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I samband med att Jesus återvänder till jorden som Kungarnas Kung och 
Herrarnas Herre så kommer flera saker att hända. Den första händelsen är 
Lammets Bröllopsmåltid. 

LAMMETS BRÖLLOPSMÅLTID  

Lammets bröllopsmåltid är en händelse som kommer att ske i Himlen, inte på 
jorden. Eftersom Jesus kommer tillbaka till jorden före detta, är det logiskt att 
förmoda att Upptagandet redan har varit och att de heliga har anlänt till Himlen 
efter deras uppehåll vid Kristi Domstol och de är nu redo att framställas för Jesus 
Kristus, som kallas brudgummen. Upp. 19:1-9 
Alla troende, från helgonen i det Gamla Testamentet till det Nya Testamentets 
heliga kommer att närvara vid denna välsignade högtid. Folk från alla nationer 
och raser kommer dit. Upp. 7:9-17 
Har du en biljett till detta stora bröllop? Bara de som är födda på nytt har 
en biljett dit! Joh. 3:1-7 

JESUS ANDRA TILLKOMMELSE 
När Jesus kommer hit för andra gången, så blir det inte som ett spädbarn, men i 
makt och härlighet och det kommer att bli motstånd vid hans återkomst. Satan 
kommer att försöka samla sina krafter på jorden för att stå emot invasionen men 
till ingen nytta. Den tid då människan har haft en fri vilja är förbi, och nu kommer 
domen. Upp. 19:11-19 
Jesus kom hit första gången som en Frälsare och fick en människokropp genom 
Maria, men nästa gång kommer han som den Store Domaren för att slå ut allt 
motstånd mot hans rättfärdiga rike. Det finns inte längre nåd för de som tagit 
Vilddjurets Märke, utan dessa kommer att besegras och skickas till helvetet. vers 
20-21 
Bland ledare, soldater och alla andra i det antikristliga riket kommer fruktan råda, 
och de kommer att be att klipporna skall falla över dem. Upp. 6:12-17 
Den profetia som säger att “varje knä skall böjas och skall bekänna att Jesus är 
Herre” kommer att uppfyllas, men den kommer inte att kunna frälsa de som är 
fångna av Satan. Filip. 2:9-11 

TUSENÅRSRIKET  
Om vi antar att det är frågan om vanliga jordeår i Tusenårsriket, så kommer det 
att vara en blott en dag för Gud. Det kommer att börja med att en ängel kommer 
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ner ifrån Himlen och binder Djävulen med en stor kedja och kastar honom i den 
Bottenlösa Avgrunden i tusen år. Eftersom Satan råder över alla avfallna änglar 
och demoniska varelser, hyser jag gärna tanken att alla onda krafter kommer att 
hållas borta från jordens yta under denna tid. Upp. 20:1-3 
Jesus försåg oss inte med den information som skulle ha sagt oss vem eller vilka 
som kommer att styra Jorden, men förutom Jesus kommer också andra att utses 
till Styrelsen.    
De troende som har avrättats under Vedermödan för att de inte ville ta Vilddjurets 
Märke, kommer att återuppstå och styra med Kristus under denna period. Detta 
kallas den Första Uppståndelsen. Men alla andra ofrälsta människor uppväcks 
inte och får inte del i Tusenårsriket. vers 4-6 

VAD JESAJA VISSTE OM MESSIAS 
Jesaja levde 700 år före Kristus. Varken han eller de andra gammaltestamentliga 
profeterna visste att Messias först skulle komma för att betala för människornas 
synder och sedan komma tillbaka hit för att ta kontroll över jorden.  
Jesaja profeterade att ingen människa kunde befria människorna från deras 
synder; det kunde bara Gud göra. Jes. 59:12-17 
Denne Frälsare skulle komma till Jerusalem och instifta ett evigt förbund med de 
troende. vers 20-21 
Det skulle bli en välsignelse för de judar (och alla andra människor) som bad om 
rening för sina överträdelser och tog emot Frälsaren, Messias. Det skulle också 
komma en tid av stor välsignelse när Israel skulle bo i det förlovade landet och 
alla hedninganationer måste underkasta sig Regenten i Jerusalem. Frälsaren 
kommer då att styra världen från Jerusalem, och enligt Uppenbarelseboken är 
denne ingen annan än Jesus Kristus. Jes. 60:1-22 

