
Avsnitt 17:
Tecknen på Jesu återkomst

Matt 24:1-14
När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans 
lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. 
Men han sade till dem: "Ni ser allt detta. Amen säger jag er: 
Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner." När 
Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma 
med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: 
När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och 
den här tidsålderns slut?" Jesus svarade dem: "Se till att ingen 
bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag 
är Messias, och de skall leda många vilse. Ni kommer att höra 
stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir 
skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu 
inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och 
det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena 
platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på 
'födslovåndorna'. Då skall man utlämna er till att misshandlas 
och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt 
namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall 
förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter 
skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten 
tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som 
håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om 
riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla 
folk, och sedan skall slutet komma.

Joh 2:19
Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar.

Joh 16:21
När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes 
stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon 
inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa 
blivit född till världen.
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Upp 6:1-8
Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och 
jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som 
åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt 
på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han 
drog ut som segerherre, för att segra. Och när Lammet bröt 
det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" 
Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt 
på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få 
människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt 
honom. När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det 
tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart 
häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag 
hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett 
mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och 
oljan och vinet får du inte skada." När Lammet bröt det fjärde 
sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: "Kom!" Och 
jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den 
hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs 
makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd 
och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Matt 16:27
Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina 
änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Matt 12:32
Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. 
Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse 
vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.

Matt 7:15
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda 
som får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Matt 7:22-23
Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi 
inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt 
namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort 
många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem 
sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni 
laglösa!

Joh 14:15
Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.
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Sak 14:4
På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt 
emot Jerusalem, österut. Och Olivberget ska klyvas mitt itu, 
från öster till väster, till en väldig dal. Hälften av berget ska 
vika mot norr och andra hälften mot söder.

Matt 10:21-22
En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, 
och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. 
Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den 
som håller ut till slutet ska bli frälst.

Matt 10:16
Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga 
som ormar och oskyldiga som duvor.
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