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Jesus ”hemliga” tillkommelse och ”uppryckande” av församlingen – fakta eller fiktion? 
Aila och Vesa Annala  

Inledning 

Det är väldigt vanligt att i vissa kristna (speciellt i pentekostala-karismatiska) kretsar talas det om 

”uppryckandet” av församlingen vid Jesus återkomst. Tanken är att Jesus kommer osynligt (hemligt) och 

rycker upp församlingen (de troende). Något senare kommer Jesus synligt med församlingen till jorden. En 

viktig del i denna föreställning är judarnas omvändelse till Jesus som Messias. Många har undrat när denna 

lära uppstod och om den är biblisk. I denna korta skrift försöker vi reda ut när och var tanken om 

”uppryckandet” uppstod och om den föreställningen verkligen är något som Bibeln lär. 

Dispensationalism och futurism 

Den teologiska bakgrunden till ”uppryckandet” finner vi i dispensationalistisk och futuristisk tradition. 

Dispensationalismen har gamla röter i judisk tradition (i den judiska apokalyptiken). Enligt 

dispensationalismen kan jordens historia delas upp i sju olika ”dispensioner” eller perioder. Dessa följs sedan 

av Guds eviga rike (Figur 1). Enligt dispensationalismen uppenbarar Gud sig själv för mänskligheten under 

dessa dispensioner. Den sista av dessa dispensioner är millenium eller tusen år. Strax före (eller under eller 

efter) de tusen åren kommer Gud att rycka upp församlingen från världen. Därefter följer sju år av 

”vedermöda” under vilken antikrist regerar.1

Millenialism är ett annat viktigt begrepp i den dispensationalistiska apokalyptiken, Uttrycket används ofta 

syftande på Jesus tusenårika rike. En del av de tidiga kyrkofäderna på 200- och 300 talet var millenialister, 

bl.a. kyrkofäderna Ireneus och Tertullianus.2 Från Augustinus finner vi idén att det tusenåriga riket skulle 

omfatta kyrkans tid på jorden från Jesus första till hans andra ankomst.3 

Futurism har sina rötter i den katolska motreformationen. Luther och andra reformatorer hade pekat ut 

påven som ”antikrist”. En katolsk teolog vid namnet Francisco Ribera (1537-1591) utvecklade ett nytt system 

i en kommentar till Uppenbarelseboken. Ribera förnekade protestanternas tolkning av påven som antikrist 

och menade att antikrist skulle uppenbara sig först vid den sista tiden, tiden vid Jesus andra ankomst. 

Antikrist skulle komma att regera tre och ett halvt år. Han skulle återuppbygga templet i Jerusalem, hävda sig 

vara den Gud som skulle erövra världen.4 

Riberas futurism återuppstår i och med väckelserörelserna i början av 1800-talet i England. Under den här 

tiden börjar man överge de protestantiska reformatorernas tolkning av Bibeln när det gäller den sista tiden. 

En viktig milstolpe blir profetiska konferenser i Albury Park i Surrey i England (1826-1830).5 

Plymouthbröderna (en rörelse som uppstod i Dublin i Irland på 1820-talet) spelade en viktig roll i 

utvecklandet av nya profetiska tolkningar. En av de centrala figurerna under dessa konferenser var Edward 

Irwing (1792-1834).  
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En del har hävdat att Irwing hade fått sitt budskap om futurism och ”uppryckandet” genom ”okända 

tungotal”.6 Timothy P. Weber skriver: ”Ursprunget till uppryckandet i John Darbys (en brittisk predikant på 

1800-talet, verksam främst inom Plymouthbröderna) föreställningar är höljt i dunkel. Själv hävdade han att 

det bara kom till honom när han slutligen hade förstått Guds plan för hans två folk. Andra förklaringar är att 

idén uppstod under ett utbrott av tungotal genom en ungdom vid namnet Margaret MacDonald i Irwings 

församling i Scotland, en idé som man har dock inte kunnat bekräfta.”7 

Under Powerscourt Conferens (1833) introducerade John Darby idén om ”the pretribulation rapture of the 

church”, dvs att församlingen ”rycks upp” vid tiden före vedermödan. Darby hävdade att det finns en ”stor 

parentes” i den profetiska tiden mellan den sextionionde och den sjuttionde årsveckan i Daniels profetia 

