
 
 

En generation 
En bortglömd bit av tiden? 
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MINA TANKAR 
Genom den bibliska historien, har Gud gett sitt folk en tidslinje när stora händelser skall 
inträffa. När det gäller Abraham sade Gud till honom att Israel skulle vara i ett främmande 
land i fyra generationer, eller ungefär 400 år. Profetian blev bokstavligen uppfylld, och 
medelåldern för judarna var omkring 100. Jeremia sade till Israel att de skulle vara i 
fångenskap i Babylon i 70 år, ungefär en generation under Daniels tid. Daniel och några 
andra hade förstått det och profetian blev bokstavligen uppfylld. Av de 70 veckorna, 
profeterade Gud Kristi död och uppståndelse i slutet av 69:e veckan. Den blev bokstavligen 
uppfylld. 
 
Sen kommer vi till Matteus 24:32-37. Jesus sa till oss att se på fikonträdet, och om det är en 
direkt hänvisning till Israel eller inte, även om många har olika åsikter, så tror jag att det är 
det. I vilket fall, sade han att denna generation inte skulle dö förrän alla dessa saker är 
uppfyllda. Först fanns fikonträdet innan det blommade och det började komma ur sitt vilande 
stadium. Israel kom ur sin vilande fas 1948 och blommade. När ett träd blommar kommer 
knopparna först, och senare fyller löven trädet. Här blommar Israel i sitt land, men har ännu 
inte blommat till sin fulla potential eftersom den inte har accepterat Jesus som sin Messias. 
Därför, om vi tar en judisk generation med dagens mått, sedan 1948 till den 80-åriga 
generationen ser det ut som att vi skall få se Jesus före 2028, eller den fulla blomningen av 
fikonträdet. 
 
Har ni märkt att en generation i Bibeln är olika vid olika tider? Hundra år här och sedan 70 år 
där, och så har vi 80 med dagens mått mätt. Jag tror att Gud, som har kontrollen som han ju 
har, inte sätter en generation på ett visst nummer, utan enligt de år av en generation när den 
profetian kommer att uppfyllas. Enligt medicinska journaler från Israel är en generation för en 
jude cirka 80 år. Israel har en av dem, om inte den bästa livslängden på jorden, som återigen 
visar Guds tålamod. Om jag är rätt i min tolkning, då kommer Jesus tillbaka före 2028, och 
den 70: e årsveckan måste börja före 2021. Kom ihåg, profetian behöver inte vänta tills slutet 
av den generationen, bara uppfyllas inom den. Vi behöver inte vänta tills generationen är 
över, den måste bara uppfyllas under den tiden, och mycket möjligt tidigare. Jag förstår den 
Europeiska grannskapspolitiken (ENP), och har inte räknat bort den, och vi måste se på den 
breda profetiska bilden framför oss. Jag kommer inte att bli förvånad om vi lever i mycket 
profetiska dagar nu, för det ser verkligen ut så. 
 
Mina vänner, vi är nära. Bara om år, kanske månader till veckor kan vi alla se mycket viktiga 
profetior igen. Israel är vår klocka, och vi närmar oss domstimmen. Var nära Jesus, låt dig 
rengöras, för detta är viktigare än någonsin för honom att få vara vid din sida. Denna 
generation skall inte dö förrän alla dessa händelser sedan 1948 har skett. Tiden får utvisa, 
men vi kan vara så nära. 
Bro. Brian 
 
 



BIBELORD 
Matt 24:32-37 
Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet 
ni att sommaren är nära. 33 När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står 
vid dörren. 34Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. 35 
Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 36 Men om den dagen eller 
stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.  
 
 
NYHETSLÄNKAR 
Förväntad livstid vid födseln: 
hela befolkningen: 80.96 år  
män: 78.79 år 
kvinnor: 83.24 år (2011) 
 
Definition: Den här posten innehåller det genomsnittliga antalet år som levs av en grupp 
personer som är födda samma år, om dödligheten vid varje ålder förblir konstant i framtiden. 
Posten innehåller den totala populationen samt manliga och kvinnliga komponenter. 
Förväntad livslängd vid födseln är också ett mått på den totala livskvaliteten i ett land och 
sammanfattar dödlighet i alla åldrar. Det som anges kan också ses som den potentiella 
avkastningen på investeringar i humankapital och är nödvändig för beräkning av olika 
försäkringstekniska åtgärder. 
http://www.indexmundi.com/israel/life_expectancy_at_birth.html 
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