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INLEDNING 

ETT DRAMA I FYRA AKTER 
Har du någonsin radat upp domino brickor på högkant i en lång rad? Puttar du till den första 
så faller hela raden, en efter en. Gud sätter upp världssituationer på ungefär samma sätt som 
vi ställer upp dominobrickor – och Han gör sig redo att sätta den första händelsen i rörelse 
som i sin tur kommer att sätta igång en rad händelser som till slut kulminerar i Kristi 
återkomst. 

Vilka spännande dagar vi lever i! Som iakttagare inbjudna bakom kulisserna innan en 
föreställning, kan vi se regissören ställa upp alla spelarna och försäkra sig om att allt är i 
ordning, och vi kan känna spänningen och dramat i dessa minuter innan han signalerar för 
ridån att gå upp. Denna parallell är passande, för Gud sätter nationer och nuvarande 
händelser på plats inför våra ögon. Världen är redo för ridån att gå upp inför den sista 
akten. Gör dig redo för de yttersta dagarnas drama – Jesu Kristi återkomst.  

Låt mig poängtera en sak innan vi börjar titta på världshändelser i förhållande till Bibel 
profetia. Jag tänker inte berätta när Herren kommer tillbaka för att hämta sin kyrka. Jag 
vet inte när det ska ske. Om den dagen eller stunden vet ingen (Matteus 24:36), men 
Bibeln säger: “Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva 
mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten... men ni, bröder, lever inte i 
mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv”. (1 Tessalonikerbrevet 5:1-2, 4) 

Gud vill och förväntar sig att vi ska vara medvetna om tiden vi lever i. Därför gav Han oss 
i sitt ord (Bibeln) många tecken för att hjälpa oss att känna igen tiden av hans nalkande 
återkomst. Som kristna har vi förmånen att leva i denna spännande tid och se detta stora 
drama utspelas. 

För att hjälpa oss att förstå dessa tider, kan Den sista akten ses som ett drama i fyra akter. 

Första Akten: Scenen står färdig och handlingen presenteras. Här ser vi Israel bli en 
nation, vi iakttar Antikrist, och begrundar ökade världsproblem. 

Andra Akten: Hänryckningen av kyrkan sker när Gud tar upp sitt folk innan den stora 
vedermödan.  

Tredje Akten: Den stora vedermödan börjar när Gud dömer världen. 

Fjärde Akten: Herrens dag bevittnat av alla när vi ser Kristus döma jorden och sätta upp 
sitt kungarike. 

Alla bra draman slutar med ett dakapo. Som Den sista akten visar, kommer Herrens 
dakapo att bestå i evighet.  
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FÖRSTA AKTEN 

SCENEN SÄTTS UPP 

 

SCEN 1: ISRAEL 

Klockan fyra på eftermiddagen lokal tid, den 14:e maj, 1948, sträckte David Ben-Gurion 
stolt på sig, i det fullsatta Tel Aviv Museumet, och läste dessa avgörande ord: 

“Det är det judiska folkets självklara rättighet att vara en nation, precis som alla andra 
nationer, med sin egen självständiga regering. Därför har vi idag samlats till denna 
högtidliga sammankomst. På grund av det judiska folkets medfödda och historiska rätt, och 
Förenta Nationernas Generalförsamlings beslut, proklamerar vi härmed att den etablerade 
judiska Staten i Palestina blir kallad Staten Israel.” 

Enligt biblisk profetia, sätter Israels upprättelse som en nation resten av profetiorna för de 
sista dagarna i rörelse. Israels nationella uppväckelse var en nödvändig pelare som var 
tvungen att vara på plats innan sista akten i den mänskliga historians drama kunde 
utspelas. 

Alltså har rubriken kommit på plats – Israel i hennes historiska hemland. Två andra 
nyckelspelare kommer snart att uppenbara sig på scenen. Innan vi tittar på dessa spelare, 
måste vi först titta tillbaka på vad Gud har förespått om de sista dagarna. 

TITTA TILLBAKA FÖR ATT SE FRAMÅT 

Daniel är en av de mest fascinerande profetiska böckerna i Bibeln. Profeten–
tillfångatagen av kung Nebukadnessar under Babyloniernas första belägring av Israel – 
skrev profetior som ger oss en skarp inblick i händelserna som leder upp till Kristi 
återkomst. 

En natt hade kung Nebukadnessar en mardröm som oroade honom mycket. Han vaknade 
nästa morgon med stor skräck men kunde inte komma ihåg drömmen. Det gav kungen en 
kvardröjande känsla av skräck och en känsla av att drömmen hade ett budskap med viktig 
betydelse. Så han kallade till sig alla spåmän, besvärjare, och trollkarlar i det babyloniska 
kungadömet. Han talade om för dem att han inte kunde komma ihåg detaljerna av sin 
mardröm, men befallde dem ändå att tyda den för honom – under hot om halshuggning 
om de inte kunde göra det. 
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De trodde inte att det var sant att kungen krävde någonting så oresonligt. Hur skulle 
de kunna tyda en dröm som kungen själv inte kunde komma ihåg? Deras död verkade 
ofrånkomlig.  

Arjok, kungens befälhavare, berättade för Daniel om faran han befann sig i på grund av 
kungens påbud. Eftersom Daniel utbildades till rådgivare, skulle han också bli avrättad. 
Han bad befälhavaren att säga till kungen att det finns en Gud i himlen som är allvetare, 
och att hans tjänare, Daniel, skulle uttyda betydelsen av drömmen. Arjok berättade för 
kungen om den unga hebrèeiska fången Daniel, som tjänade en Gud som kunde svara 
kungens begäran. 

Under tiden gick Daniel till sina vänner och sade till dem att be Gud uppenbara kungens 
dröm för dem. Gud var trofast och uppenbarade både drömmen och uttydningen. 
Nebukadnessar kallade genast på Daniel och sade att han hade hört att Daniel kunde tala 
om för honom vad han hade drömt och också uttyda meningen. 

“Nej, svarade Daniel, jag kan inte, men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara 
hemligheter. Han vet vad du drömde och vad det betyder, och Han har visat mig det.” 
Sedan fortsatte han: “När du, o konung, låg på din bädd, tänkte du på styrkan och 
storleken av ditt babyloniska kungadöme. Sedan kom tanken, ‘vad kommer att ske i 
framtiden? Vad kommer att hända med mitt rike? Hur kommer världen att upphöra? Så 
Gud gav dig en dröm i vilken Han visade dig vad som kommer att hända i de yttersta 
dagarna. 

“I din dröm såg du en stor staty. Huvudet var av fint guld, bröstet och armarna av silver, 
buken och höfterna av koppar. Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av 
lera med tio tår. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, 
och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades 
alltsammans och stenen växte till ett berg som fyllde hela jorden.” I det ögonblicket kom 
Nebukadnessar ihåg drömmen som Daniel beskrev och krävde att han skulle förklara dess 
mening. 

Daniel förklarade: “Du, O konung, är det gyllene huvudet. Gud har gett dig makt och ära 
och ett kungadöme som sträcker sig över hela den civiliserade världen. Efter dig skall det 
uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt.” 

I Daniel 8:20, är detta kungadöme indentifierat som Mediens och Persiens rike, vilket 
under Cyrus erövrade Babylonien. Emellertid, fortsätter uttydningen med att också detta 
rike skulle bli ersatt av kungadömet representerat av koppar buken, indentifierad i Daniel 
8:21, som Grekland. Detta är en fascinerande profetia, för vid denna tid (ca. 600 f.k.) var 
Grekland en liten, nästan okänd provins i den västra delen av världen. 

Det grekiska kungadömet skulle bli erövrat av kungadömet som var representerat av 
benen av järn, vilket enligt historien visade sig vara det romerska riket. Rom var starkt 
som järn, och bröt ned och tog över hela världen med sin järnnäve. Hittills har dessa 
förutsägelser utvecklats på ett sätt som är lätt att följa i historien. Men vi väntar 
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fortfarande på profetian om ett slutgiltigt världsdominerande rike som inte är bestämt 
indentifierat och som inte ännu härskar över världen. Efter det romerska riket har det inte 
funnits något som har dominerat hela världen. 

Från beskrivningen av sammansättningen av järn och lera, och eftersom vi vet att järnet 
representerade det romerska kejsardömet, kommer det slutgiltiga riket att vara besläktat 
med det romerska väldet. Att det är blandat med lera, pekar på att det kommer vara 
svagare än enbart järn. Detta kan kanske tyda på ett svagt försök att återställa det romerska 
kejsardömet. Vi vet att de tio tårna representerar tio kungar som kommer att förena sina 
krafter. 

När Nebukadnessar hörde Daniels uttydning av hans dröm, erkännde han att det verkligen 
inte fanns någon gud i hela världen som Daniels Gud (Daniel 2:47). 

Senare trotsade Nebukadnessar vad Gud hade visat honom och han lät göra en staty av 
guld, sextio alnar hög och sex alnar bred. Den lät han ställa upp på Duraslätten. Genom 
att tillverka den helt av guld, förkunnade Nebukadnessar att ingen skulle erövra hans rike 
och att Babal skulle förbli för alltid. Sedan befallde han att allt folk skulle falla ner och 
tillbe den gyllene statyn, annars skulle de dödas. Det är här berättelsen om de tre unga 
hebrèeiska männen, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, kommer in. Därför att de vägrade att 
tillbe statyn, blev de kastade i den brinnande ugnen. Mitt bland eldflammorna syntes en 
fjärde man, som såg ut som en gudason och Han var med dem och skyddade dem från 
elden (Daniel 3:25, 27). Frågan är vart någonstans Daniel var under tiden hans nära 
vänner gick igenom denna prövning? Vi måste anta att han antingen tillbad statyn (vilket 
är helt osannolikt) eller att han inte befann sig i landet när detta hände. Denna berättelse 
innehåller en fascinerande parallell, för Bibeln lär oss att Antikrist skall resa upp en bild av 
vilddjuret i de yttersta dagarna och befalla människor att tillbe det eller bli dödade 
(Uppenbarelseboken 13:15). De tre hebrèerna är en typ av de 144,000 Judar som Herren 
kommer att försegla för att skydda dem under tiden av Guds dom (Uppenbarelseboken 
7:1-8). Daniels frånvaro kan vara en typ av kyrkan som försvinner på ett mysteriskt vis 
under den stora vedermödan. 

Efter detta, blev Nebukadnessar galen och levde och åt gräs med oxarna. Hans hår växte 
och blev som örnfjädrar och hans naglar blev som fågelklor. Han förlorade totalt 
förståndet tills sju tider hade passerat över honom. Det är oklart om “sju tider” betyder 
sju år eller sju verkliga säsonger, som vinter, vår, sommar, och höst. Nebukadnessar 
kunde ha varit i detta sinnestillstånd i ett-och-tre-kvarts år eller så länge som sju år. Hur 
långt än hans vansinne varade, så var han i denna kondition tillräckligt länge för att 
förstå att himlens Gud är den som lyfter upp och tillsätter kungar, och Han är den som 
avsätter dem Han vill. Kung Nebukadnessar erkännde sedan Guds storhet och kraft för 
resten av sitt liv (Daniel 4:31-37.) 

Under Belsassars första regeringsår, ungefär sjuttio år efter Nebukadnessars dröm, hade 
Daniel en syn. I den såg han en björn med tre revben mellan tänderna och den åt upp ett 
lejon som hade vingar som en örn. Björnen blev sedan dödad av en leopard; vilket i sin 
tur blev bruten i bitar och söndertrampad av ett fruktansvärt och mycket starkt djur med 
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tio horn. Ett elfte horn sköt upp och förgjorde de andra tre. Detta horn blev en stor makt, 
med en mun som talade hädelse. Daniels syn och Nebukadnessars dröm har många 
paralleller. De fyra djuren i Daniels syn representerar samma världsmakter som metallerna 
i statyn i kungens dröm. 

När vi tittar tillbaka på historien kan vi se att dessa profetior i Daniels dröm har blivit 
uppfyllda. Det Babyloniska väldet (representerat av huvudet av guld, eller lejonet) blev 
erövrat utav Mediens och Persiens rike (armarna av silver, eller björnen); Mediens och 
Persiens rike blev snart erövrat av Grekerna (buken av koppar, eller leoparden); och det 
grekiska väldet föll sedan under kontroll av Romarna (ben av järn, eller det fruktansvärda 
vildjuret) (Daniel 7:1-8). 

Denna profetia kan lätt få uttryck i Europas nationer som sammanförs genom ekonomiska 
avtal, också kallat Roms avtal. Meningen med detta är att forma ett “Europas Förenta 
Nationer” eller en starkare version av den Europeiska Ekonomiska Kommunen (EG-
fördraget). Alla gränser inom EG länderna blev borttagna vid midnatt, december 1992. En 
gemensam europeisk valuta finns redan som kanske kommer att ersätta det individuella 
penningsystemet. Vi har bara börjat inse den enorma följden av denna ekonomiska 
världsjätte. 

För Bibeltroende, kan man hitta den mest spännande sidan av denna profetia i Daniel 2:44, 
där det talas om att under dessa kungars dagar kommer himlens Gud att sätta upp sitt 
kungarike. Stenen som “inte är gjord av människohänder” är Jesus Kristus, som kommer 
tillbaka för att sätta upp Guds eviga rike. 

Nu när scenen är uppsatt och dessa profetior är uppfyllda, vad händer nu? Vad har hänt 
på senaste tiden, och vad pågår idag? 

ISRAEL PÅ NITTONHUNDRATALET 

I october 1973, under Yom Kippur (Judarnas heligaste dag), attackerade Syrien och 
Egypten samtidigt Israel från olika sidor av landet. Majoriteten av Israeliterna – inklusive 
vanlig armèpersonal – var antingen i sina synagogor eller vilade hemma. I respekt inför 
Yom Kippur hade alla kommunikations-nätverk varit tysta hela dagen. Plötsligt började 
sirener tjuta i Tel Aviv och Jerusalem. Radioapparater började skicka ut katastrof koder till 
nationens militär trupper, och till reservofficerare att aktivera och försvara sig. 

Syrien och Egypten hade lanserat vad som var menat som ett “utrotningskrig.” Tolv hundra 
syriska stridsvagnar hade attackerat Golanhöjderna som ett första anfall, över ett område på 
cirka 3 mil. (Ett perspektiv på detta är, att när Hitler gjorde sitt stora intåg i Soviet Unionen i 
andra världskriget, använde han ett tusen stridsvagnar över en 32 mils omkrets.) I Sinai, 
attackerade Egypten med tre tusen stridsvagnar och ett artilleri på ett tusen. Det var 
meningen att striden helt skulle göra slut på nationen Israel, och de sammansvärjda Arab 
krafterna lyckades nästan nå sitt mål. Om det inte vore för större under än de som skedde 
under kriget 1967, skulle Israel inte vara en nation idag.  När denna Araballians attackerade 
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Israel med enorm överlägsenhet i både antal och vapen, skedde ett mirakel som de vi ser i 
Bibeln. 

Från denna nästan katastrofala händelse kom många berättelser om tapperhet och personligt 
hjältemod. Sakarja profeterade att några av de mest obetydliga soldaterna blev som David 
(Sakarja 12:8). Ett exempel är löjtnant Zvi Greengold, en man som fick smeknamnet 
“Zwicka”.  Löjtnant Greengold var med sin familj i Kibbutz Lochamei Hagetaot när kriget 
bröt ut. Han satte genast på sig sin uniform, liftade till högkvarteret i Nafech vid stridslinjen 
på Golanhöjden, där han frågade efter en stridsvagns order. Det fanns bara tre stridsvagnar 
till hands – och två hade skador och skulle in för lagning. Så löjtnant Greengold tog den 
tredje och gav sig ut. Han fann sig snabbt mitt i striden. Han lyckades överrumpla flera 
syriska stridsvagnar men såg också sina egna försvarsvagnar försvinna i antal. Han insåg att 
han var tvungen att lämna huvudleden för att klara sig. Så han började strida från bakom 
kullarna som var på sidan av vägen. Zwicka dök upp bakom en kulle, förstörde en av 
syriens stridsvagnar, sedan försvann han bakom kullarna igen och repeterade sin manöver. 
Han förstörde så många stridsvagnar att syrierna trodde att de stred mot hela Israels tank 
brigad! De trodde att de var utmanövrerade, så de slog till reträtt. 

Med odds som var femtio till ett, hade Zwicka drivit tillbaka Syriens attack den dagen. Efter 
varje framgångsrikt anfall, skickade han meddelande tillbaka till högkvarteret med orden 
“Zwicka har tillintetgjort ännu en Syrisk stridsvagn”, vilket ledde till att högkvarteret trodde 
att Zwicka var en hel pansar avdelning. Men den här modiga soldaten var där ute alldeles 
ensam och höll tillbaka Syriens anfall. Hans är bara en av många berättelser om tapperhet i 
klass med David, som har kommit fram ur Yom Kippur kriget. 

Syrienerna tog sig lätt igenom den södra delen av Golan Höjderna där Israels försvar hade 
blivit uttunnat, och kom så nära som 1,5 km från den israeliska armèns högkvarter. När de 
syriska stridsvagnarna närmade sig denna operationsbas, hade israeliterna bara två 
stridsvagnar och tio män att försvara högkvarteret. Det verkar konstigt att våg efter våg av 
syriska stridsvagnar kom närmare, men stannade 1,5 km från denna strategiska bas. Efteråt 
skrattade befälhavaren för Golan Höjderna och sade att Syrierna hade en så fin utsikt över 
Gennesarets Sjö att de stannade för att beundra den. Han erkännde att han inte visste varför 
de stoppade sin ohämmade framfart. 

Det har spekulerats att eftersom syriena inte kunde komma igenom den norra sektionen, 
kanske de misstänkte att israeliterna lät dem komma igenom lätt på södra sidan, för att 
fånga dem i en fälla. Syrierna visste inte att de på krigets första dag kunde ha kommit ända 
fram till Tiberias. De kunde ha tagit hela det Galileiska området. 

Nere i Sinai, planerade egyptierna att inta Bar-Lev linjen inom tjugofyra timmar. De intog den 
på bara fem timmar, och var så förvånade över sin snabba framgång, att de beslutade sig att 
vänta där. De hade inga planer uppgjorda för att fortsätta så snabbt, och visste inte att det enda 
hindret mellan dem och Tel Aviv var nittio skadade israelitiska stridsvagnar. Mystiskt nog 
väntade både syrierna och egyptierna tillräckligt länge för att ge israeliterna en chans att 
mobilisera sina reservtrupper och sätta in en motattack både på Golan Höjderna och i Sinai. 
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När israeliterna började sitt anfall på Golan Höjderna, drev de tillbaka syrierna tills 
israeliska tank trupper kom inom två mil från Damaskus. Då förde Israel in sitt artilleri för 
att bombardera Syriens huvudstad. Genom en genialisk manöver i Sinai, gick general Ariel 
Sharon över Suezkanalen med en stormtrupp och satte en fälla för hela den Egyptiska 
Tredje Armen på Sinai halvön – vilket gjorde egypterna helt beroende av israeliterna för 
sin mat och medicin. 

Bara några timmar efter det hade startat hade Rysslands premiärminister Leonid Brezhnev 
sänt ett telegram till Amerikas president, Richard Nixon, och sagt att Soviet Unionen skulle 
starta en ensidig handling för att tvinga “fred” i Mellanöstern. Ironiskt nog var sovietiska 
flygplan på väg till området innan kriget hade startat. Så tidigt som 6:e oktober, 1973, lade 
ryska skepp till i Alexandria, Egypten, och i den syriska hamnen Latakia med krigsmaterial. 

Tre dagar innan fientligheten började hade USSR skickat upp spionsatelliter med syfte att 
fotografera och bevaka Israel. Den arabiska attacken var ursprungligen satt till kl 18:00 på 
Yom Kippur, men satellitdata visade att israeliterna hade börjat mobilisera, så anfallet blev 
framflyttat fyra timmar. Därför att Syrien inte hade tillräckligt med tränade trupper, 
bemannade sovjetiska soldater en del av stridsvagnarna, och många sovjetiska soldater 
blev tillfångatagna av Israel på Golan Höjderna, ett faktum som senare tystades ned. 

Jag var i Israel under Yom Kippur Kriget. På vägen från Tel Aviv till mitt hotell i Bat Yom 
pratade jag med taxi chauffören, som talade om för mig att han var löjtnant i armèn, och 
att jag var hans sista körning innan han rapporterade för tjänst. Jag sade att jag skulle be 
för honom, för den här gången såg det ut som om det skulle bli svårt. 

Han sade: “Ja, det blir det. Vi strider mot ryssarna den här gången.” 

Jag höll med honom och sade: “ryssarna har fört in advancerad utrustning. Missilerna, 
SAM-6, är verkligen kraftiga. Ni strider mot sofistikerade ryska vapen den här gången.” 

Han sade: “Jag sade inte ryska vapen. Vi strider mot ryssarna. Vi har redan tillfångatagit 
flera på Golan Höjderna.” 

Tillfångatagandet av ryska soldater på Golan Höjderna var rapporterat i tidskriften Time, 
men sedan mystiskt nedtystat. 

I en enda batalj i luften över Sinai, blev fem ryska MIG plan nedskjutna. Alla fem flögs av 
Röda Armèns män. Ryssarna hade flyttat in en kryssare med kärnvapen till Alexandria. 
Detta upptäcktes utav U.S. rekognosering. 

När Brezhnev informerade president Nixon att USSR skulle starta en ensidig handling för att få 
fred i Mellanöstern, sade han i verklighet att de var redo att invadera Israel. Kriget hade börjat 
vända sig mot Egypten och Syrien. Faktum var att Ryssland gav sina transportflygplan nya 
anvisningar och lastade dem med sovietiska fallkärmstrupper. Den Röda Armèn hade helt i 
avsikt att invadera Israel från luften. 
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När Soviet tog över Tjeckoslovakien under upproret 1968, var det första de gjorde att 
sända in fallkärmstrupper för att inta flygplatsen. När den Röda Armèn intog flygplatsen 
och stängde igen den, sände de genast in sina förråd och stridsvagnar, och kunde sedan 
utgå från landets hjärta för att slå ned upproret. Detta är en typiskt sovietisk krigstaktik.    

Det var därför, när Brezhnev telegraferade sitt hot till Nixon, som presidenten satte U.S.- 
trupper över hela världen i beredskap. Amerikas utrikesminister, Henry Kissenger startade 
snabbgående resor från Israel till Syrien till Kairo för att försöka få fram en snabb vapenvila 
innan ryssarna kom in. Ett tag såg det ut som tredje världskriget var i antågande. Det var 
nära att vi såg slutet 1973, men Gud hade andra planer. Han satte stopp för kriget.  

När israeliterna ser tillbaka, tycker de att de gjorde ett misstag med att stoppa sin framfart, 
vilket gjorde att de förlorade en fullt avgörande seger över araberna. De kunde ha skjutit 
mot Damaskus med sina stridsvagnar, och tvingat staden att ge upp. General Sharon bad 
att få tillstånd att inta Kairo medan han fortfarande hade framgång, vilket skulle ha lämnat 
den egyptiska armén instängda och hjälplösta. Men påtrycket från U.S.A. stoppade honom 
och gjorde att judarna inte fick en total seger. 

