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Mitt i allt elände i världen får vi aldrig glömma att Jesus en gång kommer tillbaka! 
Här ska vi nu undersöka vad Bibeln säger om dagen då Jesus återvänder till 
jorden som segrare och med majestät.  

JESUS KOMMER I KRAFT OCH HÄRLIGHET 
Det scenario vi möter är noga utlagt i Uppenbarelseboken då Guds vredesskålar 
hälls ut och jorden förstörs i katastrof efter katastrof. Upp. 8:5-12 
Guds vrede hälls också ut över Antikrists regim och en tredjedel av världens 
befolkning dödas av Guds plågor. Upp. 9:18 
Då öppnas plötsligt himlarna och den största rymdarmada som någonsin samlats 
kommer ner till vår planet med Kristus i spetsen. Upp. 19:11-18 
Antikrist samlar de tillgängliga styrkorna på jorden för att strida mot denna 
invasion från rymden. vers 19 
Det blir dock inte en strid utan en seger utan strid, därför att Jesus snabbt 
neutraliserar dessa styrkor med sin gudomliga kraft; och heliga änglar kommer 
att arrestera Antikrist och den Falske Profeten och föra dem direkt till den 
Brinnande Sjön. vers 20 
Alla människor som är kvar, och som har tagit Vilddjurets märke på sig, kommer 
att dö och sändas till helvetet. vers 21 

DJÄVULEN BLIR ARRESTERAD OCH FÄNGSLAD 
Jesus upprättar sedan sitt tusenåriga rike och där finns inte Satan och hans 
änglar med. Det är märkligt att Jesus inte behöver skicka en hel armé änglar för 
att arrestera djävulen, endast en ängel behövs för att binda den Onde och sända 
honom till fängelset i avgrunden, utan ansträngning. Upp. 20:1-3 

DEN FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN 
Det blir en intressant tid för de kristna som tas upp i skyarna med Herren när han 
kommer för att hämta de sina till Lammets Bröllopsfest dit han tar oss i våra nya 
eviga kroppar. 1 Tess. 4:15-18 
De kristna som blev frälsta efter att Jesus kommer tillbaka kommer att uppstå vid 
detta tillfälle. Upp. 20:4 
Ingen som inte är kristen kommer att uppstå vid detta tillfälle. vers 5-6 

PARADISET PÅ JORDEN 
För att kunna beskriva tusenårsriket, måste vi konsultera GT och läsa det Gud 
sade till profeterna hundra år före Jesu första tid på jorden. Jes. 65:19-25 



Jorden kommer att återställas till samma tillstånd som den var i före Adams fall.  

SLUTSPELET  
De kristna som klarat Vedermödan återbefolkar jorden under tusenårsriket; de 
kommer att leva utan sjukdomar, och kommer att få nya barn hela tiden, med 
resultat att miljarder barn kommer att födas under denna tid. Men de kommer inte 
att ha upplevat frälsning, för djävulen finns inte kvar för att kunna fresta dem. 
Men för att varje människa ska bli prövad, kommer Satan att släppas lös ur sitt 
fängelse vid slutet av tusenårsriket, så han kan fresta dem.  Upp. 20:7-8 

HUR PROFETEN HESEKIEL BESKREV KRIGET    
Dispensationalister stöpta till kristna sionister har använt Hesekiels trettioåttonde 
kapitel för att beskriva ett krig före Jesu tillkommelse, men sanningen är att detta 
är en profetisk beskrivning av det sista kriget som kommer att utkämpas på 
jorden. Hes. 38:1-23; Upp. 20:9 

SATANS FALL 
Domen föll över Satan före Adam och Evas skapelse, och vid denna tidpunkt 
skall straffet komma för djävulen. Matt. 25:41; Upp. 20:10 
Det sägs inte i Uppenbarelseboken vad som kommer att ske med de fallna 
änglarna i Satans rike, men aposteln Paulus uppger att de kommer att dömas av 
de kristnas domstol. De är redan dömda att gå till den Brinnande Sjön, men 
eftersom det kommer att bli olika nivåer av plågor i den Brinnande Sjön, så har 
de kristna en chans att påverka domen mot dessa, med tanke på allt ont de har 
gjort oss. 1 Kor. 6:3 

DOMEN VID DEN STORA VITA TRONEN 
Detta är en händelse som kommer att vara i många år när alla ofrälsta från Kain 
till den som sist var ofrälst på jorden kommer att uppstå och erhålla en kropp av 
skam och senare döms av Jesus Kristus. Dan. 12:1-2; Upp.  20:11-12 
Varje person som inte är frälst är dömd till en evighet i den Brinnande Sjön med 
olika grader av straff. Varje person som inte är frälst kommer en gång att stå inför 
den Stora Vita Tronen medan deras liv visas upp och straffet blir utmätt. vers 13 
När den sista ofrälsta personen har blivit dömd och förd till den Brinnande Sjön, 
kommer även döden och helvetet att kastas ner i den Brinnande Sjön. vers 14 
De som trodde på Kristus och blev frälsta före tusenårsriket, blir förda inför Kristi 
Domstol. De är frälsta, men får då veta vad deras lön kommer att bli i Himlen.  
1 Kor. 3:11-15 
De som förkastade Satan vid slutet av tusenårsriket och tog emot Jesus Kristus 
som sin Frälsare och Herre kommer att dömas vid den Stora Vita Tronen, 
angående framtida lön.   



EN NY HIMMEL OCH EN NY JORD 
Det kommer att bli en enorm skara som döms i Domen vid den Stora Vita Tronen, 
vi kanske får vara där i hundratals år, men tiden har vid denna tidpunkt förlorat 
sin betydelse, eftersom vi inte längre åldras. 
Logiken säger att när Gud upplöser det nuvarande universum, som innehåller 
jorden, att de som tror på Kristus blir upptagna till Guds Himmel, även känt som 
Berget i Norr eller den tredje Himlen. 2 Kor. 12:1-4 
Gud bor inte inom sin skapelse och har en plats utanför denna skapelse som har 
funnits i evighet, och om denna plats vet vi inte något utöver det som beskrivs i 
Uppenbarelseboken. Upp. 4:1-11 
Aposteln Petrus sa att universum ska förstöras och sluta existera. 2 Petr. 3:7-13 
Tiden kommer inte längre att finnas till för de som tror på Kristus, och vi vet inte 
hur lång tid det tar att upplösa den gamla skapelsen och skapa den nya. Det 
spelar ingen roll om det tar hundra år eller tio miljoner år, det enda som betyder 
något är att det kommer att bli en ny himmel och en ny jord. Upp. 21:1-2 
Det största av allt är att i den nya skapelsen kommer vi att få vara tillsammans 
med Gud Fader själv. Det blir inte fler tårar eller minnen från den gamla jorden 
där våra nära och kära vägrade lämna sitt liv åt Jesus Kristus och hamnade i den 
Brinnande Sjön. Upp. 21:3-7 
Den dagen kommer vi att få se Vår Himmelske Fader i all hans glans och 
han kommer att framstå för oss som EN person. 1 Kor. 15:22-28 
 

FRÖJDA DIG! 
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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