigt närvarande fara i den antika världen. Josefus beskriver en stor svältkatastrof i Judéen år 46-48, och 
den omnämns i Apg 11, av profeten Agabos, som gör att Barnabas och Saul reser till församlingen i Jerusalem med 
förnödenheter från Antiokia. 

Jordbävningar inträffade under det judiska kriget 66-70. 

Och som sagt, det här är saker Jesus nämner som INTE är tidstecken för slutet. Bildspråk av födslovärkar används vid flera 
tillfällen i de profetiska böckerna i samband med Jerusalems fall, så det kan vara en ledtråd till att Jesus än så länge 
framförallt pratar om saker som skulle föregå Jerusalems fall.
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De icke-tecknen som Jesus nämnde, inträffade för alla, kristna som icke-kristna. Alla skulle möta rykten om falska 
Messias-gestalter, krig, svält och katastrofer.
Här fortsätter Jesus med instruktioner och uppmaningar till sina lärjungar specifikt. De varnas för att de kommer 
förföljas och dödas och möta stora svårigheter. Uppmaningen är att hålla ut!
Lägg märke till att Lukas säger ”Men innan allt detta händer”, vilket syftar på ryktena om krig, katastrofer svält och 
falska Messiaspersoner. Förföljelsen kommer alltså börja omedelbart – vilket den ju också gör, genom Saul.
Parallellen till Lukas avsnitt här finns tidigare i Matteusevangeliet, kap 10. Troligen undervisade Jesus om att hans 
lärjungar skulle förföljas vid flera tillfällen. 

Matteus ord här i talet om tidens slut, om att ”evangeliet ska förkunnas i hela världen” i relation till förföljelsen blir 
ju sanna i Apostlagärningarna. Förföljelsen i Jerusalem leder till att de kristna kommer till Antiokia. Paulus 
trakasseras i olika städer han kommer till, vilket gör att han får resa vidare till nästa. Det är också ett faktum i 
kyrkohistorien – där kyrkan har mött starkast motstånd är där den har växt mest. Kyrkofadern Tertullianus som 
levde mellan 160 och 225 e Kr har sagt ”Kyrkans bästa utsäde är martyrernas blod”. Där kyrkan möter motstånd, 
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där växer den som mest. 

Tron på Jesus gör inte självklart livet enklare. Tvärtom, så kallar Jesus oss att ta vårt kors och följa honom. Jesus säger att 
beslutet att följa honom kommer leda till förföljelse och motstånd, inte enkla liv och välstånd. Men motståndet är inte ett 
tecken på Guds dom, utan på trofasthet. Trösten ligger i att den Helige Ande är med och ger möjligheter till vittnesbörd. 

Notera också hur Jesus talar om räddning i kombination med uthållighet. Räddningen här är inte att överleva, det säger 
han att inte alla kommer – utan räddningen här verkar vara en framtida dimension av frälsningen. Han talar inte om en 
omvändelsens punkt i dåtid, utan om att på den yttersta dagen, få en friande dom inför Gud, och få tillträde till evigheten.

Jesus talar här också om slutet. När evangeliet förkunnats för alla nationer, ska slutet komma. Vilket slut pratar Jesus om 
här? Så här långt har allt som Jesus nämn inträffat både fram till år 70, men också under hela kyrkans historia. En tolkning 
är att ”hela världen” här syftar på den då kända världen, dvs Romarriket och dess grannländer. Paulus säger i Kol 1:6 att 
evangeliet bär frukt i hela världen. I det perspektivet, så fick hela världen höra evangeliet innan år 70, och slutet kan 
därmed syfta på år 70. 
En mer traditionell tolkning är ju att det syftar på missionen till hela världen, och att slutet som Jesus här talar om, alltså är 
hans återkomst. Det troligare är väl att det i huvudsak syftar på år 70, utifrån vad som sagts precis innan – men eftersom 
alla händelser Jesus beskriver också har inträffat efter det, finns det en dubbeltydighet. Det kanske är en av de texter som 
har dubbla bottnar. Oavsett är fokuset på missionen central. Evangeliet om Jesus som hela världens härskare, och Guds 
rike, ska förkunnas i hela världen!
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När ni så kommer till verserna om den vanhelgande skändligheten, eller förödelsens styggelse som Folkbibeln 
översätter, så blir texten mer ”intressant” och komplicerad. 
Här behöver vi hålla oss till en grundregel, nämligen att låta Skrift tolka skrift. 
Här kommer parallellerna mellan de tre evangelierna att verkligen vara till nytta för oss. I synnerhet Lukas kommer 
vara till stor hjälp här. 
Talet om tidens slut började med att lärjungarna frågade NÄR templet skulle förstöras, och vad TECKNET för det 
skulle vara. Så här långt i talet har Jesus inte gett något tecken, utan nämnt saker som skulle ske innan dess. Nu 
fokuserar han på en enda, synlig händelse – med stor sannolikhet tecknet som lärjungarna frågade efter.