(Dan. 9). Darby delade upp Jesus återkomst i två olika faser. Först kommer Jesus för de troende och sedan 

med de troende. Ribera hade tidigare ”förflyttat” den sista årsveckan i Daniels profetia till framtiden, till 

tiden då Jesus skulle komma tillbaka. Kanske ännu mer grundläggande tolkning av Bibeln handlade om Guds 

plan för kyrkan och Israel. Enligt Darby hade Gud två separata ”återlösningsplaner”, en ”himmelsk” för 

kyrkan och en ”jordisk” för Israel.8 

Under den senare hälften av 1800-talet gjorde Darby många resor till Nordamerika där han kunde sprida ut 

sina idéer. Den första ”American Bible and Prophetic Conference” hölls i New York 1878. Sex ytterligare 

konferenser följde efter. 

Den kanske största kyrkofamiljen i dag som undervisar futuristiskt ”uppryckande” är den pentekostala 

rörelsen (dvs. pingströrelsen i dess olika former). Tommy Dalman skriver på sin webbsida: ”Pingströrelsen i 

Sverige är ’syskonkyrka’ med Assemblies of God och så även förbunden med den globala pingstväckelsen. 

Det kan därför vara intressant att se hur den världsvida pingstväckelsen förkunnar om uppryckandet och vad 

som motiverar den. Denna sanning har även varit en central doktrin inom svensk pingströrelse då Lewi 

Pethrus vars första bok 1912 hade som titel ’Jesus kommer’ där han mycket tydligt skriver det som finns att 

återfinna i det stora Pingstsamfundet Assemblies of God än idag.9  

Eftersom Jesus kommer osynligt (”hemligt”) för att hämta de troende till himlen, kommer detta 

”uppryckande” plötsligt och utan förvarning. Denna föreställning kommer tydligt fram i olika filmer som har 

producerats, den mest kända är serien ”Left Behind” och ”As a Thief in the Night”. Jesus kommer alltså 

överraskande utan några som helst förvarningar. Människor, som lämnas kvar, upplever bara hur folk 

plötsligt bara försvinner. Bara en hög av kläder blir liggande på gatan när pojken rycks upp. En del 

passagerare och en pilot på flygplanet försvinner spårlöst. Alla dessa föreställningar har skapat mycket 

ångest. Barn kan få mardrömmar av rädslan att deras föräldrar kan plötsligt bara försvinna och de själva har 

lämnats kvar.  

En central tanke är föreställningen om en ”vedermöda”. Uttrycket kommer från Daniels bok (10:1). Det 

hebreiska uttrycket tsava´ gadol betyder närmast ”ett stort krig/en stor armé”; tsava´ är också varifrån ordet 

”tsevaot” kommer (som vi känner igen i benämningen Herren Sebaot, ”härskarornas Herre”). I Septuaginta-

handskrifter (Septuaginta, LXX, är den grekiska översättningen av Gamla Testamentet från ca 200 f.Kr.) 

varierar uttrycket: dynamis megale, ”en stor kraft/styrka”, to plethos to ischyron, ”en stark/mäktig 

mängd/trupp”. Det känns som om huvudbetoningen låg på någon form av mäktig arme som går till anfall. 

Det är dock väldigt svårt att avgöra vad ”vedermödan” i Daniel 10:1 syftar på. Själva texten ger inga 

ledtrådar.  Den tycks, tolkat i sitt sammanhang, tyda på en grundläggande konflikt, ”great conflict”, ett 

uttryck som ESV och HCSB använder, eller ”great war” som New International Version (NIV) uttrycker det 

och som tycks omfatta långa tidsperioder, en pågående konflikt. 

En annan text i Daniels bok som utgör grunden för ”uppryckandet” finner vi i kapitel 9 verserna 24-27. 

Traditionellt har man tolkat denna text vara en profetia om Jesus försoningsverk. ”Sjuttio årsveckor” är lika 
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mycket som 490 år (70 x 7 = 490). ”Sjuttio årsveckor” är en profetia om återbyggandet av Jerusalem efter 

den babyloniska fångenskapen. När man läser texten förstår man omedelbart att profetian handlar 

uttryckligen om Israels framtid. Tiden för Israel som Guds folk skulle sluta i o. m. att den ”smorde” skulle 

komma. Både i den hebreiska och i den grekiska (Septuaginta, LXX) texten förekommer ordet ”Messias” (vers 

25 och 26, masiah och christos). Och Messias är ingen annan än Jesus Kristus.  

