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Jesus ska, på den sista dagen i världshistorien, komma tillbaka hit till jorden för att döma 

levande och döda. Det blir Hans andra och sista advent. Då kommer Han inte som Lammet, 

som Han gjorde vid sitt första advent, utan som Lejonet, som gör slut på alla fiendemakter. 

   Ingen människa vet datumet för den dagen (Matt. 24:36). Det gäller därför att alltid vara 

beredd. Jesus säger: ”Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets 

bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara, för den ska drabba alla som bor 

över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå 

inför Människosonen.” (v 34–36). 

   Trots att ingen människa vet tidpunkten för Jesu återkomst kan vi ändå iaktta olika tecken på 

att stunden ändå är mycket nära. Jesus lär oss idag att man kan ge akt på vissa förändringar som 

sker, och på så sätt veta att återkomsten är för handen. ”Se på fikonträdet och alla andra träd”, 

säger Han, ”När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På 

samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära.” (v 29–31)  

   Jesus har alltså sagt att när tiden för detta börjar närmar sig, då kommer vissa saker att ske 

med denna gamla värld som vi nu lever i. När vi ser de tecken som Jesus anger inträffa ska vi 

inte bli rädda och missmodiga – för det är förfärliga saker som ska ske – utan istället göra som 

Jesus säger: ”Räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig” (v 28), d.v.s. då är 

dagen nära då Han ska ta oss hem till himlen. Vad är det då för tecken som Jesus talar om ska 

visa att Guds fullkomliga härlighetsrike är nära?  

 

Tecken i naturen 

Jesus säger att det kommer att bli dramatiska förändringar här på jorden när tiden är nära för 

Hans återkomst. Havet kommer att dåna, väldiga eldsvådor att härja (v 25) och stora 

jordbävningar drabbar den ena platsen efter den andra (Matt. 24:7).  

   Om vi studerar de jordbävningar, tsunamis, orkaner och skogsbränder som ägt rum de senaste 

årtiondena är det tydligt att sådant har ökat. Enligt en vetenskaplig rapport som gjordes för 

några år sedan har naturkatastroferna fyrdubblats de senaste tjugo åren jämfört med den närmast 

föregående tjugoårsperioden. Det tycks verkligen som att tiden håller på att rinna ut, att den tid 

är nära, då ”himlen ska försvinna som rök och jorden nötas ut som en klädnad” (Jes. 51:6). Men 

då behöver ingen kristen bli ängslig och rädd. Det behöver bara de icke-troende vara. Andra 

delen av den bibelvers jag nyss citerade lyder: ”Men min frälsning ska bestå för evigt, min 

rättfärdighet ska inte brytas ner”.  

   Kommer den kommande världsundergången på den yttersta dagen att innebära en förvandling 

av den gamla skapelsen eller en fullständig förintelse och sedan nyskapelse? Luther och andra 

goda teologer anser utifrån bl.a. Rom. 8:21–22, där det står att hela skapelsen väntar på den dag 

den ska bli fri från sin träldom under förgängelsen, att den gamla skapelsen ska förvandlas. 

Flera andra framstående teologer ansluter sig däremot till förintelseteorin. De bibelställen som 

pekar mot förintelse är 2 Petr. 3, Upp. 20:11 och Upp. 21:1. Den sistnämnda bibelversen lyder: 

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, 

och havet fanns inte mer.” 

   Det skulle i detta sammanhang föra för långt att pröva vart och ett av de anförda bibelställena 

utifrån de två teorierna. Här vare det nog sagt att frågan är komplicerad och den behöver inte 

heller orsaka splittring bland Guds barn. Båda uppfattningarna kan accepteras inom den kristna 

kyrkan. 

 

 

 

 

 



Tecken i människovärlden 

Jesus säger också att det kommer att bli förändringar i samhället, hur människor är mot 

varandra. Han säger att ”Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike” (Luk. 21:10), det kommer 

att höras ”stridslarm och rykten om krig” (Matt. 24:6), "och eftersom laglösheten ökar kommer 

kärleken att kallna hos de flesta" (Matt. 24:12). 

   Även här ser vi att det som Jesus beskriver stämmer in på vår tid. Den samlade kriminaliteten 

ökar. Sådana grova brott som mord, som var ytterst ovanligt för bara någon generation sedan, 

är något som förekommer nästan dagligen och som knappt noteras i tidningarna. Respekten för 

lag och ordning i samhället, för lärare i skolan och för föräldrar i familjerna, är på tillbakagång. 

Själva skapelseordningen, att Gud skapat människan till man och kvinna, ifrågasätts, förnekas 

och t.o.m. bekämpas. Feminismen, som blivit något av svensk statsideologi, vill utplåna 

gränserna mellan könen och all slags sexualitet sägs vara lika naturlig och bra. 

   Men inte heller något av detta behöver ängsla Guds barn. ”Se då till att ni inte blir skrämda”, 

säger Jesus (Matt. 24:6). Den som vill höra Jesus till kommer att bli bevarad hos Honom genom 

alla svårigheter. Han säger: ”Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och 

ingen ska rycka dem ur min hand.” (Joh. 10:28) 

 

Tecken i kristenheten 

Det svåraste som enligt Jesus kommer att ske före Hans återkomst, och som vi alla behöver 

vara särskilt på vår vakt emot, är att många kyrkor och församlingar kommer att överge den 

kristna tron. Han talar om att många falska frälsare kommer att träda fram och bedra många 

(Matt. 24:5) bl.a. genom tecken och under (Matt. 24:24). Och Jesus säger genom sin apostel 

Paulus att ett stort avfall kommer att ske före Hans återkomst (2 Tess. 2:3, 1 Tim. 4:1).  

   Ser vi ut över de olika kyrkorna idag är det mycket få av dem som följer Bibeln och predikar 

evangeliet, det glada budskapet om frälsning genom Jesus Kristus. Avfallet från kristen tro är 

mycket stort inom kristenheten. Ta dig därför till vara! Långtifrån allt som ger sig ut för att vara 

kristendom är det i verkligheten. Hur ska du då veta vad som är sanningen? Det vet du genom 

att jämföra med vad som står i Bibeln. Guds ord är måttstocken som vi ska pröva allt efter (Apg. 

17:11, 1 Petr. 4:11). Om någon säger att det inte finns någon himmel eller något helvete, att 

Jesus inte är Guds Son och Frälsaren som dött på korset och sedan uppstått igen på den tredje 

dagen, att Guds ord inte är fullkomligt sant o.s.v. ska vi inte tro på dem eller vara med i deras 

kyrka eller församling.  

   Det är lätt att bli nedslagen och deprimerad när man ser att många kyrkor övergett Guds ord, 

men även detta är alltså ett tecken på att Jesus är nära, att tiden för Hans ankomst är inne. Därför 

kan vi vara trygga och varje dag vänta oss att Jesus kommer tillbaka. Kanske Han kommer 

idag? Jesus är vår Frälsare, i Honom har vi syndernas förlåtelse och evigt liv och behöver därför 

inte ängslas. Hur viktigt är det då inte att vi alltid håller oss till Jesus – till Guds ord.  

Amen.  

 
 