År 1982 blev det klart att Soviet Unionen återigen planerade att stödja en attack mot Israel. 
Många israelitiska armé-officerare tror att tack vare att Israels armé gick in i södra Libanon i 
juni samma år, stoppade det en ockupation den hösten. När den israelitiska armén rörde sig 
norröver under “Operation Fred för Galileèn”, upptäckte de ett enormt stort och utspritt 
vapenlager. Premiärminister Menachem Begin förklarade att trots att Israelisk 
Underrättelsetjänst var en av de bästa i världen och visste att vapen fanns lagrade i södra 
Libanon, var antalet vapen de hittade, tio gånger större än väntat. Det användes mer än tjugo 
stora långtradare dag och natt, i tre månader att transportera dessa vapen tillbaka till Israel. De 
tog också fyra hundra nya T-62 tanks i besittning, planerade för den ämnade invasionen, och 
tillräckligt många vapen för att utrusta tre armédivisioner. Det enda stället du skulle kunna 
hitta tillräckligt med tränade trupper för att använda den mängden av vapen, är i Soviet 
Unionen. 

Syrien har utökat sin vapenarsenal efter Yom Kippur kriget. Det finns källor som säger att det 
har tre dubblats i styrka. Över tolvhundra ryska rådgivare har instruerat irakierna hur de ska 
använda de tusentals stridsvagnar, flygplan och den berömda Scud Missilen, som Soviet har 
utrustat dem med. En underrättelsetjänst har sagt att Irak har lagrat många av sina 
massförstörelsevapen i Syrien. Vi vet att syrierna, och även Iran, har försett Hezbollah i 
Libanon, med vapen. Inte bara det, utan Al Qaeda celler formas också, och sprids i Libanon. 

ISRAELS ATTITYD FÖRÄNDRAS 

När den romerska generalen Silvanus gjorde sitt sista anfall, år 72 e. Kr., mot staden 
Masada belägen högt uppe på ett berg, såg de 960 judiska invånarna de romerska 
soldaterna färdigtställa den enorma rampen de hade byggt på baksidan av deras fästning. 
Judarna visste att romarna skulle attackera nästa morgon. De visste också att de inte skulle 
kunna stoppa dem. Ben Eleazar kallade samman folket i synagogan och meddelade att 
antingen skulle de se sina fruar misshandlade inför sina ögon, eller också kunde de välja 
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den hedrande utvägen att ta självmord. Hellre än att bli slavar, valde folket att ta 
självmord. 

De drog lott, och tio män blev utvalda att gå igenom Masada och systematiskt döda 
barnen först, sedan frun, och sedan mannen i varje familj. I varje familj kysste mannen 
och hustrun sina barn farväl, sedan varandra. De lade sig sedan på golvet, och deras 
strupe blev avskuren. 

När jobbet var klart, samlades de tio männen i ett rum och drog lott igen för att utse den 
som skulle bli den sista att dö. Medan nio män låg på golvet, skar mannen som blev 
utvald att dö sist, av deras strupar. Och när alla var döda, tog han sitt eget liv.  

När romarna bröt sig in i Masada nästa morgon, blev de skräckslagna över vad som hade 
hänt under natten. Alla invånarna var döda med undantag för en gammal kvinna och 
några barn som hade gömt sig i en grotta. Rom hade erövrat Masada – men det var en tom 
seger. 

Judarnas övertygelse – att självmord är bättre än slaveri – är kännt som “Masada 
Komplexet”. Innan kriget 1973, var detta känslan hos de flesta judarna i Israel. Ända tills 
alldeles nyligen hölls examen för judiska militär kadetter uppe i Masada. Ledarna gick då 
igenom historien om Masada, och hela gruppen försäkrade tillsammans att “Masada ska 
aldrig falla igen”. Vad de i själva verket sade var, att de höll med motståndskämparna, och 
att de också var villiga att strida ända in i döden. 

Attityder i Israel har emmellertid förändrats. En ny attityd kallad “Simson Komplexet” 
ersätter nu Masada Komplexet. Simson begick också självmord, men när han gjorde det, 
tog han sina fiender med sig. När han visste att han inte hade långt kvar, lät han en liten 
pojke leda honom till templets stöttepelare. Simson böjde sig med all sin kraft, och 
Herrens Ande kom över honom, han fattade tag om pelarna och drog ihop dem så templet 
kollapsade. Simson dog – men tre tusen filistèer blev också krossade tillsammans med 
honom (Dom 16:26-30). Idag säger många israeliska ledare att om de måste dö, då ska de 
ta med sig världen. De tycker – och de har god anledning – att världen har försakat dem. 

Under Yom Kippur Kriget, när Israels ammunition var nära att ta slut, kunde inte U.S.A. 
hjälpa dem eftersom Tyskland, England, Italien, och Frankrike, inte tillät U.S.A. att landa 
sina plan för tankning på deras mark. Efter tio dagar, öppnade slutligen Portugal en bas 
på Azores för tankning. Amerikanska plan landade inom kort tätt intill varandra på Ben 
Gurion Internationella Flygplats, och kunde fylla behovet för den israelitiska armèn 
precis i tid, så de kunde fortsätta kriget. 

Kanske är det denna händelse som gör att israeliterna känner att Europa har övergivit dem. 
Den outtalade attityden är: “Om vi faller, varför skulle vi bry oss om världen också faller?” 

Det är ingen tvekan om att Israel kommer att försvara sig med allt de har i framtiden, och 
de har all rätt att göra det också. 
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ETT NUTIDA ISRAELISKT PERSPEKTIV  

I september, 2006, var professor Arieh Eldad inbjuden till en kvälls-gudstjänst i Calvary 
Chapel Costa Mesa för att prata om hans åsikt om hur Israel borde besvara dilemmat de 
befinner sig i angående kärnvapen-hotet från Iran, det djärva Hezbollah, och aggressiva 
Islam som med stöd från Ryssland, hotar Israels excistens. 

Professor Eldad är medlem av Knesset – det Israeliska Parlamentet och också ledare av 
Knessets Etiska Kommitté – en man som har hyllats av den israelitiska pressen som en ärlig, 
arbetsam lagstiftare. Han är professor, en Överste av Första Graden i den Israelitiska 
Försvars Styrkan (IDF) och överläkare i Plastikkirurgi på brännskadors – avdelningen i 
Hadassah Medicinska Centrum i Jerusalem. Dr Eldad, en mottagare av Evans Priset från 
det Amerikanska Brännskadebehandlings Associationen, är känd i hela världen för sin 
hantering av brännskador. 

Slutligen, Professor Eldad är en revisionist sionist, vilket betyder att han stödjer judarnas 
rättigheter att bo var de vill i Israel, och han motarbetar all utlämnande av israeliskt makt 
till den palestinska befrielsefronten (PLO). Han motarbetar också uppbyggandet av en 
palestinisk arab stat väster om floden Jordan, vilket han anser skulle bli katastrofalt. 

Här är professor Eldads uttalande: 

“År 2000, efter nästan tjugofem års närvaro i södra Libanon, evakuerade Israel detta 
område och hoppades på lugn och fred vid norra gränsen. Efter det att terrorister från 
organisationen Hezbollah gick över gränsen in till Israel, dödade åtta IDF soldater och 
kidnappade två andra, bröt krig ut i Libanon och norra Israel. Under de kommande sex 
åren, tack vare den strategiska förblindelsen av dess ledare, lät Israel Hezbollah utrusta 
sig med 15,000 missiler med olika räckvidd, vilka kom från Syrien, Iran, Ryssland och 
Kina. De installerade också ett utbrett system av underjordiska förvaringsställen 
skyddade av privat-hus, moskeèr och skolor. För första gången i Israels historia var 
resultatet inte en klar seger. 

“Under tiden hade arabiska terrorist orginisationer skjutit tusentals raketer mot israeliska 
städer längst gränsen. Under hela denna tid blev, vapen, ammunition, och sprängmedel 
insmugglade till Gaza via Egyptens Sinai halvö. Det var från detta område som Israel drog 
sig tillbaka under `frigörelsen`. Israel hade hoppats på lugn och frid som resultat av detta, 
men istället fick de ett evigt krig som aldrig slutar. Den strategiska politiska blindheten 
som ledde till frigörelsen har orsakat stor plåga och terror attacker som pågår ännu idag. 

“Militärexperter och Islamexperter säger att det inte finns något förhållande mellan dessa 
två händelser. Hamas är en Sunni terrorist organisation. Deras högkvarter ligger i 
Damaskus, i Syrien. Hezbollah är en Shiite organisation som får sitt underhåll, utrustning 
och träning från Iran. 

“Experter som känner till för många detaljer, tappar ofta den fulla bilden. Det är klart att 
det är skillnad mellan Sunni och Shiites, mellan Syrien och Iran. Men de är förenade i sitt 
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mål att utrota Israel. “Kriget handlar inte om ookuperade områden eller om kolonisering. 
Kriget är emot staten Israels excistens, som hemland för det judiska folket i det Heliga 
Landet. Israel drog sig ur södra Libanon och Gazaområdet, och araberna gjorde genast 
dessa områden till jättelika terror baser. I arabernas ögon är Tel Aviv en bosättning precis 
som Beit El, Shiloh eller mitt hem i Kfar Adumim. Araberna vill ha alltihop, precis som de 
vill se oss utrotade. Själva terrorn är inte lika farlig som Israels ledares tendens att under de 
senaste åren kapitulera och dra sig tillbaka. Detta har bara uppmuntrat terroristerna att 
fördubbla sina försök att skada Israel. Under de sista tio åren har även Iran kommit in i 
ekvationen. Det sista kriget i Libanon var inte mellan Israel och Hezbollah, mellan Israel 
och ett Iranskt truppförband. 

“Vad vill Iran ha från oss? 

“För de som inte känner till kartan över Mellanöstern, Iran gränsar inte till Israel. Avståndet 
mellan de båda länderna är nästan 165 mil. Iran har inga territoriella eller politiska krav 
från Israel. Trots det har Iran beslutat att de måste förgöra Israel. Iran har utvecklat en 
enorm industri för urananrikning, för att utveckla kärnvapen. De har utvecklat missiler 
med lång räckvidd, som kan nå Israel, och Irans kärnvapenprogram går snabbt framåt. För 
att Israel inte ska använda militär attack mot dem, använder de sin syriska bundsförvant 
för att hjälpa terrorist orginisationerna Hezbollah och Hamas nå sina mål. Det håller Israel 
inblandat i ett ständigt pågående krig, och visar att om Israel försökte göra en militär attack 
mot Iran, skulle hela den civila befolkningen bli utsatt för tusentals missiler och raketer 
som redan finns i södra Libanon och Gazaområdet och på så vis hindras Israel från att föra 
krig mot Iran. 

“Många israeliter, liksom den största delen av västvärlden, förstår inte vad det är som 
motiverar Iran. Under de sista fyrtio åren, blev vi hjärntvättade, tillsammans med Europa 
och Amerika, att tro att problemet är inflyttningen, `flyktingarna från 1948`, eller andra 
gränstvister. På grund av sina misslyckade försök genom konventionell krigsföring, har Iran 
blivit desperat, och försöker nu helt förinta Israel. De som känner till Bibeln vet att det inte 
är första gången en plan på att förinta Israel har utgått från Persien. Det är värt att komma 
ihåg att den första planen för den `Sista Upplösningen av det Judiska Folket` i världen, inte 
kom från Nazist Tyskland. Vi läser i Ester att tvåtusenfemhundra år tidigare, säger den 
persiska kung Ahasveros högste furste Haman:  

“Det finns ett folk som är skingrat och bor kringspritt bland de andra folken i ditt rikes alla 
provinser. Deras lagar skiljer sig från alla andra folks lagar, och de håller inte konungens 
lagar. Därför finns det ingen förmån för konungen att låta dem vara. Om det behagar 
konungen, bör därför en skrivelse utfärdas att de skall förgöras... Och brev skickades med 
ilbud till alla kungens provinser, att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar, både 
unga och gamla, barn och kvinnor, alla på en enda dag. 

“Idag finns det fortfarande möjlighet att utöva omfattande politiskt press på Iran för att 
stoppa berikande av uran. Men chanserna att lyckas med det är minimala. Tiden som 
finns sinar snabbt. Iran utvecklar också långskjutande missiler för att hindra Amerika från 
att göra ett militärt ingreppa mot Iran. Hotet är riktat mot hela den fria världen. Men 
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precis som på Hitlers tid, tvekar det internationella världsamfundet att strida för sin 
överlevnad. 

“Ahmadinejad och hans planer måste fysiskt stoppas – i år, och inte nästa år – eftersom 
nästa år kan vara för sent. Den som hoppas på att en internationell diplomatisk press 
kommer att få Iran att ändra sina planer, förstår inte fullt motivet som ligger bakom. Det 
går helt emot vårt förstånd. Ahmadinejad ser sig själv som ledaren för Muslimsk 
Kampanj mot Västkultur, som representeras av Israel och Amerika. Vi är mitt i det tredje 
världskriget – vad som hände 11 september, 2001, är enbart en del av detta krig. 

“Om inte Europa engagerar sig i detta krig, så blir det U.S. och Israels ansvar att skydda 
hela världen. Om Israel ser att de står ensamma, kommer de att försvara sig med allt de 
har. Vi återvände inte till vårt utlovade land bara så att det skulle bli ett stort 
koncentrationsläger, vilket skulle ge Israels fiender en chans att utrota alla judar genom att 
bara trycka på en knapp. 

“Israel måste strida i Gazaområdet, Syrien och Libanon. Och sedan, efter det att vi har 
säkrat våra gränser, måste Israel – om det inte finns något annat alternativ – ensamma 
attackera Iran, för att förgöra deras kärnvapen program. Det är utmaningen Israel står inför, 
och för att åstadkomma det, måste vi byta Israels ledarskap, vilket har misslyckats i det 
sista kriget. Vi behöver er hjälp för att inte ensamma stå emot alla dessa fiender. Då kan vi 
gå ut i strid med kung Davids bön i våra hjärtan, från Psalm 83: 

“Gud, tig inte, och Gud, var inte stilla! Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig 
har lyft upp sitt huvud. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du 
beskyddar. De säger: “Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen 
mer tänker på Israels namn! I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig: 
Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, 
filisteerna och de som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem...Min Gud, låt dem bli 
som virvlande löv, som strå för vinden. Som elden förtär skog och lågan svedjer berg, så 
skall du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm....De skall veta 
att endast du bär namnet “HERREN”, den högste över hela jorden.”` 

ISRAELS KÄRNVAPENS POTENTIAL 

Det är välkänt att Israel har kärnvapen. Israel försöker inte hålla det hemligt. Tidigare, när 
de var hotade av Irak, förkunnade Israel att om Irak använde kärnvapen mot dem, skulle 
Israel släppa lös hela sin kapacitet mot Irak. Vi antar att detsamma gäller för alla deras 
fiender. Professor Eldad sade samma sak i sina kommentarer tidigare: “Om Israel ser att de 
har blivit helt övergivna, kommer de att använda alla åtgärder de har, vad det än kostar.” 
Israel har ofta sagt att deras största problem är att de inte har råd att förlora. Och därför har 
Israel fortsatt att utveckla och öka sin kärnvapenkapacitet. 

Israels villighet att använda kärnvapen, var bevisat under de mycket kritiska tiderna i kriget 
1973. När det såg ut som att Israel skulle bli besegrat, började de göra sig redo att aktivera 
några av sina atombomber. Och så tidigt som 1977 var det tecken på att Israel var i 
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besitning av en neutronbomb, ett vapen som Amerika fortfarande höll på att utveckla då. 
Neutronbomben är det “människfientliga vapnet” som bara förgör människan men inte 
byggnader och industrier. Den är gjord för att döda med oerhört hög strålning. 

I sin bok Hiroshima, beskriver John Hersey effekten av atombomben som släptes över 
Hiroshima i Japan under andra världskriget. Många människor överlevde den första 
explosionen men dog som resultat av strålningen. Han beskev hur människors ögonglober 
smälte och rann utmed deras ansikten. Sår som inte läkte bröt ut på deras kroppar, och 
deras kött smälte på grund av att de utsatts för den höga strålningen. Effekten av 
strålningen på människorna i Hiroshima är desamma som den neutronbomben är skapad 
att åstadkomma. Tanken att detta vapen skulle användas är mycket skrämmande. 

Med tanke på det blir Sakarja 14:12 väldigt intressant. Efter att han har talat om nationen Israels 
pånyttfödelse, beskriver Sakarja resultatet av ett krig med sina omkringliggande fiender. “Detta 
är den plåga med vilken HERREN skall slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem: Han skall 
låta deras kött ruttna medan de ännu står på sina fötter, deras ögon skall ruttna i sina hålor, och 
deras tunga skall ruttna i deras mun.” 

För mig låter det som en död orsakad av en mycket stark strålning. Hesekiel 39 tycks säga 
samma sak. I verserna 1-10, beskriver Gud Gogs undergång: 

SÅ SÄGER HERREN, HERREN: SE, JAG ÄR EMOT DIG, GOG, DU STORFURSTE ÖVER ROSH, MESEK OCH 

TUBAL. JAG SKALL FÖRA DIG OMKRING, DRIVA DIG FRAMÅT, HÄMTA DIG FRÅN LANDET LÄNGST UPPE I 

NORR OCH LÅTA DIG KOMMA TILL ISRAELS BERG. DÄR SKALL JAG SLÅ BÅGEN UR DIN VÄNSTRA HAND 

OCH LÅTA PILARNA FALLA UR DIN HÖGRA HAND. PÅ ISRAELS BERG SKALL DU FALLA MED ALLA DINA 

HÄRAR OCH MED DE FOLK SOM FÖLJER DIG. JAG SKALL GE DIG TILL FÖDA ÅT ROVFÅGLAR AV ALLA 

SLAG OCH ÅT MARKENS DJUR. DU SKALL FALLA UTE PÅ MARKEN, TY JAG HAR TALAT, SÄGER HERREN, 
HERREN: JAG SKALL SÄNDA ELD ÖVER MAGOG OCH ÖVER DEM SOM BOR I TRYGGHET I 

KUSTLÄNDERNA, OCH DE SKALL INSE ATT JAG ÄR HERREN. JAG SKALL GÖRA MITT HELIGA NAMN 

KÄNT BLAND MITT FOLK ISRAEL, OCH JAG SKALL INTE MER LÅTA MITT HELIGA NAMN BLI VANHELGAT. 
FOLKEN SKALL INSE ATT JAG ÄR HERREN, DEN HELIGE I ISRAEL.SE, DET KOMMER, JA, DET SKALL SKE! 
SÄGER HERREN, HERREN. DETTA ÄR DEN DAG SOM JAG HAR TALAT OM. 

SEDAN SKALL INVÅNARNA I ISRAELS STÄDER GÅ UT OCH TA RUSTNINGAR, SMÅ OCH STORA SKÖLDAR, 
BÅGAR OCH PILAR, PÅKAR OCH SPJUT SOM BRÄNSLE TILL ATT ELDA MED, OCH DE SKALL ELDA MED DET 

I SJU ÅR. DE SKALL INTE BEHÖVA HÄMTA VED FRÅN MARKEN ELLER HUGGA DEN I SKOGARNA, TY DE 

SKALL ELDA MED RUSTNINGARNA. SÅ SKALL DE TA ROV FRÅN SINA RÖVARE OCH PLUNDRA SINA 

PLUNDRARE, SÄGER HERREN, HERREN. 

Herren beskriver tillståndet på de kroppar som finns kvar i dalen: 

PÅ DEN DAGEN SKALL JAG I ISRAEL GE ÅT GOG EN GRAVPLATS, NÄMLIGEN “DE FRAMTÅGANDES DAL” 

ÖSTER OM HAVET, OCH DEN SKALL STÄNGA VÄGEN FÖR DEM SOM VILL TÅGA FRAM DÄR. MAN SKALL 

BEGRAVA GOG OCH HELA HANS LARMANDE HOP, OCH MAN SKALL KALLA DEN “GOGS LAMRANDE 

HOPS DAL”. I SJU MÅNADER SKALL ISRAELS FOLK BEGRAVA DEM FÖR ATT RENA LANDET. ALLT FOLKET I 

LANDET SKALL BEGRAVA DEM. NÄR JAG VISAR MIN HÄRLIGHET SKALL DET BLI TILL EN BERÖMMELSE FÖR 
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DEM, SÄGER HERREN, HERREN. DE SKALL UTSE MÄN SOM STÄNDIGT SKALL GENOMVANDRA LANDET 

FÖR ATT BEGRAVA DEM SOM TÅGADE FRAM DÄR OCH SOM ÄNNU LIGGER KVAR OVAN JORD, OCH SÅ 

RENA LANDET. EFTER SJU MÅNADER SKALL DE BÖRJA SITT LETANDE. DÅ NÅGON AV DESSA MÄN SOM 

GENOMVANDRAR LANDET FÅR SE MÄNNISKOBEN, SKALL HAN SÄTTA UPP ETT MÄRKE BREDVID DEM, 
TILL DESS ATT DÖDGRÄVARNA HINNER BEGRAVA DEM I “GOGS LARMANDE HOPS DAL”. DÄR SKALL 

OCKSÅ FINNAS EN STAD MED NAMNET HAMONA. PÅ DETTA SÄTT SKALL DE RENA LANDET. 

Gud säger uttryckligen att under en sju månaders period får ingen röra vid benen av 
dessa människooffer. När de hittar en kropp, skall de istället markera stället med en 
flagga. Så småningom kommer professionella dödgrävare och tar hand om kropparna. 
Kan det vara på grund av rädsla för radioaktivitet, som de vägrar att röra vid kvarlevorna? 

För tvåtusenfemhundra år sedan beskrev Gud en hemsökelse som är väldigt lik effekten av 
den kraftiga strålningen som en neutronbomb kan åstakomma. Jag kan inte säga att detta 
är precis på detta sättet Israel kommer att besegra den ryska alliansen, men Sarkarjas 
beskrivning pekar på intressanta möjligheter. 

EN TUNG STEN 

Både Hesekiel och Sarkarja profeterade om Israels pånyttfödelse i de sista dagarna. I 
Hesekiel 37:12, säger Gud: “Profetera därför och säg till dem: `Så säger Herren HERREN: 
Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er 
komma till Israels land.`” Han liknade Israel med de torra, omkringspridda benen av 
bortglömda skelett som låg i öknen. Efter 2,000 år i landsflykt, skulle Gud föra ihop dessa 
ben och klä dem med muskler och senor och kött. Han skulle andas liv i dem igen, och 
föra dem tillbaka in i landet. 

Men sedan fortsätter Hesekiel: Efter att de är tillbaka i sitt hemland och bor i trygghet 
kommer en ondskefull tanke in i huvudet på Gogs ledare som kommer att förena sig med 
muslimska nationer för att förgöra Jerusalem. Det är då Iran, Persien, Etiopien och 
Libanon förenar sig mot Jerusalem. 

Detta scenario kommer i Sakarjas tolfte kapitel där Gud talade om för profeten att hans 
folk skulle komma tillbaka in i Israels land igen och befolka Jerusalem. Men på den dagen 
skulle Jerusalem bli en “berusningens kalk” för alla folk runt omkring. Det är inga nyheter 
för oss att Israel befinner sig i en cirkel av fienlighet. Guds ord profeterade om dessa 
pågående konflikter långt innan nationen bildades igen. 

I samma avsnitt lovade Gud att även om alla världens nationer samlade sig mot henne 
(och vi ser att det händer idag), skulle Gud försvara Jerusalems invånare, och att den 
svagaste bland dem “skall vara som David” (Sakarja 12:2-9). 

När du tittar på profetiorna i Hesekiel och Sakarja, och sedan tittar på den ankommande 
stormen runt Israel, är den klara slutsatsen att vi lever i de sista dagarna. Vilket ögonblick 
som helst kan Mellanöstern explodera i en sista strid som kommer att eskalera till 
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“utrotningskriget”. När detta sker, kommer Israel att använda all den styrka hon kan – 
inklusive kärnvapen. Det skulle utan tvekan framkalla ett snabbt gensvar från Ryssland. 

