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Det har förekommit mycken villfarelse när det gäller Jesu andra tillkommelse. Vi 
blir varnade i Bibeln av Jesus att bara Fadern känner dagen eller stunden när 
detta skall ske. Matt. 24:36; Apg. 1:6-7 
Jesus sade oss också att ”den stora vedermödan” först måste komma, innan han 
kommer tillbaka. Matt. 24:29-33 

APOSTLARNA KUNDE INTE FÖRKLARA 
Apostlarna hade vuxit upp i judendomen och var inställda på att Messias skulle 
komma och upprätta Israels kungarike och driva ut alla de utländska krafter som 
ockuperade landet Kanaan. 
Det hade inte fastnat hos judarna att profeten Jesaja förutsagt 700 år före att den 
kommande Messias skulle bli en lidande Messias som fick betala för människans 
synder. Jes. 53:1-12 
Ca 200 år senare lade Gud till ytterligare information genom profeten Daniel, 
som klargjorde att Messias måste dö. Dan. 9:25-26 
Inte bara dö, utan trots allt vad Jesus sagt sina lärjungar, skulle djuroffren i 
templet bort och Abrahams förbund skulle ersättas med ett nytt förbund, det nya 
förbundet eller testamentet (NT). Dan. 9:27 
Jesus blev kvar hos lärjungarna i 40 dagar efter uppståndelsen, men trots de 
förklaringar Jesus gav dem, hade de fortfarande inte förstått att hans rike INTE 
var av denna världen. Apg. 1:1-3; John 18:33-37 
Därför ville de istället veta, då Jesus talade till dem om andedopet, när han 
tänkte upprätta kungadömet Israel. Apg. 1:4-6 
De fick höra att det inte tillhörde dem att känna framtiden men att det var viktigt 
för dem att bli döpta i den Helige Ande. vers 7-8 
Kort tid efter denna lektion uppsteg Jesus till Himlen och hans lärjungar blev 
tillsagda att han skulle komma åter på samma sätt som han steg upp. vers 9-11 

MESSIAS UPPDRAG 
Det var inte förrän efter pingstdagen, när de 120 av Jesus efterföljare döptes i 
den Helige Ande som apostlarna började förstå att Jesus inte hade kommit för att 
återuppbygga Israels kungarike utan för att frälsa människor från synden och ge 
dem ett evigt liv. Det finns ingen mer undervisning om Israels kungadöme i 
Apostlagärningarna, men det finns gott om undervisning Jesus som Frälsare och 
det absoluta behovet för varje människa att bli född på nytt. Apg. 2:1-22, 37-43 
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TALET OM ATT JESUS KOMMER TILLBAKA 
Ca 19 år efter Jesu uppståndelse skrev aposteln Paulus det första brevet till 
kyrkan i Tessalonika ca 52 e. Kr. Efter att bett dem leva ett heligt liv, sade han att 
Jesus skulle komma tillbaka till jorden. 1 Tess. 4:13-18 
Paulus insåg att de grekiska troende inte hade någon vidare kunskap om att 
Jesus skulle komma tillbaka en dag, och därför fick de nu instruktioner angående 
detta. 1 Tess. 5:1-12 

PAULUS GER OSS MER INFORMATION  
När Paulus hade sänt sitt första brev till Tessalonika åstadkom han en oerhört 
stark diskussion bland de kristna i den stad Jesus skulle komma tillbaka till snart. 
De upprördes säkert över detta, ty Paulus talar om att de var ”skakade.” Det finns 
dock ingen historieskrivning om hur snabbt det andra brevet nådde dem. 
Vi måste också komma ihåg att Uppenbarelseboken ännu inte skrivits vid denna 
tid och det skulle ta trettio år till innan Jesus gav sin utförliga uppenbarelse till 
aposteln Johannes. Och Jerusalem hade inte förstörts, templet stod forfarande 
kvar när Paulus skrev sitt andra brev. Detta är den lära Paulus förkunnade:  
1. Jesu andra tillkommelse kommer inte att ske förrän det stora avfallet sker (att 

de kristna samfunden lämnar den sunda läran) och syndens människa 
(Antikrist) uppenbaras. 2 Tess 2:1-3 

2. Termen “Antikrist” var ännu inte introducerad till vanliga kristna, men Jesus 
hade talat om att skulle komma falska profeter och Kristusfigurer. Matt. 24:24 
Paulus kallade denna politiska härskare ”syndens människa” och ”fördärvets 
son.”   
“Fördärvets son” finns bara på en enda plats till i NT (King James) och syftar 
på Judas Iskariot som förådde Jesus. Joh. 17:12. 
Lukas skriver att Satan själv, inte en demon, for in i Judas och tog hans kropp 
i besittning. Luk. 22:1-6 
Därigenom kan vi se att det var Djävulen, när han använde Judas kropp och 
själ, som förådde Jesus. Det är intressant att Paulus beskrev denna framtida 
person, som han kallade ”Fördärvets son,” som besatt av Djävulen, som 
Jesus senare sade till aposteln Johannes. 2 Tess. 2:9; Upp. 13:1-18 

3. Paulus skrev vidare att det finns en återhållande kraft som håller tillbaka 
denna persons kommande. Den återhållande krften är den Helige Ande, ty 
han är den ende som kan övertyga människor om deras synd, dra dem till 
korset och ser till att de blir födda på nytt. Joh. 6:44, 65; 16:7-15 
Det är den Helige Ande som är givaren av alla positiva dygder och ondskan 
tar över när den Helige Ande inte längre undanhåller den. Gal. 5:16-25  

4. Det kommer en dag när Syndens människa, Fördärvets son, kommer att 
tillåtas komma i världen men han skall dödas av Jesus. 2 Tess. 2:8 
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5. Denne man kommer att verka genom Satans makt och kommer att utföra 
mirakel, tecken och lögnaktiga under och ett stort antal kommer att tro honom 
och bli hans efterföljare. vers 9-10 

6. När folken ger Djävulens man sitt stöd, kommer Gud att bli vred, och som en 
dom sänder han stark förvillelse till dem som följer denna man, så att de blir 
dömda och fördömda till Helvetet. vers 11-12 

SAMMANFATTNING 
Förstörelsen av Jerusalem och templet kom bara några få år tidigare och Paulus 
försäkrade att Jesus inte skulle komma tillbaka förrän ”fördärvets människa” först 
hade trätt fram och börjat regera på jorden. 
Därför är det fel att säga att “Jesus kan komma när som helst.” Vi bör ersätta 
detta tal med att ”Antikrist kommer när tiden är inne.”  
Efter Jerusalems fall år 70 e. Kr. använde man inte ordet Antikrist i många år och 
förståelsen av en global världsdiktatur uppenbarades inte för de kristna förrän år 
90 e. Kr. då Jesus gav sin mycket detaljerade uppenbarelse till aposteln 
Johannes. 

Scenariot för världens undergång finns i Uppenbarelseboken. 
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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