Bibeln säger i 2:a Petrusbrevet kapitel 3 vers 4 att i de sista dagarna kommer det
människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och fråga: "Hur
går det med löftet om hans återkomst?
Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har ______________ från
världens begynnelse."
Men Bibeln ger löftet att Gud inte dröjer med att uppfylla sitt löfte om återkomsten,
så som en del menar. Nej, han har tålamod med oss, eftersom han inte vill att någon
skall gå förlorad utan att alla skall få tid att _____________________ sig.
Verklig händelse
Jesus andra ankomst kommer också att vara verklig dvs den kommer att ske fysiskt.
I Apostlagärningarna kapitel 1 vers 11 säger Bibeln att denne Jesus som har blivit
upptagen från er till himlen, han skall komma igen på ___________ sätt som ni har
sett honom fara upp till himlen.
Jesus andra ankomst kommer att synas, höras och kännas. Det kommer att vara
den absolut största händelsen i vår världs historia och ingen kommer att undgå att
lägga märke till den.
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Att tyda tidens tecken
Ett av de mest tydliga ämnena som Bibeln tar upp är att Jesus ska komma tillbaka till
den här världen. Den andra gången han kommer, så kommer han inte som ett
oskyldigt barn för att förnedras och dö utan som konungarnas konung och herrarnas
Herre! Lika tydligt är att ingen människa vet dagen eller stunden för hans ankomst
(Matt 24:36).
Tecken
Ingen vet den exakta tiden för Jesus andra ankomst men Jesus säger att vi kan veta
när det är nära. I Markus evangelium kapitel 13 vers 33 så uppmanar Jesus oss att
vara _______________. Han gör det för att vi ska se de __________________ som
pekar på att Hans ankomst är nära, precis som att vi kan veta att sommaren är nära
då vi ser vårtecken i naturen. Bibeln har i en rad profetior uppenbarat vilka tecken
som ska inträffa nära slutet på den här världen då Jesus kommer för att upprätta sitt
eviga rike.

Vi kan välja att vara vakna och se de tydliga tecken på den tid som vi lever i och
lägga vår __________ Jesus och hans ord och därmed vara redo för den dagen då
han kommer till den här jorden för att utplåna synden för evigt.

1. Politik
I Matteus evangelium kapitel 24 vers 6,7 ges en profetia om att vi kommer att höra
stridslarm och rykten om _____________ och folk skall resa sig mot folk och rike
mot rike.

Jesus säger till oss i Johannes evangelium kapitel 14 vers 1-3: "Låt inte era hjärtan
oroas. Tro på __________ och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om
det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma ______________ och ta
er till mig, för att ni skall vara där jag är.

De senaste hundra åren har vår värld upplevt ________ världskrig och på senare tid
omfattande stridigheter och oroligheter som politiskt berör hela vår planet. 1900-talet
har varit det blodigaste århundradet i världshistorien. Vi har idag vapen med
potential att döda hundratusentals människor på några minuter.

Det är ett mycket intelligent och rationellt beslut att välja att tro på att det finns en
Gud och att Bibeln är Guds ord till mänskligheten. Vittnesbördet från Guds ord gör
att vi med säkerhet kan lita på hans löfte om att komma och hämta oss till dit han är
Så att vi kan leva i evighet i en värld utan sorg, smärta, lidande och död. Man
behöver inte ens vara religiös för att förstå att vår värld inte kommer att bestå länge
till och att Gud erbjuder säkra svar på de frågor som vi har i den tid vi lever i. Vill du
vara bered att möta Jesus när han kommer? ________

2. Miljö
Det skall bli stora __________________ och svält och pest på den ena platsen efter
den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen. (Luk 21:11)
Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken
gripas av ångest och stå rådlösa vid ______________ och bränningarnas dån (Luk
21:25). Ett tecken för att Jesus ankomst är nära är att det ska ske stora och
omfattande förändringar i ________________.

Vi kan tydligt se att vår värld inte kan vara länge till om vi fortsätter att förstöra vår
planet som vi gör. Vi ser en ökad omfattning av Jordbävningar, Vulkanutbrott, Global
uppvärmning, Översvämningar, Bränder, Stormar och Tsunami.

5. Religion
Det första Jesus sa om vad för tecken som kommer att visa sig innan slutet på den
här världen, var att vi ska se till att ingen ___________________ oss (Matt 24:4).
Ty falska Messias-gestalter och falska _________________ skall träda fram och
göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda (Matt 24:24).
Jesus säger också att många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias,
och de skall leda ____________________ vilse (Matt 24:5). Det finns en rad
exempel på personer som påstått sig vara Jesus och som haft förödande
konsekvenser för sina efterföljare. Ett nyligt exempel är en man vid namn José Luis
de Jesús Miranda som fått stor uppmärksamhet i internationella medier.
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Naturen själv skriker ut att Jesus snart kommer tillbaka. En stor del av de
naturkatastrofer som inträffar är en konsekvens av att vi använder mer energi till vår
bekvämlighet. Det sker med andra ord p.g.a. själviskhet.
3.Hälsoproblem
Bibeln säger också att de sista dagarna ska härjas av sjukdomar, epidemier och
svält vilket är något vi ser tendenser till i form av AIDS, SARS-hot, fågelsjuka och
fruktansvärda sjukdomar i tredje världen. Livsstilsrelaterade problem ligger som
orsak till en stor del av de lidande som människor går igenom.
Världshälsoorganisationen WHO varnade förra året för att ler människor dör som
konsekvens av övervikt än av svält.
4. Moral
I 2:a Timoteusbrevet kapitel 3 vers 1-5 så säger Bibeln att i de __________ dagarna
skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara
penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma,
gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det
goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud
och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Utan tvekan ser vi en ökad
våldsamhet och förstörda relationer i samhället som en konsekvens av en förstörd
moral. Statistiska Centralbyrån gjorde i början på detta år en undersökning som visar
att ca 55 skilsmässor inträffar varje dag i Sverige. Samtidigt visas det att våldet på
gymnasieskolor ________________ under två år.

6. Det eviga evangeliet
Bibeln säger att samtidigt som världen blir sämre så ska Bibelns budskap gå ut över
hela världen för att ge människorna en chans att omvända sig till Jesus och få del av
hans eviga rike.
I Matteus evangelium kapitel 24 vers 14 så säger Jesus att evangelium om riket
skall predikas i _____________ världen till ett vittnesbörd för _________ folk, och
sedan skall slutet komma.
Idag sprids Bibelns budskap till hela vår jord genom TV, radio, Internet och
missionärer som hängivet uppfyller detta tecken för att Jesus snart kommer tillbaka.
Återkomsten
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 ____________ ända
borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara (Matt 24:26,27).
Synlig och hörbar
Bibeln säger tydligt att Jesus återkomst kommer att vara synlig (Upp 1:7 )men den
säger också att den kommer att höras. I 2:a Petrusbrevet kapitel 3 vers 10 säger
Bibeln att när Jesus kommer tillbaka så skall himlarna försvinna under våldsamt
___________. Ett till tecken för att Jesus återkomst är nära är att människor ska
håna och förkasta Guds löfte om att han ska komma tillbaka.