Bibeln säger klart och tydligt att Ryssland kommer att församla sig mot Israel. När det sker, 
börjar den sista nedräkningen. Då befinner vi oss i scenen Gud beskriver i Hesekiel 38 och 
39. Rysslands invasion av Israel är den första händelsen som kommer att utlösa en rad 
händelser under de sista sju åren: uppkomsten av Europas tio nationer, Antikrist 
tillkommelse, den stora vedermödan under den sista hälften av de sju åren, och sedan Jesu 
Kristi återkomst med sin kyrka i kraft och härlighet! Världen får till sist se upprättandet av 
Guds kungarike, vilket kommer att medföra evig rättfärdighet. 

DET RYSKA HOTET 

Bibeln förutsäger att en allians av tio-nationer i Europa kommer att resa sig upp och styra, 
och bli det sista världsregerande väldet. Ryssland emmellertid, är ett stort hinder för att 
den Europeiska Unionen (EU) skall kunna bli ett världsomfattande välde. Så länge 
Rysslands allians utgör ett sådant stort problem för den Europeiska kontinenten, kan inte 
EU resa sig upp till sin förutsagda plats. 

Många av våra militärstrategister tror att Ryssland på grund av sin stora överlägsenhet 
av trupper och konventionella vapen, kunde erövra hela västra Europa på sju dagar – 
utan att använda kärnvapen. Det låter som en fruktansvärd fiende. Men situationen är i 
goda händer. Gud har en speciell plan för att ta hand om Ryssland. 

Hur kommer Gud att ta bort den ryska alliansen som utgör det militära hotet? Hur kan tio 
europeiska nationer bli en världs välde? Och hur skall Antikrist kunna ta över som ledare för 
dessa tio nationer, och regera över världen? Svaren hittar vi i Hesekiels profetior. 

Som redan har nämts, visade Gud Hesekiel en dal med förtorkade ben – en syn av den 
underbara upprättelsen av Israels nation. Efter det att Gud hade förutspått Israels 
pånyttfödelse, visade han vad som skulle hända efter det att Israel hade bosatt sig i landet 
och levde i trygghet. 

SÅ SÄGER HERREN, HERREN: “PÅ DEN DAGEN SKALL TANKAR STIGA UPP I DITT HJÄRTA, OCH DU SKALL 

TÄNKA UT ONDA PLANER (HESEKIEL 38:10). 

Genom historien har Gog varit kännt som det enormt stora området norr om Kaukasus 
Bergen, som vi idag kallar Ryssland. Gud fortsatte, “Gomer och alla dess härskaror, 
Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar – ja, många folk har du med dig” 
(Hesekiel 38:6). Gud räknar även upp de nationer som skulle bli allierade med den ryska 
alliansen. De flesta av länderna som är nämda är under ryskt inflytande idag. I en förening 
som nyss formats har Iran ställt sig på Rysslands sida mot Israel. Turkiet, eller Togarmas, som 
det kallas i Hesekiel, har valt in en fundamentalistisk islamisk president som vill bryta 
förbindelser med Väst Världen, så att Turkiet kan alliera sig med de islamiska nationerna. 
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Sedan sade Gud: “Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig 
ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, 
beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand” (Hesekiel 38:4). 

Gud kommer att leda Ryssland och alla hennes allierade till Israel för slakten. Han 
förkunnade: “Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, 
då skall jag släppa loss min vrede” (Hesekiel 38:18). Sedan beskriver Gud förödelsen som 
kommer att falla på Rysslands invaderande armé. 

I kapitel 38 ger Gud oss detaljerna av det förkrossande nederlaget. Han kommer endast 
att spara en sjättedel av den invaderande ryska armèn – fem sjättedelar kommer att bli 
utrotade! Det kommer att ta israeliterna sju år att bränna krigsredskapen. 

Gud förkunnade: “När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders 
länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. Då skall de inse 
att jag är HERREN, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och 
sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Jag skall 
inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger 
Herren, HERREN” (Hesekiel 39:27-29). Lägg märke till de tre viktiga förkunnelserna. På den 
tiden kommer Judarna (Israel) att inse att Herren är Gud; Guds ansikte kommer inte längre 
att vara döljt för dem; och den helige Ande kommer att bli utgjuten över Israels hus. 

Detta är en viktig tidspunkt. Vi ser att Gud återigen kommer att utgjuta sin Ande över 
nationen Israel på den dagen Han förgör den ryska armèn. Tidigare i denna profetia, såg 
Hesikiel Guds härlighet lämna templet i Jerusalem (Hesekiel 10:18-19). Jesus profeterade i 
Matteus 23:28 att deras hus skulle stå öde; Guds närhet skulle inte längre vara med dem. 
När Gud utgjuter sin Ande över nationen Israel, kommer hans tidsklocka att starta igen. 
Då går världen in i den sista sjuårsperioden. 

Rysslands invasion av Israel spelar en nyckelroll i Guds fulkomliga plan. Denna militär-
invasion kommer att utlösa början av slutet. När en gång denna sjuårsperiod är över, 
kommer Jesus Kristus tillbaka i sin härlighet och blir smord som Konungarnas Konung och 
Herrarnas Herre. Sedan etablerar Gud sitt eviga kungarike på jorden. 

Det är min starka övertygelse att kyrkan kommer att bli uppryckt från jorden, innan Guds 
Ande kommer över Israel (se Andra akten). Bibeln säger: ”Bröder, jag vill att ni skall känna 
till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har 
delvis kommit över Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har 
kommit in” (Romarbrevet 11:25). När Gud inte längre förblindar nationen Israel utan har 
utgjutit sin Ande över sitt folk, då är kyrkan utesluten. Idag har Guds Ande verkat över 
hedningarna i världen, och samlat en brud för Jesus Kristus. Men när kroppen av troende 
är fulltalig, när hedningarna i fullt antal har kommit in, då kommer Guds Ande att verka i 
Israels nation. Gud tar då tillbaka dem och erkänner dem som sitt folk igen. Det 
avgörande nederlaget av den ryska armén kommer att ge de europeiska nationerna 
chansen att resa sig upp och ta över makten. Denna allians kommer sedan att vara den 
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obestridda stormakten på den europeiska kontinenten. Den ryska invasionen av Israel ser 
ut att vara nästa stora händelse på den profetiska horisonten. 

EUROPEISKA UNIONEN 

När vi tittar på aktuella händelser, ser vi den Europeiska Unionen formas, ursprungligen 
kännt som den Gemensamma Marknaden (EG). Idèn för formandet av EU kom från en 
grupp av intellektuella, som 1968 bildade “Romklubben”. Enligt deras website är 
Romklubben en “global tankesmedja” och centrum för förnyelse och initiativkraft... (vilket) 
sammanför vetenskapsmän, ekonomer, affärsmän, internationella statsförvaltare, 
statsöverhuvud, och före detta statsöverhuvud från alla fem kontinenter som är övertygade 
om att männsklighetens framtid inte är bestämd en gång för alla (tillagd betoning) och att 
varje människa kan bidra till förbättrandet av vårt samhälle.” 

Alliansen av Europas nationer är betydelsefull i denna diskussion, därför att varje nation i 
EU en gång var del av det gamla romerska riket. Detta kan vara en slump, men det passar in 
i texten utan manipulering. 

Vad är egentligen den Europeiska Unionen? Det är en unik institutionsinrättning, som 
bestämmer och hanterar det ekonomiska och politiska samarbetet mellan de femton 
Europeiska medlemsländerna. Denna Union är det sista skedet i föreningsprocessen som 
började på 1950-talet av sex länder – Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxenburg, och 
Nederländerna, vars ledare signerade det första avtalet som fastställde olika former av 
Europeisk integrering. Dessa sex länder satte upp den Europeiska kol-och 
stålgemenskapen (EKSG) Högsta Aktoritet, till vilken medlemsregeringarna överförde delar 
av sin suveränitet.  Kol och stål var de första de förenade och efter bara fem års handel, 
ökade värdet på dessa handelsvaror med 129 %. Sporrade av denna framgång, försökte de 
förena sina militära och politiska områden. När detta emellertid spårade ur, och de 
beslutade sig för att fokusera på att förena den ekonomiska fronten, blev de kännda som 
den Europeiska ekonomiska gemenskapen. 

År 1955 skrev EEG under ett avtal i Mesina i Italien, som samtyckte till att förena 
enskilda nationers marknader till en enda marknad. Detta skulle garantera fri rörelse 
för varor, folk, finanser och tjänster med en omfattande gemensam ekonomisk linje. 
Sedan formades Atomenergikommissionen till att utöka användandet av kärnkraft för 
fredliga avsikter. Detta avtal – ofta kallat Romfördraget, var undertecknat 25:e mars, 
1957 i Rom, och sattes i kraft i january, 1958. 

Sedan dess har fem utvidningar skett. Danmark, Irland och Storbritannien förenade sig 
med de sex orginalmedlemmarna år 1973. År 1981 kom Grekland med. När Grekland 
blev den tionde nationen i den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen, blev jag väldigt 
intresserad därför att jag tänkte, “Häftigt, tio nationer förenade tillsammans... järnet och 
leran i Daniels profetia!”  Det såg verkligen ut som uppfyllelsen av Nebukadnessars 
dröm. Men när Spanien och Portugal kom med 1986, tänkte jag: “Nej, de kan inte 
komma med – då blir det tolv!” Sedan blev Österrike, Finland och Sverige medlemmar, 
january 1, 1995. Och just nu kommer tio nationer att tilläggas, plus tio till som söker 
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tillträde. Så trettiofem nationer har förenats tillsammans och format det största 
ekonomiska sammanslutningen i världen. 

För oss som höll ögonen på dessa händelser och jämnförde dem med Daniels syn, stod 
ett allvarligt hinder i vägen: Ryssland. Så länge Ryssland fanns där som ett stort militärt 
hot till den Europeiska kontinenten, skulle aldrig Väst Europa kunna resa sig som ett 
världsdominerande välde. Ryssland hade byggt upp en enorm militärarsenal och riktat 
den största delen av den mot Väst Europa. Så länge Ryssland var i besitning av en sådan 
enorm militär möjlighet, hindrade deras kraft Väst Europa eller EU. Trots att nationerna i 
EU har en möjlighet till större internationell BNP än Förenta Staterna, och möjligen 
kunde bli den största ekonomiska världskraften, skulle de aldrig kunna resa sig till en 
världsregerande position så länge Ryssland överskuggar dem. 

Denna barriär har nu fallit. Händelserna som tog plats år 1990 överraskade hela 
Västvärlden. Kommunism uppenbara kollaps, nedbrytandet av Berlin muren, 
återföreningen av Tyskland, liberalisering av Östeuropa sände chockvågor runt världen. I 
och med att Soviets ekonomi har rasat verkar det som om Gud tar bort det sista hindret. 

De ekonomiska gränserna mellan nationerna i den Europeiska Gemenskapen blev 
borttagna, 31 december, 1992, och ett gemensamt pass blev utgivet. Detta var den 
officiella uppfyllelsen av Romklubbens dröm. 

Sedan januari, år 1999, när EG först kom ut med Eurodollarn, har växelkursen mellan 
Europeisk valuta och U.S. dollar gått upp och ned. Trots den väntade ostadigheten, är 
stigandet av eurodollarns värde stadigt och märkbart. U.S. dollarn har länge varit världens 
standard för den internationella valutan, men det håller på att förändras. Dollarn sjunker 
mot eurodollarn och det beräknas att euron kommer att ta dollarns plats som standard 
valuta för världen. 

När vi analyserar denna gemenskap, ser vi att den möter kraven i Daniels profetia genom 
att den är delvis järn (stark), och samtidigt delvis lera. Järn och lera kan aldrig blandas till 
ett homogeniskt ämne. På samma sätt kan det ibland verka som denna gemenskap är 
sammansluten, men den kan aldrig bli helt förenad. Varje nations lojalitet till 
gemenskapen sträcker sig bara till den punkten där samlingsregeringen inte längre är till 
nytta för deras eget land. 

Något som nyligen har utvecklats, och som verkligen har fått mig intresserad, är att den 
Europeiska Unionen nu planerar att dela upp Europa i tio delar – fem i väster, fem i öster. 
När jag hörde det, tänkte jag, “Okey. Nu är vi tillbaka i Daniels profetia igen.” Denna nya 
utveckling hade möjlighet att uppfylla profetian om fötterna med de tio tårna. 

Det har inte funnits en världsregerande nation eller ett rike sedan det romerska väldet. 
Många nationer har rest sig upp till en stormakt, och en del har visat ambition att bli 
världshärskare. Det var Hitlers ambition. Men ingen nation har lyckats uppnå världs-
dominans. Verksamheten i den Europeiska Unionen har emmellertid alla tecken på ett 
världsdominerande välde. Det har alla kännetecken av ett par järn-och lerfötter, med 
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tio tår. Jag är övertygad att vi när vi iakktager upprättandet av den Europeiska Unionen, 
ser uppfyllelsen av Nebukadnessars dröm. 

SCEN 2: ANTIKRIST 

I Bibeln kallas han ibland ”Vilddjuret”.  Andra gånger kallas han “laglöshetens människa”, 
eller “fördärvets son.” Men hans vanligaste namn är “Antikrist.” “Hornet” som reser sig till 
makt ur de tio nationernas förbund, är kännt genom många titlar, men en sak är säker: han 
kommer att vara i förbund med djävulen och kommer att lyda Satan mer än någon annan 
man i historien. Innan Jesu andra återkomst, kommer han att förhäva sig över allt som 
finns i himlen och kommer säga sig vara Gud (2 Tess 2:3-4).   

Man kunde tro att någon som är så ondskefull skulle ha svårt att bli accepterad i denna 
värld. Men faktum är att världen gör sig redo för hans bedrägeri – och ingenstans är det 
mer synligt än i Israel. 

Genom åren har jag pratat med judiska vänner om Messias. En gång frågade jag en vän: 
“Hur kan du inte se att Jesus var Messias?” Hans svar var: “Jesus påstod att han var Guds 
Son, men vi tror att Messias är en man.” De baserar sin förväntan på 5 Moseboken 18:15, 
där Mose säger: “HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av 
dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till.”  

Jag visade honom Jesaja 9:6. “Ty ett barn blir oss fött, en Son blir oss given. På hans axlar 
vilar herradömet, och hans namn är: Underbar, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, 
Fridsfurste.” Judarna erkänner att detta är en Messiansk profetia, men de vägrar ändå att 
acceptera Jesus anspråk på att Han är Guds Son. 

När vi fortsatte vår konversation frågade jag: “Så ni tror fortfarande att Messias ska komma 
tillbaka?” Han svarade: “Ja, det gör vi.” 

Då frågade jag: “Om ni tror att Han kommer att vara en man som ni, hur kan ni då veta att 
Han har kommit?” Min vän svarade: “Han kommer att leda oss i uppbyggandet av 
templet.” 

Det är där dörren är öppen. Det är där Antikrist kan kila in och bli inte enbart 
accepterad, utan också bli omtyckt. Bibeln säger att Antikrist skall sluta ett förbund med 
nationen Israel, men efter tre-och-ett halft år under förbundet, kommer han att stå i 
templet och förkunna att han är Gud (Daniel 12:11). 

Jesus sade: “Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det 
någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot” (Johannes 5:43). Vi ser att Israel är redo 
att ta emot Antikrist som sin Messias, därför att han kommer att låta dem uppbygga sitt 
tempel. 

Precis som det är profeterat i Uppenbarelseboken 13:4, 16:17, kommer Antikrist att 
offentligt träda fram med en framgångsrik fredsplan och ett helt nytt handelssystem. Han 
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kommer att åstadkomma underverk med världsekonomin, och blir känd för att utföra 
under och tecken. Människor kommer att stå med vördnad inför honom och hylla honom 
som världens frälsare. Just då, när världen hungrar efter säkerhet, kommer han att 
tillfredsställa detta behov. Vi ser redan den starka fredsutvecklingen som har rests upp i 
nationerna i Europa. Ett växande rop om fred kan höras över hela världen; scenen är 
uppsatt för framträdandet och mottagandet av denna syndens man, som Skriften har 
förutsagt ska komma med sin plan för universell fred. 

Det kommer att se ut som om Antikrist äger magisk kraft, men den sanna kraftkällan är 
Satan. Om du kommer ihåg, i Lukasevangeliet kapitel 4 försöker Satan att få Jesus att tillbe 
honom. Med en gest till världen, sade Satan: “Denna makt och härlighet skall jag ge dig, 
om du tillber mig; för den har överlämnats åt mig och jag ger den åt vem jag vill” (Lukas 
4:5-6). 

Jesus svarade som vi vet genom att säga till Satan: “Det står skrivet, `Herren din Gud skall 
du tillbe, och endast Honom skall du tjäna.”` (Lukas 4:8). Jesus nekade till Satans 
erbjudande, men den kommer att bli accepterad av Antikrist. Och Satan kommer att hålla 
sitt löfte – han kommer att ge kraft, makt, och en tron till den som tillber honom. 

Som bevis på denna “mirakulösa” kraft, ser vi i Uppenbarelseboken 13:12 att Antikrist 
drabbas av ett dödligt sår – kanske ett lönnmordsförsök – men överlever. “Han utövar det 
första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första 
vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.” Lägg märke till frasen “dödliga sår.” 
Innebörden är att han skall dö, men sedan blir “helad.” Sakarja beskriver en del av 
skadorna som uppstår av detta mordförsök: “Må ett svärd träffa hans arm och hans högra 
öga. Må hans arm helt förtvina och hans högra öga helt förmörkas” (Sakarja 11:17). 

Lägg också märke till att lönnmordsförsöket och Antikrist “mirakulösa” tillfrisknande 
kommer att få “jorden och dess invånare” att tillbe honom. Han kommer att verka 
oövervinnerlig. Det kanske verkar otroligt att människor kan vara så dumma så de tillber 
Satan, men vi måste komma ihåg att även idag, utan mirakulösa tecken att inverka på dem, 
finns det många grupper som väljer att tillbe Satan. 

Daniel säger oss mer om Antikrist. I kapitel 11, vers 38 ser vi att “fästenas gud skall han i 
stället ära”, vilket är allmänt tolkat att betyda, istället för att tillbe en gudomlighet, tillber 
han militär makt. Och i kapitel 7 ser vi att han strider mot de heliga och besegrar dem. 
Helgonen i det här fallet är inte kyrkan, eftersomt helvetets portar kan inte få makt över 
den (Matteus 16:18). De som är på jorden då, tillber honom, men vi läser om det hemska 
slutet för de som gör det. Uppenbarelsebokens fjortonde kapitel varnar oss att den som 
tillber vilddjuret och dess bild och tar emot dess märke kommer att få “dricka av Guds 
vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och 
svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i 
evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber 
vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn” (Uppenbarelseboken14:10-
11). 
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Uppenbarelseboken 13:5-6, beskriver att till honom “gavs en mun som talade stora och 
hädiska ord.” Han kommer att kunna hypnotisera människor med sin vältalighet. Hitler 
hade också den makten. När Hitler talade till tyskarna, var det som om de var hypnotiserade 
av hans tal. Antikrist kommer att ha samma förmåga, men hans tal kommer att häda Gud. 

I mitten av sju-års perioden kommer Antikrist att göra något som startar nedräkningen till 
de sista 1,290 dagarna innan Konungarnas Konung kommer för att upprätta tusenårsriket. 

FÖRÖDELSENS STYGGELSE 

Jesus hänvisade till denna händelse som “förödelsens styggelse” (Matteus 24:15). Samma 
händelse beskrivs vidare i Daniel 9. Där läser vi att medan Daniel var i bön, uppenbarade 
sig änglen Gabriel för honom. 

Han sade till Daniel: “Jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började 
be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högt älskad. Så ge akt 
på ordet och förstå synen: 

“Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på 
överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn 
och profetia och smörja den Allra-Heligaste” (Daniel 9:22-24). 

Ordet “vecka”, vilket på hebrèeiska är shabua, betyder sju och hänvisar till en vecka av år, 
eller sju år. 

Det talas om flera händelser här. “För att göra slut på överträdelse...försegla 
synder...försona skuld” – dessa hör alla till en kategori; de var uppfyllda när Jesus Kristus 
kom första gången. “Att frambringa en evig rättfärdighet...fullborda syner och profetior...att 
smörja den Allra-heligaste” har inte blivit fullbordat än, och kommer inte att bli det förrän 
Jesus kommer tillbaka igen.  

Gabriel fortsatte: “Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle 
återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor 
och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots svåra tider. Men 
efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad” (Daniel 9:25-26). 
Detta är en häpnadsväckande profetia. Judarna hade väntat på sin Messias i århundraden, 
och här talar Gud om för Daniel den exakta dagen av hans ankomst. 

Enligt profetian skulle Messias komma sextio-nio gånger sju (eller 483) år efter 
kungörelsen utgick att uppbygga Jerusalem. Därför att Daniel använde den Babyloniska 
kalendern, vilken hade 360 dagar i ett år, måste vi multiplicera 69 x 7 x 360 vilket är lika 
med 173,880 dagar. Den 14:e mars, 445 f. Kr., gav kung Koresh Nehemja befallningen att 
bygga upp Jerusalem (2 Krönikeboken 36:22-23). Exakt 173,880 dagar senare, den 6:e 
april, 32 e. Kr., red Jesus in i Jerusalem, på en åsna precis som Sakarja 9:9 profeterade. 
Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung 
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kommer till dig, rättfärdig och segerrik är Han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, 
på en åsninnas föl.” 

Så, under sina lärjungars jubel, gjorde Jesus sitt segerrika inträde i Jerusalem. De citerade från 
Psaltaren 118, en messianisk psalm. Delen de citerade (verserna 24-26) börjar med 
deklarationen, “Detta är den dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada.” 
Det var samma dag som Jesus grät över Jerusalem. Han sade: “Tänk om du idag hade förstått, 
också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon” (Lukas 19:42). Det var 
den dagen Messias skulle komma. Gud höll sitt löfte. Men den helige Ande hade förutspått 
genom Jesaja att Han skulle bli föraktad och övergiven av människor (Jesaja 53:3) och som 
ängeln sade till Daniel, “Den Smorde skall förgöras.” Jesus var föraktad, korsfäst och avstängd 
utan att ta emot kungadömet. 

De sextio-nio “årsveckorna” har således blivit förklarade, men ängeln sade att sjuttio 
årsveckor hade blivit fastställda över nationen Israel. Daniels sjuttionde “vecka” har inte än 
blivit uppfylld. Slutet av den sjuttionde årsveckan kommer att fullborda alla tecken och 
profetior, och Jesus kommer att upprätta Guds eviga, rättfärdiga Kungadöme. 

Jesus Kristus blev avstängd utan att hans rike förverkligades. Han förde inte in en evig 
rättfärdighet, vilket verkligen är tydligt idag, när vi ser på världen vi lever i. Den 
Allraheligaste har inte blivit smord än. Det är därför alla profetior i Daniel inte ännu har 
blivit uppfyllda. Vi måste fortfarande gå igenom den sjuttionde årsveckan. 

Ängeln forsatte att säga till Daniel: “Han skall stadfästa förbundet med de många under en 
vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsens 
vinge skall förödaren komma” (Daniel 9:27). 

När lärjungarna frågade Jesus vad tecknet på den här tidsålderns slut skulle bli, svarade 
Han: “När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig 
plats” (den som läser detta bör noga lägga märke till det), då måste de som är i Judeén fly 
bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ned för att ta med sig det som finns i 
huset. Och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel” 
(Matteus 24:15-18). Eftersom Jesus på sin tid hänvisade till detta som en framtida händelse, 
och sammankopplade det med sin andra återkomst, utesluter det all tolkning som placerar 
den sjuttionde årsveckan i en förfluten tid. 

