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Herren Jesus Kristus kommer tillbaka till
jorden mycket snart. Det är ett löfte han
gjorde när Han var fortfarande i den här
världen för 2000 år sedan (Joh 14:1-3). Hur kan vi
veta riktigt säkert om han kommer säkert
tillbaka? Läs profetior (förutsägelser) Herren
Jesus Själv sa som kommer att äga rum i sista
tiden. När man läser noggrant dessa
skriftställen och jämförer dem med
händelserna i världen just nu, visar att Herren
Jesus verkligen kommer tillbaka i vår livstid.

Och han sade till dem: nationer och
maktblock kommer att förklara krig mot
varandra, och det kommer att bli
jordbävningar på många platser och
hungersnöd. Men det är bara början till
slutet. Det är som de första värkarna hos en
kvinna som ska föda barn (Matt 24:7, Mk 13:08, Luk
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FÖRSTÖRING AV TEMPLE

När han senare samma dag lämnade
templet sa en av hans lärjungar full av
beundran: Mästare, titta vilka enorma
byggnader! Och vilka fantastiska stenmurar.
Jesus svarade: Ja, titta riktigt ordentligt på
dem, för inte en enda sten ska lämnas kvar
ovanpå den andra, utan allt ska jämnas med
marken (Matt 24:1-4; Mk 13:1-2; Luk 21:5-6). Detta
bokstavligen uppfyllt i A.D. 70
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TECKEN PÅ INKOMSTER

När han senare satt på Oljebergets
sluttning, mitt emot templet, och Petrus,
Jakob, Johannes och Andreas var ensamma
med honom frågade de: När ska allt detta
ske? Kan man märka när tiden är inne? (Matt
24:3, Mk 13:3-4; Luk 21:7).
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BEDRAGARE UPPSTÅR

Han svarade: Låt ingen lura er! Många
ska komma i Mitt namn och påstå att de är
Messias och säga: 'Slutet är nära.' Men tro
dem inte! (Matt 24:4-5, Mk 13:5-6, Luk 21:8).
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KRIG OCH RYKTEN OM KRIG

Och när ni får höra om krig och
revolutioner så grips inte av panik. Det är
sant att det kommer att bli krig, men tidens
ände står ännu inte för dörren (Matt 24:6, Mk
13:07, Luk 21:9).
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21:10-11).

Luk 21:16-19).
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KÄRLEKEN KOMMER ATT KALLNA

Och när synden tar sig hejdlösa
uttryck överallt, kommer mångas kärlek att
kallna. Men de som håller ut till slutet ska bli
frälsta (Matt 24:12-13).

Allt detta är början på sorger (Matt 24:8,
Mk 13:8).

FÖRFÖLJELSE FÖR KRISTNA

När allt detta börjar hända ska ni vara
på er vakt, för då är ni i stor fara! Man ska
ställa er inför rätta, och ni ska bli slagna i
synagogorna och anklagade inför dem som
har makten här i världen, därför att ni är
Mina efterföljare. Och du kommer att ställas
inför kungar och härskare för Mitt namns
skull. Då har ni ert tillfälle att berätta för dem
om de goda nyheterna (Matt 24:9; Mk 13:09; Luk.
21:12-13).
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Men när ni blir arresterade och ställs
inför domstolar ska ni inte oroa er för
vad ni ska säga till ert försvar. I rätt ögonblick
ska Gud ge er de rätta orden. Det är inte ni som
ska tala då utan den Helige Ande. För jag ska
ge er de rätta orden med en sådan skärpa att
ingen av era motståndare kommer att kunna
svara (Mk 13:11; Luk 21:14-15).
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dömda till döden. Och alla kommer att hata
er därför att ni tillhör Mig. Men alla som
håller ut till slutet, utan att förneka mig,
kommer att bli frälsta (Matt 24:9-10, Mk 13:12-13,

