”Till dess han kommer”
Om Jesus återkomst
Bibelstudie i Söderportkyrkan, Erik Alnemo

1

Det kristna hoppets konturer
u

Bygger på Gamla testamentet – men omformar en del

u

Har Jesus som centrum (2 Kor 1:20)

u

Det kristna hoppet bygger på Jesus uppståndelse

u

Jesus uppståndelse är medlet och mönstret för hur Gud
ska göra med allting annat

u

Målet är att Guds rike ska etableras i sin fullhet här på
jorden, inte att människan ska komma till himlen

u

Vi lever i de sista dagarna, som sträcker sig från Jesu
himmelsfärd till hans återkomst

u

Guds rike har etablerats här i världen, men vi ser det ännu
inte i sin fullhet
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Jesus
återkomst

Skapelse

Evigheten
Nuvarande tid

Gången tid
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Hoppet om återkomsten
u

Det kristna hoppet fullbordas i och med Jesus återkomst –
Heb 2:8

u

Jesus lärjungar har i alla tider väntat hans återkomst
u Apg

u

1:11

I Bibeln används en rad uttryck för att beskriva detta:
u Återkomst
u Träda

(parousia) (Mt 24:3)

fram (epiphaneia) (Kol 3:4)

u Uppenbaras
u

Återkomsten handlar om två kosmiska skeenden:
u Dom

(2 Tim 4:1)

u Upprättelse
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(apokalypsis) (1 Pet 1:7)

(Apg 3:21)
4

Kommer Jesus tillbaka en eller två gånger?
u

Inom dispensationalismen lär man att Jesus kommer
tillbaka två gånger. Först en gång i hemlighet för att
hämta församlingen (uppryckelsen) och sedan en andra
gång för att etablera sitt rike (tanken kallas på engelska
ofta för pre-tribulation rapture)

u

Den som populariserar (och ev ”uppfinner”) uppryckandet
är John Nelson Darby – ”dispensationalismens fader”. Det
här är ca 1833.
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Jesus
återkomst

Skapelse
Gången tid

Nuvarande
tid

Evigheten

Den sjuåriga vedermödan
Jesus kommer
tillbaka i hemlighet
och hämtar de
kristna till himlen
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Jesus kommer tillbaka.
Tusenårsriket.
Den yttersta domen.
Ny himmel och ny jord.
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Viktiga texter för idén om uppryckelsen
u

1 Thess 4:13–18

u

Mark 13/Matt 24/Luk 21

u

Upp 7:14

u

(1 Kor 15:50-53)

u

(2 Thess 2:1-12)
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1 Thess 4:13–18
Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider,
så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något
hopp.
13

Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud
också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med
honom.15Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som
är kvar här i livet då Herren kommer skall inte gå före de
avlidna.16Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans
befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall
de som är döda i Kristus uppstå först,17och därefter skall vi som är
kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att
möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.
14

18

Ge nu varandra tröst med dessa ord.
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har jag visat er att ni, genom
“ Iattalltarbeta
på ett sådant sätt, skall
ta er an de svaga med herren Jesu
egna ord i minne: Det är saligare
att ge än att få.« (Apg 20:35)
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Paulus ord om hans direkta
uppenbarelser
Jag är tvungen att skryta,
visserligen till ingen nytta,
men jag kommer nu till
syner och uppenbarelser
från Herren.
2 Kor 12:1

Jag försäkrar er, bröder:
det evangelium som jag
har förkunnat är inte
något mänskligt
påfund. Jag har inte fått
det från någon människa,
ingen har lärt mig det, jag
har fått det genom en
uppenbarelse av Jesus
Kristus.
Gal 1:11-12
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1 Thess 4:13–18
16Ty

när Herren [Kyrios] själv stiger ner från himlen

och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds
basun,
då skall de som är döda i Kristus uppstå först,
17och

därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen

tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.
Och sedan skall vi alltid vara hos honom.
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Apokalyptik
u

Apokalyptik är en litterär genre inom judendomen. Ordet
kommer av grekiskans apokalyptos som betyder
avslöjande eller uppenbarelse.

u

Det skrevs många judiska apokalyptiska texter mellan 300
f Kr och ca 200 e Kr; ex 1 Henoksboken, Jubileerboken, 4
Esra, Baruksapokalypsen mm.

