
Avsnitt 35:
Löftet om hans återkomst

2 Petr 3:3-13
Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det 
människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar 
er och frågar: ’Hur går det med löftet om hans återkomst? 
Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det 
har varit från världens begynnelse.’ De som påstår detta 
bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord 
som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. I 
vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen 
och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i 
kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den 
dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Men 
glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 
tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att 
uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod 
med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan 
att alla skall få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer 
som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt 
dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de 
verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går 
mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte 
leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess 
ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och 
himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny 
jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

1 Tess 5:2
Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv 
om natten.

Jes 65:17
Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte 
mer minnas det förgångna eller tänka på det.

Upp 20:4-6
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. 
Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för 
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Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett 
vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna 
eller sin hand. 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 ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster 
och regera med honom i tusen år.

Upp 20:11-15
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För 
hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats 
för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför 
tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, 
livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det 
som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som 
fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som 
fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och 
döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga 
eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns 
skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Upp 21:1
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen 
och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.

Jes 4:2
På den dagen ska Herrens telning bli till härlighet och ära och 
landets frukt till stolthet och prydnad för den räddade skaran 
av Israel.
Jes 10:20
På den dagen ska Israels rest och de räddade av Jakobs hus 
inte längre stödja sig på honom som slog dem. I trohet ska de 
stödja sig på Herren, Israels Helige.
Jes 19:24
På den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten 
och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden.

Matt 24:14
Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till 
ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

Gal 4:3
På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var 
vi slavar under världens makter.
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Gal 4:9
Men nu när ni känner Gud, eller än mer är kända av Gud, hur 
kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga 
makter och bli slavar under dem igen?

Jes 11:9
Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller 
förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, 
liksom vattnet täcker havet.
Hab 2:14
Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, så som 
vattnet täcker havets djup.

Jes 2:4
Han ska döma mellan hednafolken och skipa rätt för många 
folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut 
till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte 
mer öva för krig.

Dan 2:34-35
Medan du såg på den revs en sten loss, men inte av 
människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och 
lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järnet, 
leran, kopparn, silvret och guldet. Allt blev som agnar från 
tröskplatserna om sommaren, och vinden förde bort det så att 
inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade träffat statyn 
blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden.

Upp 11:15
Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka 
röster i himlen: ’Väldet över världen tillhör nu vår Herre och 
hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet.’

Dan 2:44
Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike 
som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska 
överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut 
på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt.

Jes 66:15-16
För se, Herren ska komma med eld, och hans vagnar är som 
en stormvind. Han låter sin vrede drabba med hetta och sitt 
straff med eldslågor, för med eld och med sitt svärd ska 
Herren gå till rätta med alla människor, och många ska bli 
slagna av Herren.
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Mal 4:1
Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla 
högmodiga och alla som gör det onda vara som halm. Dagen 
som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot, den 
ska varken lämna rot eller kvist.

Upp 21:1
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen 
och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.

1 Pet 1:6-7 
Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika 
prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som 
är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas 
er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus 
uppenbarar sig.

Upp 9:20-21
Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, 
omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte 
att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, 
sten och trä som varken kan se eller höra eller gå, och de 
ångrade inte sina mord och sin ockultism, sin sexuella omoral 
och sina stölder.
Upp 16:9
Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, 
han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig 
inte så att de gav honom äran.
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