Matteus kopplar den vanhelgande skändligheten till profeten Daniel, och en helig plats – dvs templet. Händelserna 
som Daniel profeterade om gick i uppfyllelse år 167 f Kr genom den syriske härskaren Antiochus Epifanes IV. Han 
vanhelgade templet i Jerusalem som en del av ett försök att utrota den judiska tron. Enligt Josefus offrande 
Aniochus grisar på altaret, och dedikerade templet till Zeus. Det här går också att läsa om i de apokryfiska 
Mackabeerböckerna. Mackabeerna, ett gäng bröder som hette Mackabaios, återtog Jerusalem och templet, och 
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renade det. Det var grunden till firandet av den judiska högtiden Hanukkah, ljusfestivalen. Att Jesus använder bilden av den 
vanhelgande skändligheten tyder på att Daniels profetia antingen inte gick helt i uppfyllelse 167 f Kr, eller att det, även där,
fanns en dubbel botten i profetian – poängen är oavsett att på samma sätt som templet vanhelgades 167 f Kr – så kommer 
det att vanhelgas igen. Templet vanhelgades år 67-68 av seloternas mord på översteprästen, och insättande av den 
okvalificerade Phanni.

Lukasevangeliet är troligen skrivet med greker och icke-judar i åtanke – och hjälper därför läsarna på traven. De kunde inte 
förutsättas förstå vad den vanhelgande skändligheten skulle syfta på. Han behåller samma grekiska ord som de övriga två, 
det som översatts ödeläggelse här, för att behålla kopplingen. Poängen är = Det här kommer ske när romarna belägrar 
Jerusalem. Lukas syftar på början av belägringen, innan romarna hade hunnit bygga belägringsvallar osv – eftersom det 
fortfarande finns tid att fly. 

När seloterna vanhelgade templet med deras falska överstepräst – och den romerska arméns begynnande belägring – det 
var tecknet för lärjungarna att dra därifrån. Fort som bara den. 
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Att fly för sitt liv är alltid en katastrofal omständighet. Att göra det gravid eller med småbarn är än värre. Samma 
sak på vintern eller sabbaten.

Josefus skildrar hur belägringen av Jerusalem gick till. Hur avskyvärt det var att vara i Jerusalem vid den tiden. Det 
är rent avskyvärd läsning, så jag ska bespara er den. Men när Jesus säger att det skulle bli ett lidande vars like inte 
har funnits, så är det inte alltför långt ifrån sanningen. Josefus skriver att 1.1 miljoner människor dödades, och 
nästan 100 000 togs som fångar av romarna.
Än så länge finns inga indikationer att Jesus har bytt ämne från Jerusalems förstörelse till tidens slut, även det kan 
vara lätt att tro det. Men Jesus använder förmodligen ett överdrivet bildspråk här – som profeter ofta gjorde – och 
som vi också kan göra ibland. 

De utvalda som Mt pratar om kan vi förstå som antingen de kristna, eller oskyldiga judar som blev fast i 
galenskaperna från revolutionärerna. 
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Men hos Lukas säger Jesus något intressant – nämligen introduktionen av ”hedningarnas tid”. Här introduceras en 
obestämt tidsperiod, vilket är viktigt för oss i fråga om när Jesus slutar prata om år 70, och istället börjar prata om sin 
återkomst och tidens slut. Så här långt har allt i talet handlar om år 70, men hos Lukas ser vi istället övergången till nästa 
ämne.
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Här har Mt och Mk några verser som Lukas inte har med. Här är övergången ordet ”DÅ”, vilket ger en tidsmässig 
koppling till det som just sagts innan. Det vill säga, hos Mt och Mk pratar Jesus fortfarande om händelserna kring år 
70, men vi kan också ana att det här avslutar det avsnittet. Hos Markus är det tydligast, när vi jämför med 
inledningen.
Lärjungarna frågade när ALLT skulle hända – här säger Jesus att han har sagt ALLT.
I början säger Mk att Jesus svarade, och i FB står det ”Jesus började tala till dem” i v5. Här säger Jesus att han HAR 
sagt allt. 
För det tredje började avsnittet med en varning att de skulle vara på sin vakt, ordet blepete på grekiska, och här 
kommer samma ord igen – ta er i akt – blepete.
Det här sammantaget gör det rimligt att Jesus härmed går över till att prata om nästa ämne – sin återkomst. Det 
som Mt och Mk beskriver motsvarar därmed Lk ”hedningarnas tid”.

