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Författarens inledning
Nedanstående är ett försök att beskriva i vilken ordning det profetiska skeendet skall fullbordas. Det är inget försök 
att räkna ut när Jesus kommer utan snarare ett försök att följa profetorden i den ordning de skall gå i uppfyllelse. 

För mig som ny bibelläsare, i slutet på 50-talet, så blev profetorden ett kaos som dök upp hipp som happ på alla 
möjliga ställen i Bibeln. Så småningom såg jag att det bildades tre tydliga linjer i hur jag skulle förstå det profetiska 
skeendet.

Att läsa Bibeln är viktigt, men att forska i Skrifterna ger en mer ingående förståelse av Ordet. Allt vi behöver veta om 
framtiden står ju faktiskt där, om vi bara söker.

Amos 3:7  Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

1 Krön. 12:32   av Isaskars söner kom män, som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra, 200 befälhavare, därtill 
alla deras stamfränder under deras befäl;

Jes. 46:9-10  Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag.  
Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbor-
dan, allt vad jag vill kommer jag att göra. 

Det var detta letande som blev till en fascination av och för bibelordet. Jag såg att Gud inte gjorde någonting utan 
att först ha talat om det för sina tjänare profeterna. Allt jag ville veta om framtiden och Guds plan för mänskligheten 
stod alltså att finna i Bibelordet. Det var bara att leta och forska.

Denna bok är inget försök att hitta något datum när Jesus kan tänkas komma tillbaka. Syftet är att finna den genera-
tion som Han själv angav för sin återkomst.

Syftet är också att du som upplever vardagen jobbig, du skall också finna att Jesus som älskar dig Han vill dig bara 
väl. Han är redo att möta dig vilket ögonblick som helst.

Välkommen att följa med mig i mitt studium av profetorden.
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Några huvudtankar kring hur jag ser på utvecklingen     
Genom hela detta skeende är Israel och det judiska folkets återkomst till löfteslandet ett kraftfullt tidstecken som går 
i fullbordan inför våra ögon.

Mycket har redan hänt vad gäller profetorden om Israels upprättande och det judiska folkets hemvändande. Dess-
utom  är det mycket som just nu går i fullbordan i det profetiska ordet. Det är också mycket som skall hända i Israel 
innan och i samband med att församlingen rycks upp för att möta Jesus.

Jesu återkomst är en dominerande sanning i Bibeln, och som vi behöver studera och förstå bättre. Enligt bibelöver-
sättningen, The Second Coming Bible, är det 565 verser i Bibeln som talar om Jesu återkomst. Det är i så fall det näst 
största ämnet i Bibeln efter Försoningen. Det är märkligt att ett så frekvent tema så sällan avhandlas i förkunnelsen.

Uppbyggandet av ett falskt religiöst kyrkosystem pågår med full kraft. Jesus kallar det för Skökan och alla hennes 
döttrar. Det är det som många gånger döljer sig bakom ordet ekumenik. Ibland kanske man skall stava det ekonomi.

Något som ligger nära i framtiden är det så kallade Gog-kriget. Jag ser idag skådespelarna börja inta scenen. I spåren 
av detta profeterar Hesekiel om en världsvid väckelse.

Nästa fas är när Antikrist träder fram, han som kallas Fredsfursten, och den därefter följande Vedermödan börjar.

Vedermödans olika händelser är det som vi måste hjälpa människor att undfly. Låt profetordens uppfyllelse bli den 
vitamininjektion som din tro behöver för själars frälsning.

Tusenårsriket och återupprättandet av det paradis som Gud har planerat från början för människor. Därefter slutet 
på Tusenårsriket och ingången till Evigheten. Det ögonblick när Gud blir allt i alla.

Detta är vad jag önskar presentera för dig, för att du skall veta vad som är i antågande över hela världen. Både poli-
tiskt och religiös, ja, på livets alla områden.
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Detta är en sida ur Clarence Larkins bok, Dispensational Truth. Boken kom ut i början av 1900-talet och var en tydlig 
redogörelse för hur synen på ändens tid skulle komma att gestalta sig. På bilden ger han en samkörning av Daniels 
bok och Uppenbarelsebokens budskap. Detta var en av bilderna som gjorde att jag fylldes av ett starkt intresse av att 
förstå det profetiska ordet. Jag är inte ense om allt det som Larkin skriver, men hans tankar inspirerar mig att forska 
vidare i skriften.

Boken, som är fylld av likartade illustrationer på i stort sett varje sida, fick vara till stor välsignelse för mig på 
1950-talet, när jag som nyfrälst studerade och försökte förstå det profetiska ordet.

Se min tidaxel på sidan 88-89.
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Jesu återkomst utifrån det profetiska ordet
Israel     Församlingen    Världen

Guds land    Församlingen / inympandet  Antikrist

Löftet till fäderna   Ersättningsteologin   Det kontantlösa samhället

Isak / Ismael    Skökan och hennes döttrar  Vedermödan

Judarnas täckelse / förstockelse  Uppryckandet. Hur?   Psalm 83

Diasporan / förskingringen  Uppryckandet. När?   Gog i Magog

Judarnas återvändande   Bröllopet    De olika domarna

Landets återuppbyggnad  Väckelse    Eufrat torkar ut

Restaurering i 14 punkter  Tusenårsriket    Jordbävningar

Fikonträdet och alla andra träd  Församlingens uppgift   Olika tidsaxlar

Löfteslandets gränser   Anden kommer oss till hjälp  Matt. kapitel 24-25

Palestinierna    Jungfrurna    Harmageddon

Templets återuppbyggnad       Såsom i Noas dagar

Döda havets delning

 
Efter att under åren ha fortsatt studera profetiorna så tycker jag mig se ett allt tydligare mönster i hur och när de 
skall gå i uppfyllelse. Därför försöker jag mig på att skriva denna Profetiska kronologi, för att se hur och i vilken ord-
ning profetorden skulle kunna tänkas gå i uppfyllelse.

Jag är medveten om att all vår kunskap är ett styckverk, så också min. Mera i detalj kan du följa mina tankar i någon 
av mina tretton böcker och skrifter, som jag skrivit under åren. Men jag hoppas ändå att texten som följer skall vara 
till någon hjälp i ditt privata studium. Men över all kunskap står kärleksrelationen till Jesus, som det viktigaste av 
allt.




