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David Jeremiah är en baptistpastor som har förkunnat kommande katastrofer i 
USA och andra stater, som kommer att leda oss fram till Antikrists framträdande. 
Han är pastor i Shadow Mountain Community Church i El Cajon, som ligger i San 
Diegoområdet i Californien. Kyrkan hette tidigare Scott Memorial Baptist Church, 
vars pastor förut var Tim LaHaye. 
LaHaye har en stark tro på att de kristna kommer att hämtas före vedermödan, 
och producerade en serie böcker kallade “Left Behind,” vilka har filmatiserats. 
Båda dessa predikanter är kristna sionistiska förkunnare, och David Jeremiah 
följer den la hayiska stilen genom att producera ytterligare filmer om vad han tror 
kommer att hända i framtiden. Dessa verkade vara mycket påkostade att döma 
av de avsnitt som sänds varje söndag.  
Pastor Jeremiah hade gjort sin hemläxa och presenterade en mycket klar bild av 
finanskrisen i USA, vilket tyder på att han har haft tillgång till forskare som tagit 
fram materialet åt honom. Budskapet var ett riktigt bombnedsläpp men Jeremiah 
bemötte de chockade åhörarna med ett leende: “Oroa er inte, för när allt detta 
inträffar, kommer ni att vara uppryckta härifrån.” Talade han sanning om  
uppryckandet? 

KOMMER DET ETT UPPRYCKANDE? 
Ordet ”uppryckande” finns inte i NT. Paulus använder ordet ”förvandlade” i 
samband med Kristus återkomst. 1 Kor. 15:49-53 
Men när Paulus talade om Kristus återkomst, använde han orden ”uppryckta på  
skyar” (Bibeln 1917) 1 Tess. 4:13-18 
Paulus satte inte denna händelse i samband med Vedermödan. Matt. 24:21  
Tvärtom talade Paulus om när folk talar om fred och säkerhet blir det istället 
plötslig förstörelse när Jesus kommer tillbaka. 1 Tess. 5:1-3 
Den plötsliga förstörelsen hänvisar inte till Antikrist, den talar istället om den dom 
som övergår världen vid Kristus återkomst och att Gud inte sagt att vi får ta del 
av denna förstörelse. vers 4-9 
Herrens dag skall komma som en tjuv om natten!  
När de kristna i Tessalonika hörde vad Paulus hade skrivit, blev de upprymda 
och trodde att Jesu återkomst skulle inträffa nästan omedelbart, eller under deras 
livstid. 
Det är viktigt att veta att Uppenbarelseboken ännu inte var skriven vid denna tid, 
och att det Paulus talade gavs honom inte av en människa utan av den Helige 
Ande.  



 
 

1. Var inte oroliga när ni hör nyheterna om att Jesus skall komma tillbaka.  
2 Tess. 2:1-2 

2. Låt ingen människa bedra dig. Jesus kommer inte tillbaka förrän det blir ett 
stort avfall av kristna och Syndens man Antikrist uppenbaras.  vers 3 

3. Paulus ger oss en del att gå på angående Antikrist och de yttersta dagarna. 
Templet i Jerusalem kommer att vara återuppbyggt och Antikrist kommer att 
sätta sig i det allra heligaste i detta tempel och föregiva sig själv vara gud. 
vers 4 
Det så kallade Herodes tempel fanns fortfarande kvar när Paulus skrev detta 
brev men förstördes ca 20 år senare av romarna år 70 e.Kr. Tempelområdet 
har befunnit sig i detta skick i 1 940 år. 

4. Paulus påminde kyrkan i Tessalonika att han hade talat om detta förut och att 
de skulle begrunda det. vers 5 

5. Sedan talade han med dem om att Antikrist skulle hållas tillbaka men att hans 
system redan var i verksamhet. vers 6-7  
Paulus gav oss inte full insikt i vad som håller Satan tillbaka från att 
frambringa sin världshärskare, men Bibeln ger oss svar:   
När Gud sände Moses och Israels barn till det förlovade landet, hade han 
utsett en ängel som skulle leda operationen. 2 Mos. 23:20-23 
När Satan blir bunden i tusen år, så kommer Gud att skicka en ängel för att 
sköta denna händelse. Upp. 20:1-3 
Jesus använde med två änglar när han dömde Sodom och Gomorra.. 1 Mos. 
18:1-2; 16-21; 19:1 
Uppenbarelseboken säger oss att heliga änglar kommer att utföra domarna 
över jorden. 
Jag finner ingenstans i Bibeln där det påstås att den Helige Ande utför en 
fysisk handling, med undantag för Jesu födelse och borttagandet av Fillippus. 
Luk. 1:26-35; Apg. 8:39-40 
Jesus gav oss en beskrivning av den Helige Andes verk; han arbetar i den 
andliga sfären, inte den fysiska. Joh. 16:7-15 
Min slutsats blir att en ängel håller tillbaka Satan, och inte den Helige Ande.   
Lägg väl märke till att Paulus inte sade att den som håller tillbaka ondskan 
inte kommer att lämna Jorden men att den som håller tillbaka ondskan, 
kommer att tas bort, så att Satan kan frambringa sin tjänare, fördärvets 
man, Vilddjuret, Antikrist. 

6. Efter att den som håller tillbaka ondskan försvunnit, kommer Syndens man att 
bli uppenbarad och upprätta sitt rike, men till slut kommer han att dödas av 
Jesus vid Herrens återkomst. 2 Tess. 2:8-12 



 
 

SLUTSATS 
Paulus skrev inte om upptagandet i det andra brevet till Tessalonikerna, men 
nämnde Kristi återkomst. Alla dispensationalister har ryckt detta bibelord ur sitt 
sammanhang och skapat stor oreda och oro bland många kristna.  

NÄR SKREVS EVANGELIERNA? 
Matteus evangelium skrevs ca 45-50 e.Kr. omkr. 12 år efter Jesu uppståndelse. 
Markus evangelium skrevs ca 60 e.Kr. ca 27 efter Jesu uppståndelse.  
Lukas evangelium skrevs på sent femtiotal e.Kr. ca 25 år efter Jesu 
uppståndelse. 25 years after the resurrection. 
Johannes evangelium skrevs mellan 85-95 ca 52 år efter Jesu uppståndelse. 
Apostlagärningarna skrevs ca 60 e.Kr., ca 27 år efter Jesu uppståndelse. 
Första Tessalonikerbrevet skrevs ca 52 e.Kr. ca 19 år efter Jesu uppståndelse. 
Sannolikt skrevs det andra Tessalonikerbrevet ett år senare.  
Uppenbarelseboken skrevs 95-96 e.Kr., 62 år efter Jesu uppståndelse, och 42 år 
efter Paulus andra brev till Tessalonikerna. 
Paulus sade att Antikrist skall komma innan Jesus kommer tillbaka och upprätta 
sitt himmelska rike. I Uppenbarelseboken, skriven ca 35 år senare av aposteln 
Johannes, ger Jesus genom honom detaljerade beskrivningar av den yttersta 
tiden, särskilt om Antikrists framträdande och hur hans regim kommer att bli.  

Ingenstans i Nya Testamentet sägs det att upptagandet kommer att 
inträffa före Vedermödan. Det finns bibelord som tvärtom visar att 
upptagandet sker efter vedermödan. (Matt. 24:29). Och vi kan inte 
spekulera och få en ackurat tidpunkt, det är bara Gud som vet när 
detta kommer att ske.  

 
 

DEN SOM HAR ÖRON HAN HÖRE! 
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