Vad är “förödelsens styggelse” som Daniel pratade om? Antikrist kommer att sluta ett 
förbund med nationen Israel. Genom förbundet kommer han att låta israeliterna 
återuppbygga templet i Jerusalem och lovar dem fred. Sedan, efter tre-och-ett-halvt år, 
kommer Antikrist att bryta förbundet och avskaffa slaktoffer och matoffer. Han kommer att 
stå i det allra heligaste i det nybyggda templet, förkunna att han är Gud, och befalla att bli 
dyrkad (2 Tessalonikerbrevet 2:4). Detta är styggelsen (en fruktansvärd vedervärdig 
handling) som orsakar förödelsen (nedrighet ödeläggelse) av den heliga platsen. Ordet 
förödelse betyder också “stor vånda eller tomhet”, och använts i hänvisning till den stora 
vedermödan. Denna händelse kommer att öppna ögonen på judarna som äntligen 
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kommer att inse att de har blivit bedragna av Antikrist. Många kommer då att fly för att få 
skydd i södra Jordaninen. 

ANTIKRIST OCH ISRAEL 

För några år sedan när jag var i Israel, såg vi bildekaler, plakat, och affisher över hela 
landet som förkunnade: “Messias kommer snart.” Israel iakttar och väntar. Många judar 
har idag kommit till den slutsatsen att det enda hoppet de har för att överleva, är att 
Messias kommer tillbaka. Problemet är att den sanna Messias redan har kommit, och har 
redan blivit förnekad av sina egna. 

Antikrist kommer att bli avslöjad för de som går förlorade, därför att de inte tog emot Guds 
sanning, så de kunde bli frälsta. Han kan inte öppet träda fram innan han som hindrar röjs 
ur vägen. Det som hindrar Antikrist från att träda fram är den helige Andes kraft verksam i 
kyrkan idag. Lägg märke till att Antikrist kommer till de orättfärdiga, de som går förlorade, 
därför att de inte ville ta emot sanningen. Ingenstans i Bibeln ser vi att kyrkan skall finnas 
på jorden under Antikrist regim. Därför att det klart och tydligt att inte förrän Jesus Kristus 
tar upp sin kyrka kommer syndens man att bli avslöjad. Då kommer Antikrist att kunna 
upprätta ett förbund med Israel och lova att hjälpa dem att bygga upp sitt tempel. 

Som det var nämnt tidigare så tror många judar att Messias kommer att vara en man som 
Mose, och de tror att de kommer att känna igenom Messias, när den personen kommer som 
hjälper dem att uppbygga deras tempel. Många judiskt lärda väntar sig att Messias ska 
komma snart. När man ser på vad Daniel säger om förbundet Antikrist kommer att ingå med 
Israel, och Jesus profetia i Johannesevangeliet 5:43, där Han säger till judarna: “Jag har 
kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt 
eget namn, honom tar ni emot.” Det är lätt att se hur många som är redo att ta emot den 
falska Messias. 

ANTIKRIST OCH TEMPLET 

Det är fascinerande att se den stora önskan som många Judar har idag, att bygga upp templet. 
Dr. Assur Koffman, en professor vid hebréeiska universitetet i Jerusalem, är del av denna 
rörelse. Han var varit engagerad i en omfattande forskning för att om möjligt lokalisera platsen 
för Salomos tempel. Han har kommit fram till att det stod ungefär 107 meter norr om 
Klippdomen. Enligt hans utredning, stod ”Det Allraheligaste” där, vad som idag kallas Dome 
of the Spirits, eller Dome of the Tablets, finns. Om hans slutsatser stämmer, skulle de vara 
väldigt betydelsefulla. Uppbyggandet av templet skulle kunna bli genomfört utan att flytta på 
Klippdomen. Det skulle förhindra ett totalt Jihad (heligt krig) av muslimerna. Denna placering 
av templet skulle ha intressanta följder i tolkandet av Gamla Testamentet. När Hesekiel hade 
en syn där han såg templet uppbyggt, blev han tillsagd att mäta det. I Hesekiel 42:20, säger 
han att templet var omgivet av en mur ungefär 500 stänger lång och 500 stänger bred. Den 
skulle skilja det heliga från det som inte var heligt. 

Klippdomen har ungefär 210 meter med arabisk skrift kring toppen, både på insidan och 
på utsidan, vilken hädar Jesus Kristus. Det deklarerar: “Gud är inte avlad, inte heller avlar 
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Han” vilket är en direkt attack mot Nya Testamentets sanning att “Så älskade Gud världen 
att Han utgav sin enfödde Son” (Johannes 3:16). 

I Uppenbarelsebokens elfte kapitel hade Johannes också en syn där han såg templet stå i 
Jerusalem under vedermödan. Han blev också tillsagd att mäta det, men att inte mäta den 
yttre gården, för den hade blivit skänkt till hedningarna. Om det nya templet skulle bli 
byggt med, “Dome of the Spirits” som platsen för det Allraheligaste, skulle Klippdomen 
kunna stå bakom en liknande mur som den som Hesekiel mätte. Den skulle då stå på 
området som hade varit den yttre gården av Solomos tempel. Jag tror att lösningen 
Antikrist kommer att erbjuda, är att bygga en mur alldeles norr om Klippdomen, och ge 
judarna den norra sidan av Tempelberget för deras nya tempel. Detta genialiska svar på ett 
av de svåraste politiska problemen mänskligheten någonsin har stått inför, får världen att 
hylla Antikrist som en mästerlig fredsstiftare. Judarna kommer att hylla honom som 
Messias, vilket leder till början av de sista sju årsveckorna beskrivna i Daniels profetia. 

Tre-och ett-halvt-år senare, kommer han tillbaka och står i det Allraheligaste och säger sig 
vara Gud (Matteus 24:15; 2 Tessalonikerbrevet 2:3-4). Då inser judarna sitt misstag och flyr 
bort till bergen där Gud har förberett en tillflyktsort för dem under de sista tre-och-ett-halvt 
åren av Antikrist ämbete. Under den här perioden kommer världen att gå igenom 
svårigheter långt värre än de vi någonsit sett i dess historia. Som Jesus sade i 
Matteusevangeliet 24:21, nöden skall bli så stor att något liknande inte förekommit sedan 
världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Dessa ruskiga händelser är uppskrivna 
i Uppenbarelseboken, kapitel 6 till 19. 

FÖRBEREDELSEN 

Som vi har sett är en stor del av den viktigaste sceninredningen på plats på världs-scenen. 
Skådespelarna intar nu sina platser och den sista akten är redo att börja. HERRENS ängel 
sade till Daniel att sjuttio veckor är bestämda över nationen Israel. Sextionio av veckorna  
har redan blivit uppfyllda. 

Ängeln sade också att från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas 
upp till dess den Smorde Fursten kom, skulle det vara exakt 483 år, men den Smorde skulle 
förgöras, helt utblottad, och judarna skulle bli skingrade (Daniel 9:24-26). Precis som ängeln 
sade till Daniel, Jesus, Messias, dödades utan att hans rike förverkligades, och judarna blev 
skingrade av romarna 70 e. Kr. 

Alltsedan korsfästelsen har Guds profetiska klocka stått still. En viktig sjuårsperiod, Daniles 
sjuttionde vecka, kommer ännu att ske. Detta kommer att fullborda hela profetian i Daniel 9.  

Första gången Jesus kom till jorden fullbordade Han försoning med Gud genom att dö för 
våra synder. Han tillintitgjorde syndan genom sin död på korset. Den sista delen av den 
profetian, vilket inkluderar att föra in evig rättfärdighet och hans eviga rike, fullständingande 
av alla profetior, och smörjelsen av den Allraheligaste, är fortfarande i framtiden. Dessa 
profetiska element kommer att ske under hans andra återkomst. Under denna sista sju-års 
period blir syndens man, eller Antikrist, uppenbarad. Jesus Kristus kallar honom: “den som 
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kommer i sitt eget namn” och som judarna kommer att ta emot (Johannes 5:43). Denna 
syndens man kommer från ett förbund av tio Europeiska nationer. Antikrist kommer sedan 
att upprätta en helt ny världsorder. 

SCEN 3: TIDENS TECKEN 

Trots att vi ännu inte har något tecken på vem antikrist är, så vet vi att vissa tecken 
kommer att peka mot slutet. När Jesus talade om tecknen som skulle visa att hans 
återkomst var nära, beskrev han precis det vi ser utspela sig idag. Han sade att när vi ser 
dessa händelser börja utveckla sig, skall räta på oss, och lyfta upp våra huvuden, för ty då 
närmar sig vår förlossning. Om och om igen varnade han om nödvändigheten att vara 
vakna och redo. 

TECKEN: ELEKTRONISK KAPITAL- ÖVERFÖRING 

Vi ser i Bibeln att Antikrist kommer att tvinga alla att ta emot ett märke på högra handen 
eller på pannan. Ingen kommer att kunna köpa eller sälja utan detta nummer 
(Uppenbarelseboken 13:17). Detta kanske låter omöjligt, men redan på sjuttio-talet 
började vi vänja oss med ett penninglöst samhälle. En del banker erbjöd transaktioner 
genom att använda ett litet plastkort med kodnummer. Det gjorde det möjligt att gå till 
affären med ett kort istället för kontanter. Expediten skötte överföringen, och med en enkel 
signatur kunde vi köpa nästan vad som helst utan att använda kontanter. 

Snart kommer det en dag då kontanter inte är värda någonting vad det gäller köpa eller 
sälja. Antikrist kommer att basera sitt handels-program på ett system som flyttar kapital 
med kodade nummer. Alla affärsuppgörelser kommer att utfördas elektroniskt genom dator. 
De som är kvar på jorden efter uppryckningen av kyrkan kommer att få ett nummer eller 
ett märke. Ingen kommer att kunna köpa eller sälja om de inte har det märket. 

Amerika har redan kommit långt på vägen till ett penningslöst samhälle. Under de sista 
trettio åren har teknologiska framgångar nästan helt gjort slut på behovet att skriva checker 
eller betala med kontanter. Många stora företag ger inte längre ut lönechecker, utan 
överför istället automatiskt pengarna till ditt bank-konto, så du inte behöver hantera 
kontanter. On-line transaktioner gör att vi kan betala räkningar utan att skriva en check, 
hantera pengar, eller slicka ett frimärke. 

 Även om det fortfarande ligger i framtiden, kan förmågan att flytta pengar elektroniskt, föra 
med sig möjligheten att kontrollera stöld. Om ingen kunde köpa eller sälja utan att ha tillgång 
till ett dator system, kunde inte tjuvar sälja stöldgods utan att visa ett indentifieringsnummer. Att 
stjäla pengar skulle vara lönlöst, för kontanter skulle vara värdelösa. Tänk på all brottslighet det 
skulle avskaffa. Inga mer affärsrån. Inga mer rån på bensinstationer. Inga mer inbrott.  Det vore 
en perfekt lösning för dagens brotts-problem. 

Vi har inte kommit dit än, men vi är på god väg. De flesta människor handlar med 
antingen kredit eller kontant kort. Det är lätt och bekvämt. Men det är ett problem med 
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kredit/kontantkort-systemet. Hur kan affärsbiträdet veta om personen som använder 
kortet är den rätta ägaren till det? 

TECKEN: PERSONLIG INDENTIFIERING 

De flesta brottslingar som arresteras i Kalifornien har mellan fem och tio stulna kreditkort. 
När en tjuv stjäl en plånbok, är han vanligtvis mer intresserad av kredit korten än 
pengarna. Med ett kredit kort kan han stjäla ett helt konto eller genast belasta det med 
inköp för återförsäljning, innan kortet är anmält som stulet. 

Forskarna arbetar nu på ett idiotsäkert indentifiering-system för att avskaffa problemet med 
förlorade eller stulna kreditkort. Ett av förslagen är att använda en laser tatuering. En laserstråle 
har utformats som smärtfritt kan märka boskap på en trettiotvå-tusendels sekund. 

Laserstrålar används också för mikrodatorer. Genom att använda den teknologin, kan 
Bibeln nu tryckas på ett knappnålshuvud. Det skulle vara lätt att skriva en komplett 
personlig historia i miniatyr, så liten att den var osynlig, och sedan placera den på ett 
lämpligt ställe på kroppen (t.ex handen) med en laserstråle. Jag vet inte om en 
lasertatuering kommer att bli den slutgiltiga lösningen på kreditkortets indentifierings 
problem, men det verkar kunna bli en rimlig lösning. Tatueringen skulle vara totalt smärtfri 
och ge ett bombsäkert indentifieringssätt som ingen kunde duplicera eller stjäla. 

Ett förslag till det här problemet kom från en firma i Florida, som heter, Applied Digital 
Solutions. De utformade ett chip litet som ett risgryn som kan föras in under huden och 
avlästas som streckkoderna på handelsvaror. Vid en global säkerhetskonferens blev denna 
teknologi presenterad som bättre än kredit korten och aktivkorten, vilka är utsatta för stöld 
och indentitets bedrägeri. Detta chip förklarades vara en “försäkring mot förfalskning”, 
vilkens unika, under-skinnet format skulle kunna användas på olika indentifierings sätt, i 
säkerhets- och finans världen. 

I oktober 2004, gav “The Food and Drug Adminstration” sitt samtycke till det sista 
erbjudandet från Applied Digital Solutions, vilket var, VeriChip TM. Enligt företaget var 
planen att marknadsföra deras chip, vilket skulle innehålla personlig data, till sjukhus, 
doktorer och patienter, för att göra det lättare att övervaka och ta hand om patienter. 

När tidningen “Washington Post” annonserade tillkännagivandet från FDA, att de 
samtyckte till detta, hade redan över en miljon VeriChip TM blivit implanterade i djur. 
Teknologin gör det möjligt för hästägare att elektroniskt “märka” sina hästar; biochips 
innehållande indentiteter, och adresser av husdjur sätts regelbundet in på hundar och 
katter.  

Mer oroväckande är verkigheten om att när denna artikel utgavs, hade 7,000 chips blivit 
sålda för männsklig användning – och 1,000 hade redan blivit implanterade. 

Bibeln säger att den man som ska resa sig upp från ett förbund av Europeiska nationer för 
att styra världen, kommer att befalla alla att ta emot ett märke antingen på sin högra hand 
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eller på sin panna, och att ingen kommer att kunna köpa eller sälja utan detta märke. Det 
ser ut som vi närmar oss den dagen. Mataffärer använder redan scanners för att läsa EAN 
koden på varorna. Det skulle vara enkelt att hålla handen med tatuerings-märket under 
scannern så att den totala summan kunde bli direkt avdragen från personens bankkonto. 
Kapaciteten för sådana förfaringssätt har redan utvecklats och möjligheterna för 
användning är oändliga. 

Vad Bibeln förutsade nästan två tusen år sedan, var en vetenskaplig fantasi då, men idag 
med utvecklingen av data teknologi, har det blivit en praktisk verklighet. 

Det är bara ett av tecknen. Vilka andra tecken bör vi vara uppmärksamma på innan 
Antikrist gör sitt inträde? 

TECKEN: VÄRLDS KRIS 

En dag när de satt på Oljeberget, frågade lärjungarna Jesus om tidens ände. “Säg oss när 
detta skall ske? Och vad är tecken som visar när allt detta till sist kommer att ske?” 
(Markus 13:4). Jesus svarade: “Se till att ingen bedrar er. Många skall komma i mitt namn 
och säga: Jag är Messias’, och de skall bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten 
om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men slutet har ännu inte kommit. 
Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, 
och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på födslovåndorna.” 

I Lukas beskrivning, skriver han att Jesus sade: “Det skall bli stora jordbävningar och svält 
och pest på den ena platsen efter den andra. Fasanfulla ting och stora tecken skall visa sig 
från himlen” (Lukas 21:11). Stora jordbävningar. Svält. Pest. Fansanfulla ting. Det låter som 
en beskrivning av vår värld idag. Stora förödande jordbävningar sker regelbundet runt 
jordklotet. Tsunamin i Indonesien år 2004, var resultatet av en jordbävning i Indiska 
Oceanen. Orkaner ökar både i frekvens och styrka – tänk på förödelsen orkanen Katrina 
utlöste. 

Pest – dödliga, epidemiska sjukdomar – är ett globalt problem. Läkare sänder ut 
skrämmande varningar om Fågel Influensan, vilken har förmåga att starta en dödlig 
vidspridd epidemi. Motståndskraftiga baciller står emot alla antibiotikum som prövas mot 
dem. AIDS sprids över hela världen. Faktum är att hela Afrikas kontinent är i samhälls-
kaos på grund av AIDS epidemin. Sjukdomen har resulterat i hundra-tusentals föräldralösa 
barn och skapat ett problem som vi inte ens vet hur vi ska börja ta itu med. Trots att AIDS 
är den största orsaken till att vuxna mellan 25 och 44 år dör, så dör fler människor av 
hunger än av AIDS, tuberkulos och malaria sammanlagt. Åttahundrafemtio miljoner 
människor över hela världen är kroniskt hungriga, och var femte sekund, dör ett barn 
någonstans av hunger. 

Världen vill hitta en lösning på dessa problem. Det intressanta är att när dessa problem 
ökar och vi som studerar biblisk profetia börjar prata om världens slut, blir vi nu tagna på 
allvar. Vi är inte längre klassificierade som religiösa fanatiker. Allvarligt sinnade människor 
som tittar på vår världskris, börjar inse att någonting måste göras. Den vanliga lösningen 
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världen ger är enkel och direkt: ledarna säger att vi inte längre kan fortsätta som skilda 
nationer med delade mål och ideal. Vi måste överlämna oss till en global 
världsorganisation, en ny världsordning. Tillsammans med det, anser de att vi också 
behöver en ny världsreligion. För inte så länge sedan såg jag en bildekal som sade: “Gud 
är för stor för en religion.” Många människor arbetar hängivet för dessa universiella mål, 
vilket är exakt vad Bibeln säger ska komma att ske. Vi rör oss emot en ny världsordning, i 
vilken en enskild man kommer att dominera hela männskligheten.  

TECKEN: JORDEN VACKLAR SOM EN DRUCKEN MAN 

Global uppvärmning är ett omdiskuterat ämne idag. Inte en dag går utan att vi hör någon 
prata om utsläpp av fossilbränsle och växthuseffekten. Man tror att användning av 
fossilbränsle, tillsammans med skogsskövling, värmer upp jorden till en farlig nivå. Fossil 
bränsle utger en koncentration av gaser som binder värme. Kalhuggning tar bort träd som 
annars skulle fånga koldioxid och andra partiklar som utlöses genom luftförorening. 
Kombinationen av dessa två faktorer har resulterat i förändring i jordens temperatur. En del 
vetenskapsmän är fortfarande inte säkra på det, men en stor procent har kommit till den 
slutsatsen att jorden verkligen blir varmare – och på ett farligt vis.  

Tänk på dessa fakta: 

* Enligt data information från NOAA och NASA, Amerikas välkända atmosfär och rymd 
experter, har jordens medeltemperatur höjts med 1.2 till 1.4 grader Farenheit det sista 
århundrandet. 

* Historiskt sett har alla de varmaste dokumenterade temperaturerna skett inom de senaste 
femton åren. 

* Med nuvarande hastighet är det beräknat att jordens temperatur kommer att stiga med 
2.5 till 10.4 grader Farenheit vid slutet av detta århundrande. 

Förutom oron angående global uppvärmning är också ozonskiktets tillstånd ett stort 
bekymmer. Jorden är omringad av ett skikt av ozon gas i stratofären. Detta gasskikt har 
en väldig viktig roll i människans överlevnad, genom att fungera som ett filter. Det 
skyddar oss från solens dödliga ultravioletta strålar. I Jobs bok, nämner Gud en “linda” 
runt jorden (Job 38:9). Det kan ha varit en hänvisning till ozonskiktet som omringar 
vår planet. Om ozonskiktet skulle läggas på jordytan, skulle det bara bli ett 90 
centimeter tjockt skyddslager. 

Vetenskapsmännen har länge sagt att det finns en risk att vi förstör detta skydd. Den första 
antydan kom 1974, när vetenskapsmännen kom till den slutsatsen att aerosolprodukter 
utgav fluorkarbon gaser i luften, vilket gjorde att ozonen blandades med kvävgas och 
bildade kväveoxid. Supersoniska jetplan som flyger 2,400 km i timmen på över 17,000 
meters höjd utgör också en fara för ozonskiktet. Gaserna från utsläppet av dessa jetplan 
blandas med syre och påverkar ozonskiktet, och förminskar skyddet mot de ultravioletta 
strålarna. 
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 Man kan känna resultatet av denna förminskning av ozonskiktet, varje gång man vistas i 
solen för länge. För flera år sedan, när jag döpte hundratals människor i havet, vistades jag 
åtskilliga timmar i solen och resultatet blev att jag fick allvarliga brännskador på huvudet. 
Min doktor förklarade att de var ultravioletta brännskador – brännskador som vanligtvis 
kommer från förminskningen av ozonskiktet. 

Förutom aerosolprodukter och supersoniska jetplan, är också utsläpp av stora gasmoln 
under kärnvapenprov, skadliga för det nuvarade ozonskiktet. Om det skulle bli ett 
atomkrig där flera kärnvapen exploderade i atmosfären, skulle den omedelbara skadan 
inte nödvändigtvis vara den värsta förstörelsen. Det kan istället vara förstörelsen av 
ozonskiktet. Utan detta skydd, skulle de ultravioletta strålarna börja steka människor 
levande. 

I Uppenbarelseboken 16, läser vi att när ängeln tömmer den fjärde skålen över solen, får 
den makt att bränna människorna med eld (Uppenbarelseboken 16:8-9). Det kan mycket 
väl vara en beskrivning av resultatet av ultraviolett strålning, på grund av ozonskiktets 
försvinnande. Denna katastrof var förutspådd för två tusen år sedan, innan någon ens 
visste om att det fanns ett skyddande ozonskikt i vår atmosfär.  

Vi förstör inte bara ozonskiktet och höjer jordens temperatur, men människan förstör 
också miljön genom att tanklöst använda kemiska produkter för kontroll av insekter.  Vi 
har kommit fram till att det enda sättet vi kan producera tillräckligt med skördar så vi inte 
svälter ihjäl, är genom att använda enorma mängder av bekämpningsmedel. Men vi vet 
inte vilka konsekvenser och biverkningar dessa kemikalier har på vår hälsa, våra liv, eller 
vår framtid. För många år sedan var det främsta bekämpningsmedlet DDT. Med tiden 
upptäckte vi att DDT inte löstes upp i jorden utan förblev i samma kemikaliska form, och 
till slut fanns det både i vattendrag och i hav, där det förstörde sjögräs, mikroskopiska 
växter, djurliv, och fiskar.  DDT blev sedan förbjudet i många länder, men används 
fortfarande i vissa delar av världen. 

Att vi kan förstöra en stor del av havslivet stämmer också överens med en annan farsot 
som nämns i Uppenbarelseboken. Johannes såg ett stort brinnande berg kastas i havet, och 
en tredjedel av allt liv i havet dog (Uppenbarelseboken 8:8). 

Och så har vi överbefolkningen. Experterna förutspår att om inget görs för att hämma 
folkökningen, kommer jorden att vara fylld till trängsel med människor år 2200. Jordens 
befolkning har redan stigit till över 6.6 miljarder människor, och den fortsätter att öka med en 
hastighet av två procent varje år. Vi kan inte ens idag livnära alla människor på jordklotet. 
Majoriteten av människor på jorden idag går och lägger sig hungriga och undernärda. 
Tillsammans med folkökningen, ökar också behovet av matresurser, samtidigt som tillgången 
av mat minskar. Så vi ser också matprisena stiga. 