u

Samtliga av dessa judiska texter är skrivna under
pseudonym

u

I den tidiga kristna rörelsen var texterna uppskattade. Jud
14 citerar 1 Hen 1:9. Men de blev aldrig en del av de
heliga skrifterna – med ett undantag: 1 Hen ingår i kanon
hos den etiopisk-ortodoxa kyrkan.
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Informationen kommer från boken I väntan på återkomsten av Leif Carlsson

17

u

Det finns flera gemensamma saker mellan apokalypserna och
bla Thessalonikerbreven.
u

Texterna skrevs i sammanhang där mottagarna levde under
förföljelse och svårigheter. (1 Thess 1:6, 2 Thess 1:4)

u

De förföljda uppmanas att hålla ut. Gud har allt under sin
kontroll och leder historien till sitt mål. (2 Th 2:15-17)

u

Skeendet slutar med Messias ankomst och upprättandet av
en ny världsordning. De onda kommer att dömas av Gud. (1
Thess 4:13-18, 2 Thess 1:5-10)

u

(Denna nya ordning finns redan nu i den gudomliga världen
och väntar på att avslöjas och upprättas på jorden.) (Kol
3:4, Upp 21)

u

I nuet pågår en kamp mellan Gud och den Onde. I flera
apokalypser kommer ondskan mot slutet personifieras av en
särskild gestalt. (2 Thess 2:3-4)
18
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u

Paulus tog mycket inspiration från de judiska
apokalypserna, och använde den litterära genren som
utgångspunkt – men med några skillnader.
u De

är inte skrivna under pseudonym

u Anledningen

till det är att den kristna rörelsen trodde
att Gud återigen talade genom profeter – det fanns
alltså inget behov av att ”gå bakåt i tiden” och låta en
historisk gestalt stå som ”garant” för budskapet.

Andra mer tydliga apokalyptiska texter i Bibeln är
Hesekiel, Danielsboken och Uppenbarelseboken. Men
drag av, eller språkbruk från, apokalyptiken finns i
flertalet NT-skrifter.

u
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1 Thess 4:13–18
16Ty

när Herren [Kyrios] själv stiger ner från himlen

och hans befallning [keleusma] ljuder genom ärkeängelns röst
och Guds basun,
då skall de som är döda i Kristus uppstå först,
17och

därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen

tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.
Och sedan skall vi alltid vara hos honom.
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16”När

det blev morgon den tredje dagen började
det åska och blixtra, ett tungt moln låg över
berget och det hördes en stark hornstöt. Alla som
var i lägret blev förfärade.
17Då förde Mose folket ut ur lägret att möta Gud.
De ställde sig nedanför berget.
18 Hela Sinaiberget omgavs av rök då Herren steg
ner på berget i eld. Röken steg upp som från en
smältugn, och hela berget skalv.
19Medan hornet ljöd allt starkare talade Mose,
och Gud svarade honom med ljudlig röst.”
2 Mos 19:16-19

21
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1 Thess 4:16

och hans
befallning
ljuder genom
ärkeängelns röst
och Guds basun,
då skall de som
är döda i Kristus
uppstå först,
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1 Kor 15:51-52

Matt 24:31

Joh 6:28-29

Vad jag nu säger
er är ett
mysterium: vi
skall inte alla
dö, men vi skall
alla förvandlas,
52i ett nu, på ett
ögonblick, vid
den sista
basunens ljud.
Ty den kommer
att ljuda, och
då uppstår de
döda i
oförgänglig
gestalt, och vi
förvandlas.

31Och

Var inte
förvånade över
detta. Den
stund kommer
då alla som
ligger i sina
gravar skall höra
hans röst
29och gå ut ur
dem; de som
har gjort det
goda skall
uppstå till livet,
och de som har
gjort det onda
skall uppstå till
domen.

han
(Människosonen)
skall sända ut
sina änglar vid
ljudet av en
stor basun, och
de skall samla
hans utvalda
från de fyra
väderstrecken,
från himlens
ena gräns till
den andra.
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1 Thess 4:13–18
16Ty

när Herren [Kyrios] själv stiger ner från himlen

och hans befallning [keleusma] ljuder genom ärkeängelns röst
och Guds basun,
då skall de som är döda i Kristus uppstå först,
17och

därefter skall vi som är kvar i livet föras bort [harpazo]

bland molnen [nefelā] tillsammans med dem för att möta
[apantāsin] Herren i rymden [aer].
Och sedan skall vi alltid vara hos honom.
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u

Harpazo = röva, röva bort, riva
bort, rycka bort. 14 ggr i NT.