DEN SIONISTISKA FÖRVRÄNGNINGEN 
Det judiska ledarskapet har genom århundradena varit medvetna om dessa 
löften från Gud och trodde att den judiska nationen och det judiska folket skulle 
få privilegiet att bli världshärskare med messias som kung. Detta var ett hopp de 
hade så när Jesus gick härnere, och de trodde han var Messias, kom de för att 
med våld göra honom till kung. Joh. 6:14-15  
Men de hade inte förstått behovet av att bli födda på nytt så att de kunde bli en 
del av Guds Rike. Joh. 3:1-7 
Inte heller hade de förstått att Guds Rike först skulle börja som ett andligt rike. 
Joh. 18:33-37 
Guds Rike kommer inte att bli ett konkret och gripbart rike förrän Jesus har 
kommit tillbaka en andra gång för att döma folket i världen och upprätta ett rike 
som Bibeln säger kommer att vara i 1000 år. 
Detta tusenåriga rike kommer att befolkas med Abrahams återuppståndna 
ättlingar, inte med den judiska befolkningen, som felaktigt tror att de vaknar upp 
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en dag och är världshärskare; utan Abraham, Isak, Jakob, Josef , Moses, Aron, 
Josua, Gideon, Samuel, David, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Jesu apostlar, 
plus alla andra frälsta judar och hedningar. Rom. 4:13-16; 9:6-8; Gal. 3:13-29 
 

Det judiska ledarskapet förkastade Jesus som sin Messias, och från den 
tiden har de väntat på en messias som är acceptabel nog för dem. Efter 
ca 1800 år, har de förklarat att om inte något kommer att hända, blir de 
tvungna att åstadkomma världsriket med hjälp av svärdet. Den så kallade 
World Zionist Federation bildades år 1898 och den politiska staten Israel 
etablerades år 1948, också med hjälp av svärdet.  

 

Genom att förvränga bibelverser har det judiska ledarskapet lyckats övertyga 
många kristna att Gud håller på och återupprättar Kaanans land åt det judiska 
folket och att alla kristna därför behöver stödja dem i deras projekt. Judiska 
rabbiner lyckades övertyga John Nelson Darby (1800-1882) och hans lärjunge 
Cyrus I. Scofield (1843-1921) att införa läran om att ”uppryckandet’’ kommer före 
Vedermödan och att Gud skall upprätta landet Kaanan åt judarna innan messias 
skall komma.1

Satan är den gud som kommer att uppfylla sionisternas dröm. Han 
kommer att ge dem en falsk messias och denne kallas Antikrist i Bibeln. 
Antikrist kommer att etablera sig som diktator över hela världen och göra 
Jerusalem till dess huvudstad. Det judiska folket kommer att regera 
samman med Satans messias, och tillbe honom jämte den falske 
profeten.  

   

 

Detta är den tragiska och ledsamma sanningen: Alla kristna sionister ber, arbetar 
och ger sitt stöd åt Satan i dennes verksamhet i att sätta in Antikrist vid makten. 
Istället för att göra Guds verk, arbetar de mot Guds vilja! 

SLUTET PÅ DE TUSEN ÅREN 
När de 1000 åren är över kommer Satan loss ur sitt fängelse, och eftersom han 
bara kan vara på en plats i taget kommer han att använda alla sina hantlangare 
till att förföra de människor som har blivit födda under tusenårsriket.  
Bibeln talar inte om för oss vilka som är förfäder till de mängder av människor 
som fötts där under denna tid. 
Eftersom Satan varit bunden, har inte dessa människor fått möjlighet att bli 
frälsta, men i ändens tid kommer de att frestas att förkasta Jesus som Frälsaren 
och ta emot Satan som sin mästare. 
En tragedi är det att de faller för Satans frestelse, trots att de har levt i ett paradis 
under Jesus, utan sjukdom, åldrande, död, hunger eller arbetslöshet; ett 
paradis som kommer att ha perfekt klimat och ett lätt liv. 

                                            
1Det Flammande Svärdet, Dansen Kring Guldkalven del 5: Guldkalven mognar, John S. Torell, jan/febr 2007 
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Profeten Jesaja fick en glimt av detta paradis 700 år före Kristus. Jes. 11:1-9; 
65:18-25 
Men när dessa vänder sig till Satan kommer de att föredra honom framför Jesus. 
vers 7-8 
Detta krig kommer att bli det sista kriget på jorden och i denna skapelse. När 
Satans arméer har gått ut över jorden kommer de slutligen att koncentrera sig på  
Jerusalem, eld faller ner från Himlen och förstör deras krigsmaskineri. Upp. 20:9 

  
ÄR DU REDO ATT MÖTA DEN YTTERSTA TIDEN?  

 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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