Jesus sade att hungersnöd skulle bli ett av tecknen på den här tidsålderns slut (Matteus 
24:7). Uppenbarelseboken talar om att det ska komma en tid då en liter vete kommer att 
säljas för en dagslön (Uppenbarelseboken 6:6). Så om du planerar att vara här när det sker 
och vill säkra dina kort, investera inte i silver och guld. Investera istället i vete. Till vilken 
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nytta är guld om du inte kan köpa någonting för pengar? I Jakobs brev läser vi: “Lyssna, ni 
som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom skall 
förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall 
vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna” (Jakob 
5:1-3). 

Människan har också skapat en ny generation av otroligt förödande vapen. Det är kännt 
att USA innehar kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen. När Jesus pratade om 
tidens ände, sade Han: “Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli 
frälst” (Matteus 24:22). Idèn att människan skulle kunna utrota sig själv, har under 
århundraden ansetts vara löjlig. Men nu har vi tillräckligt med explosiv kraft för att 
kunna utrota varje man, kvinna och barn som lever på jorden. Våra militärledare varnar 
oss att ett kärnvapens krig skulle betyda slutet på världen. 

Det är lätt att se att våra energitillgångar hastigt förbrukas. Vi brukade pumpa olja ur 
marken som om det aldrig skulle ta slut. Vi trodde att vi hade tillräckligt med energiförråd 
för en oöverskådlig framtid. Nu ber de oss att dra ner på vår normala energianvändning 
tills vetenskapsmännen kan komma fram med andra alternernativ. Våra tillgångar av 
fossilbränsle är begränsade, och vetenskapsmännen förespår ett slut på användning av den 
sortens energi. 

Som det var nämnt i förra delen, ökar jordbävningar runt om i världen både i antal och 
styrka. Detta är också ett markant tecken som Jesus sade skulle vara tecken på hans 
återkomst (Matteus 24:7). Även fysikerna profeterar om domens dag. Genom studier av 
jordens struktur, har de sett att joner påverkade av jordens dragningskraft är uppradade 
annorlunda i förhållande till vad som nu är ett korrekt norrläge. En del vetenskapsmän 
tror att det är resultatet av en förändring i jordaxeln. Enligt en del vetenskapsmän, sker 
dessa förskjutningar med fem tusen års mellanrum. Det har spekulerats att den sista 
förskjutningen sammanföll med floden på Noas tid. Det kan då betyda att vi för länge 
sedan skulle ha haft en annan stor förändring. En del vetenskapsmän tror att under en 
polarförskjutning, kommer öar att försvinna, berg att smälta till dalar, och havsbottnar att 
bli landmassa. Hela delstaten Utah var en gång i tiden ett enormt hav. Man kan hitta 
fossiler av havssnäckor drygt två tusen meter över havet på södra kanten av Grand 
Canyon, vilket visar en enorm förändring i haven och bergs-strukturer från förr. Sådana 
förändringar har antagligen skett under den sista förändringen i jordaxeln. Det är 
omöjligt att beräkna den geologiska skadan som resulterar från en sådan omvälvning av 
naturen. 

När man läser avsnitt som beskriver en händelse där “alla berg och öar förflyttades 
från sin plats” (Uppenbarelseboken 6:14), och “Jorden raglar som en drucken. Den 
svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädens topp” (Jesaja 24:20), då kan man 
undra om Gud möjligen förutspår en förändring i jordaxeln. 
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TECKEN: SKAPELSE OCH FÖRINTELSE 

Det ansågs vara vetenskapligt naivt att prata om en bestämd tid av skapelsen, men fysikerna 
inser nu att det måste ha varit en sådan dag. Sir James Jeans säger i sin bok “The Universe 
Around Us” att universum är som en stor uppvriden klocka som sakta kommer till ett stopp. 
Det främsta exemplet på bevis som pekar på en bestämd startpunkt för vårt universum är vår 
egen sol. För att kunna utstråla den enorma mängden energi som gör att vi kan överleva på 
jorden, måste solen göra av med över två miljoner ton av sin egen massa varje sekund. Det 
skapar ett stort problem om, som evolutions-teorin säger, universum har existerat under 
miljarder år. Under en sådan oändligt lång tid skulle inte bara vår sol utan även varje stjärna 
i hela universum redan förbrukat sitt bränsle för miljarder år sedan. En stjärna tillräckligt stor 
att bokstavligen brinna för evigt måste vara lika stort som hela universum. Därför är det nu 
vanligt accepterat att se tillbaka till en bestämd dag för skapelsen. Nu tittar 
vetenskapsmännen emellertid fram i tiden, till en mycket mer störande tid som kallas 
“förintelsens dag.” 

TECKEN: SOCIAL KAOS 

Samhällsvetare är inte så bekymmrade över den fysiska aspekten av planeten, som med 
människornas beteende på den. Även om vi lyckas undvika en dödlig, fysisk katastrof, är 
många experter så oroliga över den ökande fientligheten i samhället att de ifrågasätter 
människans överlevnad. 

Människors beteende i samhället är så fördärvat att polis och de som upprätthåller lagen 
inte klarar av att hantera mängden brott som det väntas av dem. Har du ringt polisen på 
sistånde? Om du är utsatt för ett brott, kommer polisen och tar en rapport, men de har 
inte mycket uppmuntran att ge dig om att få tillbaka dina tillhörigheter. Om ett barn har 
rymt, då skriver de ut en rapport om en försvunnen person. Men det är inte något löfte 
om att denna kris kommer att sluta lyckligt. Brottsligheten är så stor att många experter 
har gett upp hoppet om att någonsin återställa den allmänna ordningen. 

Paulus skrev till Timoteus, “Det skall du veta att i de sista dagarna skall det bli svåra tider. 
Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, 
hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, 
skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och 
högmodiga, de skall älska njutning istället för Gud” (2 Timoteus 3:1-4). Sorligt nog är detta 
en beskrivning av människan idag.  

Det är ironiskt att med alla vetenskapsmän, professorer, militarister, och sociologer som 
ropar, “Världens ände!” så har kyrkan varit tyst. Kanske är det därför att kyrkan är så 
upptagen med sin krympande medlemslista och ökande ekonomiska svårigheter, att den 
inte har lagt märke till tidens tecken. 
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ETT AVGÖRANDE SLUT 

När kristna pratar om världen och dess slut, syftar vi på något helt annat än vad 
vetenskapsmännen menar. Den sekulariserade experten pratar om den fysiska världens 
ände. Men när kristna pratar om världens ände, pratar vi om ödeläggelsen av ett fastställt 
system som har förkastat Gud. Världsordningen runt omkring oss som styrs av Satan i 
uppror mot Gud kommer till ett avgörande slut. Vi, kyrkan, väntar på en ny form av 
regering: en monarki som kommer att ta emot hela världen och förbli i evighet. Vi väntar 
på att Guds kungarike skall komma med rättfärdighet som täcker världen som vattnet 
täcker havet.  

Människan har prövat nästan alla slags regeringar som kan tänkas. Stads-statlig, monarki, 
demokrati, diktatur, och olika slags sociala regeringar har alla prövats med varierande 
grader av framgång och misslyckanden. Människan har prövat många olika sätt att styra 
sig själv, men varje form av regering har till slut urartats. Det spelar ingen roll hur perfekt 
systemet än verkar teoretiskt, människan kan inte styra sig själv utan att girighet och 
bedrägeri träder in. De flesta former av regeringar har bara räckt i ungefär två hundra år 
innan de totalt har lösts upp. 

Det verkar inte finnas någon väg ur de ekonomiska, sociala, och utbredda problemen vi står 
inför idag. När man tittar på nationerna, finns det inget dominerande välde idag. Världen är 
splitrad och nationerna är förvirrade. Inte ens experterna vet vad som kan göras åt den 
ekonomiska situationen, energikrisen, eller den ökande bristen på mat. Precis som Bibeln 
säger ska komma att ske under den yttersta tiden (Lukas 21:25). 

Mitt i allt detta kaos, söker människan efter en ledare. Och denna ledare ska komma. Han 
ska träda fram i sitt eget namn, och förkunna stora ting, och människor kommer att bli 
dragna till honom. Han kommer att ha ett enormt effektivt och universiellt ekonomiskt 
datastyrt handelsprogram, och kommer att tyckas lova världen den fred den så desperat 
längtar efter.    

Är det bara ett sammanträffande? Eller visste Gud vad han talade om när han pratade om 
detta för två tusen år sedan? Jesus sade: “Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft 
upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning” (Lukas 21:28). Kyrkan borde lyfta upp 
sina huvuden i förväntan. Och vi borde göra oss hörda. Istället för att stå tysta, borde vi 
proklamera, “Världens ände!”  

INTE SORG, MEN GLÄDJE 

Det här är inte ett rop av förtvivlan eller dödsdom, för slutet på det här världssystemet 
betyder ett slut på girighet och hat, krig och svält, sjukdomar och död. Det kommersiella 
utnyttjandet av andra som skapar outsäglig personlig misär, kommer att försvinna för alltid. 

Profeten Jesaja ropade: “Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har 
pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin 
och mjölk” (Jesaja 55:2). Slutet på detta världssystem markerar också slutet på en värld styrd av 
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människan som är i uppror mot Gud, och början av en ny värld som präglas av frid. (Jesaja 
66:12). Det markerar början av en värld där det inte finns smärta eller sorg, för “Han skall torka 
alla tårar från deras ögon” (Uppenbarelseboken 21:4). Jesaja säger att “de blindas ögon skall 
öppnas och de dövas öron upplåtas...den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga 
skall jubla” (Jesaja 35:5-6).  Han säger också i Jesaja 2:4, att de då skall “smida sina svärd till 
plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.”  Med andra ord, militärbudgeten kommer att ges 
till jordbruks utveckling. Förra året, gjorde världens nationer av med en biljon svenska kronor i 
militärutgifter. Om den summan hade använts för jordbruks utveckling, skulle inte en enda 
person behövt svälta ihjäl.  

Profeten Mika säger: “Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte längre träna 
sig för krig. Var och en skall sitta under sitt vinträd och under sitt fikonträd utan fruktan” 
(Mika 4:3-4). Det tycker jag inte låter som undergång och svårmod, utan en underbar 
idealisk värld i vilken jag skulle vilja leva. Jag längtar efter den nya världen och ber 
dagligen: “Må ditt kungarike komma, din vilja ske på jorden som den gör i himlen.” Det är 
svårt att vänta. “Amen, kom, Herre Jesus!” (Upp 22:20).  

VAD SOM KOMMER ATT SKE 

Vår värld är i en dödsdykning. Vi har nått toppen och vi sjunker nu snabbt mot botten i ett 
ohindrat fall. Moralisk förruttnelse har fördärvat vårt samhälle till den graden att de snart smular 
sönder och rasar ihop. Det enda hoppet att undkomma, är för Jesus att rädda de som följer 
honom ur detta hemska, dödliga fall. 

I den dramatiska utvecklingen av de yttersta dagarna, är det dags att titta på Andra Akten: 
Uppryckningen. 
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Bibelverser för första akten: Scenen sätts upp 

ONORMALT SEXUELLT BETEENDE 

• Romarbrevet 1:17-32 
• 2 Petrusbrevet 2:10, 14:3:3 
• Judas brev 18 

HÄDELSE 

• 2 Timoteusbrevet 3:2 
• 2 Petrusbrevet 2:3, 3:3 
• Judas brev 18 

KRISTEN TROSAVRESA  

• 2 Tessalonikabrevet 2:3 
• 1 Timoteusbrevet 4:1, 3:4 
• 2 Timoteusbrevet 3:5, 4:3-4 
• 2 Petrusbrevet 3:3-4 

 FÖRDÄRVAT SAMVETE  

• 1 Timoteusbrevet 4:2 

DEMONISK AKTIVITET 

• Första Moseboken 6:1-4 
• 1 Timoteusbrevet 4:1-3 

FALSK FRED 

• 1 Tessalonikerbrevet 5:1-3 

FALSKA PROFETER OCH ANTIKRISTS 

• Matteusevengeliet 24:5, 11 
• 2 Petrusbrevet 2:1-2 

FÖRÖKAD HASTIGHET OCH KUNSKAP 

• Daniel 12:4 
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LAGLÖSHET 

• Psaltaren 78:8 
• Ordspråksboken 30:14-19 
• 2 Timoteusbrevet 3:2-3 

NÖJESDYRKARE 

• 2 Timoteusbrevet 3:2, 4 

MATERIALISM 

• 2 Timoteusbrevet 3:1-2 

POLITIK OCH RELIGIONER I ISRAEL 

• Matteusevangeliet 24: 32-34 

FÖRKASTANDE AV GUD OCH GUDS ORD 

• Psaltaren 2:1-3 
• 2 Timoteusbrevet 4:3-4, 2 
• 2 Petrusbrevet 3:3-4, 16 

VÅLD 

• Första Moseboken 6:11, 13 
• Uppenbarelseboken 9:21 

KRIG OCH KRIGSLARM 

• Joel 3:9-10 
• Matteusevangeliet 24: 6-7 
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ANDRA AKTEN 

HÄNRYCKNINGEN 

 

MYSTIKEN TÄTNAR 

I Andra Akten, fick vi vår första skymt av världsscenen i de yttersta dagarna.Vi träffade 
huvudpersonerna i vårt drama: nationen Israel, Antikrist, och Jesus Kristus. Den första 
akten beskrev en värld av förödelse; en värld som hungrar efter förändring. Med de första 
scenerna bakom oss och med ökad spänning, dras ridån upp och avslöjar Andra Akten– 
skildringen av en övernaturlig händelse; en underbar händelse för Jesu Kristi kyrka. 

Bibeln talar om för oss att vår Konung en dag ska komma tillbaka med sin kyrka – men 
innan Han kommer med sin kyrka, kommer Han för att hämta sin kyrka. Det är viktigt att 
vi skiljer på dessa två händelser – att vi skiljer mellan när Han kommer för att hämta sin 
kyrka i uppryckningen, och när Han kommer med sin kyrka, vid sin andra återkomst. 

När Paulus kom till Tessalonika, rörde judarna upp så mycket problem i staden att han 
inte kunde stanna där länge, och var tvungen att fortsätta. Många människor hade tagit 
emot Jesus Kristus genom Paulus predikan och han delade med sig till dem om Guds 
underbara kungarike, som Jesus skulle sätta upp på jorden. 

Några av de troende i kyrkan hade dött. Och de troende i Tessalonika – eftersom de inte 
riktigt förstod undervisningen om Guds rike – sörjde över att deras vänner hade dött före 
Herrens återkomst för att sätta upp sitt kungarike. Därför skrev Paulus detta brev för att 
uppmuntra kyrkan i Tessalonika och för att rätta till deras felaktiga begrepp om viktiga 
huvudfrågor. 

Ett av de viktigaste begreppen Paulus var tvungen att rätta till var deras syn på Jesu 
andra återkomst. Tessalonikerna trodde felaktigt att eftersom deras vänner hade dött 
innan Herrens återkomst, skulle det vara för sent för dem att komma in i Guds rike. 
De trodde i själva verket att, “Stackars Joe, som dog innan Herrens återkomst, inte 
får han vara med.” 

Men Paulus rättade till det konceptet när han skrev, 

BRÖDER, VI VILL ATT NI SKALL VETA HUR DET FÖRHÅLLER SIG MED DEM SOM HAR INSOMNAT, SÅ ATT 

NI INTE SÖRJER SOM DE ANDRA, DE SOM INTE HAR NÅGOT HOPP. EFTERSOM VI TROR ATT JESUS HAR 

DÖTT OCH UPPSTÅTT, SÅ TROR VI OCKSÅ ATT GUD SKALL FÖRA FRAM DEM SOM INSOMNAT I JESUS 

TILLSAMMANS MED HONOM. VI SÄGER ER DETTA ENLIGT ETT ORD FRÅN HERREN: VI SOM LEVER OCH 
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ÄR KVAR TILL HERRENS ANKOMST SKALL ALLS INTE KOMMA FÖRE DE INSOMNADE 

(1TESSALONIKERBREVET 4:13-15). 

SCEN 1:  UPPRYCKTANDET 

I 1 Korintierbrevet 15:51-52 säger Paulus: “Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla 
insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens 
ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty 
detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 

Vi, kyrkan, kommer att förvandlas. Paulus skrev till filippierna: “Men vi har vårt 
medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han 
skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp Han har i sin 
härlighet. Ty Han har makt att lägga allt under sig” (Filipperbrevet 3:20-21).  När han 
förklarar denna metamorfos, skriver Paulus till korintierna: “För detta förgängliga 
måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet” (1 Korintierbrevet 
15:53). Vid hans andra återkomst kommer vi tillbaka med Jesus Kristus. Juda 14 säger: 
“Se Herren kommer med sina mångtusen heliga.” Vidare i 1 Tessalonikerbrevet skriver 
Paulus, 

TY NÄR EN BEFALLNING LJUDER, EN ÄRKEÄNGELS RÖST OCH EN GUDS BASUN, DÅ SKALL HERREN 

SJÄLV STIGA NER FRÅN HIMLEN. OCH FÖRST SKALL DE SOM DÖTT I KRISTUS JESUS UPPSTÅ. DÄREFTER 

SKALL VI SOM LEVER OCH ÄR KVAR RYCKAS UPP BLAND MOLN TILLSAMMANS MED DEM FÖR ATT MÖTA 

HERREN I RYMDEN (1 TESSALONIKERBREVET 4:16-17). 

Termen “uppryckning” hänvisar till det ögonblick då Herren tar sin kyrka ur denna värld. 
Bibeln säger att det kommer att ske plötsligt och utan förvarning. Det är viktigt att vi lägger 
märke till att uppryckningen av kyrkan och Jesu Krist andra återkomst är helt olika 
händelser. Vid uppryckningen kommer Jesus för att hämta sina helgon. 

En del gör gällande att ordet “uppryckning” (rapture) inte finns i Bibeln, och därför tror de 
inte på uppryckningen av kyrkan. Men det beror helt och hållet på vår tolkning av språket. 

Ordet “uppryckt” är på grekiska harpazo och betyder “att bli uppryckt med kraft.” I den 
latinska Vulgate översättningen, är ordet, rapare eller raptus, och från ordet rapare får vi 
vårt ord “uppryckning”. Det är samma grekiska ord, harpazo viket betyder “uppryckt” eller 
“borttaget” på svenska. Lägg märke till att det är samma ord, bara olika språk 
översättningar. Så när du läser “uppryckning” på svenska, läser du “rapture” på latin. 

ORDNINGSFÖLJDEN 

Det vi lär oss från Bibeln vad det gäller uppryckningen av kyrkan är att de troende som 
redan har dött återvänder tillsammans med Jesus när Han kommer för att hämta resten 
av oss. De som är kvar här på jorden kommer inte att föregå de som har dött. Herren 
stiger ner med ett rop, ärkeängelns röst och en Guds basun. Herren kommer inte tillbaka 
till jorden denna gång (hans första återkomst), men vi som lever och är kvar skall “ryckas 
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upp” för att möta Herren i rymden, tillsammans med de troende som redan har dött före 
oss. 

Många Bibelställen undervisar oss om uppryckningen. I Johannes 14:1-3, sade Jesus till 
sina lärjungar: 

LÅT INTE ERA HJÄRTAN OROAS. TRO PÅ GUD OCH TRO PÅ MIG. I MIN FADERS HUS FINNS MÅNGA 

RUM. OM DET INTE VORE SÅ, SKULLE JAG DÅ HA SAGT ER ATT JAG GÅR BORT FÖR ATT BEREDA PLATS ÅT 

ER? OCH OM JAG ÄN GÅR OCH BEREDER PLATS ÅT ER, SKALL JAG KOMMA TILLBAKA OCH TA ER TILL MIG, 
FÖR ATT NI SKALL VARA DÄR JAG ÄR. 

Jesus lovade att Han skulle komma och ta oss till sig själv, så att vi skulle vara där Han är. 
Detsamma säger Paulus i 1 Korintierbrevet 15:51-55,  

SE, JAG SÄGER ER EN HEMLIGHET: VI SKALL INTE ALLA INSOMNA, MEN VI SKALL ALLA FÖRVANDLAS, I 
ETT NU, PÅ ETT ÖGONBLICK, VID DEN SISTA BASUNENS LJUD. TY BASUNEN SKALL LJUDA OCH DE 

DÖDA SKALL UPPSTÅ ODÖDLIGA, OCH VI SKALL FÖRVANDLAS. TY DETTA FÖRGÄNGLIGA MÅSTE KLÄS I 

FÖRGÄNGLIGHET, OCH DETTA DÖDLIGA KLÄS I ODÖDLIGHET. MEN NÄR DETTA FÖRGÄNGLIGA HAR 

KLÄTTS I OFÖRGÄNGLIGHET OCH DETTA DÖDLIGA KLÄTTS I ODÖDLIGHET, DÅ SKALL DET ORD 

FULLBORDAS SOM STÅR SKRIVET: DÖDEN ÄR UPPSLUKAD OCH SEGERN VUNNEN.  DU DÖD, VAR ÄR 

DIN SEGER? DU DÖD, VAR ÄR DIN UDD? 

Vad säger det oss om uppryckningen? Det säger att det kommer att ske vid den sista 
basunens ljud, och att det kommer att ske snabbt, i ett ögonblick. 

GUDS BASUN I KONTRAST TILL DEN SJUNDE BASUNEN 

Denna “basun” skall inte förväxlas med den sjunde basunen i Uppenbarelseboken. Den 
sjunde basunen nämnd i Uppenbarelseboken 11:15, kommer efter den svåra 
vedermödan. Men basunen nämnd i 1Tessalonikerbrevet 4:16, kommer att ljuda när 
kyrkan blir uppryckt. 

Den sjunde basunen i Uppenbarelseboken sägs vara en bedrövelse. Efter den fjärde 
basunen, sade ängeln: “Ve, ve, ve” till jordens invånare, därför att det är tre basuner kvar 
som skall ljuda. När den femte basunen ljuder, förkunnas det att ett verop är över, och två 
till skall komma. Efter den sjätte basunen, förkunnas det: “Det andra veropet är över, se, 
det tredje kommer snart” (Uppenbarelseboken 11:14). 

Den sjätte basunen är en basun som för med sig verop istället för en basun med halleluja 
eller lovpris till Gud. 

METAMORFOS 

Vad vi lär oss från detta Bibelstycke är att när uppryckningen sker, kommer vi att gå 
igenom en förvandling. Våra kroppar kommer att förvandlas på ett ögonblick. Det är då vi 
får våra nya odödliga kroppar.  
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Våra föräldrar och deras gener gav oss våra jordiska kroppar. Ibland kan man genast se att 
en person är släkt med sina föräldrar. Även när likheten inte är synbar, kan kroppens 
ärftlighets-struktur direkt följas till våra förfäder. Genom århundranden har en nedbrytning 
skett. Våra kroppar har förändrats, och de är nu dödliga. Denna dödliga kropp är inte vad 
den brukade vara. Men vid uppryckningen kommer vi att kläs i odödlighet. Denna 
jordiska kropp som nu är dödlig kommer att kläs i odödlighet. 

NÄR? 

När Jesus pratade om uppryckningen, sade Han: “Men om den dagen eller stunden vet 
ingen...”  Det skulle vara ett obibliskt antagande om vi skulle förkunna ett speciellt datum 
eller en speciell timme. Om vi säger att vi vet när det kommer att ske, skryter vi med att veta 
mer än Kristus gjorde när han var på jorden.  

