
Avsnitt 26:
Er befrielse närmar sig

Luk 21:20-28
När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att 
staden snart skall bli ödelagd. Då måste de som bor i Judeen 
fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna 
den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty 
detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i 
uppfyllelse. Ve dem som väntar barn eller ammar i de 
dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och 
vredesdomen skall komma över detta folk. De skall falla för 
svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. 
Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills 
hedningarnas tider är fullbordade. Tecken skall visa sig i 
solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken 
gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och 
bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, 
i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens 
krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i 
ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar 
ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig 
er förlossning.

Ps 2:6
Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg.

Matt 24:15-16
När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar 
om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – då måste 
de som är i Judeen fly upp i bergen.
Mark 13:14
När ni ser ’förödelsens styggelse’ stå där den inte får stå – 
läsaren bör förstå det rätt – då måste de som är i Judeen fly 
upp i bergen.

02:02 - 03:23 

06:48 - 06:53 

07:00 - 07:09 

1/4



Matt 24:21-22
...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. Hade inte den tiden förkortats 
skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull 
kommer den tiden att förkortas. 
Mark 13:19-20
För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande 
aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade 
världen och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Om 
Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli 
frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden.

Dan 12:1
På den tiden ska Mikael träda fram, den store fursten som står 
som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, 
som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till 
och fram till den tiden.

Joel 2:30-31
Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld 
och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod 
innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande.

Jes 26:20-21
Kom, mitt folk, och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna 
efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi. 
För se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens 
invånare för deras missgärning. Jorden ska blotta sina 
blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

Upp 11:2
Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är 
given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden 
under sina fötter i fyrtiotvå månader.

Rom 8:23
Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som 
förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår 
kropps förlossning.

Matt 24:29-30
Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen 
inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och 
himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken 
synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser 
Människosonen komma på himlens moln med stor makt och 
härlighet.
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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.

Matt 24:30-31
Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens 
alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på 
himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt 
basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla 
hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena 
ände till den andra.

Luk 19:41-43
När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den 
och sade: ’Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som 
ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska 
drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig 
och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig 
och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i 
dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.’
Matt 23:37-38
Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar 
dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla 
dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under 
vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde.

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.

2 Tim 4:6-8
Själv offras jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt 
uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har 
fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig 
rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige 
domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla 
som älskar hans återkomst.

Upp 22:20
Han som betygar detta säger: ’Ja, jag kommer snart.’ Amen, 
kom Herre Jesus!
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Apg 1:9-11
När 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 steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De 
sade: ’Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus 
som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på 
samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.’

Upp 22:17
Och Anden och bruden säger: ’Kom!’ Och den som hör det 
ska säga: ’Kom!’ Och den som törstar ska komma, och den 
som vill ska fritt få ta emot livets vatten.

Luk 18:7-8
Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till 
honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger 
er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen 
finna tron på jorden när han kommer?

2 Tess 2:6-7
Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han 
kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens 
hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller 
tillbaka röjas ur vägen.
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