FÖRRÄDERI I FAMILJERNA

Och då många kommer bli förolämpad.
Bröder kommer att förråda och utlämna
varandra till att dödas. Föräldrar kommer att
förråda sina egna barn, och barnen kommer
att anklaga sina föräldrar för att få dem
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Och detta EVANGELIUM OM GUDS
RIKE måste först predikas i hela

världen, så att alla nationer får höra dem,
och sedan skall slutet komma (Matt 24:14, Mk

13:10).
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FÖRÖDELSENS STYGGELSE I
JERUSALEM

Men den dag ni ser Jerusalem omringad av
arméer, ska ni veta att dess undergång är nära
(Luk 21:20). Den som läser detta ska noga lägga
märke till varje ord: När ni ser den förödelsens
styggelse, som profeten Daniel berättar om,
stå i helgedomen, måste de som befinner sig i
Judéen fly till bergen, och de som sitter
utanför sina hus får inte ens gå in för att
packa, och de som är på fälten får inte först
springa hem för att hämta kläder (Matt 24:15-18;
Mk 13:14-16, Luk 17:31, 21:21). Och stackars de
kvinnor som är gravida när denna tid
kommer, och stackars dem som har spädbarn!
Be att ni inte behöver fly på vintern eller på
sabbatsdagen (Matt 24:19-20, Mk 13:17-18, Luk 21:23).
Många människor ska brutalt bli dödade, och
andra ska deporteras som fångar och
flyktingar till världens alla länder. Och
Jerusalem ska ockuperas och trampas ner av
främmande folk tills dess Gud gör slut på
deras tid (Luk 21:24).
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TIDPUNKT FÖR JAKOBS TRUBBEL (Jer.
30:6-7)

Denna nödtid kommer att bli så fasansfull att
dess like inte funnits sedan Gud skapade
världen och inte heller kommer att finnas.
Och om inte Herren grep in och förkortade
denna nödtid, skulle inte en enda människa
överleva. Men för sina utvaldas skull har han
förkortat den tiden (Matt 24:21-22; Mk 13:19-20; Luk
21:23). Detta blir dagar fyllda av Guds domar.
Då ska allt det profeterna skrev om i de gamla
Skrifterna gå i uppfyllelse (Luk 21:22).
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FALSKA MESSIASGESTALTER OCH
PROFETER
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TECKEN I HIMMELEN

Om någon då säger till er: Se, här är Messias,
eller: Se, där är han, så tro det inte. Falska
messiasgestalter och falska profeter skall träda
fram och göra tecken och under för att om
möjligt leda de utvalda vilse. Men var på er
vakt! Jag har sagt er allt i förväg (Matt 24:23-24, Mk
13:21-23). Därför om de säger till dig, titta, han
är i öknen! Gå inte ut, eller ser, han är i de inre
rummen! Tror inte det! För precis så som
blixten flammar över himlen från öster till
väster, så ska det vara när Människosonen,
återvänder (Matt 24:26-27; Luk 17:23 -24).

Så fort den tidens förföljelser är slut
kommer solen att förmörkas och månen att
förlora sin glans. Stjärnorna ska slungas ur
sina banor, och universums krafter ska skakas
(Matt 24:29, Mk 13:24-25, Luk 21:25). På jorden ska
folken gripas av ångest och en förfärlig
rastlöshet inför katastroferna och de

våldsamma flodvågorna. Ovisshet och
fruktan ska driva många människor till
förtvivlan så de tappar allt hopp, för till och
med lagarna som styr universum ska rubbas
(Luk 21:25-26).
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Då skall MÄNNISKOSONENS TECKEN
synas på himlen, och jordens alla folk
skall jämra sig, när de ser Människosonen
komma på himlens moln med stor makt och
härlighet. Med starkt basunljud skall han
sända ut sina änglar, och de skall samla hans
utvalda från de fyra väderstrecken, från
himlens ena ända till den andra (Matt 24:30-31;