Apg 8:39 ”ryckte bort” –

Matt 11:12 ”rycka till sig”

Berättelsen om Filippos

Matt 12:12 ”plundra”

Apg 23:10 ”rädda honom undan”

Matt 13:19 ”snappar bort”

2 Kor 12:2 ”blev uppryckt”

Joh 6:15 ”tvinga honom med sig” 2 Kor 12:4 ”blev uppryckt”
Joh 10:12 ”river dem”

1 Thess 4:17 ”föras bort”

Joh 10:28 ”rycka dem”

Jud 23 ”rycka ur elden”

Joh 10:29 ”rycka det”

Upp 12:5 ”rycktes upp”

Harpazo blev på latin rapiemur, av vb rapoi – grunden för engelskan rapture
© Erik Alnem o 2020

25

25

Apantāsin = att möta
Används tre gånger i NT
Matt 25:6 Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom
ut och möt honom!’ (v10 Men medan de var borta och köpte kom
brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till
bröllopsfesten, och porten stängdes.)
Apg 28:15 Bröderna där hade fått besked om oss och kom ända
ut till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. När
Paulus såg dem tackade han Gud och fylldes med tillförsikt.
16
Efter ankomsten till Rom fick han tillstånd att ha egen bostad
tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom.
1 Thess 4:17
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Nefelā = moln
u

Moln i Bibeln är ofta en
symbol för gudomligt
handlande.

u

Molnstoden i öknen
Moln på Sinai berg

u

Röst ur molnet vid Jesus
dop

u

Jesus talar om sin
återkomst att
”Människosonen ska
komma på himlens moln”
(jmf Dan 7)

u

Jesus försvann i ett moln
vid sin himmelsfärd

Aer = luft
u

Syftar på den lägre delen
av luften = atmosfären, i
kontrast till ”rymden”
eller ”himlen” [ouranos].

u

I 1 Thess 4 skiljer Paulus
mellan platsen där Jesus
stiger ner ifrån (himlen,
ouranos) och platsen där
vi möter honom (luften,
aer).

u

Kan ordet vara den bästa
förklaringen till var det
vore logiskt att möta
Jesus?

27

© Erik Alnem o 2020

27

1 Thess 4:13–18 – vad blir den
sammantagna bilden?
u

Paulus använder bildspråk från såväl sin samtid som Bibeln i stort

u

Metaforerna stödjer inte tanken på att församlingen ska ”ryckas
bort” till himlen, utan ger istället bilden av en välkomstkommitté
som möter Jesus och eskorterar honom tillbaka till jorden.

u

Texten ger mer tyngd åt tanken på evigheten som ett fullt
närvarande Gudsrike på en förnyad och förvandlad jord, än på
evigheten ”i himlen”.

u

Om den här texten är det starkaste argumentet för tanken på
uppryckelsen. Då bygger den på väldigt, väldigt lös grund
exegetiskt.
© Erik Alnem o 2020

28

28

Jesus och talet om tidens slut
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Talet om tidens slut
u

Mark 13:1-37

u

Matt 24:1-44(25:46)

u

Luk 21:5-36

u

Undervisningen föranleds av lärjungarnas frågor:
u När

ska templet raseras?

u Vad

blir tecknet för Jesus återkomst?
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Matt 24:1-2

Mark 13:1-2

Luk 21:5-6

När Jesus lämnade
templet och var på
väg därifrån kom
hans lärjungar fram
till honom och
pekade på
tempelbyggnaderna.
2
Då sade han till
dem: »Se på allt
detta – sannerligen,
här kommer inte att
lämnas sten på sten,
allt skall brytas ner.«

När han gick ut från
templet sade en av
hans lärjungar:
»Mästare, se vilka
stenar och vilka
byggnader!«
2Jesus svarade: »Du
ser dessa stora
byggnadsverk. Här
kommer inte att
lämnas sten på sten,
utan allt skall brytas
ner.«

När några talade om
templet, hur vackert
det var med sin fina
sten och sina
praktgåvor, sade
han:
6»Allt detta som ni
ser – det skall
komma en tid då det
inte lämnas sten på
sten utan allt bryts
ner.«
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Belägringen och förstörelsen av Jerusalem, David Roberts
(1850)
33
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Matt 24:1-2