 Även om vi inte vet den exakta stunden för uppryckningen, säger Paulus till oss i 1 
Tessalonikerbrevet 5:1-4 “Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni 
vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: “Fred 
och trygghet, drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna 
som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni bröder, lever inte i mörker, så att den 
dagen kan överraska er som en tjuv”. Med andra ord borde uppryckningen inte överraska 
oss. 

Nu kanske du frågar: “Vad är det för profetior och händelser som måste ske innan 
uppryckningen av kyrkan sker?  Det finns inga ouppfyllda tecken eller profetior. Alla 
nödvändiga profetior har redan blivit uppfyllda. Det betyder att uppryckningen kan ske 
när som helst. 

Eftersom vi med säkerhet vet att uppryckningen kommer att ske före Jesu första återkomst, 
och vi vet att profetior som handlar om den första återkomsten blir uppfyllda i världen 
idag, kan vi vara säkra på att uppryckningen är väldigt, väldigt nära. 

Du kanske frågar: “Kommer den dagen att överraska oss som en tjuv?” Vi har just läst i 1 
Tessalonikerbrevet 5:4 att vi inte lever i mörker, så att den dagen kan överraska oss! Gud 
har gett oss de varningar som skulle komma före Jesu Kristi första återkomst; men vad det 
gäller uppryckningen, lämnade Jesus det som någonting som kunde hända när som helst. 
Han vill att kyrkan skall leva i förväntan på hans nära återkomst, och här är fyra 
anledningar till varför Han vill att vi skall göra det: 

Först, Hans nalkande återkomst ger en brådskande natur åt uppdraget att sprida Evangeliet 
i världen. När vi kommer ihåg att Han kan komma tillbaka idag, och att fälten är vita inför 
skörden (Johannes 4:35), tar vi uppdraget på allvar att dela med oss av de goda nyheterna 
om Jesus Kristus till en värld som går förlorad. 

För det andra är det en motivation till renlevnad. Johannes skrev: “Mina älskade, vi är nu 
Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när Han 
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uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan Han är” (1 
Johannes 3:2). 

Johannes lägger sedan till: “Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, 
liksom Han är ren” (1 Johannes 3:3). Insikten att Jesus kan komma när som helst är en 
verklig motivation till ett rent liv. Tack vare att vi vet att Jesus kan komma även idag, är det 
vissa saker vi borde göra. Men låt mig först tala om för dig vad du inte skall göra. Sluta 
inte ditt jobb, sälj inte ditt hus, räkna inte ut hur mycket pengar du kan låna, som du inte 
behöver betala tillbaka. Jesus sade: “Gör affärer tills jag kommer tillbaka” (Lukas 19:13). 

För det tredje, gör Hans nära återkomst att vi tittar uppåt. Jesus sade: “Var därför 
vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer” (Matteus 24:42). Två verser senare 
sade Han: “Var därför också ni beredda! Ty Människosonen kommer i en stund när ni inte 
väntar det.” 

I Hebreerbrevet står det skrivet: “ Han skall en andra gång träda fram till dem som ivrigt 
väntar på honom” (Hebreerbrevet 9:28). Amos ropade: “Bered dig att möta din Gud” 
(Amos 4:12). 

Dessa verser uppmanar oss att vara beredda och att vänta på hans återkomst. De varnar 
oss att tiden nu är inne för att ge våra hjärtan till Jesus Kristus, som är både villig att förlåta 
våra synder och att sudda ut våra överträdelser. 

Den fjärde anledningen till att Gud vill att vi skall leva med förväntan på hans nära 
återkomst är att det hjälper oss behålla den rätta attityden till materiella saker. När Paulus 
skrev till korintierna angående Herrens återkomst, varnade han dem att tiden var nära, och 
som troende skulle deras kontakt med världen vara så ringa som möjligt. Med andra ord, vi 
vill inte vara så fästa vid världen att vi när Herren kommer för sin kyrka, säger: “Vänta ett tag 
Herre.” Det finns ingen tid för det då. Och denna värld kan inte jämföras med det Han har 
planerat för oss. 

SCEN 2:  LIKNELSER 

VAR VAKSAM 

Angående sin uppryckning av kyrkan, sade Jesus: “Var därför vaksamma.” Och Han gav 
flera liknelser som poängterade hur viktigt det är att vara redo. “Ty som det var i Noas 
dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna 
före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i 
arken,” (Matteus 24:37-38). Dessa människor blev överrumplade när floden kom. De 
levde som vanligt. De väntade sig inte att Guds dom skulle komma. Och Jesus säger att så 
kommer det också att vara när Han kommer tillbaka för sin kyrka. Medan världen forsätter 
att leva som vanligt, kommer uppryckningen att totalt överraska dem. 

Jesus sade: “Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det 
förstår ni att om husets ägare visste vilken tid på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig 
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vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en 
stund när ni inte väntar det kommer Människosonen” (Matteus 24:42-44). Sedan talade 
Han om den trogne tjänaren och den onde tjänaren. Han sade: “Om det finns en trogen 
och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över andra tjänarna för att ge dem mat i 
rätt tid, salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer” 
(Matteus 24:45-46). “Men”, sade Han: “Om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: “Min 
herre dröjer, och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är 
druckna, då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund 
han inte känner till och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland 
hycklare” (Matteus 24:48-51). 

I Matteus 25:2-6, pratade Jesus om de tio jungfrurna, fem var förståndiga och fem var 
oförståndiga. De väntade på att brudgummen skulle komma, men när ropet kom, sov de. 
“Se, brudgummen kommer.” Då vaknade alla jungfruarna och gjorde iordning sina lampor, 
men de oförståndigas lampor hade slocknat. De försökte få olja från de förståndiga 
jungfruarna, som sade till dem: “Nej, det räcker kanske inte både för oss och för er. Gå 
istället till dem som säljer och köp.” Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen, 
och vi läser att “de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren 
stängdes.”  Som vi ser i varje situation Jesus beskrev, är det viktigt att vara beredd, för 
uppryckningen kan ske när som helst, och det blir ingen förvarning. Därför måste vi vara 
vaksamma och beredda. När de oförståndiga jungfruarna återvände fick de inte komma in. 
Matteus 25:11-12 säger: “Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: `Herre, Herre 
öppna för oss!` Men, han svarade: Sannerligen säger jag er: Jag känner er inte.” `Jesus 
varnar: “Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme Han kommer.” 

I Hebreerbrevet 9:28 läser vi: “Så blev Kristus offrad en gång för att bära våra synder, och 
Han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar 
på Honom.” Herren väntar sig och vill att vi skall vara vaksamma inför hans återkomst. Han 
väntar sig och vill att vi ska vara beredda när Han kommer. 

SCEN 3: AVSLÖJANDE AV KYRKAN 

Uppenbarelseboken var given till aposteln Johannes för att ge oss en kronologi av framtida 
händelser. Det grekiska ordet för “uppenbarelse” är apocalypse, vilket betyder 
“avslöjandet.” Genom denna uppenbarelse, avslöjar Gud framtiden för Johannes. 

Uppenbarelseboken är indelad i tre delar. Uppenbarelseboken 1:19 förklarar dessa tre 
delar. “Skriv alltså ner vad du har sett, och vad som är och vad som skall ske härefter.” 

I första kapitlet, skriver Johannes om synen han hade av den förhärligade Jesus, som står i 
mitten av sina kyrkor och håller pastorerna i sin högra hand. Andra och tredje kapitlet 
beskriver vad som är nu – angående kyrkan och kyrkhistoria. I dessa kapitel addresserar 
Jesus de sju kyrkorna. Kyrkans kronologiska historia visas i händelserna som skedde i och 
genom dessa sju kyrkor.  
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När vi tittar närmare på var och en av dessa kyrkor, ser vi en gemensam nämnare. 
Trots att en del får beröm och en del får tillrättavisning, blir varje kyrka uppmuntrad att 
lyssna på vad Anden har att säga till dem – och särskilda löften ges till alla de som 
lyssnar och är trofasta. 

EFESUS: DEN APOSTOLISKA KYRKAN 

När Jesus talar till dessa olika kyrkor, uppmuntrar Han dem först för vad de har gjort bra. 
Till kyrkan i Efesus uttryckte Han sitt erkännande för deras arbete, deras uthållighet, och 
att de också visade gott omdöme mot de som var falska apostlar. 

SKRIV TILL FÖRSAMLINGEN I EFESUS: SÅ SÄGER HAN SOM HÅLLER DE SJU STJÄRNORNA I SIN HÖGRA 

HAND, HAN SOM GÅR OMKRING BLAND DE SJU LJUSSTAKARNA AV GULD: “ JAG KÄNNER DINA 

GÄRNINGAR, DITT ARBETE OCH DIN UTHÅLLIGHET, OCH JAG VET ATT DU INTE KAN TÅLA ONDA 

MÄNNISKOR. DU HAR PRÖVAT DEM SOM KALLAR SIG APOSTLAR MEN INTE ÄR DET, OCH DU HAR 

FUNNIT ATT DE ÄR LÖGNARE. JA, DU ÄR UTHÅLLIG, OCH DU HAR UTHÄRDAT MYCKET FÖR MIN SKULL 

OCH HAR INTE TRÖTTNAT (UPPENBARELSEBOKEN 2:1-3). 

Detta var en kyrka som arbetade för Herren. Och det är bra. Vi vet naturligtvis att vi inte 
blir rättfärdiga genom arbete. Men om en person verkligen är frälst, blir beviset på det 
synligt i deras goda gärningar. Gud förkunnar att Han ser deras arbete och deras 
uthållighet. 

Han berömmer dem också för att de inte kompromissar genom att tolerera ondska. En av 
svagheterna i kyrkan idag är att vi har börjat tolerera fördärvliga vanor. En del grupper 
försöker att tysta ner kyrkan från att prata emot deras ogudaktiga, obibliska livsstil. De 
pressar kyrkan att acceptera deras syndfulla liv. Sorligt nog är det vad många kyrkor gör. 
Men kyrkan i Efesus var inte rädd för att stå upp mot ondska. Efesus var inte en 
kompromissande kyrka.  

Dessa är goda karaktärsdrag inom en kyrka. Från utsidan verkade det vara en 
välorganiserad, fungerande kyrka. Allt verkade vara i ordning. Om du tittade på den, 
skulle du ha sagt: “Det ser ut att vara en riktigt bra kyrka. Se vad de gör. Se på deras 
uthållighet. Titta på all deras sociala arbete och inflytandet de har i samhället.” Men 
Herren hade mer att säga. 

MEN DET HAR JAG EMOT DIG, ATT DU HAR ÖVERGETT DIN FÖRSTA KÄRLEK (UPP 2:4). 

Det största beviset på ett kristet liv är kärlek. Ingenting överträffar kärlek. Kärlek är så 
livsviktigt att Gud befaller oss att älska Honom med hela vårt hjärta, sinne, själ, ande och 
styrka, och att älska varandra såsom Han älskade oss. 

Så fastän Efesus verksamhet var den rätta, saknade de en viktig känsla. Vad vi än ger till 
Gud, vad vi än gör för Honom, måste vår motivation vara driven av kärlek. Det var där 
kyrkan i Efesus felade. 
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Och vad var botemedlet? Gud visade tydligt stegen: kom ihåg, omvänd er, och kom 
tillbaka. 

TÄNK DÄRFÖR PÅ VARIFRÅN DU HAR FALLIT, OCH OMVÄND DIG OCH GÖR DINA FÖRSTA GÄRNINGAR 

(UPPENBARELSEBOKEN 2:5). 

“Gör dina första gärningar.” Somliga av er har precis som kyrkan i Efesus lämnat er första 
kärlek. Om ni skulle gå tillbaka och börja göra de första gärningarna igen – stänga av 
TVn och tillbringa tid i Guds Ord som ni en gång gjorde, då skulle ni uppleva att glöden 
i era hjärtan pånytt skulle tändas. Ni skulle åter hitta tillbaka till er första kärlek. 
Konsekvenserna av att fortsätta på en kärlekslös väg är katastrofala. “Annars”, sade Gud, 
“Skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats- om du inte omvänder 
dig” (Uppenbarelseboken 2:5). 

Jesus vill inte ha ett lagiskt förhållande. Han vill aldrig att du skall känna dig förpliktad. 
Istället för att känna att du är tvungen att göra det här för Herren, vill Han att du skall vara 
villig att tjäna därför att du älskar Honom. “Jag stannar inte i en kärlekslös kyrka”, varnar 
Han. Han är inte intresserad av allt arbete, uthållighet, eller omdöme om inte kärlek är 
motiveringen bakom allt. 

Sedan berömmer Herren dem igen. “Men det berömmer jag dig för, att du hatar 
nikolaiternas gärningar, som också jag hatar” (Uppenbarelseboken 2:6). 

Ordet Nicolaitan är uppbyggt av två grekiska ord: Nikol, vilket är prästen; Laity eller 
laocean, vilket är lekmännen eller prästerskapet över lekmännen: upprättningen av ett 
prästerskap. 

Vad detta säger oss är att prästerskapet redan hade börjat fastsällas. “Heliga män” hade 
redan börjat ställa sig mellan människor och Gud. Det är bra att be för varandra, men 
onödigt och även fel av oss att försöka vara förmedlare för varandra. Bara Jesus står som 
förmedlare mellan Gud och människan. Och Han hatar när någon aggerar som en dörr 
mellan dig och din Fader. Kyrkan i Efesus hatade det också, vilket gjorde att de fick dessa 
lovord. 

Sedan utropade Jesus: “Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt 
den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis” 
(Uppenbarelseboken 2:7). 

Från en historisk synpunkt var kyrkan i Efesus den ursprungliga apostoliska kyrkan – den 
tidiga Nya Testamentets kyrka. När Johannes skriver detta brev, är kyrkan bara omkring 
femtio år gammal, och vi ser att problem redan har börjat uppstå. Och det blir bara värre 
när vi fortsätter genom kyrkans historia. 

Med undantag från kyrkan som beskrivs i Apostlagärningarna – som nådde ut till hela 
världen med evangeliet inom en trettioårs period och demonstrerade sin kärlek och 
angelägenhet för varandra – kan vi aldrig genom historien hitta en kyrka som uppfyllde 



 46 

vad Gud hade för avsikt. Kyrkans har egentligen en historia av misslyckande – ett 
misslyckande i att vara och göra vad Gud önskar. Endast femtio år efter Jesu uppståndelse, 
skriver Han till kyrkorna och tillrättavisar dem. Han uppmanar fem av de sju kyrkorna 
nämda, att omvända sig. Om man vill se Guds verkliga model för kyrkan, måste man se 
tillbaka hela vägen till början - hela vägen till Apostlagärningarna. 

SMYRNA: DEN FÖRFÖLJDA KYRKAN 

Smyrna representerar kyrk-historien från ungefär 100-135 e. Kr. Under denna period var 
kyrkan under enorm förföljelse av den romerska regeringen. I sin Book of Martyrs, av John 
Fox, beräknar han att fem miljoner kristna, under denna tid, led martyrdöden för deras tro. 

“Skriv till församlingens ängel i Smyrna: Så säger den Förste och den Siste, Han som var 
död och har fått liv igen” (Uppenbarelseboken 2:8). Smyrna är idag den moderna staden 
Izmir, en av de stora städerna i Turkiet. De troende i denna vackra hamnstad skulle få gå 
igenom en enorm förföljelse. Jesus indentifierar sig som “Den Förste och den Siste, som 
var död och har fått liv igen.” Därför att många av dem står inför martyrdöden, 
indentifierar sig Jesus som en som blev dödad, men som sedan uppstod igen. Han ger dem 
hoppet om uppståndelsen. 

“Jag känner ditt lidande och din fattigdom (men du är rik)” (Uppenbarelseboken 2:9). 
Majoriteten av de troende i den första kyrkan var slavar. Om en rik person blev kristen, tog 
regeringen hans land och rikedomar. Så människorna var hellre materiellt fattiga. Men de 
var rika i det som var mest meningsfullt. 

Vi vet att vi inte kan mäta vår rikedom i pengar. Det är inte en hur rikedom kan mätas. 
Den sanna måttstocken för våra rikedomar finns i himlen. Det är de eviga skatterna du har 
skickat i förväg. Vissa av dem som har varit rika på jorden kommer att vara fattiga i himlen. 
Andra som var fattiga på jorden kommer att vara rika i himlen. Det är därför Jesus varnade 
oss att inte samla skatter på jorden “där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in 
och själ” (Matteus 6:19-20), utan att istället samla våra skatter i himlen. 

“Jag vet att du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga” 
(Uppenbarelseboken 2:9). Mycket av förföljelsen av den tidiga kyrkan kom från judarna. Det 
är historisk fakta. Aposteln Paulus blev ständigt plågad av judarna, som orsakade alla slags 
problem för honom. Varhelst han tog med sig evangeliet, attackerade de honom. Men Jesus 
pekar här ut att somliga som säger att de är judar, inte alls är judar. De är en Satans 
synagoga. 

I Johannes 8, talar Jesus till judarna, och de försökte försvara sig själva genom att säga: “Vi 
är Abrahams barn.” Han svarade: “Om ni var Abrahams barn skulle ni göra Abrahams 
gärningar... Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra” 
(Johannes 8:39, 44). Då plockade de upp stenar för att kasta på Honom. Bara för att de 
hade namnet “judar” betydde det inte att de gjorde Guds gärningar. I själva verket 
motarbetade de Guds verk. 
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Sedan uppmuntrade Jesus kyrkan i Smyrna: “Var inte rädda för vad ni kommer att få 
lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och 
under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge 
er livets krona. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den 
som segrar skall inte skadas av den andra döden” (Uppenbarelseboken 2:10-11). 

Denna tio-dagars period, hänvisar antagligen till de tio kejsarna som startade och 
genomförde den stora förföljelsen mot kyrkan. Paulus blev halshuggen under Neros 
regering mellan 64-68 e. Kr. Domitian landförvisade Johannes till ön Patmos 95-96 e. Kr. 
Trajan brände Ignatius på bål (104-117 e. Kr). Polycarp led martyrdöden under Marcus 
Aurelius regering (161-180 e. Kr). Andra brutala diktatorer kom efter dem: Severus (200-
211 e. Kr), Maximinus (235-237 e. Kr), Decius (250-253 e. Kr), Valerian (257-260 e. Kr), 
Aurelian (270-275 e. Kr). Den värsta av dem var Diocletian från 303-313 e. Kr. 

“Var inte rädd”, sade Jesus till kyrkan i Smyrna. I Matteus 10:28 gav Han samma varning. 
“Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen.” Även om vi får 
lida förföljelse på jorden, väntar vår belöning i himlen. Även om vi får lida för hans namn 
skull här, har vi hoppet om evig härlighet och livets krona. 

PERGAMUS: DEN KOMPROMISSANDE KYRKAN 

Kyrkan i Pergamus motsvarar stats-kyrkan som grundades av Konstantin. Denna period, 
mellan 315-505 e. Kr, var en av de mest tragiska perioderna i kyrkans historia därför att 
det var här världen blev en del av kyrkan. När Konstantin gjorde kristendomen till en 
stats- religion och praktiskt taget lagstiftade kristendomen – skapade äktenskapet mellan 
kyrka och staten mycket ondska. 

Jesus öppnar sitt tal till Pergamus med orden: “Skriv till församlingens ängel i Pergamus: 
`Så säger Han som har det skarpa, tveeggade svärdet`” (Uppenbarelseboken 2:12). Denna 
beskrivning är ett eko av beskrivningen av Jesus i Uppenbarelsebokes första kapitel: “Ur 
hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd” (Uppenbarelseboken 1:16). Hebreerbrevet 4:12 
säger: “Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skapare än något tveeggat svärd och 
tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över 
hjärtats uppsåt och tankar.” Så när Jesus börjar detta brev med att beskriva sig själv som en 
som har ett skarpt tveeggat svärd, då vet du att de kommer att falla. 

JAG VET VAR DU BOR –DÄR SATAN HAR SIN TRON (UPPENBARELSEBOKEN  2:13). 

Pergamus var en påkostad stad, fylld med hedniska tempel. De flesta hedniska religioner 
medförde sig satanisk dyrkan. Även fast Pergamus existerade mitt i denna sataniska dyrkan, 
berömmer Jesus dem för att de håller fast vid hans namn. “Och du håller fast vid mitt 
namn och förnekar inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne blev 
mördad hos er där Satan bor” (Uppenbarelseboken 2:13). 

De höll fast vid sin tro, trots den onda verksamheten som pågick omkring dem; trots 
förföljningshotet. 
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MEN NÅGOT HAR JAG EMOT DIG, ATT DU HAR NÅGRA DÄR SOM HÅLLER SIG TILL BILEAMS LÄRA, HAN 

SOM LÄRDE BALAK ATT SÄTTA UT EN FÄLLA FÖR ISRAELS BARN, SÅ ATT DE ÅT KÖTT FRÅN 

AVGUDAOFFER OCH BEDREV OTUKT (UPPENBARELSEBOKEN 2:14). 

“Bileams lära” hänvisar till historien i Fjärde Mosebok, kapitel 22-24, när Moabs kung, 
Balak, lovade en stor belöning till profeten Bileam om han förbannade Israels barn. Men 
Bileam kunde inte uttala en förbannelse över israeliterna, istället instruerade han Balak hur 
han skulle kunna få dem på fall. “Om du vänder folket från Gud och de istället börjar 
tillbe falska gudar”, föreslog han, “då kommer deras Gud, som är en nitälskande Gud, att 
slå ner dem.” Och Balak instruerade sina kvinnor att locka Israels barn in i sexuell synd 
och att tillbe falska gudar. 

Kort sagt, Bileams lära är avgudadyrkan. Men i stort sett kan det beskrivas som att tillbed 
Gud på ovärdiga sätt. Moabiterna dyrkade fruktbarhets-gudinnan Afrodite genom sexuala 
ritualer. De introducerade denna praktik till Israels barn, som villigt deltog. Men det finns 
också andra ovärdiga sätt att tillbe Gud på. Ett sådant sätt är genom uppsättningen av 
prästerskapet och vörnaden av ikoner. Det var detta som började i Pergamus – 
rangordningen av prästerskap och medtagandet av heliga reliker och ikoner.  

Men det var inte allt. “Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till 
nikolaiternas lära, vilket jag hatar” (2:15). Kyrkan i Efesus hatade nikolaiternas lära, men 
en del i Pergamus samtyckte till den. “Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över 
dig och strider mot dem med min muns svärd” (Uppenbarelseboken 2:16). 

Och sedan, som Han gör med varje kyrka, uppmanar Jesus dem att lyssna på Anden, och 
ger ett löfte till de som segrar. “Den som har öron må höra vad Anden säger till 
församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall 
jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får 
det” (Uppenbarelseboken 2:17). 

Gud har ett nytt namn för dig – ett speciellt namn som ingen utom Herren vet. Det nya 
namnet är antagligen sammanknutet med framtiden och allt som Gud har planerat för dig. 

De följande fyra kyrkorna har historiska motstycken, men var och en fortsätter tills idag. 
När de som kommer från olika traditionella kyrkosamfund läser om Tyatiras eller Sardes 
kyrkor, kan de lätt bli upprörda. Det är inte det att Jesus utpekar en speciell kyrka, men 
han avslöjar alla fel och brister som excisterar i kyrkan idag och har excisterat i kyrkan 
genom historien. 

TYATIRA: DEN HEDNISKA KYRKAN 

Tyatira representerar kyrk-historien från 500 e. Kr till nutiden. När vi kommer till 
beskrivningen av dessa fyra kyrkor, ser vi att de alla excisterar nuförtiden. 