När futurismen uppstod separerade man den sista årsveckan i Daniel 9 syftande på ändens tid. Man 

föreställde sig ett gap mellan den sextionionde- och den sjuttionde årsveckan. ”Messias” i den sjuttionde 

årsveckan tolkades sedan syfta på antikrist som skulle träda fram vid ändens tid. En illustration på denna 

tolkning finns bl.a. i Anders Gärdeborns bok, Mästerdirigentens verk. Figur 2. 

Gärdeborn placerar ”uppryckandet” i slutet av den sju år långa ”vedermödan”. Andra placerar uppryckandet 

i mitten av vedermödan och ytterligare andra i början av vedermödan.10  

Dessa futuristiska tolkningar har dock inget stöd i själva texten, som vi redan har konstaterat. Daniel 9:24-27 

är en profetia om Jesus som den kommande Messias. I fotnoten till Daniel 24-27 i Apologetics Bible Study 

kan man läsa följande:  

Traditionellt har kristna tolkat profetian så att den syftar på Jesus ankomst även om det har funnits 

olika åsikter om den sjuttionde årsveckan kulminerades vid Jesus första ankomst eller först vid hans 

andra tillkommelse… Hur man nu än 

tolkar Daniels text, tycks det vara 

alldeles klart att endast Messias kan 

förgöra synden, etablera 

rättfärdigheten och inviga 

helgedomen.11 

Det märkliga är att den 

motreformatoriska, katolska teologin 

(futurism) och John Darbys 

”uppryckande” och 
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dispensationalismen har blivit som en given sanning inom pentekostal-karismatiska teologi om Jesus 

återkomst.  

Det finns också andra sätt att betrakta den bibliska tidslinjen som figur 3 visar.  

Kanske det bästa sättet att se den bibliska tidslinjen och händelser på den är att utgå ifrån Guds olika 

förbund han har ingått med människan. Figur 4.  

Från skapelsen till Noa 

finner vi inga tankar om 

förbundet i Gamla 

Testamentet. Efter 

syndafloden upprättar 

Gud ett förbund med 

Noa, hans familj och deras efterkommande (1 Mos.6:18). Nästa förbund upprättar Gud med Abraham (1 

Mos. 15: 18) och hans efterkommande (se 2 Mos. 2:24). Sedan har vi det viktiga förbundet med Israels folk 

vid Sinai (2 Mos. 24). Sedan nämns förbund i flera texter i Gamla Testamentet med. Israeliterna bryter dock 

förbundet vilket gör att Gud lovar att instifta ”ett nytt förbund” med Israels folk (Jer. 31:31-34), ett ”evigt 

förbund” (Jer. 32:40).  

Från Nya Testamentet förstår vi att det nya förbundet är Jesus och hans offerdöd för att förlåta synderna i 

enlighet med löftet Gud gav genom 

Jeremia (Jer. 31:34; se Luk. 22:20, se också 

Matt. 26:26-28; Mark. 14:22-24; 1 Kor. 

11:25; 2 Kor. 3:6). I brevet till Hebreerna 

kontrasteras det mosaiska förbundet med 

det nya förbundet; det mosaiska förbundet 

”är föråldrat” (vers 13). Det nya förbundet 

är ”ett bättre förbund” eftersom det är 

Jesus, Guds Son som är förbundets 

överstepräst, och därför ”vilar” det nya 

förbundet ”på bättre löften” (Hebr. 8:6). 

Paulus visar i sina brev att förbundet i och 

genom Jesus är en uppfyllelse av de löften 

Gud gav Abraham (se Gal. 4:22-30) i 

samband med upprättandet av förbundet 

med honom. (Läs också Ef. 2:11-22). 

Alla ovannämnda förbundstexter använder 

ordet diathēkē som betyder ”förbund”. 

Septuaginta har använt samma ord. Det är 

översatt från hebreiskans berîṯ som kan 

betyda ”skära” men och har likhet mer 

ordet bara, ”att ätas med bröd”12 

Försök att skapa någon form av dispensationalistiskt tidsschema är spekulativa efterom Bibeln själv ger inga 

antydningar om något sådant. Därtill kommer att olika handskriftstraditioner anger olika tider i släktavlorna 

som ofta används som grund för att räkna ut den bibliska tidshistorien. Figur 5. 
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Av figur 5 kan man se att året 2019 e.Kr. var året 6133 efter skapelsen enligt den masoretiska texten. Enligt 

Septuaginta Vaticanus (LXX) var året 2019 året 7599 år efter skapelsen, osv. Dessa insikter visar hur svårt det 

är – för att inte säga omöjligt – att ge exakta årtal i de dispensationalistiska tolkningarna.  

