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 Apg 1:6-12 - 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.” Då vände de tillbaka 
till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som 
ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. 
 

Jesu himmelsfärd 



 
 Sak 14:1a, 4a - Se, HERRENS dag kommer! ... På den 

dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, 
mitt emot Jerusalem, österut.  

Jesu återkomst 



 
 2 Pet 3:3-4 - 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." 

Ifrågasättande 



 
 Matt 24:3-5 - 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.  

 Luk 21:8 – Han svarade: "Se till att ni inte blir 
vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: 
Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte! 

Lärjungarna frågar 



 
 Matt 24:6-8 - 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'.  

Bli inte skrämda 

 Upp 6:4 - 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.  

 Upp 6:8 - …makt att döda 
med svärd och med svält 
och med pest och genom 
jordens vilda djur. 



 
Matt 24:9-10 - 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.  

Förföljelse 

 Upp 6:9-11 - När Lammet bröt 
det femte sigillet, såg jag under 
altaret deras själar som hade 
blivit slaktade för Guds ords 
skull och för det vittnesbörd som 
de hade. De ropade med hög röst: 
"Herre, du som är helig och 
sannfärdig, hur länge skall det 
dröja innan du dömer jordens 
invånare och utkräver hämnd för 
vårt blod?” Och åt var och en av 
dem gavs en vit klädnad, och de 
blev uppmanade att vara stilla 
ännu en liten tid, tills antalet av 
deras medtjänare och bröder, som 
skulle dödas liksom de, hade 
blivit fullt.  



 
Matt 24:11-13 - 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. 

Matt 24:23-24 - Om någon då säger till er: Se här är 
Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska 
messiasgestalter och falska profeter skall träda fram 
och göra stora tecken och under för att om möjligt 
bedra även de utvalda.  

Falska profeter 



 
 2 Tim 4:3-4 - Ty det skall komma en tid då människor 

inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter 
sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, 
allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna 
till sanningen och vänder sig till myter. 

 1 Tim 4:1-3 – Men Anden säger tydligt att i de sista 
tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla 
sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer 
att förledas av hycklare och lögnare, som är 
brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att 
gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har 
skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror 
och känner sanningen. 

Bedragare 



 
 2 Pet 2:1-3 – Men det fanns också falska profeter 

bland folket, liksom det bland er kommer att finnas 
falska lärare som smyger in förödande läror. De 
skall till och med förneka den Herre som har friköpt 
dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många 
skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras 
skull kommer sanningens väg att smädas. I sin 
girighet kommer de att med falska argument sko sig 
på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, 
och deras undergång sover inte. 

Falska lärare 



 
 Ps 119:160 – Summan av ditt ord är sanning, dina 

rättfärdiga domslut är eviga. 

Guds ord 



 
 2 Tess 2:1-4 - När det gäller vår Herre Jesu Kristi 

ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi 
er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och 
bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något 
ord eller brev, som påstås komma från oss och som 
går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen 
bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet 
komma och laglöshetens människa, fördärvets son, 
öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig 
över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter 
sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.  

Låt ingen bedra er 



 
 1 Kor 3:16 - Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och 

att Guds Ande bor i er?  

Guds tempel 



 
 2 Tess 2:5-8 - Kommer ni inte ihåg att jag sade er 

detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som 
nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram 
först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens 
hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka 
måste endast först röjas ur vägen. 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.  

Laglösheten 



 
 2 Tess 2:9-12 - Den laglöses ankomst är ett verk av 

Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla 
tecken och under och med all slags orättfärdighet 
som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte 
tog emot sanningen och älskade den, så att de 
kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig 
villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir 
dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen 
utan njutit av orättfärdigheten. 

De som går förlorade 



 
 Upp 13:3-4 - Hela jorden förundrade sig över vilddjuret 

och följde efter det, och man tillbad draken, därför att 
han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad 
vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan 
strida mot det?” 

 Upp 13:7-8 - Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de 
heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla 
stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens 
invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt 
namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är 
slaktat från världens grundläggning.  