Hos Mt är övergången mer flytande. Men värt att notera är att Jesus i v27 säger att hans återkomst kommer vara 
synlig på alla vis. Det är ju en tanke som orsakar problem för de som hävdar att uppryckelsen kommer ske i 
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hemlighet. Här säger Jesus att hans återkomst kommer vara lika synlig som blixten på himlen. 
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Här finns det två möjligheter till tolkning av vad Jesus pratar om.
Bilderna av solen som förmörkas och månen som inte lyser och stjärnor som faller är vanligt bildspråk i GT, i 
sammanhang som handlar om det som kallas för teofani, alltså när Gud uppenbarar sig. I texten om när Gud gav 
Mose tavlorna på Sinai berättades det ju om storm och moln och jordskalv. Gud uppenbarar sig, Gud stiger ner, då 
märks det i själva skapelsen. 
Bildspråket finns i synnerhet kopplat till Herrens dag i GT, ex Joel 2:10-11.

Här ser vi hur människosonen återkommer – Jesus knyter här an till Människosonen från Danielsboken, som kom 
med himlens moln, i det fallet upp till Gud för att få ära, makt och härlighet, men här kommer han tillbaka för att 
upprätta sitt folk, hålla dom och regera. Notera att det är ett högst synligt tillfälle.
Mt och Mk talar om hur änglarna sänds ut och ska samla de utvalda. Jämför det med texten i 1 Thess vi tittade på 
förut, där Guds folk skulle ”ryckas bort”. Troligen talar de om samma sak, fast med olika perspektiv.

Lk talar om det som en glädjens tid, då vår befrielse närmar sig. Då ska äntligen allting upprättas!
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En möjlig tolkning, är att Lukas pratar om Jesus återkomst, det här följer ju på ”hedningarnas tid” som han nämnde i v24, 
men att Mt och Mk fortsatt syftar på templets förstörelse. Grunden för det är Mt v29 och ”strax efter den tiden” – vilket 
anger en väldigt stark tidskoppling. Dels är det referensen till människosonen som ju tydligt anspelar på Dan 7. I Dan 7 
kommer människosonen upp till Gud, på molnen, och insätts som regent, och får makt och ära. Så används också 
referensen till människonen lite senare i Mt, när Jesus står inför rätta hos det judiska rådet.
Det skulle innebära att bilderna av himlakroppar som mörknar och faller är symboliskt för Guds dom över Jerusalem och 
templet. Vidare så frågade ju lärjungarna efter ett tecken – här får de ett. På grekiska kan man förstå meningen som ”då 
skall tecknet synas: människosonen-i-himlen. Det vill säga, att när templet förstörs, så faller Guds dom över folket som inte 
följde Jesus och tog emot honom – och därmed tog emot Gud själv. Att Jesus i himlen får ta emot makt och ära blir då 
hans upprättelse, vilket texten i Dan handlar om – en som en människa får upprättelse efter förföljelse och lidande. Det blir 
då tecknet att Jesus ”hade rätt”, så att säga. Tecknet blir inte att synligt se Jesus, men att konsekvenserna av det syns på 
jorden, i o m templets förstörelse.
Vers 31 handlar då om kyrkan, hur människor från hela jorden kommer tillsammans i Gudsfolket. Basunen i vers 31 
förekommer i Jes 27, i en text där Gudsfolket kommer samman efter en tids förskingring.
Båda tolkningnarna har sina styrkor, men också vissa svagheter.
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Här går Jesus tillbaka och avslutar frågan om templets förstörelse. Det är lite ologiskt, men så verkar det vara. Det 
är troligt utifrån att Jesus när han talade om förödelsens styggelse och att jerusalem skulle vara omringat av härar, 
så var det tillfället – NÄR NI SER.
Här kommer det tillbaka, Mt v33, när ni ser allt detta hända.

