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Vårt framtidshopp
1 Kor 15:19-23

Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till
Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor.
Men nu har Kristus verkligen uppstått från de
döda, som förstlingen av de insomnade. Liksom
alla dör i Adam, så ska också alla göras
levande i Kristus. Men var och en i sin ordning:
Kristus som förstlingen och därefter, när han
kommer, de som tillhör honom.

Vår kropps förvandling
1 Kor 15:51-53

Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla
insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett
nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens
ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska
uppstå odödliga, och vi ska
förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i
oförgänglighet och detta dödliga kläs i
odödlighet.

Även skapelsen blir oförgänglig
Rom 8:19-23

Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall
uppenbaras…Ändå finns det hopp om att
också skapelsen skall befrias från sitt slaveri
under förgängelsen och nå fram till Guds barns
härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu
samfällt suckar och våndas. Och inte bara den,
utan också vi som har fått Anden som
förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och
väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

Allting återställs, även naturen
Öknen kommer att blomstra
(Jes 35:1-2, 6-8, 41:18-20, 51:3)

Vattnet från Templet mot Döda havet, som blir
friskt och fylld med fisk
(Hes 47:1,5-12; Sak 14:8-11)

Djur blir växtätare igen och lever i frid med
varandra och med människor
(Jes 11:6-8)

Hednafolken söker Isaias rot
Jes 11:9-12

Ingen skall göra något ont eller förstöra
något på hela mi4 heliga berg, ty landet skall
vara fullt av Herrens kunskap, liksom va4net
täcker havet. Det skall ske på den dagen a4
hednafolken skall söka Isais rot, där han står
som e4 baner för folken, och hans boning
skall vara härlig.

Hednafolken hoppas på Isaias rot
Rom 15:10-13

Det står också: Jubla, ni hednafolk, 0llsammans
med hans folk…Och vidare säger Jesaja: Ishais
rot, han som står upp för a2 regera över
folken, på honom ska hednafolken
hoppas. Må nu hoppets Gud fylla er med all
glädje och frid i tron, så a4 ni överﬂödar i
hoppet genom den helige Andes kraF.

Fredsrike utifrån Jerusalem
Jesaja 2:1-4

Det skall ske i den yttersta tiden att det berg
där HERRENs hus är skall stå fast grundat och
vara högst bland bergen…Alla hednafolk skall
strömma dit. …Ty undervisning skall gå ut från
Sion, HERRENs ord från Jerusalem. Han skall
döma mellan hednafolken och skipa rätt åt
många folk. Då skall de smida sina svärd till
plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra
och inte mer träna sig för krig.

Guds Son tar över makten från världens
kungar
Ps 2:6-9
Så talar han till dem i sin vrede, slår dem med
skräck i sin glödande harm: "Det är jag som har
insatt min kung på Sion, mitt heliga berg.”
Jag vill förkunna HERRENs beslut, han sade till mig:
"Du är min Son, jag har fött dig i dag. Be mig, så
ger jag dig hednafolken till arvedel och hela
jorden till egendom. Du ska krossa dem med
järnspira, slå sönder dem som lerkärl.”
Jfr Ps 110:1, Apg 2:29-36 och Dan 2

De helige
medregenter
med Messias
Upp 2:26-27
Den som segrar och håller fast vid mina gärningar
ända till slutet, honom ska jag ge makt över
folken. Han ska styra dem med järnspira som
man krossar lerkärl, liksom jag har fått den
makten av min Far.
Jfr Ps 2, Upp 11:15-18, 20:4-6

Hednafolken till Jerusalem på
Lövhyddohögtiden
Sak 14:16-17
Det skall ske att var och en som är kvar av alla
de hednafolk som kom emot Jerusalem
skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe
konungen, Herren Sebaot, och för att fira
lövhyddohögtiden. Men om någon av
jordens folkstammar inte drar upp till
Jerusalem för att tillbe konungen,
Herren Sebaot, skall inget regn
komma över dem.

Den nya sången ;ll Lammet
Upp 5:9-10

"Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess
sigill, för du har blivit slaktad, och med ditt
blod har du friköpt människor åt Gud av alla
stammar och språk och länder och folk.
Du har gjort dem till ett kungarike och till
präster åt vår Gud, och de ska regera på
jorden.”
Jfr Dan 7:27 ”alla riken under himlen”

Jesus, Kung på Davids tron
Lukas 1:30-33
Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria,
du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande
och föda en son, och du skall ge honom
namnet Jeshua/Jesus.
Han skall bli stor och kallas den Högstes son.
Herren din Gud skall ge honom hans fader
Davids tron, och han skall härska över Jakobs
hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

Jesus upprättar sitt Messianska Tusenårika
rike med Israels Land och Jerusalem i centrum
(Jes 2:1-4, Hes 36-37, 45-48, Dan 7:22,27, Sak 2:12,
Amos 9:11-15, Upp 2:25-28; 5:10; 11:15; 20:4-6)

Till slut överlämnar Sonen riket ;ll Fadern
1 Kor 15:22-28

Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket
åt Gud Fadern och har gjort slut på varje välde,
varje makt och kraft. Han måste regera tills han
har lagt alla fiender under sina fötter. Som den
sista fienden berövas döden sin makt, för allt har
han lagt under hans fötter…Och när allt blivit lagt
under honom, då ska Sonen själv underordna sig
den som har lagt allt under honom, så att Gud blir
allt i alla.
Se även Ps 110, Matt 22:41-46

Gud Fadern tar sin boning bland oss
Upp 21:1-3

Ny himmel och ny jord…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.”
Boning, bo =tabernacle

Vänd ditt hopp mot Messias Kungen!
Rom 15:12-13

Och vidare säger Jesaja: Ishais rot, han som
står upp för a8 regera över folken, på honom
ska hednafolken hoppas. Må nu hoppets Gud
fylla er med all glädje och frid i tron, så a4 ni
överﬂödar i hoppet genom den helige Andes
kraF.

Om ni vill fördjupa er i dessa framtidsbilder, följ med
den nya serien Kungen kommer på Himlen
TV7.Seriestart lördagen den 21/10 kl. 20.30
Se även min undervisning om:
Jesus, Kung på Davids tron
http://www.himlentv7.se/vod/player/55183/
Hur kan man se Himlen TV7-kanalen?
http://www.himlentv7.se/hur-kan-man-se-kanalen/

Tack för intresset!
Må Hoppets Gud fylla era hjärtan med hopp
inför den framtid Han har planerat innan
tidens begynenlse!
Dr. Daniela Persin
Kanalchef för Himlen TV7
daniela.persin@himlentv7.se