Mark 13:1-2

Luk 21:5-6

När Jesus lämnade
templet och var på
väg därifrån kom
hans lärjungar fram
till honom och
pekade på
tempelbyggnaderna.
2
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dem: »Se på allt
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lämnas sten på sten,
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När han gick ut från
templet sade en av
hans lärjungar:
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stenar och vilka
byggnader!«
2Jesus svarade: »Du
ser dessa stora
byggnadsverk. Här
kommer inte att
lämnas sten på sten,
utan allt skall brytas
ner.«

När några talade om
templet, hur vackert
det var med sin fina
sten och sina
praktgåvor, sade
han:
6»Allt detta som ni
ser – det skall
komma en tid då det
inte lämnas sten på
sten utan allt bryts
ner.«
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Matt 24:3

Mark 13:3-4

Luk 21:7

När han sedan
satt på Olivberget
och lärjungarna
var ensamma med
honom kom de
fram och sade:
»Säg oss när det
skall hända. Och
vad blir tecknet
för din återkomst
och för tidens
slut?«

När han satt på
Olivberget, mitt
emot templet,
och Petrus,
Jakob, Johannes
och Andreas var
ensamma med
honom, frågade
de:
4
»Säg oss när det
skall hända. Och
vad blir tecknet
på att tiden är
inne för allt
detta?«

Då frågade de
honom: »Mästare,
när sker detta,
och vad blir
tecknet på att det
börjar?«

35

Matt 24:4-8

Mark 13:5-8

Luk 21:8-11

Jesus svarade: »Se upp så
att ingen bedrar er.
5Många kommer att
uppträda under mitt namn
och säga: Jag är Messias,
och de skall bedra många.
6
Ni kommer att få höra
stridslarm och krigsrykten.
Se till att ni inte låter
skrämma er. Sådant måste
hända, men det är ännu
inte slutet.

Då sade Jesus till dem: »Se
upp så att ingen bedrar
er.
6
Många skall komma under
mitt namn och säga: Det
är jag, och de skall bedra
många.
7Och när ni får höra
stridslarm och krigsrykten,
låt då inte skrämma er.
Sådant måste komma, men
det är ännu inte slutet.

Han svarade: »Se till att ni
inte blir vilseledda. Många
kommer att uppträda
under mitt namn och säga:
Det är jag, och: Tiden är
nära. Men följ dem inte.
9
När ni får höra om krig
och oroligheter, så tappa
inte besinningen. Detta
måste först hända, men
det är ännu inte slutet.«
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7

Folk skall resa sig
mot folk och rike
mot rike, och det
blir hungersnöd
och jordbävning
på den ena
platsen efter den
andra.
8
Allt detta är
början på
födslovärkarna.
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8

Folk skall resa sig
mot folk och rike
mot rike. Det blir
jordskalv på den
ena platsen efter
den andra och det
blir hungersnöd.
Detta är början
på
födslovärkarna.

10

Och han sade till
dem: »Folk skall
resa sig mot folk
och rike mot
rike.
11
Det blir svåra
jordbävningar och
pest och
hungersnöd på
den ena platsen
efter den andra.
Förfärliga ting
skall ske och
väldiga tecken
visa sig på
himlen.

37

Matt 24:9-14

Mark 13:9-13

Då skall man utlämna er till att plågas och
dödas, och alla folk skall hata er för mitt
namns skull.
10Då skall många komma på fall och ange
varandra och hata varandra.
11Många falska profeter skall framträda och
bedra många.
12Genom att laglösheten tilltar kommer
kärleken att kallna hos de flesta.
13Men den som håller ut till slutet skall bli
räddad.
14Och budskapet om riket skall förkunnas i
hela världen och bli till ett vittnesbörd för
alla folk. Sedan skall slutet komma.

Men var på er vakt. Man skall utlämna er åt
domstolar, och ni skall pryglas i synagogorna
och ställas inför ståthållare och kungar för
min skull, som vittnen inför dem.
10Först måste evangeliet förkunnas för alla
folk.
11När man för bort er för att utlämna er, så
bekymra er inte för vad ni skall säga, utan
säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun,
ty det är inte ni som talar då, utan den
heliga anden.
12Broder skall skicka broder i döden, och en
far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina
föräldrar och bringa dem om livet.
13Ni skall bli hatade av alla för mitt namns
skull. Men den som håller ut till slutet skall
bli räddad.
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Luk 21:12-19

Matt 10:17-22 (parallell text)

Men innan allt detta händer skall man gripa
er och förfölja er. Man skall överlämna er åt
synagogorna och kasta er i fängelse och dra
er inför kungar och ståthållare för mitt
namns skull.
13Då får ni tillfälle att vittna.
14Lägg bara på minnet att ni inte skall
förbereda några försvarstal,
15ty jag skall ge er ord och visdom som era
fiender inte kan stå emot eller vederlägga.
16Ni skall bli förrådda till och med av
föräldrar och syskon och släktingar och
vänner. En del av er skall man döda,17och ni
skall bli hatade av alla för mitt namns skull.
18Men inte ett hår på ert huvud skall gå
förlorat. 19Genom att hålla ut skall ni vinna
ert liv.

