
KRISTI ÅTERKOMST

Jesus ska komma tillbaka

• Jesus har själv sagt det (Matt 24:29-31, Upp 3:11)
• Änglarna har sagt det (Apg 1:6-11)
• Apostlarna har sagt det

• Paulus (1Tess 3:12-13)
• Petrus (Apg 3:19-21)
• Johannes (1Joh 2:28)
• Jakob (Jak 5:7-8)



KRISTI ÅTERKOMST

Hur ska Jesus komma tillbaka?

• som han for upp (Apg 1:11)
• i stor makt och härlighet (Matt 16:27, Luk 21:27)
• alla ska se honom (Matt 24:27-28, Upp 1:7-8)



KRISTI ÅTERKOMST

Vad ska hända när Jesus kommer?

• Han ska hämta de troende 
(Joh 14:1-3, 1Tess 4:16-18)

• De troende ska förvandlas 
(Fil 3:20-21, 1Kor 15:47-58, 1Joh 3:1-3)

• Han kommer för att döma världen 
(2Tess 1:3-10, Upp 22:12-15)



KRISTI ÅTERKOMST

När ska Jesus komma tillbaka?

• Vi vet inte 
(Apg 1:6-7, Matt 24:36, 42)

• Han kommer oväntat
(Matt 24:37-41, 43-44, 1Tes 5:1-6)

• Han kommer i en ond tid
(2Tim 3:1-5, 1Tim 4:1-2)



KRISTI ÅTERKOMST

Hur ska vi leva inför Jesu återkomst?

• Vi ska vara redo 
(Matt 24:42-44, Matt 25:1-13)

• Vi ska vara väntande 
(Tit 2:11-14, 2Pet 3:3-15, Upp 22:20-21)



KRISTI ÅTERKOMST
Vilka är tecknen på Jesu återkomst?

Jesu undervisning om tecknen (Luk 21:5-36)
• Jerusalems och templets förstöring v 5-7
• falska messiasgestalter v 8
• krig, jordbävning, pest, hungersnöd v 9-11
• Förföljelse och vittnesbörd v 12-19
• Jerusalems förstöring v 20-24
• kosmiska tecken inför Jesu återkomst v 25-26
• Jesus kommer tillbaka v 27 (Dan 7:13-14)
• Var redo och väntande v 28-36



KRISTI ÅTERKOMST
Vilka är tecknen på Jesu återkomst?

Historieskrivaren Josefus rapporterade om Jerusalem:

- Zeloterna dödade 600 romare och befriade Jerusalem år 66.
- Kejsar Nero gav befallning att förstöra templet & Jerusalem.
- När belägringen inleddes vid påsken år 70 så flydde många
upp i de judéiska bergen. De kristna flydde då också och
klarade sig (se Jesu undervisning i Luk.21:20-24).

- General Tutus intog Jerusalem efter månader av belägring. 
Den10/8 utplånades templet. Under september år 70  
brändes staden. Den romerska 10:e armén slog läger på
tempelplatsen och offrade där till sina gudar. 

- Enligt Josefus dödades 1.347.000 i kriget, 97.000 blev fångar, 
11.000 svalt ihjäl under belägringen  av Jerusalem.



KRISTI ÅTERKOMST
Vilka är tecknen på Jesu återkomst?

Ptoleméerna i Egypten (Söderlandet)

Antiokus IV Epifanes 175-164 fKr (Dan 11:28-39)
- Jerusalem plundrades 169 fKr
- Altare restes åt Zeus i templet i Jerusalem 168 fKr
- Templet rensades av Maccabéerna i dec 165 fKr
Den sista tiden – uppståndelse och dom (Dan 12:1-4)

Den onde kungen (Dan 11:21-45)

Seleuciderna i Syrien (Nordlandet).



KRISTI ÅTERKOMST
Vilka är tecknen på Jesu återkomst?

Johannes undervisning om Antikrist 1Joh 2:18-25

• Avfall v 3
• Laglöshetens människa (Antikrist) v 3-12

- Uppror mot Gud v 3-4
- Den laglöse hålls tillbaka v 5-7
- Jesus ska förgöra den laglöse v 8
- Den laglöses under och tecken v 9
- Den laglöse bedrar människor v 10-12

Paulus undervisning om tecknen 2Tess 2:1-12