Mk 13:26 -27, Luk 21:27).
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Därför, när ni ser allt detta hända, stå
då fasta och se uppåt för då är er
befrielse nära (Luk 21:28).
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Sedan fortsatte Han med följande
bild: Lägg märke till fikonträdet, eller
vilket annat träd som helst. Redan då bladen
spricker ut vet ni att sommaren är nära. På
samma sätt kan ni veta att Guds rike är
nära när ni ser att dessa händelser inträffar
(Matt 24:32-33, Mk 13:28-29, Luk 21:29-31). Men ingen
vet vilken dag eller vid vilken timme slutet
kommer, inte ens änglarna. Nej, inte ens
Guds Son. Bara Fadern vet det (Matt 24:36, Mk

13:32).
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Men som NOAS DAGAR var så även
det kommande av Människosonen
vara. De åt och drack och gifte sig. Allt var
precis som vanligt till den dag då Noa gick in
i arken och den väldiga översvämningen
kom och dränkte dem allesammans (Matt 24:37-
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På samma sätt som det var också på
LOTS TID. Människorna höll på med

sina dagliga affärer. De åt och drack, köpte
och sålde, planterade och byggde, ända till
den dag då Lot lämnade Sodom. Då regnade
eld och svavel från himlen och dödade dem
allesammans. Precis så ska det vara när
Människosonen återvänder (Luk 17:28-30).
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Om husets ägare visste när tjuven
skulle komma, skulle han hålla sig
vaken och förhindra att någon bryter sig in.
På samma sätt ska ni vara beredda, för
Människosonen kommer tillbaka när ni
minst av allt räknar med det (Matt 24:43-44).

25

21

Kom ihåg vad som hände med Lots
hustru! Den som klamrar sig fast vid
sitt liv ska förlora det, och den som vågar ge
sitt liv för Gud ska finna det för alltid (Luk

Men akta er för att berusa er och
dricka er fulla och låta era hjärtan
tyngas av det dagliga livets omsorger, så att
den dagen plötsligt kommer över er som en
snara. Var på er vakt och håll er vakna, ty ni
vet inte när tiden är inne. Ty den skall
komma över alla som bor på jorden (Mk 13:33,

17:32-33).

Luk 21:34-35).
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J a g s ä g e r e r, d e n n a t t e n s k a t v å
personer sova i samma rum, en ska
tas med och den andre lämnas kvar. Två
kvinnor ska arbeta tillsammans i hushållet,
den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.
Och likadant kommer det att bli med de män
som arbetar sida vid sida på åkrarna. Den ene
tas med och den andre lämnas kvar (Matt
24:40-41; Luk 17:34-36). Herre, var kommer det
att hända? frågade lärjungarna. Jesus svarade:
Där den döda kroppen finns, där samlas
gamarna! (Matt 24:28, Luk 17:37).
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Och vad jag säger till er, säger jag till
alla: Håll er alltid beredda. Be att ni
ska få kraft att rädda er undan de svårigheter
som väntar, så att ni kan möta
Människosonen med frimodighet (Luk 21:36).
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Förvisso, jag säger till dig, kommer
denna generation inte alls förgås
förrän allt detta är uppfyllda. Himmel och
jord skall förgå, men mina ord skall aldrig
förgå (Matt 24:34-35, Mk 13:30-31, Luk 21:32-33).

VARA VAKSAMMA OCH BEDJANDE

Det är med min återkomst som när en
man reser utomlands. Innan han far så
överlåter han ansvaret till husfolket, och var
och en får sin uppgift. Till portvakten säger
han att han ska vara på sin vakt. Håll verkligen
utkik! För ni vet inte när husets herre kommer
tillbaka, om det blir på kvällen, vid midnatt,
en tidig morgon eller i skymningen. Jag vill
inte hitta er sovande (Mk 13:34-36).

39, Luk 17:26-27).
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