Ett annat tecken var det moraliska fallet i samhället och kyrkan (2 Tim 3:1-6). Vi ser
detta mycket tydligt idag.
Hur kommer Jesus återkomst att bli?
Något annat Jesus varnar för är bedrägerier om hur han kommer tillbaka (Matt
24:23-26).
Judarna missade Messias första ankomst för att de inte förstod på vilket sätt som
han skulle komma till jorden. De förväntade en jordisk kung som skulle slänga ut
romarna, men Jesus rike var av en annan karaktär (Luk 17:21). Idag riskerar vi att
göra samma misstag om vi inte förstår på vilket sätt Jesus ska komma till jorden för
andra gången. Bedrägerierna runt Jesus återkomst kommer att vara många under
den sista tiden. Såpass illa att de skulle kunna bedra ”om möjligt… även de
___________.” (v.24) Därför är det mycket viktigt att vi förstår vilket sätt Jesus
kommer tillbaka på.
Om vi studerar Bibeln hittar vi följande karaktärsdrag av hans återkomst:
-

Synlig (Matt 24:27, 30, Upp 1:7)
Bokstavlig (Apg 1:8-11)
Mäktig (Luk 9:26, Matt 25:31)
Högljudd (Matt 24:31, 1 Thess 4:16-17, 1 Kor 15:51-52)
Oundviklig (Ps 50:3, 2 Thess 1:7-9, Upp 6:14-17)
Ohemlig (2 Pet 3:10, Upp 16:15)

Basunen ljuder, ”Varje öga skall se honom”, himlakropparna upplöses i eld och
försvinner med ett kraftigt dån, varenda ängel i universum följer Jesus när han
kommer i sin och sin Faders härlighet. De ogudaktiga jämrar sig och ber bergen att
falla över dem. Som vi märker så kommer Jesus återkomst att vara den mest
ohemliga händelsen i universums historia.
Trots att noveller som ”Left Behind” må vara populära så utgör de en dålig grund att
basera sin tro på. Om vi vill veta vad Bibeln säger borde vi förslagsvis först gå till
Bibeln och inte till böcker/teorier om Bibeln.
För Guds folk är Jesus återkomst ”det saliga hoppet” som vi längtar efter (Tit 2:13).
Hur mycket ser du fram emot denna händelse? Vad gör du för att påskynda hans
ankomst? (2 Pet 3:12)
Nästa presentation: Ikväll kl. 19:00 ”Vad gör Jesus nu?”
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Hur går det med löftet om hans återkomst?
Vad människorna under Millers tid väntade på var inte Jesus återkomst.
Upplysningstiden medförde förhoppningar om ett allt bättre samhälle. Man
förväntade 1000 år av fred. Teologerna använde tolkningar av Uppenbarelseboken
för att bekräfta detta. Det radikala med Millers budskap var att han placerade Jesus
återkomst i början av de 1000 åren i Uppenbarelseboken.
Millers starka Bibelförankring gjorde att människor blev överbevisade om att det han
sa, verkligen var sant. Förståelsen att Jesus snart skulle återvända väckte dem från
deras andliga dvala och överallt steg rop från hjärtan upp: ”Vad ska vi göra för at bli
frälsta?”
Motstånd
Men alla reagerade inte på samma sätt inför denna ”nya lära” om Jesus återkomst.
Den gjorde dem obehagliga och stod som en tillrättavisning mot deras världsliga liv.
När de inte kunde motbevisa milleriterna utifrån Bibeln tog många till hån och
förlöjliganden. Men milleriterna lät sig inte nedslås av det. De kände till Petrus ord:
”Framför allt skall ni veta, att i de _________ dagarna kommer det människor som
drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: ’Hur går det med löftet
om hans _____________? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som
det har varit från världens begynnelse.’” (2 Pet 3:3-4)
Många kyrkoledare och teologer gick till starkt angrepp mot milleriternas
förkunnelse. Detta hade förstås ett stort inflytande bland vanliga människor. Liksom
under Jesus tid lyftes argumentet upp: ”Finns det någon i Stora rådet eller bland
fariséerna som har trott på honom?” (Joh 7:48)
I stället för att för sig själva studera Bibeln och vad den säger så vände sig
människorna till ledarna och prästerna för att få svar. De satte sin tillit till människor
och inte till Gud, och över dem vilade Guds förbannelse: ”Förbannad är den man
som ___________ på människor och söker sin styrka i det som är kött” (Jer 17:5).

