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Apg 1:6-11  

När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden 
nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" Han 
svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller 
stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den 
helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina 
vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och 
ända till jordens yttersta gräns." Då han hade sagt detta, 
såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur 
deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, 
då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: "Ni 
män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? 
Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, 
han skall komma igen på samma sätt som ni har sett 
honom fara upp till himlen.



Matt 24:29-31   

Jesus: 
“Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas 
och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från 
himlen, och himlens krafter skall skakas. 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 24:33 

Jesus: 
”På samma sätt VET ni, när ni ser allt 
detta, att han är nära och står för dörren.” 



Upp 1:7  

”Se, han kommer med molnen, och varje 
öga ska se honom, även de som 
genomborrat honom, och alla jordens 
stammar ska jämra sig över honom.” 



Sak 12:9-10 

”På den dagen tänker jag utrota alla hednafolk 
som kommer mot Jerusalem. Men över Davids 
hus och över Jerusalems invånare ska jag 
utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser 
upp till MIG som de har genomborrat. De ska 
sörja över honom som man sörjer ende sonen, 
och de ska gråta bittert över honom som man 
gråter över sin förstfödde.”



1 Tess 5:3 

”När folk säger: ’Fred och trygghet’, då 
drabbar undergången dem lika plötsligt som 
värkarna hos en kvinna som ska föda, och de 
slipper inte undan.”



Jes 2:12-22 

”Ty Herren Sebaots dag skall komma mot allt stolt och högmodigt, 
mot allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat, mot alla 
Libanons cedrar, de höga och upphöjda, och mot alla Basans ekar, 
mot alla höga berg och alla stolta höjder, mot alla höga torn och 
alla fasta murar, mot alla Tarsisskepp, ja, mot allt som är vackert 
att se på. Människornas stolthet skall slås ner och männens 
högmod förödmjukas. Herren ensam skall vara upphöjd på den 
dagen, och avgudarna skall fullständigt försvinna. Man skall fly in i 
klippgrottor och jordhålor av fruktan för Herren och hans höga 
majestät, när han reser sig för att förskräcka jorden. På den 
dagen skall människorna kasta bort till mullvadar och fladdermöss 
de avgudar av silver och de avgudar av guld som de har gjort åt 
sig för att tillbe. De skall fly in i klippskrevor och in i bergsklyftor av 
fruktan för Herren och hans höga majestät, när han reser sig för 
att förskräcka jorden. Förlita er inte på människor, som bara har en 
vindpust i sin näsa! Vad är de att räkna med?”



2 Tess 2:8  

”Sedan skall den laglöse öppet träda 
fram. Men honom kommer Herren Jesus 
att döda med sin muns anda och förgöra, 
när han visar sig vid sin ankomst.”

King James 

”And then shall that Wicked be revealed, 
whom the Lord shall consume with the 
spirit of his mouth, and shall destroy with 
the brightness of his coming”



Upp 1:8 
”Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och 
som var och som kommer, den Allsmäktige.”

Upp 1:17-18 
”När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, 
och han lade sin högra hand på mig och sade: ’Var inte 
förskräckt. Jag är den förste och den siste och den 
levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas 
evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.”

Jes 44:6 
”Så säger Herren, Israels Kung, och hans 
Återlösare, Herren Sebaot: Jag är den förste, och 
jag är den siste. Utom mig finns ingen Gud.”



Upp 22:13-16 

”Jag är A och O, den förste och den siste, 
begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar 
sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få 
komma in i staden genom dess portar. Men utanför 
är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och 
mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar 
lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt 
min ängel för att vittna för er om allt detta i 
församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans 
ättling, den klara morgonstjärnan.”



Upp 3:3 
”Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och 
håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller 
dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall 
inte veta vilken stund jag kommer över dig.”

1 Tess 5:1-5 
”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. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att 
den dagen kan överraska er som en tjuv.’ ”



Upp 3:11 
”Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att 
ingen tar din krona”

1 Tess 5:2-3 
”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.



Matt 24:37-39 

”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara 
vid Människosonens återkomst. Som 
människorna levde dagarna före floden: de åt 
och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till 
den dag då Noa gick in i arken, och de visste 
ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem 
alla - så skall Människosonens ankomst vara.”



Upp 3:10 

”Eftersom du har bevarat mitt ord om 
uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig 
ur prövningens stund, som skall komma över 
hela världen och sätta dess invånare på prov.”



Upp 5:12 
”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot 
makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, 
härligheten och tacksägelsen.”

Jes 48:11 
”För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag 
det, ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli 
ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.”



Upp 19:6-9 

”Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik 
bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de 
sade: ’Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har 
blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge 
honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och 
hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att 
klä sig i skinande, rent linnetyg.’ Linnetyget är de heligas 
rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: ’Skriv! Saliga är 
de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.’ ”



Upp 21:2 
”Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, 
komma ner från himlen, från Gud, redo som en 
brud, som är smyckad för sin brudgum.” 

Upp 21:9-10 
”En av de sju änglarna med de sju skålarna, som 
var fyllda med de sju sista plågorna, kom och 
talade till mig och sade: ’Kom, jag skall visa dig 
bruden, Lammets hustru.’ Och han förde mig i 
anden upp på ett stort och högt berg och visade 
mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner 
från himlen, från Gud”



Upp 20:1-5 

”Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till 
avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, 
den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom 
för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, 
stängde till den och förseglade den över honom, för att han 
inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått 
sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och jag 
såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag 
såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade 
vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett 
vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på 
pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 
tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren 
hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och 
helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem 
har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds 
och Kristi präster och regera med honom i tusen år.”



Upp 6:12-17 

”Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då 
blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som 
en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 
Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett 
fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. 
Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, 
och alla berg och öar flyttades från sin plats. 
Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de 
rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i 
hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen 
och klipporna: ’Fall över oss och göm oss för hans 
ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. 
Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan 
då bestå?’ ”



Matt 24:29-30 
”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas 
och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla 
från himlen, och himlens krafter skall skakas. 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”

Joel 2:30-31 
”Och jag skall låta tecken synas på himlen och på 
jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall 
vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens 
dag kommer, den stora och fruktansvärda.”



Tack för oss!