Vilddjuret 



 

Predika till alla folk 

 Matt 28:18-20 - Då trädde 
Jesus fram och talade till dem 
och sade: "Jag har fått all 
makt i himlen och på jorden. 
Gå därför ut och gör alla folk 
till lärjungar! Döp dem i 
Faderns och Sonens och den 
helige Andes namn och lär 
dem att hålla allt vad jag har 
befallt er. Och se, jag är med 
er alla dagar intill tidens 

slut.  

Matt 24:14 - Och detta 
evangelium om riket 
skall predikas i hela 
världen till ett 
vittnesbörd för alla 
folk, och sedan skall 
slutet komma. 



 
 Matt 24:15-18 - När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten 

Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga 
lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till 
bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det 
som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka 
för att hämta sin mantel. 

 Matt 24:19-22 - Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 
Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall 
det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan 
världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte 
den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de 
utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 

 Dan 12:1 - På den tiden skall Mikael träda upp, 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 människor 
blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt 
folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. 

Vedermödan 



 
Matt 24:26-27 - Om de alltså säger till er: Han är i 

öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, 
så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster 
och syns ända borta i väster, så skall 
Människosonens ankomst vara.  
 

Hur kommer Jesus? 



 

Tecken i skyn 

 Upp 6:12-14 - 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.  

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



 

Joel 

 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.  



 

Människosonen kommer 

Matt 24:30-31 - 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. 



 
Upp 1:7 - Se, han kommer med molnen, och varje 

öga skall se honom, även de som har genomborrat 
honom, och alla jordens stammar skall jämra sig 
över honom. Ja, amen. 

 Sak 12:10 - Men över Davids hus och över 
Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och 
bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har 
genomborrat. De skall sörja honom så som man 
sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över 
honom, så som man gråter över sin förstfödde. 

Alla ska se Jesus 



 
 1 Kor 15:50-53 - Men det säger jag er, bröder, att kött 

och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver 
det förgängliga det oförgängliga. Se, jag säger er en 
hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall 
alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den 
sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de 
döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 
Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och 
detta dödliga kläs i odödlighet. 

Uppståndelse 



 
 1 Tess 4:16-17 - Ty när en befallning ljuder, en 

ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren 
själv stiga ner från himlen. Och först skall de som 
dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som 
lever och är kvar ryckas upp bland moln 
tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. 
Och så skall vi alltid vara hos Herren. 

Uppryckande 



 
 Sak 14:1-4 - Se, HERRENS dag kommer! Då skall man 

dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till 
strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen 
plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras 
bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 
Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk,  
så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen 
skall han stå med sina fötter på Oljeberget,  
mitt emot Jerusalem, österut.  

 Upp 16:14 - De är ondskefulla andar som gör tecken, och 
de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla 
dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. 

Herrens dag 



 
 Upp 19:17-21 - Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade 

med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: 
"Kom och samlas till Guds stora måltid, så skall ni få äta kött av 
kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras 
ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora.” 
Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar 
samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och 
vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade 
gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem 
som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. 
Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. De 
andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och 
alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. 

 Hes 39:4 - På Israels berg skall du falla med alla dina härar och 
med de folk som följer dig. Jag skall ge dig till föda åt rovfåglar 
av alla slag och åt markens djur. 

Jesu seger 



 
 Matt 24:32-33 - 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.  

 Matt 24:36 - Men om den dagen eller stunden vet ingen 
något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom 
Fadern.  

 Matt 24:42 – Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken 
dag er Herre kommer. 

 Matt 24:44 – Var därför också ni beredda! Ty i en stund 
när ni inte väntar det kommer Människosonen. 

 Matt 25:13 – Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller 
timme han kommer. 

När kommer Jesus? 



 
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. 

Som i Noas dagar 



 
 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. 

 2 Pet 3:10 - 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.  

 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 5:4, 6 – Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den 
dagen kan överraska er som en tjuv. … Låt oss därför inte sova 
som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 

Tjuv om natten 



 
 Jesus kommer tillbaka 

Vi ska inte bli bedragna av falska läror.  

Vi ska göra alla folk till lärjungar och lära dem att 
hålla allt som Jesus har befallt. 

Vi ska hålla oss vakna. 

 => Läs Bibeln! 

Sammanfattning 