Bibliska argument för ”uppryckandet”? 

Vilka bibeltexter har man då använt i skapandet av denna idé om hemligt uppryckande av de troende? I en 

text från webbsidan Pentecostal theology hänvisar man till Första Thessalonikerbrevet. Man skriver: ”I Första 

Thessalonikerbrevet 4:13-18 diskuterar Paulus olika aspekter av den andra tillkommelsen. Detta korta avsnitt 

är den mest direkta och klara texten i Nya Testamentet.”13 Från webbsidan kan man ladda ner en PDF-fil 

med titeln ”The Rapture of the Church”. I dokumentet skriver man att ett ”övernaturligt borttagande av 

gudfruktiga individer från jorden är inte en främmande tanke i Skriften.” Som stöd för tanken hänvisar man 

till två berättelser i Gamla Testamentet, berättelser om Hanok (1 Mos. 5:24) och Elia (2 Kung. 2:11).  

I det näst följande stycket skriver man: ”Även om några aspekter i Elias upptagande skiljer sig från Henoks 

innefattar också den ett plötsligt borttagande av en troende från världen utan erfarenhet av döden.” När det 

gäller Henok säger bibeltexten bara kort att ”Henok vandrade i gemenskap med Gud och fanns sedan inte 

mer, för Gud tog bort honom.” Det sägs dock ingenting om att inte någon av människor runtomkring Henok 

skulle ha vetat att Gud skulle ta bort honom snart. I Andra Henoks bok låter man läsaren förstå att Henok 

hade berättat åtminstone för sina söner att han i en dröm hade sett två män (änglar?) som hade sagt att de 

hade kommit för att hämta honom till himlen.14 När det gäller Elias himmelsfärd, visste flera av hans samtida 

profeter vad som skulle hända. ”Där kom profetskaran som höll till i Betel fram till Elisha och frågade: ’Vet du 

om att HERREN i dag tänker ta din herre ifrån dig?’ ’Ja’, sa Elisha till dem. ’Jag vet, men tala inte om det!’”15 

Henok och Elia kan inte användas som någon sorts ”bevis” för ett hemligt uppryckande. 

I ”The Rapture of the Church” hänvisar man är bl.a. till Romarbrevet 8:23; Titus 2:13; Första Korinthierbrevet 

1:7; 15:51,52; Matteusevangeliet 24:42-51; 25:1-13; Markusevangeliet 13:37; Lukasevangeliet 12:37; 

Filipperbrevet 4:5; Hebreerbrevet 10:37; Jakobsbrevet 5:8, 9; Uppenbarelseboken 22:10; Första 

Thessalonikerbrevet 1:9, 10; 4:17 och Andra Thessalonikerbrevet 2:1. Dessa (och en del andra texter) antas 

stödja teologin om ”uppryckandet”.  

Vad säger texterna egentligen 

Vi ska se om dessa texter verkligen talar om ett plötsligt uppryckande av de troende. Men först något om det 
engelska ordet ”rapture”. I den ovannämnda texten från websidan skriver man: ”Detta ord (dvs. ”rapture”) 
förekommer inte i den engelska Bibeln.” Med ordet ”rapture” syftar man på vers 17. Istället för ”rapture” 
har t.ex. King James version (KJV) använt ”caught up”. Samma uttryck används också av English Standard 
Version (ESV), av Holman Christian Standard Bible (HCSB), av New International Version (NIV) och av The 
New English Bible (NEB).  Eftersom ordet ”rapture” inte förekommer i engelska översättningar, varför då 
bygga upp en lära på ett ord som inte finns i Skriften (i engelska översättningar)?16 

När man säger att 1 Thess. 4:13-18 är den klaraste bibeltexten för läran om ”uppryckandet” är det viktigt att 
vi ser på texten lite närmare.  