SKRIV TILL FÖRSAMLINGENS ÄNGEL I TYATIRA: “SÅ SÄGER GUDS SON, HAN SOM HAR ÖGON SOM 

ELDSLÅGOR OCH FÖTTER SOM SKINANDE MALM (UPPENBARELSEBOKEN 2:18). 
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I första kapitlet, beskrevs Jesus som en som har ögon som eldslågor och fötter som skinande 
malm som glöder i smältugnen. Malm symboliserar straff i Bibeln. När resultatet av Israels 
klagande blev att Herren sände giftiga ormar bland folket, som bet dem och många dog – 
uppmanade Gud Mose att tillverka en kopparorm och sätta upp den på en påle. 
Kopparormen på pålen var ett tecken på att deras synd hade blivit dömd. Den som hade 
blivit ormbiten och såg på den skulle leva. 

Jesus sade: “Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli 
upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv” (Johannes 3:14, 15). Våra 
synder blev dömda på korset. Så, “fötterna av skinande malm” hänvisar till domen Han 
kommer att ge detta hedniska system. 

JAG KÄNNER DINA GÄRNINGAR, DIN KÄRLEK OCH DIN TRO, DITT TJÄNANDE OCH DIN UTHÅLLIGHET, 
OCH JAG VET ATT DINA SENASTE GÄRNINGAR ÄR FLER ÄN DINA FÖRSTA (UPP 2:19). 

När jag läser det här tänker jag på Moder Theresa och hennes enorma arbete i Indiens 
slumkvarter. Jag tänker på hur många som har gett sina liv till Kristen verksamhet för de 
fattiga. Jesus ser varje uppoffring av dessa trogna tjänare. Och den Katolska kyrkan har 
förstås lärt sitt folk att ha en stark tro på Gud och Jesu Kristi jungfrufödelse. De är det som 
är bra, men det finns några problem också. 

MEN DET HAR JAG EMOT DIG ATT DU LÅTER KVINNAN ISEBEL HÅLLAS, HON SOM SÄGER SIG VARA 

PROFETISSA OCH UNDERVISAR OCH FÖRLEDER MINA TJÄNARE ATT BEDRIVA OTUKT OCH ÄTA KÖTT 

FRÅN AVGUDAOFFER (UPPENBARELSEBOKEN 2:20). 

Isebel var kung Ahabs hustru i Gamla Testamentet. Det var Isebel som införde dyrkandet 
av Baal till Nordriket och lockade dem till andlig otukt. 

Kyrkan skall vara gift med Jesus Kristus precis som Israel skulle vara gift med Gud. Att vara 
gift med Jesus Kristus betyder att vi ska vara honom totalt trogna, och endast tillbe Honom. 
Dyrkan av någonting annat utgör andlig otukt. Gud sade till Israels barn: “Du skall inte ha 
andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av 
det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 
Du skall inte tillbe eller tjäna dem.” (Andra Moseboken 20:3-5). Med andra ord, förbjuder 
Gud helgonbilder.  

Isebel introducerade Baals idoler till israeliterna. Folk hade dem i sina hem och litade på 
dem för vägledning. Detta var introduceringen av bildstoder, eller idoler. Vi ser dem i alla 
olika kyrkosamfund – avbilder av Jesus, avbilder av Maria, avbilder av helgon som är 
ärade av människor. 

Herren sade: “Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från 
sin otukt. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall 
komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag skall döda hennes 
barn, och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar” 
(Uppenbarelseboken 21:21-23). 
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Lägg märke till att om de inte ångrar sina gärningar, kommer denna kyrka att gå igenom 
den stora vedermödan. Men slutsatsen är att om de ångrar sig, kommer de att undslippa 
den stora vedermödan. 

MEN TILL ER ANDRA I TYATIRA, NI SOM INTE HAR DENNA LÄRA OCH INTE KÄNNER SATANS DJUPHETER, 
SOM MAN KALLAR DET, TILL ER SÄGER JAG ATT JAG INTE LÄGGER PÅ ER NÅGON NY BÖRDA 

(UPPENBARELSEBOKEN: 2:24).  

Faktum är att under denna historiska period blev påvens position utaktionerad till den 
högstbjudande. Det är oförnekligt. Påvens ställning blev många gånger skändad. 

Men det är också sant att denna period av kyrkhistoria frambringade många underbara, 
gudfruktiga helgon – män som verkligen älskade Herren. Och det finns inom den katolska 
kyrkan idag många underbara människor som älskar vår Herre Jesus Kristus. 

Jesus adresserar dem här: 

MEN HÅLL FAST VID DET NI HAR, TILLS DESS JAG KOMMER. DEN SOM SEGRAR OCH HÅLLER FAST VID MINA 

GÄRNINGAR ÄNDA TILL SLUTET, HONOM SKALL JAG GE MAKT ÖVER FOLKEN, OCH HAN SKALL STYRA DEM 

MED JÄRNSPIRA, LIKSOM MAN KROSSAR LERKÄRL, SÅSOM JAG HAR FÅTT DEN MAKTEN AV MIN FADER. OCH 

JAG SKALL GE HONOM MORGONSTJÄRNAN. DEN SOM HAR ÖRON MÅ HÖRA VAD ANDEN SÄGER TILL 

FÖRSAMLINGARNA (UPPENBARELSEBOKEN 2:25-29).  

Han som älskar oss och gav sig själv för oss lovar att vi kommer att bli ett kungarike av 
präster. Dessa segrare kommer att regera med Herren under det tusenåriga riket och 
kommer att upprätthålla ett rättfärdigt styre på jorden. 

SARDES: DEN DÖDA KYRKAN 

SKRIV TILL FÖRSAMLINGENS ÄNGEL I SARDES: SÅ SÄGER HAN SOM HAR GUDS SJU ANDAR OCH DE SJU 

STJÄRNORNA: JAG KÄNNER DINA GÄRNINGAR. DU HAR NAMNET OM DIG ATT DU LEVER, MEN DU ÄR 

DÖD (UPPENBARELSEBOKEN 3:1). 

Inte någon vidare fin inledning. Historiskt sett har kykan i Sardes representerat tiden av 
den Protestantiska Reformationen, från 1500-talet till nutiden. Reformationen började med 
en mäktig utgjutelse av Guds Ande och är full av namn som Luther, Calvin, Knox, Zwingli, 
och Huss. Det var en tid av ny kärlek för Guds Ord, men det utvecklades snart till en 
organiserad struktur. Herren har något emot deras verksamhet. ”Vakna upp och håll dig 
vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina 
gärningar är fullkomliga inför Gud” (Uppenbarelseboken 3:2). 

Den Protestantiska Reformationen var inte en fullständig förbättring. Kyrkan förde med sig 
många av de babyloniska traditionerna från den katolska kyrkan in i den protestantiska 
kyrkan, och därför dröjde det inte länge förrän den dog. Många av de stora kyrkosamfund 
som en gång var levande i Guds verksamhet, har idag en död lära. 
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Dop av spädbarn till exempel, är inte något som Bibeln undervisar. Det var en katolsk 
uppfinning, som de lånat av den babyloniska religionen. Den katolska kyrkan har också 
lånat hedniska helgdagar, vilka de gav kristna namn. Även fast jul sägs vara Kristi födelse, är 
det egentligen baserat på det romerska firandet av Saturnus, vilket kommer från det forntida 
babyloniska firandet av födelsen av Tammuz till sin moder Semiramis. Tammuz var dyrkad 
som en gud, så därför har vi mor och barn. Även fast Bibeln inte ger oss ett datum för Kristi 
födelse – och det är högt otänkbart att herdarna vaktade sina får om natten senare på året än 
oktober, har den katolska kyrkan adopterat firandet av Semiramis och beslutat att fira Jesu 
födelse på det datumet. 

Påsk är ett ytterligare exempel. Ordet Påsk kommer från den hedniska gudinnan Astartes 
namn. Vid vårsolståndet, firade hedningarna nytt liv med att måla ägg, vilket representerar 
beständighet. Den katolska kyrkan adopterade den ritualen och tog även namnet Påsk från 
frukbarhetsgudinnan Astarte. 

Mycket av det babyloniska inflytandet blev infört i den protestantiska kyrkan vid 
Reformationen, och därför sade Herren: ”Jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga 
inför min Gud.” Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och 
omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte 
veta vilken stund jag kommer över dig” (Uppenbarelseboken 3:3). 

Det skulle vara bra för de kyrkor som kom ur den Protestantiska Reformationen att gå 
tillbaka och minnas varifrån de kom. Det skulle vara bra att komma ihåg vad Luther 
sade: ”De rättfärdiga skall leva genom tro”, och när han sade: ”Anden och hans gåvor är 
våra”, och talade om Andens gåvor och kraft. Det vore bra att komma ihåg John Knox, 
och John Wesley. Sorligt nog skulle vissa av dessa män inte vara välkomna i sina egna 
kyrkor idag. 

“Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra 
tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga” (Uppenbarelseboken 3:4). Inte alla 
kyrkor som har kommit ur Reformationen är döda. Jag tänker på de underbara pastorerna i 
Lutherska kyrkan och i den Presbyterianska kyrkan som har predikat under åren. Men 
sorligt nog, när vi ser på kyrkan som en helhet, har den blivit kall, formell och ritualistisk. 
Den har ett namn som om den var levande, men den är döende. 

Sedan ger Jesus ett löfte till de som segrar: “Den som segrar skall bli klädd i vita kläder, 
och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur Livets Bok utan kännas vid hans namn inför 
min Fader och hans änglar. Den som har öron må han höra vad Anden säger till 
församlingarna” (Uppenbarelseboken 3:5-6). 

De som strikt tror på evig säkerhet, att när du en gång har tagit emot Jesus Kristus eller 
blivit frälst, kan du aldrig gå förlorad vad du än gör, har stor svårighet med den här versen. 
Det är intressant att läsa deras kommentarer och se hur de försöker komma undan Jesu ord. 
Om det inte är möjligt att en persons namn kan bli borttaget ur Livets Bok, varför skulle 
Jesus ha sagt det? Hans ord skulle då vara totalt meningslösa. Varför skulle Han göra ett 
sådant påstående om det inte vore möjligt? 
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De som segrar blir klädda i vita kläder och deras namn kommer att bekännas inför Gud 
och hans änglar. 

FILADELFIA: DEN ÄLSKADE KYRKAN 

Kyrkan i Filadelfia varade till ungefär 1300 e.Kr, när turkarna förstörde kyrkan och 
mördade de kristna som fanns kvar där. Allt som finns kvar av den forntida staden 
Filadelfia, är ruinerna av ett bysantinskt kapell. 

SKRIV TILL FÖRSAMLINGENS ÄNGEL I FILADELFIA. SÅ SÄGER DEN HELIGE OCH DEN SANNE, HAN SOM 

HAR DAVIDS NYCKEL, HAN SOM ÖPPNAR SÅ ATT INGEN KAN STÄNGA, OCH STÄNGER SÅ ATT INGEN 

KAN ÖPPNA (UPPENBARELSEBOKEN 3:7). 

Nu introducerar sig Herren som den som har Davids nyckel, den som öppnar en dörr 
vilken ingen kan stänga, och stänger en dörr vilken ingen kan öppna. Han säger: ”Jag 
känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan 
stänga” (Uppenbarelseboken 3:8). 

Gud leder oss ofta genom att öppna en dörr av möjligheter. Och Han stoppar oss ofta 
genom att stänga dörren. Jag tror inte på att försöka öppna den med våld när Gud en gång 
har stängt den. Jag har lärt mig att acceptera stängda dörrar på samma sätt som öppna 
dörrar. Om Gud stänger en dörr, pröva en annan. Försök inte att öppna den med våld. 
Gud har något helt annat för dig. Det är en frihet i det, låt Gud öppna eller stänga dörrar 
framför dig. Det tar bort allt krav på dig. 

“Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn” 
(Uppenbarelseboken 3:8). Filadelfia kyrkan är de sista dagarnas kyrka – och den är inte ett 
kyrkosamfund. Detta är en kyrka som har lite kraft. Men det är en kyrka som trofast har 
hållit fast vid Guds Ord. Det finns några få kyrkosamfund som trofast har fortsatt att 
undervisa Guds Ord, men det finns inte många kyrkor kvar idag där pastorerna undervisar 
Bibeln vers efter vers, rad efter rad, kapitel efter kapitel. 

Denna lilla kyrka kommer aldrig att bli mäktig eller stark. Den kommer aldrig att göra ett 
starkt intryck i världen. Men den kommer att fortsätta att vara trofast till Guds Ord och 
kommer inte att förneka hans namn. 

Det är vad Gud älskar hos kyrkan i Filadelfia. ”Se jag överlämnar åt dig några från Satans 
synagoga, några som säger att de är judar men inte är det, utan ljuger. Jag skall få dem att 
komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär” 
(Uppenbarelseboken 3:9). 

En dag kommer det judiska folket att upptäcka att deras förfäder gjorde det grövsta och mest 
tragiska misstaget i nationens historia när de inte erkännde Jesus som deras utlovade Messias. 
Det kommer att ske under den stora vedermödan när den mannen som de prisar som sin 
Messias visar sig var Antikrist. När han står i det nybyggda templet och förklarar sig själv 
vara Gud, då kommer de att förstå att de har blivit lurade och då kommer mängder av 



 53 

människor att ta emot Jesus. De kommer då att förstå meningen med kyrkan. Så Herren 
sade: ”Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och förstå att jag har dig 
kär.” 

Här ger Herren ett underbart löfte: “Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall 
jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och 
sätta dess invånare på prov” (Uppenbarelseboken 3:10). 

Prövningens timme hänvisar till den stora vedermödan. Världen kommer att gå igenom ett 
blodbad under denna ruskiga period. Det kommer att bli en vedermöda som världen 
aldrig har sett, eller kommer att se igen. 

När Johannes fick synen från Gud om detaljerna av vedermödan, såg han dem genom 
ögonen av en man som levde för 2,000 år sedan och som inte visste någonting om 
stridsvapnen som skulle komma efter hans tid. Han var en man som aldrig såg ett flygplan, 
aldrig såg en stridsvagn, aldrig såg vapnen av modern krigföring och metoderna för att 
utrota människan. Utan vetskap om dessa saker gör han sitt bästa för att beskiva dem med 
saker som han kände till då. 

Men när man tittar på bildspråket och förklaringarna kan man se hur de passar in på 
många av de moderna vapen och modern krigföring vi har idag – även på atom och 
kärnvapen bomber. Vi får en inblick i förintelsen av männskligheten som kommer att ske 
när Gud häller ut sin vrede och sitt straff över denna jord. Ingenting vi har läst om i våra 
historieböcker kan jämföras med vad som kommer att ske under domedagens tid – inte 
Förintelsen, inte krigen, inte syndafloden, inte ens Sodom och Gomorras undergång när 
Gud lät svavel och eld regna ner från himlen. Därför att de har bevarat hans ord om 
uthållighet, ger Gud kyrkan i Filadelfia detta underbara löfte: ” Jag skall bevara dig och 
rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess 
invånare på prov” (Uppenbarelseboken 3:10). 

JAG KOMMER SNART. HÅLL FAST DET DU HAR, SÅ ATT INGEN TAR DIN KRONA. DEN SOM SEGRAR SKALL 

JAG GÖRA TILL EN PELARE I MIN GUDS TEMPEL, OCH HAN SKALL ALDRIG LÄMNA DET. PÅ HONOM 

SKALL JAG SKRIVA MIN GUDS NAMN OCH NAMNET PÅ MIN GUDS STAD, DET NYA JERUSALEM, SOM 

KOMMER NER FRÅN HIMLEN, FRÅN MIN GUD, OCH MITT EGET NYA NAMN. DEN SOM ÖRON MÅ HÖRA 

VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA (UPPENBARELSEBOKEN 3:11-13). 

Han kommer snart. Hans återkomst kommer att ske snabbt, i ett enda ögonblick. Så, 
kyrkan i Filadelfia uppmuntras att hålla fast vid vad de har, och att komma ihåg att Han 
snart kommer tillbaka. 

Paulus sade: “ Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Inte bara åt mig utan åt alla som älskar 
hans återkomst” (2 Timoteus 4:7-11).  Alla som älskar hans återkomst kommer att få 
rättfärdighetens segerkrans. ”Håll fast vad du har, så att ingen tar din krona.” 
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LAODICEA: DEN LJUMMA KYRKAN 

SKRIV TILL FÖRSAMLINGENS ÄNGEL I LAODICEA: SÅ SÄGER HAN SOM ÄR AMEN , DET TROVÄRDIGA OCH 

SANNFÄRDIGA VITTNET, UPPHOVET TILL GUDS SKAPELSE (UPPENBARELSEBOKEN 3:14). 

När Jesus talar till kyrkan i Laodicea beskriver han sig själv som det trovärdiga och 
sannfärdiga vittnet. Vad innebär det? Det betyder att Jesus är ett sant Guds vittne. Med 
andra ord, om du vill veta vem Gud är kan du se på Jesus och exakt förstå vem Gud är. 
Jesus sade till judarna: ”Jag och Fadern är ett” (Johannes 10:30). Hans liv vittnade till oss 
om vem Gud är. 

JAG KÄNNER DINA GÄRNINGAR. DU ÄR VARKEN KALL ELLER VARM. JAG SKULLE  ÖNSKA ATT DU VORE 

KALL ELLER VARM. MEN EFTERSOM DU ÄR LJUM OCH VARKEN VARM ELLER KALL, SKALL JAG SPY UT DIG 

UR MIN MUN” (UPPENBARELSEBOKEN 3:15-16). 

I dag ligger Laodicea i ruiner, men när det exsisterade hade det ett intressant vattensystem. 
Två slussportar förde in vattnet långtifrån, en förde in iskallt snö-vatten från bergen, den 
andra förde in hett vatten från en het källa som låg långt bort. Problemet var att när det 
heta vattnet nådde fram till Laodicea – ett avstånd på nästan 1 mil – var det en gång 
skållheta vattnet bara ljummet. De flesta människor tycker om hett vatten. En del tycker 
om iskallt vatten. Men endast en del tycker om ljummet vatten. Så var situationen i kyrkan 
i Laodicea. De var varken varma eller kalla. De var bara ljumma. De var inte helt tända på 
Gud men inte heller totalt avfälliga. De gick till kyrkan men deras attityd var, ”det spelar 
ingen roll för mig.” 

Jesus vill inte ha ett, likgiltigt förhållande med dig. Han vill ha ett fullt, rikt engagerat 
förhållande med dig. Så Jesus sade till kyrkan i Laodicea: ”Eftersom du är ljum, varken 
varm eller kall, spyr jag ut dig ur min mun.”  

“Däför att du säger, `Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet 
inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken” (Uppenbarelseboken 
3:17). Därför att du säger. Den här kyrkan har en speciell uppfatting om sig själv. Men det 
betyder ingenting vad vi tycker om oss själva, utan endast vad Gud tycker. De såg sig 
själva i ett visst ljus; Gud såg dem i ett annat. 

Den här kyrkan ansåg sig själv vara rik, och inte i behov av någonting. Jag kan inte låta bli 
att tänka på en del kyrkosamfund som är enormt rika. En del sekter hör till den katogorien. 
Dessa kyrkor har blivit så stora och deras ekonomi så stark att de kanske känner sig helt 
oberoende av Gud. 

Till denna moderna frånfälliga kyrka säger Herren: “Du är i verkligheten, eländig, 
beklagansvärd, fattig, blind och naken.” Du är helt avklädd. Du har ingenting. Det är så 
Gud ser dem – en stor skillnad från hur de ser sig själva. Men Gud är så tålmodig. ”Jag 
råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla 
dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att 
du kan se” (Uppenbarelseboken 3:18). 
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Intressant nog var Laodicea centrum för en farmaceutisk firma som tillverkade ögonsalva. 
En speciell vit lera från det närliggande Hierapolis ansågs ha läkande egenskaper. De 
blandade leran med spikenard och sålde den överallt i det romerska riket som en mirakel 
salva för ögonen. Faktum är att samma recept har utprövats under senare år och det har 
inte vistat sig ha något läkande värde alls. Herrens ord till dem är så personliga och 
specifika: ”Smörj dina ögon så att du kan se.” 

Denna kyrka var andligt blind. Och sorligt nog är det sant för så många människor idag. 
De är andligt blinda, utan att se följer de blinda ledare. Så många avfälliga kyrkor idag 
anställer homosexuella pastorer. Många kyrkor förnekar Bibelns ofelbarhet, förnekar Jesus 
gudomlighet, och Jesu Krist försoningsverk.  Man undrar iband, “Varför existerar de 
egentligen?” De finns till därför att de har fått stora förmögenheter och donationer. De 
exsisterar därför att människor inte ser sitt andliga tillstånd. 

Herren ger sedan denna varning: “Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var 
därför ivrig och omvänd dig” (Uppenbarelseboken 3:19). Herren älskar fortfarande 
denna kyrka, och han kommer att tukta dem så att de omvänder sig. I Hebreerbrevet 
läser vi: ”Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av 
honom. Ty den Herren älskar tuktar Han, och Han agar var son som Han har kär” 
(Hebreerbrevet 12:5-6). 

I de här sista verserna kan man säga att vi kommer till slutet av kyrkhistorien. Och var är 
Herren? Han står utanför, och knackar på dörren. ”Se, jag står vid dörren och klappar på. 
Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid 
med honom och han med mig” (Uppenbarelseboken 3:20). 

Frälsing är en personlig sak. Jesus klappar på varje enskilt hjärta på ett personligt sätt. Du är 
inte frälst genom ett religiöst system. Du är inte frälst bara för att dina föräldrar var det. Du 
är frälst enbart genom att personligen ta emot Jesus Kristus. 

Och vad gör Han när du öppnar dörren till ditt hjärta? Han kommer in och håller måltid 
med dig. Han kommer in för att ha en nära relation med dig.  

I kulturen under Johannes tid betydde en måltid med en annan person ett djupt intimt 
förhållande. När de åt samma mat, delade de samma näring. Var och en bröt av en stor bit 
bröd från samma brödkaka. Maten doppades i gemensamma skålar, och det fanns inga 
regler mot att doppa samma bit två gånger. När måltiden var över hade alla tagit del av 
samma baciller. För dem betydde en måltid att de blev förenade. 

Det var därför folket blev så chokade när Jesus åt med syndare och publikaner – det 
betydde att han blev förenad med dem. Men det har inte förändrats. Jesus äter fortfarande 
med syndare. Det är därför Han vill ha ett nära, intimt förhålland med dig. Han vill att ni 
två skall bli som en. Och det kan endast ske om du svarar när Han knackar på.  

En konstnär vid namn Holman Hunt målade en tavla med titeln, Världens Ljus. Den visar 
Jesus som knackar på en dörr med en lykta i handen. När några av Holmans vänner kom 
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för att se tavlan han hade målat, sade en av dem: “Du glömde något. Det finns inget 
dörrhantag.”  På vilket Holman svarade: ” Nej, det är inte ett misstag, utan det var 
avsiktligt. Handtaget sitter på insidan.”   

Så är det när Herren knackar på ditt hjärta, det enda handtaget sitter på din sida. Om du 
öppnar, kommer Han in.  

Och sedan ger Jesus ett löfte till den sjunde kyrkan. ”Den som segrar skall få sitta hos mig 
på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har 
öron må höra vad Anden säger till församlingen” (Uppenbarelseboken 3:21-22).  

Idag sitter Jesus på Guds tron i himlen. Och Han lovar att de som segrar kommer att sitta 
med honom på den tronen. Vilken underbar Gud! Vilket underbart löfte! 