Akta er för människorna. De skall utlämna er
åt domstolar, och de skall piska er i sina
synagogor.
18Och ni kommer att ställas inför ståthållare
och kungar för min skull och stå som vittnen
inför dem och hedningarna.
19Men när man utlämnar er, bekymra er då
inte för hur ni skall tala eller vad ni skall
säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni
skall säga att läggas i er mun, 20och det är
inte ni som talar, utan er faders ande talar
genom er.
21Broder skall skicka broder i döden, och en
far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina
föräldrar och bringa dem om livet.
22Ni skall bli hatade av alla för mitt namns
skull. Men den som håller ut till slutet skall
bli räddad.
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Matt 24:15-22

Mark 13:14-20

Luk 21:20-24

När ni ser den vanhelgande
skändlighet som profeten
Daniel har talat om stå på
helig plats (må den som
läser fatta det rätt), 16då
måste de som bor i Judeen
fly upp i bergen.
17
Den som är på taket skall
inte gå ner och hämta vad
han har i huset, 18och den
som är ute på åkern skall
inte vända tillbaka och
hämta sin mantel.

När ni ser den vanhelgande
skändligheten stå där den
minst av allt borde stå (må
den som läser fatta det
rätt), då skall de som bor i
Judeen fly upp i bergen.
15
Den som är på taket skall
inte gå ner och hämta något
inne i huset,
16
och den som är ute på
åkern skall inte vända
tillbaka och hämta sin
mantel.

När ni ser Jerusalem
omringat av härar, då skall
ni veta att dess ödeläggelse
är nära.
21
Då måste de som bor i
Judeen fly upp i bergen, de
som är inne i staden skall
lämna den, och de som är
ute på landet får inte gå in
i staden.
22Ty detta är
vedergällningens tid, när
allt i skriften blir uppfyllt.
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19

Ve dem som väntar barn
eller ammar i den tiden.
20
Be att ni slipper fly under
vintern eller på sabbaten.
21
Ty det skall bli ett lidande
vars like inte har funnits
från världens början till
denna dag och inte heller
kommer att finnas.
22
Och om inte den tiden
förkortades skulle ingen
människa bli räddad. Men
för de utvaldas skull
kommer den tiden att
förkortas.
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17

Ve dem som väntar barn
eller ammar i den
tiden. 18Be att det inte sker
på vintern.
19
Ty de dagarna blir till ett
lidande vars like inte har
funnits sedan Gud skapade
världen och heller inte
kommer att finnas. 20Om
inte Herren hade förkortat
den tiden skulle ingen
människa bli räddad. Men
för deras skull som han har
utvalt har han förkortat
tiden.

23

Ve dem som väntar barn
eller ammar i den tiden.
Stor nöd skall komma över
landet, och vrede skall
drabba detta folk.
24
De skall falla för
svärdshugg och föras bort
som fångar till hednafolken,
och Jerusalem skall trampas
ner av hedningar tills
hedningarnas tid är förbi.

41

Matt 24:23-28

Mark 13:21-23

Om ni då får höra: Här är Messias, eller:
Där är han, så tro det inte!
24
Falska frälsare och falska profeter
kommer att uppträda med stora tecken
och under för att om möjligt bedra
också de utvalda.
25
Nu har jag sagt er det i förväg.
26
Om ni alltså får höra: Han är ute i
öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne
i kammaren, så tro det inte.
27Ty liksom blixten kommer från öster
och lyser ända till väster, så blir det vid
Människosonens återkomst.
28
Där kadavret ligger, där samlas
gamarna.