Så här skriver Paulus i Första Thessalonikerbrevet:  

Syskon, vi vill också att ni ska veta hur det går med dem som dör, för att ni inte ska sörja som de andra som inte 

har något hopp. När vi tror att Jesus har dött och uppstått, tror vi att Gud tillsammans med honom också ska 

föra till sig alla troende som har dött. Vi vill meddela er det som Herren själv har lärt oss: Vi som fortfarande 

lever när Herren kommer tillbaka ska inte komma före de döda. När Herren själv kommer ner från himlen, och 

en befallning hörs, ljudet av en ärkeängels röst och en Guds trumpet, då ska alla som har dött i Kristus uppstå 

först. Efter det ska vi, som fortfarande lever och finns kvar på jorden, föras bort bland molnen tillsammans med 
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dem för att möta Herren i luften. Och sedan ska vi för alltid vara med honom. Trösta och uppmuntra nu varandra 

med dessa ord. (1 Thess 4:13-18) 

Citatet kommer från nuBibeln. Den har använt uttrycket ”föras bort” (vers 17). Bibel 2000 har samma 

uttryck. Folkbibeln har använt ordet ”ryckas upp”. 1917 års översättning har ett liknande uttryck, ”bli… 

bortryckta”. 

Textens budskap är väldigt tydligt. Jesus kommer tillbaka för att hämta de sina, både döda och levande, och 

tillsammans ska de ”föras bort… för att möta Herren i luften”. Nyckelbegreppet är ”föras bort”. I 

grundtexten finns ordet harpagēsόmetha från harpos som kan översättas ”gripa”, ”röva bort”, ”plundra”, 

”rycka bort”. Ordet (harpάzō) förekommer flera gånger i Nya Testamentet, t.ex. i Matt. 11:12; 13:19; Joh. 

6:15; Apg. 8:39; 2 Kor. 12:2; Upp. 12:5. Ordet harpάzō i sig är väldigt neutralt och kan användas i olika 

sammanhang med skiftande betydelse. 

En uppmärksam läsare upptäckter snart att texten (1 Thess. 4:13-18) talar ingenting om något ”hemligt 

uppryckande”. Tvärtom. ”… en befallning hörs, ljudet (phōnē i grundtexten, vers 16) av en ärkeängels röst 

och en Guds trumpet (sάlpinx)…” Här följer Paulus naturligtvis Jesus egen undervisning om sin återkomst. 

Matteus har återgett Jesus egna ord: ”Alla människor ”få se Människosonen komma på himlens moln med 

makt och stor härlighet. Och till ljudet av mäktiga trumpetstötar ska han sända ut sina änglar för att samla 

ihop hans utvalda från alla väderstreck, från himlens ena gräns till den andra”, Matt. 24:30-31. Matteus (eller 

snarare Jesus) har använt uttrycket sάlpiggos som kommer från ordet salpízō som betyder, ”stöta i 

trumpet”, ”trumpetera”. NuBibeln har översatt ordparet (sάlpiggos megάlēs) med uttryckt ”ljudet av 

mäktiga trumpetstötar”. Bibel 2000 har översatt, ”ljudet av en stor basun”. 

Vi kan sammanfatta att Paulus 1 Thess 4:13-18 undervisar något helt annat än ett ”hemligt uppryckande” av 

de troende. Jesus återkomst blir både synlig och hörbar! 

Vad säger då Romarbrevet 8:23 om Jesus återkomst? Texten talar bara indirekt om Jesus återkomst i form av 

det hopp vi har i Jesus. Den sista delen av versen lyder: ”Vi väntar på att Gud för alltid ska ge oss sina barns 

rättigheter och befria vår kropp.” Inga ord om ”hemligt uppryckande”. 

I Titus 2:13 skriver Paulus att ”vi ser fram emot det lyckliga hoppet, att vår stora Gud och Frälsare, Jesus 

Kristus, ska komma i sin härlighet.” Inga detaljer om hur eller när Jesus kommer. Gud i sin nåd har räddat oss 

genom Jesus, och nu väntar vi bara att hoppet om det eviga livet, som vi har i Jesus, förverkligas när Jesus 

kommer igen. Inga ord om ”hemligt uppryckande”.  

Första Korinthierbrevet 15:51,52 brukar vara den text man hänvisar till när man talar om ”hemlighet” i 

samband med Jesus återkomst. Så här skriver Paulus: ”Men jag berättar en hemlighet: en del av oss kommer 

inte att dö. Men vi ska alla förvandlas, blixtsnabbt, på ett enda ögonblick, när den sista trumpeten ljuder. För 

den kommer att ljuda, och då uppstår de döda, i oförgänglighet, och vi förvandlas.”  