När hån inte fungerade togs hot till för att få milleriterna att lämna sina uppfattningar.
De fick valet att sluta tro som de gjorde eller bli uteslutna ur sina samfund.
Milleriternas svar var: ”Om vi har fel, ber vi er att visa oss var felet ligger. Vi har mött
tillräckligt med hån, men det har aldrig kunnat överbevisa oss om att vi har fel.
Endast Guds ord kan förändra vår inställning.” (Bliss, sid 252)
De tio jungfrurna
Dessa två grupper av människor hade Jesus förutsagt skulle finnas innan han kom
tillbaka. Vissa skulle vara vaksamma tjänare och andra skulle säga: ”Min herre
dröjer” (Matt 24:48). På detta sätt visade de att de egentligen inte önskade sin
Herres återkomst.
I liknelsen om de tio jungfrurna förklarade Jesus skillnaden mellan dessa grupper
(läs Matt 25:1-13). Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga, alla hade
lampor, men de oförståndiga hade ingen extra olja.
I Bibeln representeras ____________ som en lampa (Ps 119:105, Ords 6:23). Olja
är en symbol på Guds Ande (Apg 10:38, Sak 4:2-6).
Under väckelsen innan hösten 1844 gick budskapet ut: ”Se, brudgummen kommer!
Gå ut och möt honom.”
Inte alla som påstod sig vänta på Jesus återkomst var renhjärtade. Några hade av
rädsla gjort sig redo, men när Jesus inte kom så var dessa de första att kritisera och
håna. Gud tillät en stor prövning för att det skulle visa sig vilka som verkligen
älskade Jesus och längtade efter hans återkomst.
De som endast haft en ytlig tro blev nekade inträde till bröllopsfesten. Endast ”de
som var redo” och kände Jesus gick in med Jesus.
Jesus avslutar med att säga: ”Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han
kommer.”
Som en tjuv om natten
Jesus önskar att vi ska vaka för att vi inte vet vilken dag han kommer tillbaka. Gång
på gång uppmanar Jesus oss att vaka för att inte dagen ska komma över oss som
en tjuv om natten (Matt 24:42, Upp 3:3, 16:15).
Jesus gav oss inte dessa uppmaningar för att vi skulle känna oss bekväma i världen
och sluta tänka på Jesus återkomst. Snarare motsatsen! Han ville väcka oss från
vår andliga dvala för att vi skulle kunna vara beredda på de svårigheter som ligger
framför oss.

För Guds folk som vakar och är redo kommer Jesus återkomst inte att vara en
överraskning: ”Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet
själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger:
"Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer
över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. _______ ni, bröder, lever
inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn
och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de
andra utan hålla oss vakna och nyktra.” (1 Thess 5:1-6)
Tidens tecken
Vad är det då vi ska hålla oss vakna för? Vad ska vi hålla utkik efter?
Jesus svarar på frågan: ”Lär av en jämförelse med _____________. Redan när
kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt
detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.” (Matt 24:32-33)
Jesus har just talat om alla de tecken som ska föregå hans återkomst.
Trots att många dessa händelser har ägt rum hela tiden så säger Jesus att dessa
ska bli allt vanligare och kraftigare ju närmare hans återkomst vi kommer (Matt
24:8). Genom att studera dessa tecken kan vi som Guds folk vara redo när Jesus
kommer tillbaka.
Gång på gång har Jesus varnat för bedrägerier (v.4-5, 11, 24). På världens religiösa
arena skulle många falska profeter uppträda. De skulle inte bara påstå sig vara
profeter utan de skulle också göra övernaturliga tecken och under. I
Uppenbarelseboken 13:13 står det om en ond makt som till och med kan få eld att
falla från himlen. Det enda skyddet vi kan ha mot bedrägerier är Bibeln. Alla profeter
och mirakelverkare måste testas med Guds ord. Om de inte talar enligt det, så finns
det inget ljus i dem (Jes 8:20), dessas makt är då från Satan.
Jesus sa också att krig och stridslarm skulle utmärka tiden innan hans återkomst
(Matt 24:6-7). 1900-talet, med bland annat sina två världskrig, var det blodigaste
århundradet hittills i historien, och 2000-talet har inte börjat bättre. Jesus
uppmanade oss att uppmärksamma detta så att vi vet vilket tid vi lever i.
Jordbävningar, hungersnöd och sjukdomar skulle bli allt mer vanliga (Matt 24:7, Luk
21:11). Ca 300 000 människor miste 2004 livet i den jordbävningsorsakade
tsunamin i Asien. Varje dag svälter 16 000 barn ihjäl. 2003 beräknades antalet
undernärda i världen vara 854 miljoner (Källa: FAO). Vi stöter på allt fler sjukdomar
som blir mer aggressiva och mer resistenta. Allt detta tyder på att Jesus kommer!

