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En ljus framtid till mötes (21 okt)
Tecknen inför hans ankomst (4 nov)
Jesu återkomst (11 nov)
Det kommer att bli fest (25 nov)

Mark 13:32

Dagen och timmen känner ingen, inte ens
änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom
Fadern.

Apg 1:6-8

De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är
tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som
kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att
veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har
fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga
anden kommer över er, och ni skall vittna om mig
i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och
ända till jordens yttersta gräns.

Jer 29:11

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren,
nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att
ge er en framtid och ett hopp.

Upp 21:1-11
Den nya himlen och den nya jorden
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första
himlen och den första jorden var borta, och havet fanns
inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya
Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som
en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en
stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning bland
människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara
hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska
torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas
mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för
det som förr var är borta.

Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting
nytt." Och han sade: "Skriv, för dessa ord är trovärdiga
och sanna." Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag
är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar
ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som
segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och
han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de
skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska,
ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska
få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är
den andra döden.

Det nya Jerusalem
En av de sju änglarna med de sju skålarna som var
fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig
och sade: "Kom, jag ska visa dig bruden, Lammets
hustru." Och han förde mig i Anden upp på ett stort och
högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem,
som kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds
härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste
ädelsten, som kristallklar jaspis. […]

v.22-27
Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud den
Allsmäktige och Lammet är dess tempel. Staden
behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds
härlighet lyser upp den och dess lampa är
Lammet. Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens
kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska
aldrig stängas om dagen – natt ska inte finnas där – och
folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig
ska något orent komma in i den, och inte heller den
som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de
som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

Upp 22:1-7
Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som
kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt
på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets
träd. Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin
frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken.
Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och
Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska
tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans
namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, och de
behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren
Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i
evigheters evighet.

Och han sade till mig: Dessa ord är trovärdiga och
sanna. Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin
ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske.
Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast
vid profetians ord i denna bok.

v.12-21
Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att
ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den
förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de
som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och
får komma in genom portarna till staden. Men utanför är
hundarna och ockultisterna, de sexuellt omoraliska och
mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen
och ägnar sig åt den.
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta
för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling,
den klara morgonstjärnan.
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.

För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag:
Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på
honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om
någon tar bort något från orden i denna profetias bok,
ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den
heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som
betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen,
kom Herre Jesus!
Herren Jesu nåd vare med alla.

”Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen
sade: Se jag gör allting nytt”.