I verserna innan (vers 35 och följande verser) har han besvarat en fråga om hur de döda kommer att uppstå 

och vilken slags kroppar de kommer att ha. Sedan har han i vers 51 använt ordet ”hemlighet” (mystērion i 

grundtexten). Hemligheten syftar dock inte på Jesus återkomst i sig utan vad som händer med de i Jesus 

döda de troende som lever vid Jesus tillkommelse. Här hela texten i sitt sammanhang.   

Men jag berättar en hemlighet: en del av oss kommer inte att dö. Men vi ska alla förvandlas, blixtsnabbt, på ett 

enda ögonblick, när den sista trumpeten ljuder. För den kommer att ljuda, och då uppstår de döda, i 

oförgänglighet, och vi förvandlas. Det förgängliga måste kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet. Och 

när det förgängliga har klätts i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då har det som står skrivet gått i 

uppfyllelse: ”Döden är uppslukad och besegrad. Död, var är din seger? Död, var är din udd?” 
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Återigen. Inga ord om ”hemligt uppryckande”. Och återigen får vi läsa om ”trumpeten” som ”kommer att 

ljuda” när Jesus kommer och väcker upp de döda och förvandlar de levande troendes ”förgängliga” (kroppar) 

till ”oförgänglighet”, (”kläs i oförgänglighet”). Jesus tillkommelse blir både synlig och hörbar enligt denna 

text. 

Texterna i Matteusevangeliet 24:42-51; 25:1-13 är tre liknelser med vilkas hjälp Jesus vill uppmuntra 

lärjungarna till vakenhet eftersom de inte vet ”vilken dag” deras ”Herre kommer” (Matt. 24:42). Bilden som 

Jesus använder här handlar om en tjuv. Tjuvar brukar komma under natten och eftersom man vet detta 

borde man vara särskilt vaksam just under nattetiden (vers 43-44).  

I kapitel 25 i Matteusevangeliet återger Matteus tre olika berättelser av Jesus som alla handlar om hans 

tillkommelse. Eftersom pingstdokumentet tar upp bara den första berättelsen nöjer vi oss med att bara 

kommentera den. Det är liknelsen om de tio brudtärnorna. Också denna liknelse handlar om vaksamhet för 

det oväntade (läs liknelsen i sin helhet).  

Texten handlar inte på något sätt om ”uppryckandet” eller något ”hemligt” när det gäller Jesus tillkommelse. 

Alla tio brudtärnor vet att bröllopet kommer äga i rum inom de närmaste dagarna. Alla vet att de ska gå och 

möta brudgummen. Bara fem av dem hade förberett sig för en möjlig försening av brudgummen och därför 

tagit med sig extra olja till sina oljelampor.  

Markusevangeliet 13:37 innehåller bara en allmän uppmaning till alla Jesus efterföljare; ”Det jag säger er 

(dvs. lärjungar) här gäller alla: håll er vakna!” Lukasevangeliet 12:37 är en parallelltext till Markustexten. 

Jesus säger att ”lyckliga är de som deras herre finner vakna när han kommer.” Ingen av dessa texter säger ett 

ord om ”hemligt uppryckande” av de troende.  

Filipperbrevet 4:5 har ingenting med Jesus tillkommelse att göra. I 3:20 nämner han att vi väntar på att Jesus 

kommer från himlen för att ”rädda oss”, för att ”genom sin kraft förvandla vår förnedrade kropp, så att den 

blir lik den kropp han har i sin härlighet.” Här finner vi en tydlig parallell till 1 Kor. 15 där Paulus skrev mer 

detaljerat om förvandlingen av de troende kroppar vid Jesus tillkommelse. Inga ord om ”uppryckandet”. 

Hebreerbrevet 10:37 är en påminnelse om Jesus tillkommelse. ”Om en kort tid kommer han som ska 

komma. Han ska inte dröja.” Jakobsbrevet 5:8, 9 är en påminnelse om att Herren ”kommer snart… står redan 

utanför dörren.” Uppenbarelseboken 22:10 återger Jesus ord: ”se, jag kommer snart.” Inga ord om 

uppryckande eller något hemligt i samband men Jesus tillkommelse. 

I Första Korinthierbrevet 1:7 tackar Paulus Gud för den nåd och de nådegåvor Gud gett till sin församling 

”medan [vi] väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska visa sig igen.” Inga ord om uppryckande eller 

hemligheter i samband med Jesus återkomst. 