Och om då någon säger till er: Här är
Messias, eller: Där är han, så tro det
inte!
22
Falska frälsare och falska profeter
kommer att uppträda med tecken och
under för att försöka vilseföra de
utvalda.
23
Ta er i akt! Jag har sagt er allt i
förväg.
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Matt 24:29-31

Mark 13:24-27

Luk 21:25-28

Strax efter den tidens
lidanden skall solen förmörkas
och månen mista sitt sken.
Stjärnorna skall falla från skyn
och himlens makter skakas.
30Då skall Människosonens
tecken synas på himlen, och
då skall alla jordens stammar
höja klagorop, och man skall
få se Människosonen komma
på himlens moln med makt
och stor härlighet.
31Och han skall sända ut sina
änglar vid ljudet av en stor
basun, och de skall samla hans
utvalda från de fyra
väderstrecken, från himlens
ena gräns till den andra.

Men i de dagarna, efter all
denna nöd, skall solen
förmörkas och månen inte ge
något ljus.
25Stjärnorna skall falla från
skyn och himlens makter
skakas.
26Då skall man få se
Människosonen komma bland
molnen med stor makt och
härlighet.
27Och då skall han sända ut
änglarna och samla sina
utvalda från de fyra
väderstrecken, från jordens
gräns till himlens gräns.

Tecken skall visa sig i solen
och månen och stjärnorna, och
på jorden skall hedningarna
gripas av ångest och rådlöshet
vid havets och vågornas dån.
26Människor skall förgås av
skräck i väntan på vad som
skall komma över världen, ty
himlens makter skall skakas.
27Då skall man få se
Människosonen komma på ett
moln med makt och stor
härlighet.
28När allt detta börjar, så räta
på er och lyft era huvuden, ty
er befrielse närmar sig.«
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Matt 24:32-35

Mark 13:28-31

Luk 21:29-33

Lär av en jämförelse med
fikonträdet. När kvisten blir
mjuk och bladen spricker ut
vet ni att sommaren är
nära.
33På samma sätt vet ni när
ni ser allt detta hända att
han[det] är nära, utanför
dörren.
34
Sannerligen, detta släkte
skall inte förgå förrän allt
detta händer.
35
Himmel och jord skall
förgå, men mina ord skall
aldrig förgå.

Lär av en jämförelse med
fikonträdet. När kvisten blir
mjuk och bladen spricker ut
vet ni att sommaren är
nära.
29På samma sätt vet ni när
ni ser allt detta hända att
han[det] är nära, utanför
dörren.
30
Sannerligen, detta släkte
skall inte förgå förrän allt
detta händer.
31
Himmel och jord skall
förgå, men mina ord skall
inte förgå.

Han gav dem en liknelse:
»Se på fikonträdet och alla
andra träd.
30
När de börjar knoppas, då
förstår ni av er själva att nu
är sommaren nära.
31
På samma sätt vet ni när
ni ser detta hända att Guds
rike är nära.
32
Sannerligen, detta släkte
skall inte förgå förrän allt
detta händer.
33
Himmel och jord skall
förgå, men mina ord skall
aldrig förgå.
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Matt 24:36

Mark 13:32-37

Dagen och timmen känner ingen,
inte ens himlens änglar, inte ens
Sonen, ingen utom Fadern.

Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna
i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
33
Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden
är inne.
Luk 21:34-36
34
Det blir som när en man har rest bort; han har
Var på er vakt så att inte era
lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om
sinnen fördunklas av omåttlighet
det, var och en med sin uppgift, och han har
och dryckenskap och livets
befallt portvakten att vaka.
bekymmer, annars överraskas ni
35Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre
av den dagen 35som av en snara,
kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt
för den skall komma över alla
eller i gryningen eller på morgonen.
som bor på jorden.
36Se upp, så att han inte plötsligt kommer och
36Håll er vakna hela tiden och be
finner er sovande.
att ni får kraft att undfly det som 37
Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er
väntar och kan stå upprätta inför
vakna!«
Människosonen.«
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Matt 24:37-42 (Luk 17:26-35)

Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst.
38
Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till
den dag då Noa gick in i arken, 39och ingen visste något förrän floden kom och
förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst.
40
Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar.
41
Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas
kvar.
42
Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer.
43
Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom,
skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset.
44
Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer
Människosonen.
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Så, vad har vi sett?
u

Tanken på ett hemligt uppryckande har svagt, för att inte
säga obefintligt stöd i de viktiga texterna.

u

Jesus återkomst knyts samman med uppståndelse,
befrielse och glädje.

u

Dom och upprättelse blir varsin sida av myntet – Gud
dömer det onda och upprättar allt eftersom ondskan är
helt besegrad

u

Ingen som tror på Jesus behöver vara rädd att gå miste om
hans återkomst

u

Vi ska inte fokusera på tidstecknen – vi ska fokusera på
vårt lärjungaskap och vår efterföljelse
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