
 Bibelstudium i Betelförsamlingen Jönåker – Bibelskolan 2018-19, del 31 

Media och material finns på http://www.betelforsamlingen.com 

Jesu återkomst, del 1 
 
Inledning. Att Jesus skall komma tillbaka en andra gång till jorden är en lära i den kristna 
tron som inte går att undvara, den nämns flera ggr i GT och över 250 ggr i NT. Hans andra 
tillkommelse nämns till och med mer än hans första när man summerar Bibeln från pärm till 
pärm. Utan den skulle tron inte vara komplett, och vi skulle inte ha något svar på vad som 
skall hända med den värld som Gud har skapat och sedan återlöst genom Sonens blod, på 
samma sätt som Bibeln inte skulle vara komplett utan både Första Moseboken – hur allt 
startade – och Uppenbarelseboken – hur allt slutar. Men Jesus kommer inte bara för att 
slutföra Guds planer med världen som helhet utan också för att förenas med sin församling, 
för att de två aldrig mer skall skiljas åt. Jesu tillkommelse är och har därför också alltid varit 
den kristna församlingen hopp och tillflykt under tider av svårigheter och nöd. 
 
Läran om Jesu tillkommelse kan delas upp i frågor – ”Vem?”, ”Varför?”,  ”Hur?”,  ”Var?”,  
”När?” – där vi går från ett bredare till ett smalare perspektiv, från de stora dragen till 
detaljerna. Om de stora dragen finns en stor enighet bland kristna ur många olika 
sammanhang, när det gäller detaljerna skiljer det sig åt en del. Ju längre ner i detaljerna vi 
tränger desto större bör vår ödmjukhet vara inför att slå fast dem benhårt, men om de stora 
dragen kan vi inte kompromissa utan att hela läran förlorad. Att studera Jesu återkomst är 
som att lägga ett pussel. Ramen är lätt och också nödvändig, men när vi närmar oss de allra 
sista bitarna blir det mycket svårare att få allt att passa ihop exakt. Och detta är kanske 
Herrens avsikt, eftersom det kanske gör att vi blir mer vaksamma inför Hans återkomst? 
 
Lite grekiska. För att få en känsla för vad de första kristna tänkte på när Jesu återkomst kom 
på tal kan det vara mycket värt att studera de huvudsakliga ord de använde för att beskriva 
denna kosmiska händelse: 

• Parousia är det vanligaste grekiska ordet i NT 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 besök1. Det blir en upprepning av när Jesus red in i Jerusalem på 
åsnan (Matt 21:9, 23:39), men nu kommer han inte som den lidande tjänare, i 
ödmjukhet på en åsna, utan som Kungen på en vit häst (Upp 19:11) som alla skall 
böja sina knän för (Fil 2:9-11). 

• 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. Saker och ting som nu är fördolda skall 
dras fram i ljuset och nämnas vid sitt rätta namn (Luk 12:3, Rom 2:16, Ef 5:12-14). 
Den som är oskyldig skall bli friad och den som är skyldig skall dömas. 

• 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. Vid Jesu första ankomst drogs förhänget i templet 
undan – det brast mitt itu (Mark 15:38) – men nu är det själva himlavalvet som skall 
”dras undan” så att det som är dolt där ovan skall träda fram i full härlighet. 

                                                        
1 Tanken på ett kungligt besök återkommer i 1 Tess 4:17 där Paulus talar om att ”möta Herren i rymden”. Ordet 
möta anknyter till dåtidens praxis att sända ut en välkomstdelegation utanför staden dit kungen skulle komma. 
Efter mötet utanför stadsmurarna vände man sedan tillbaka tillsammans. 
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Ett början till svar på frågorna. I denna del 1 av 3 försöker vi koncentrera oss på de två 
första frågorna: ”Vem?” och ”Varför?” även om vi snuddar vid de andra också längs vägen. 
 
Jesu återkomst: Vem? Det kan tyckas självklart vem det är som kommer, men vi kan ändå 
behöva understryka det. Många synkretistiska och nyandliga rörelser väntar också på en 
sorts Kristus-person som skall ge världen fred, och Bibeln förutsäger också detta och kallar 
denna person för Antikrist2. För att vi inte skall bli lurade bör vi veta exakt vem det är som 
kommer: 

• 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) 

 
Jesu återkomst: Varför? Detta är kanske den viktigaste frågan, eftersom den utgör centrum i 
hela läran om Jesu återkomst. Bibeln ger oss några svar på frågan som kompletterar 
varandra. Jesus kommer tillbaka… 

• …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 
bröder3 (Matt 25:31-46) 

 
Avslutning. Jesu återkomst är en kosmisk händelse av fullständigt avgörande betydelse för 
hela universum, en plötslig ankomst i härlighet, som inte lämnar någon oberörd: Se, han 
kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, 
och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. (Upp 1:7) 
 
Källor: Bruce Milne: En handbok i Kristen tro, 1982, HF:s förlag, Kumla 

                                                        
2 Ordet Antikrist kan förstås på tre sätt: 1) mot-Kristus, eller 2) som-Kristus, 3) istället-för-Kristus. Det första 
signalerar en öppen fientlighet mot Bibelns Kristus, det andra en slags fördunkling av Kristus rätta identitet där 
en person, t.ex. Jesus från Nasaret, inte behöver vara Messias på riktigt men vi kan tro honom ”som” Kristus, jfr 
Paul Tillich’s ”som”-teologi. Det tredje som en direkt ersättning för Kristus, jfr påvens anspråk på att vara Kristi 
ställföreträdare på jorden dvs vara här istället för Kristus. 
3 Här avses Guds församling, Jesu ”minsta bröder”, och inte fattiga människor i allmänhet. Att hjälpa de fattiga 
är alltid rätt, men det är inte vad Matt 25:31-46 handlar om. 