Första Thessalonikerbrevet 1:9,10. Här beskriver Paulus hur de troende i Thessalonike ”väntar hans (Guds) 

Son från himlen, Jesus… som räddar oss från den kommande vreden.” Thessalonikerbrevet 4:17 har vi redan 

kommenterat ovan. 

Alla dessa och en hel del andra texter används för att argumentera för ett ”uppryckande” av de troende.  

Jesus återkomst kommer att bli oväntad och överraskande, men för vem? För den värld som har förkastat 

honom och de troende som inte hållit sig vakna. Detta har Jesus själv sagt: 

Ingen känner till dagen eller timmen, inte ens änglarna i himlen, eller ens Sonen. Bara Fadern vet det. När 

Människosonen kommer tillbaka ska det vara som på Noas dagar. Dagarna innan floden kom åt man och drack 

och gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken. Ingen anade någonting förrän floden kom 

och dränkte dem allihop. Så kommer det också att vara när Människosonen återvänder. (Matt. 24:36-39) 
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Men för dem som håller sig vakna blir inte Jesus återkomst vare sig överraskande eller oväntad. 

 
Om tider och stunder behöver vi inte skriva till er, syskon, för ni vet mycket väl att Herrens dag kommer som en 

tjuv om natten. Just när människorna säger: ”Det råder fred och trygghet”, då drabbas de av katastrofen, lika 

plötsligt som när värkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn. Och ingen ska komma undan. 

Men ni, syskon, lever inte i mörkret, och därför kan den dagen inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets 

och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi inte sova som de andra utan måste hålla oss 

vakna och nyktra. Det är på natten man sover, och på natten man dricker sig berusad. Men vi som tillhör dagen 

måste vara nyktra och ta på oss trons och kärlekens bröstsköld och hoppet om räddning som en hjälm. Gud har 

ju inte bestämt oss till att drabbas av vreden, utan att vi ska bli räddade genom vår Herre Jesus Kristus. Han dog 

för oss för att vi för alltid ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller sover. Därför ska ni uppmuntra varandra 

och bygga upp varandra, så som ni redan gör. (1 Thess. 5:1-11) 

 Sammanfattning 

Vi har sett att hemligt uppryckande av de troende vid Jesus tillkommelse är en sen idé. Den kan härledas till 

1800-talets väckelserörelser i England. De två grundläggande föreställningar som hemligt uppryckande 

grundar sig på är ”dispensationalism” (judisk tradition) och ”futurism” (motreformation).  I Bibeln finner man 

dock inga tankar om dispensationalism. Det är en föreställning som läggs till texterna i Bibeln.17  

Bland evangelikala protestanter (framför allt inom den pentekostala-karismatiska väckelsen) har 

”uppryckandet” och ”hemlig tillkommelse” fått en stor spridning i världen. De nytestamentliga texter som 

man hänvisar till ger dock inget stöd för denna specifika uppfattning. Tvärtom. Vi har sett hur texterna talar 

tydligt att Jesus återkomst är både synlig och hörbar. När Jesus kommer, kommer han en gång för alla, och 

alla kommer att se honom. Det finns inga olika faser i hans tillkommelse.  

De centrala grekiska orden som Nya Testamentet använder om Jesus återkomst är erchomai och parousia. 

”Den klassiska betydelsen (av erchomai) är ’att komma’ eller ’att gå’”18 (se t.ex. Matt. 24:64). Det andra 

ordet (parousia) betyder ”att vara närvarande”, ”att komma”. Ordet användes i den klassiska grekiska 

kulturen bl.a. om en härskares besök.19 Ordet används i NT nästen som en teknisk term om Jesus återkomst, 

se t.ex. Matt. 24:3, 27, 37; 1 Kor. 15:23; 1 Thess. 5:23. Ordet har en betydelse av en fysisk närvaro. Jesus själv 

jämför sin återkomst med blixten. Alla har sett blixten lysa upp hela himlen (Matt. 24:27). Så blir det med 

Jesus tillkommelse. Den beskrivs som en både hörbar och synbar händelse. Hela skapelsen kommer i 

gungning, läs Luk. 21:25-28. När detta händer då ska vi ”räta [oss] och fatta mod, för då är [vår] befrielse 

nära.” (Luk. 21:28) 

Jesus återkomst kommer att bli överraskande för den stora delen av världen, men för dem som tror är hans 

återkomst inte överraskande. De troende vet att han kommer, de vet bara inte den exakta tidpunkten (år 

eller månad eller dag) när han kommer.  
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