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Jesu återkomst, del 3 
 
Inledning. Vi har studerat Jesu återkomst utifrån frågorna: ”Vem?”, ”Varför?”,  ”Hur?”,  
”Var?”,  ”När?”. Då började vi också snudda vid frågan om hur tidslinjen ser ut inför och 
under de händelser som här är fråga om. Här finns många olika uppfattningar och tydliga 
skiljelinjer mellan olika kristna grupper. En viss ödmjukhet är klädsamt i detta sammanhang. 
 
De stora skiljelinjerna. För det första finns ett arv från kyrkofadern Augustinus (354-450 e 
Kr) som skapat en hel del förvirring, och orsaken hittar vi i den apostoliska trosbekännelsen:  
 
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, 
född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen 
till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande 
och döda. 
 
Problemet ligger i det faktum att många, mig inkluderad, anser att Jesus inte kommer för att 
döma levande och döda direkt, utan först för att besegra Antikrist, upprätta riket år Israel 
och sedan regera i tusen år tillsammans med sin församling. Först därefter kommer slut-
striden, domen och evigheten. Men Augustinus höll inte med, för han ansåg att tusenårs-
riket var en symbol för katolska kyrkans tidsålder. Han var en s.k. amillennialist, och hans 
uppfattning blev kyrkans. Skillnaderna mellan olika kristna ligger ofta i synen på tusenårs-
riket och uppryckandet: före, efter eller under vedermödan. 
 
Olika typ-uppfattningar om uppryckandet. 

• Pre-tribulationism = Jesus hämtar församlingen (hemligt) innan vedermödan och 
återkommer sju år senare med församlingen och sätter fötterna på Oljeberget 

• Post-tribulationism = Jesus hämtar församlingen synligt efter vedermödan och landar 
omedelbart på Oljeberget 

• Mid-tribulationism = Jesus hämtar församlingen i mitten av vedermödan och 
återvänder 3,5 år senare 

 
Olika typ-uppfattningar om tusenårsriket. 

• A-millennialism = Tusenårsriket är en symbol för kyrkans tidsålder och Jesus kommer 
efter det för att döma levande och döda 

• Pre-millennialism = Jesus kommer före tusenårsriket för att upprätta riket åt Israel  
• Post-millennialism = Jesus kommer efter att mänskligheten själva åstadkommit tusen 

år av fred och välstånd på jorden och (i stort sett) alla människor blivit kristna 
 
Mitt förslag till tidlinje. Detta är ett område där min egen syn på saker och ting förändrats i 
takt med min egen bibelläsning. Den rörelse jag vuxit upp i, pingströrelsen, var under långa 
tider djupt präglad om Lewi Pethrus bok, ”Jesus kommer”, fr 1914. Det är en utmärkt bok 
med många goda poänger, och förespråkar pre-tribulationistisk pre-millennialism, dvs Jesus 
hämtar bruden innan vedermödan och återvänder sju år senare för att upprätta 
tusenårsriket. Jag är klart påverkad av den, men när jag under åren läst framför allt Matt 24, 
men även Upp och 2 Tess 2 så har jag tyckt att det saknats något: Om nu Jesus skall hämta 
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församlingen innan vedermödan, varför säger han inte det då i Matt 24? Istället nämner han 
endast uppryckandet först efter vedermödan och inget om att han landar på Oljeberget. 
Samtidigt kan inte mötet mellan Jesus och församlingen på skyn och det att han sätter 
fötterna på Oljeberget vara exakt samma händelse, precis som Lewi Pethrus skrev i sin bok1. 
 
På grund av ovanstående – och mycket annat som inte ryms här – har jag landat i en lite 
annorlunda syn på tidslinjen, säkerligen också med sina brister: 

• Evangelisation till jordens yttersta gräns: Matt 28:18-20, 24:14 
• Svåra tider, ”födslovåndor”: Matt 24:4-13, Luk 21:8-9, Upp 6:1-12:18 
• Antikrists framträdande, det falska fridsriket: Matt 24:14, 2 Tess 2:3-4, Upp 13:1-4 
• Vedermödan (3,5 + 3,5 år): Dan 9:27, Matt 24:15-26, Upp 13:4-18, 2 Tess 2:3-4 
• Jesu återkomst 

o Uppryckandet och de dödas uppståndelse: Matt 24:27-31, 1 Kor 15:23-28, Jes 
26:19-20 

o Vredesdomen: 1 Tess 1:10, Upp 14:17-19:10, Matt 24:37-412, Jes 26:20-21 
o Lammets bröllop: Upp 19:6-9, jfr Matt 22:1-14 
o Nedstigandet på Oljeberget: Sak 14:3-7, Upp 19:11-16, Apg 1:7 

• Slutstriden vid Harmagedon: 2 Tess 2:8, Upp 19:17-21 
• Tusenårsriket: Upp 20:1,6, Sak 14:16-20, Hes 40-48, Jes 2:1-5, 9:6f, 11:6ff, Mika 4:1-4 
• Den sista striden: Upp 20:7-10, Hes 38-39 
• Den yttersta domen: Matt 25:31-46, Upp 20:11-15 
• Evigheten med en ny himmel och en ny jord: Upp 21:1-22:21, Jes 66:22 

 
Anmärkningar. 

• Denna tidslinje säger att Jesus kommer efter vedermödan men före att de sju 
vredesskålarna töms ut över jorden, och under den tiden (eller efter landningen på 
Oljeberget) firar församlingen bröllop med Jesus. 

• Denna tidslinje är konstruerad utifrån antagandet att Jesu stora tal om tidens slut, 
Matt 24-25, och framför allt senare delen av Uppenbarelseboken (kap 13-22) skall 
uppfattas som skrivna huvudsakligen i kronologisk ordning, och att de kompletterar 
varandra. Alla andra skriftställen är infogad utifrån detta antagande. 

• En del kan reagera mot att tron att kristna skall behöva gå igenom vedermödans 
lidanden innan Jesus kommer. Men jag har hellre fel uppfattning om detta nu så att 
jag kan förbereda människor på svårigheter som eventuellt kommer, och de sedan de 
slipper dem, än att riskera ingjuta en trygghet som sedan visar sig vara ogrundad. 
Många kristna lever idag redan under vedermöda-liknande förhållanden, och c:a 
250 000 varje år blir martyrer för tron på Jesus. 

• Akademiskt skulle man kunna kalla denna uppfattning för pre-wrath post-
tribulationistisk pre-millennialism. (Det är en ganska ovanlig uppfattning, men kan 
sägas vara en kompromiss mellan pre- och post-tribulationismen). När Jesus väl 
kommer får vi se om nån hade rätt angående alla detaljer kring hans återkomst! 

                                                        
1 Pethrus hade svårigheter att förena beskrivningen av att Jesus skall möta församlingen på skyn i 1 Tess 4:15-
17 med att Messias skall sätta fötterna på Oljeberget i Sak 14:3-7 och drog slutsatsen att det inte kunde syfta 
på exakt samma händelse. Jag delar hans vånda. 
2 Detta skriftställe beskriver de ”kvarlämnades” utsatthet inför de sista vredens skålar som kommer över 
världen i Upp 15 och framåt, liksom när Noa hade gått in i arken och floden kom, jfr Jes 26:20. 

Tiden 