Sen finns det ett krux i grundtexten härhos Mt och Mk. Grekiskan har inte alltid ett pronomen utskrivet, utan 
verbet i sig anger vem det är som gör en viss sak. Tex på svenska säger vi ”han är nära”. På grekiskan finns inte 
ordet han, utan verbet anger tredje person singular. Det kan alltså vara han, hon, den eller det. Det är kontexten 
som avgör. 
Förstås det som han, så syftar det på Jesus återkomst, men då blir det besvärligt med Mt v34, som säger att det 
skulle ske inom en generation.
Om det istället förstås som det, syftar det tillbaka på Jerusalems förstörelse, vilket ju skedde inom en generation. 
Då är det ju inte något bekymmer att Jesus säger att hans ord aldrig ska förgå – för han hade ju rätt.
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Matt och Mark i B2000 saknar en liten markering att vi byter ämne – ett litet MEN. Som finns i FB. Men, den dagen, 
står det ordagrant. Dvs, nu pratar Jesus om sin återkomst.
Han visste att Jerusalem skulle förstöras inom en generation, men han visste inte när hans återkomst skulle ske. 

Skillnaden syns också i att innan Jerusalem förstörs fanns det tecken eller varningssignaler. Jesus återkomst sker 
mer plötsligt. Den överraskar oss – och därför slutar talet, för här slutar det i Mk, med en betoning på vaksamhet. 
Håll er vakna!

Det tänker jag är en viktig påminnelse när vi funderar kring Jesus återkomst. Vad är det som är viktigt?
Det är faktiskt inte viktigt med tidstecknen. Jesus säger ju här att han inte ens vet, och han ger inga tecken för sin 
återkomst. Det kommer ske plötsligt – därför borde det vi tar med oss vara just detta – vaksamhet. Är jag beredd?

Och med beredd menar jag inte att vi ska gå runt och vara nervösa och i panik be om syndernas förlåtelse så fort vi 
misstänker att vi gjort något litet, litet fel.
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Nä, jag tänker att vaksamhet här påminner mer om livet för en student. Under studenttiden, i synnerhet i lite högre 
studier, så får man ofta en uppgift, och ett slutdatum. Det här PM:et ska vara klart sista januari. Den här rapporten har du 
fem veckor på dig med, osv. 
För de allra flesta, jag inkluderar mig själv här som student också, så sker då en gradvis ökning av arbetsintensitet i takt 
med att deadline närmar sig. I början är det ganska lugnt, man tar nån halvdag här och lite ledigt där kanske. Men, så inser 
man att deadline är nära, och nu gäller det att ligga i hårt. Så arbetar man jätte, jättehårt för att hinna klart. 
Jag tror risken kan vara på samma sätt med Jesus återkomst. Vi vill ha ett tidstecken, så vi kan ”skärpa till oss” när deadline 
närmar sig. 
Men missionsuppdraget är givet, och vi borde vara lika angelägna om att förmedla Guds rikes hopp, och Jesu evangelium 
alla dagar – för vi vet inte när deadline kommer. Jesus ger oss inte möjligheten att skjuta upp arbetet framåt – det är alltid 
hög tid.
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Matteus fortsätter med ett antal liknelser, där de flesta har poängen av vaksamhet och väntan. Det finns också flera 
liknelser som visar på hur Jesus vid sin återkomst, också kommer med dom. Liknelsen om getterna och fåren i Mt
25 är ett sådant exempel. Liknelsen här om Noa, är på samma sätt.
Att jag tar med den beror på att den ofta förstås som ett stöd för uppryckandet. Jag tror inte att den handlar om 
uppryckandet alls.

Jesus återkomst liknas med tiden vid Noas dagar. Då gick Guds dom över jorden, så beskrivs det i 1 Mos 6-8. Frågan 
är då, vad är skillnaden mellan den som tas med och den som lämnas kvar? Om den handlar om uppryckandet
skulle det ju vara bra att tas med, och dåligt att lämnas kvar.

Men Hur var det för Noa? 1 Mos 7:23 säger Herren utplånade allt som fanns till på jorden, människor och 
fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar: allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i 
arken.
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Noa blev kvar. Så rimligen är det samma sak här – den yttersta domen går över de som ”tas med”, och de som blir kvar är 
räddade. Tvärtom mot vad idén om uppryckandet säger alltså.
Det är bra att bli kvar, helt enkelt. 
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