
Avsnitt 19:
Människosonen kommer

Matt 24:29-31
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.

”The Approaching Apocalypse” av Robert Adams finns att 
beställa på: www.lastdaysdetective.com

Matt 24:21
för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig 
förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, 
och inte heller ska komma.

Joel 3:14-15
Det är skaror på skaror i Domens dal, för Herrens dag är nära 
i Domens dal. Solen och månen förmörkas
Jes 13:9-10
Se, Herrens dag kommer, fruktansvärd med harm och 
brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna 
som bor där. För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte 
längre sitt ljus. Solen går upp mörk och månen ger inte sitt 
sken.

Matt 24:3
När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var 
ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: 
"Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din 
återkomst och den här tidsålderns slut?"
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Matt 16:27
Människosonen ska komma i sin Fars härlighet med sina 
änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar.

Luk 9:26
Den som skäms för mig och mina ord, honom ska 
Människosonen skämmas för när han kommer i sin och 
Faderns och de heliga änglarnas härlighet.

Upp 1:7
Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, 
även de som genomborrat honom. Och jordens alla stammar 
ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.

Matt 24:23-27
Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, 
så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska 
träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt 
bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om 
de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i 
de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från 
öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när 
Människosonen kommer.

Joh 15:19
Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina 
egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och 
tagit er ut ur världen.

Joh 15:18
Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er.

1 Tess 4:16
När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds 
basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de 
som har dött i Kristus ska uppstå först.

(Engelsk översättning: ”For the Lord Himself will descend from 
heaven with a shout...”)

Jes 42:13
Herren drar ut som en hjälte, han eggar upp sig med en 
krigares iver. Han ropar högt, han höjer härskri och visar sin 
makt mot sina fiender.
Joel 2:11
Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stor är hans 
armé, stark är den som utför hans order, för Herrens dag 
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är stor och mycket skrämmande. Vem kan uthärda den?

1 Tess 4:16-17
När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds 
basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de 
som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som 
lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med 
dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara 
hos Herren.

Matt 16:27
Människosonen ska komma i sin Fars härlighet med sina 
änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar.
Matt 25:31
När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar 
med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron.

2 Tess 1:7
och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det 
sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina 
mäktiga änglar

2 Tess 2:1
När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska 
samlas hos honom ber vi er, bröder,

1 Tess 4:16
När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds 
basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de 
som har dött i Kristus ska uppstå först.
1 Tess 4:14
Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på 
samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans 
med honom.

1 Tess 4:17
Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar 
tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så 
ska vi alltid vara hos Herren.

Apg 20:35
I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de 
svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har 
sagt: Det är saligare att ge än att ta.
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Apg 13:25
Och när Johannes nådde slutet av sin bana, sade han: Det ni 
tror jag är, det är jag inte. Men efter mig kommer en vars 
sandaler jag inte ens är värdig att knyta upp.
Apg 19:4
Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och 
sade åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill 
säga Jesus."

1 Kor 15:51-52
Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi 
ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista 
basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå 
odödliga, och vi ska förvandlas.

Upp 1:7
Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, 
även de som genomborrat honom. Och jordens alla stammar 
ska jämra sig för hans skull. Ja, amen.

Matt 24:28
Där liket ligger, där samlas gamarna.

Matt 24:27
För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, 
så ska det vara när Människosonen kommer.

Matt 24:32-36
Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir 
mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När 
ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står 
vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, 
förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men 
mina ord skall aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden 
vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen 
utom Fadern.

Matt 24:42-44
Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 
Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven 
kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta 
sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund 
när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Matt 24:8
Men allt detta är bara början på födslovåndorna.
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Matt 24:15
När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar 
om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt –
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