EFTER ATT DETTA HAR SKETT 

Uppenbarelseboken 4:1 börjar med orden, “Därefter. “På grekiska är ordet “därefter” 
metatauta och det är samma ord som används i Uppenbarelseboken 1:19, när Herren 
sade: ”Skriv alltså ner det du har sett och det som är och det som skall ske härefter.” 
Metatauta. Så fjärde kapetlet öppnar med orden metatauta, vilket genast skulle få oss att 
säga: “Vänta ett tag, vi kommer nu in i den tredje delen av Uppenbarelseboken.” Vi 
kommer till det som kommer att ske ”därefter”, vilket självklart hänvisar till efter det som 
sker i kapitel två och tre, det som berör kyrkan. Vad skall hända med världen efter kyrkans 
verk är fullbordat och den inte längre finns där, efter att den har blivit upptagen till himlen?  
I Tredje Akten kommer vi att se att den värld vi lämnar bakom oss skall bli inkastad i ett 
tillstånd av mer sorg, skräck, och förödelse. 

EN ÖPPEN DÖRR 

“Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen”, (Uppenbarelseboken 4:1). 
Johannes hade fått se en skymt av kyrkhistorien från sin tid hela vägen till uppryckningen. 
Han kommer också att få en skymt av vad som kommer att ske under den stora 
vedermödan på jorden, och vad som händer i himlen under den motsvarande tiden. Men 
innan dess, får Johannes en inblick i himlen, och i detta stycke, beskriver han i korthet den 
himmelska scenen. Där ser han Guds tron, och framför den liksom ett hav av glas. Han ser 
keruber, de änglar som omringar Guds tron och dag och natt utan uppehåll 
förkunnar: ”Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, Han som var och som är 
och som kommer” (Uppenbarelseboken 4:8). 

Johannes ser sedan tjugo-fyra säten med tjugo-fyra äldste sittande på dem. Medan 

keruberna prisar Gud och förkunnar hans helighet och hans eviga natur, faller dessa äldste 
ner på sina ansikten och lägger ner sina kronor inför tronen. De förkunnar att Han är 
värdig att ta emot pris, ära och makt, för som de förkunnar, Han har skapat allt. Genom 
hans vilja kom det till och blev skapat. ”Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot 
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pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat”. 
(Uppenbarelseboken 4:11). 

Jag vill stanna still och titta på det här ett tag. De äldste förkunnar att Gud har skapat 
allting för sin glädje. ”Allting” inkluderar dig. Du excisterar för Guds glädje. I själva verket 
är det den verkliga anledningen till din excistens. Och allt annat du kanske tror är orsaken, 
är långt ifrån vad Gud har avsett. Du kanske säger: ”Det vet jag inte om jag tycker om.” 
Ledsen, men det kan du inte göra något åt. Jag antar att du kan göra det om du säger: ”Jag 
tänker leva enbart för mitt eget nöje skull. Jag är inte intresserad att leva för Guds glädje.” 
Gud låter dig göra det, men jag garanterar att när du kommer till slutet av vägen skall 
känna dig som Solomo gjorde på slutet av sitt liv. Du kommer att vara en olycklig cyniker. 
När du ser tillbaka på ditt liv kommer du att skaka på huvudet och säga: “Förgänglighet 
och åter förgänglighet, livet är tomt och fyllt med frustration, ”därför att du förkastade den 
verkliga meningen med ditt liv. 

Uppenbarelseboken 5 inleder med att Johannes ser en bokrulle med sju sigill i Guds hand. 
Han ser en väldig ängel som med hög röst ropar: ”Vem är värdig att öppna bokrullen och 
bryta dess sigill?” Johannes ser att ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde 
öppna bokrullen eller se in i den. 

Jag tror att denna bokrulle är överlåtelsehandlingen till jorden. När Gud skapade denna 
planet, gav Han den till människan. Men när Adam syndade, förlorade han den 
äganderätten. Genom Adams synd överlämnades jorden till Satan. I Johannes evangeliet 
12, 14 och 16, kallas  Satan ”världens furste.”  En av anledningarna till att Jesus kom, var 
för att vinna tillbaka världen till Gud. Han kom för att rädda oss. Han 
sade: ”Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat” (Lukas 
19:10). Vem kan frälsa världen? Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? 
Ingen vanlig människa är tillräckligt värdig. 

När Johannes såg att det inte fanns någon som kunde öppna bokrullen, började han gråta 
bittert. Kanske han insåg vad det betydde för världen- att det såg ut som Satan skulle 
kontrollera världen för evigt. Men en av de äldste sade till Johannes: ”Gråt inte! Se, 
Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och Han skall öppna bokrullen och bryta 
dess sju sigill” (Uppenbarelseboken 5:5). 

Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste, ett Lamm stå där. 
Bibeln säger i sin beskrivning av Lammet, att det som såg ut som om det hade blivit slaktat. De 
hade sju horn och sju ögon – de sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Och 
Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen” 
(Uppenbarelseboken 5:6-7). 

Johannes talar om för oss att när Lammet tog bokrullen från Faderns högra hand, föll de 
fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa 
och skålar av guld, fulla av rökelse, ”som är de heligas böner” (Uppenbarelseboken 5:8). 
Hur ofta har du bett: ”Må ditt rike komma, må din vilja ske på jorden såsom i himlen?” 
Kyrkan har bett den bönen under nästan två tusen år. Men här i Uppenbarelseboken har 
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tiden kommit för världens riken att bli Guds och Messias riken och att Han kommer regera 
i all evighet. Här ser vi de äldste komma med sina skålar, med helgonens böner, för att ge 
dem till Gud. Förvånar det dig att höra att dina böner stiger upp some ett rökoffer till Gud? 
Det gör att vi vill be mer, eller hur?  

Sedan sjöng helgonen en ny sång: “Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du 
har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och 
språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och 
de skall regera på jorden” (Uppenbarelseboken 5:9-10). 

Titta på texten till den här sången. Den säger: ”Du, Jesus är värdig att ta bokrullen därför 
att du var slaktad. Du har genom ditt blod friköpt oss från varje släktskap, språk, folkslag 
och nation.” 

En del lärda anser att texten till den här sången skulle vara: “För du var slaktad, och har 
friköpt dem till Gud.” Det är endast i några få av de gamla manuskripten från 
den ”Alexandrian School of Texts”, där det står ”dem” istället för ”oss.”  Den stora 
majoriteten emellertid – över 1,000 gamla manuskipt av ”Majority Text, eller Textus 
Receptus – är översatt precis som i New King James Version; ”friköpt oss till Gud”, vilket 
är korrekt. 

Det är en sång som bara kyrkan kan sjunga. Det är inte Israels sång. I Gamla Testamentet 
har vi Mose sång, vilken handlar om hur Gud befriar Israel ur Egypens slaveri. Men den 
här sången, precis som kyrkan, är från varje nation och varje folkgrupp. De sjunger om 
hur Lammet är värdig att ta bokrullen och öppna sigillen därför att Han var slaktad och 
Han har frälst oss genom sitt blod. Eftersom det bara är kyrkan som kan sjunga denna sång, 
och den sjungs i himlen, är det klart och tydligt att kyrkan nu är i himlen. Vi gläder oss här 
över att Jesus är värdig att ta bokrullen och öppna sigillen.  

Det är intressant att Guds dom, den stora vedermödan, inte börjar förrän Jesus börjar bryta 
sigillen på bokrullen, vilket betyder att kyrkan är i himlen under den stora vedermödan 
som sker på jorden. I den här sången är verserna direkt riktade till kyrkan, men när vi 
kommer till refrängen, kommer hundra miljoner änglar stämma i sången tillsammans med 
oss. Även om de inte kan sjunga om frälsning, kan de absolut sjunga om Lammet som är 
värdig att ta emot äran och makten.  

Våra röster tillsammans med hundra miljoner änglar. Vilken enorm kör det kommer att bli! 

När Han talade till sina lärjungar om den stora vedermödan som skulle komma över jorden, 
sade Han: “Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna 
bestå inför Människosonen” (Lukas 21:36). Be att du kan anses värdig. Jag tror inte att alla de 
som känner till om Jesus kommer att bli uppryckta, bara de som är redo. Jesus repeterade det 
klart och tydligt i sina varningar, att vänta och vara redo. 
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SCEN 4: DE TRE LÄGREN 

Varför är det så mycket förvirring vad det gäller hänryckningen? Varför finns det tre läger: 
pre-trib, mid-trib, post-trib? 

Misstaget och förvirringen vad det gäller kyrkans plats i de yttersta dagarna kommer från 
missförståndet av Guds alla profetior vad det gäller nationen Israel. Israel kommer att gå 
igenom den stora vedermödan. Detta är tiden av nöd för Jakob, som det talas om i Jeremia 
30:7: “Ve! detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han 
skall bli räddad ur den.” Detta är stunden om vilken Jesus sade: ”Härefter skall ni inte se mig, 
förrän ni säger: ”Välsignad är Han som kommer i Herrens namn!” (Matteus 23:39). 

Efter den stora vedermödan kommer Israel att säga: “Välsignad vare Han som kommer i 
Herrens namn!” Jesus kommer tillbaka med sin kyrka på sin andra återkomst. Profeten 
Sarkarja sade: ”Om man då frågar honom: `Vad är det för sår du har på händerna? Då 
skall Han svara: `Dem har jag fått hemma hos mina vänner.`” (Sakarja 13:6).  Så, det 
underbara första erkännandet av Jesus som Israels Messias sker vid hans andra återkomst 
(efter hänryckningen) med sin kyrka för att upprätta tusenårsriket på jorden. 

EVIGT FÖRLORAD? 

Betyder allt detta att om du missar Kristi dag, att du är förlorad för evigt? Nej. I 
Uppenbarelseboken kapitel 7, ser vi att det är en stor skara i himlen som står inför tronen 
och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med 
hög röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.”Och alla 
änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner 
på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ”Amen! Välsignelsen och äran, 
visheten och tacksägelsen, makten, härligheten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas 
evigheter. Amen” (Uppenbarelseboken 7:10-12). Lägg märke till att varje gång de förkunnar 
detta om Gud blir deras lovpris längre. De första två var ganska korta, ”Du är värdig Herre 
att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev 
skapat” (Uppenbarelseboken 4:11).  Men varje gång de prisar Gud, utökas det. 

Vilka är dessa som är klädda i vita kläder? Varifrån kom de? Det är en oräknelig skara, och 
uppenbart inte kyrkan, för om de var kyrkan, skulle Johannes ha kännt igen dem.  Men det 
gör han inte. Vi läser att de äldste är tvugna att förklara det: ”Dessa är de som kommer ur 
den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför 
står de inför Guds tron och tjänar Honom dag och natt i hans tempel, och Han som sitter 
på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall aldrig mer hungra eller törsta, 
inte heller skall solen eller någon annan hetta skada dem. Ty Lammet som står mitt för 
tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort 
alla tårar från deras ögon” (Uppenbarelseboken 7:14-17). Dessa är människor som har 
lidit. Dessa är människor som uthärdat allt detta och mer under den stora vedermödan. 

Många människor kommer att få upp ögonen för sent när hänryckningen av kyrkan sker. 
Jag tror att de oförståndiga jungfrurna, de som inte vandrade i Anden utan istället 
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vandrade i köttet kommer att bli kvar när Brudgummen kommer. De kommer att bli kvar 
för att gå igenom åtminstone en del av vedermödan. När kyrkan blir uppryckt kommer de 
som inte fullkomligt har gett sitt liv till Kristus, de som lever i ett ljummet tillstånd, plötsligt 
att inse vad som har hänt och de kommer att ta sin relation med vår Herre på dödligt 
allvar. Och, när Antikrist befaller alla att ta emot hans märke så de kan sälja och köpa, 
kommer de att vägra att ta Antikrist märke, och på så vis lida martyrdöden. Dessa unga 
troende kommer att bli frälsta som räddade ur elden. 

När det femte sigillet bröts, “såg Johannes under altaret deras själar som hade blivit 
slaktade för Guds ord skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: 
`Herre, du som är helig och sann, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens 
invånare och utkräver hämd för vårt blod?” `Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, 
och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet medtjänare och bröder, 
som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltkomligt” (Uppenbarelseboken 6:9-11). Jag tror 
att den här gruppen fullbordar antalet av de som kommer att dö martyrdöden under den 
stora vedermödan och att de nu har sitt inträde in i himlen i ett underläge till kyrkan. 
Kyrkan är Kristi brud, kyrkan är med Kristus, men dessa är i templet där de prisar Gud dag 
och natt, och är fria från problemen de gick igenom under den stora vedermödan. 

VAR VAKSAMMA 

Vi vet inte när Herren kommer för att hämta sin kyrka. I Lukasevangeliet pratade Jesus 
med sina lärjungar om dessa händelser. ”Men akta er för att berusa er och dricka er fulla 
och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets bekymmer, så att den dagen plötsligt 
kommer över er som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden” (Lukas 
21:34-35). Var vaksamma så du inte blir fångad i livets bekymmer, dryckenskap och frossa. 
Lyssna på Jesus varning. Han kommer tillbaka för sin kyrka. Han kommer tillbaka för sin 
kyrka som är upptagen med att tjäna sin Fader, men också en som väntar på Jesu 
återkomst. Många kommer att bli kvar. 

Precis som så ofta är fallet, finns det en lätt väg, och en svår väg att ta. Den lätta vägen är 
att tjäna Herren och att vara vaken när Han kommer. Den svåra vägen är att leva vårdslöst 
nu. Den svåra vägen är att vara ljummen, och att tjäna Gud endast när det passar dig. Att 
prisa Gud bara när det passar. Som pastor, är jag väldigt bekymrad över denna attityd. Jag 
ser alldeles för många människor som har nöjt sig med en bekväm, likgiltig gemenskap 
med Herren. En bekväm zon är en farlig zon att leva i, därför att du kan bli så bekväm att 
du inte bryr dig längre.  

Hänryckningen är nära. Jesus har uppmanat oss att vänta på Honom. Kommer du att vara 
redo när Herren kommer tillbaka för att hämta sin kyrka? 
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Bibelverser för andra akten: Hänryckningen 

KYRKAN RÄDDAD FRÅN DEN STORA VEDERMÖDAN 

• Romarbrevet 8:1 
• 1 Tessalonikerbrevet 1:9, 10 
• 2 Petrusbrevet 2:4-10 
• Uppenbarelseboken 3:10, 11 

GUDS LÖFTE 

• Johannesevangeliet 14:1-3 

HÄNRYCKNINGEN 

• 1 Tessalonikerbrevet 4:13-18 

HÄNRYCKNINGSFÖRÄNDRING 

• 1 Korintierbrevet 15:51 

I VÄNTAN PÅ HÄNRYCKNINGEN 

• Matteusevangeliet 24:36-44 
• Matteusevangeliet 25:1-13 
• Markusevangeliet 13:32-37 
• Lukasevangeliet 17:26, 27, 34-37 
• Lukasevangeliet 21:34-36 
• 1 Tessalonikerbrevet 5:1-11 
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TREDJE AKTEN 

DEN STORA VEDERMÖDAN 
 

BEDRÖVELSE 

Vid slutet av Andra Akten har Gud tagit bort sin kyrka i förberedelse för domen. Till 
skillnad från Andra Akten, där scenen var förväntan och något att se fram emot, är Tredje 
Akten, en av sorg och bedrövelse. Scenerna som rullas upp är svåra att läsa, men 
profetiorna de innehåller kommer att tala om mer för oss om utvecklingen av de yttersta 
dagarnas drama. 

SVÅRT ATT FÖRESTÄLLA SIG 

Kan du föreställa dig 24 kilos isbumlingar falla från himlen? Kan du föreställa dig vilken 
förödelse det skulle bli utav en bombardering av hagel som vägde 24 kg? Vart skulle du 
gömma dig? Hur skulle du skydda dig?  Hagel av en sådan storlek skulle gå igenom ditt 
hustak precis som om det vore papper. De skulle platta till din bil som en pannkaka. Vad 
skulle kunna stå emot ett sådant bombardemang? 

Kan du föreställa dig bergskedjan Sierra Nevada helt plötsligt sjunka till 1,700 m under 
havsytan? Stilla Havet skulle svämma över och fylla den djupa floddalen som uppstått. 
Hur skulle någon på Västkusten kunna undkomma? Vad skulle hända med de miljoner 
människor som lever där? 

Kan du föreställa dig en tid då människor inte kan dö? Kanske deras kroppar är tilltygade i 
en bilolycka eller en flygplans-olycka, men deras själ vägrar att lämna dem. De skulle vara 
tvugna att fortsätta att leva i detta skadade tillstånd i månader och bara vänta och önska att 
få dö. 

Sådana händelser kommer att ske på jorden-kanske snart. Gud skall utgjuta sin vrede på 
jorden och på de människor som har förkastat hans frälsningsplan. 

SCEN 1: DE TVÅ VEDERMÖDORNA 

Det är fastställt i Bibeln att det ska komma en tid av stor vedermöda över jorden. I Daniel 
12:1 läser vi: “På den tiden skall Mikael träda fram, den store fursten, som står som 
försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som aldrig någonsin har haft sitt 
like sen den dag då människor blev till. Men på den tiden skall ditt folk bli frälsta, alla som 
finns skrivna i boken. ”Boken” som nämns här, Livets Bok. Vilket underbart löfte om 
frälsning!  
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I Matteus 24:21-22 sade Jesus: “Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte 
förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Om inte den 
tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den 
tiden att förkortas.” De ”utvalda” hänvisar till Israel, vilket är tydligt av innehållet (verser 
16, 20). Både Daniel och Jesus pratade om samma ”nödens tid” och en dag av ”stor 
vedermöda” som skulle komma över jorden. 

Uppenbarelseboken ger oss många detaljer om händelserna som kommer att ske under 
denna tid av vedermöda. Kapitel 6 börjar med att de första sex sigillen bryts. Vedermödan 
fortsätter genom de sju basunerna och de sju vredesskålarna genom vilka Guds vrede blir 
uttömd. Om du verkligen vill förstå vad denna stora vedermöda kommer att föra med sig, 
läs Uppenbarelseboken kapitel 6-19.  

Det är viktigt att vi gör en klar skillnad på de två förödelserna som Bibeln talar om. Den 
beskriver två typer: (1) den stora vedermödan som både Jesus och Daniel hänvisade till 
och som är detaljerad av Johannes i Uppenbarelseboken, och (2) prövningen som Jesus 
utsade skulle komma till kyrkan. 

 När Jesus talade till sina lärjungar i Johannes 16:33, sade han: ”Detta har jag talat till er, 
för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit 
världen.” Kyrkan kommer att få lida i världen. Det är viktigt att lägga märke till 
att ”lidandet” kyrkan går igenom kommer från världen och världssystemet som är 
kontrollerat av Satan. Det är Satan som ligger bakom dessa attacker mot kyrkan. 

Paulus talar om för oss att det inte är mot kött och blod vi strider, utan mot furstar och 
väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna” 
(Efesierbrevet 6:12). Andemakter strider mot Guds barn. Upphovet till vårt lidande är 
definitivt världssystemet som kontrolleras av Satan.   

I kontrast till detta, utgår den stora vedermödan som kommer över jorden, från himlen. 
Under den perioden blir Guds vredesdom utgjuten över de som har valt synd och förkastat 
Honom. När det sjätte sigillet öppnas i Uppenbarelseboken 6:12, kommer de som är på 
jorden att försöka gömma sig. De ropar till bergen och klipporna att falla över dem för att 
gömma dem undan Lammets vrede, för hans vredes stora dag har kommit. De frågar: ”Vem 
kan bestå?” Uppenbarelseboken 11:18 förkunnar: ”Din vrede har kommit.” 

I Uppenbarelseboken 14:10 kallas den stora vedermödan Guds vredes bägare. När sigillen 
är öppnade i himlen får änglarna varsin trumpet. När de blåser i dessa trumpeter, fälls 
motsvarande domslut på jorden. Skålarna öppnas av änglarna och motsvarande utslag sker 
på jorden. Alla dessa domutslag kommer från Gud och har sina ursprung i himlen. 
Psaltaren 69:20-28 ger en profetia om Jesus. Den talar om hur hans lärjungar lämnar 
honom i hans lidande och hur Han får ättika att dricka i sin törst. Sedan utgjuter Gud sin 
vrede och förbittring över dem som hade förföljt Honom som var slagen, pinad och 
genomborrad av Gud för vår skull. Vrede är ett ord som ofta används i Gamla Testamentet 
för att beskriva vedermödan (Jesaja 26:19-20; Jesaja 34:1-8; Jeremia 10:10; Daniel 8:19; 
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Nahum 1:5-6; Sefanja 3:8). Lägg märke till i Jesaja 66:14, att Herrens hand skall bli känd 
för hans tjänare, men på sina fiender skall Han vredgas. 

Paulus talar om för oss i Romarbrevet 2:6-8 att Gud “skall ge var och en efter hans 
gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och 
odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan 
orättfärdigheten.” Hebreerbrevet 10:27 talar om den förtärande elden som skall uppsluka 
motståndarna. 

Den stora vedermödan som ska komma över hela den syndfulla världen, kommer från 
Gud. Varför kommer denna stora vedermöda? Guds ord säger att syftet med den är 
trefaldig: (1) för att sätta dess invånare på prov; de som har förnekat Kristus före 
hänryckningen (Uppenbarelseboken 3:10); (2) för Guds vrede att bli utgjuten över de 
ogudaktiga (Uppenbarelseboken 15:7); och (3) för att fördärva dem som fördärvar jorden 
(Uppenbarelseboken 11:18). De som passar in i en eller flera av dessa kategorier kommer 
att gå igenom den stora vedermödan. 

I Gamla Testamentet talade Gud till Abraham och berättade för honom om den 
kommande domen over Sodom och Gomorra. Abraham svarade med att utmana Guds 
rättvishet. Han frågade: ”Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra den 
och inte skona platsen för de femtio rättfärdigas skull som finns där? Det vare dig fjärran 
att göra något sådant, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det skulle då gå 
med den rättfärdige som med den ogudaktige. Det vare dig fjärran! Skulle inte Han som är 
hela jordens domare göra det som är rätt?” (1 Moseboken 18:24-25). Herren svarade att 
om Han fann femtio rättfärdiga skulle Han skona staden för deras skull. 

Lägg märke till att hela förutsättningen för Abrahams medlande var att om Gud dömer, 
skulle det inte vara rättvist om Han dömde de rättfärdiga tillsammans med de orättfärdiga.  
Ingenstans i Bibeln–där domen kommer direkt från Gud–ser vi de rättfärdiga bli dömda 
tillsammans med de orättfärdiga.  

När änglarna kom till Sodom kunde de inte ens hitta tio rättfärdiga av de som Abraham 
hade bett för. Så, de räddade Lot, den enda rättfärdiga mannen, ut ur staden. Guds dom 
föll inte förrän Lot var räddad. De förkunnade i 1 Moseboken 19:22 att de inte kunde göra 
något förrän han var i säkerhet. 

I Lukas kapitel 17, poängterar Jesus att Guds dom föll samma dag som Lot blev ledd ut ur 
staden. I 2 Petrusbrevet visar Petrus att städerna Sodom och Gomorra dömdes till 
undergång, och blev till ett exempel. Men Han räddade den rättfärdige Lot, som plågades 
av de ogudaktigas utsvävande liv. Sedan tillägger Petrus: ”Herren vet alltså hur Han skall 
frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till 
domens dag, särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur” (2 Petusbrevet 2:9). 

Det står i 1 Tessalonikerbrevet 5:9 att Gud inte har utsett oss att drabbas av vredesdomen. 
I Romarbrevet 5:9 står det också att: “När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, ska 
vi också bli frälsta genom honom.” 
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Varje argument som uppstår och försöker bevisa att kyrkan kommer att gå igenom den stora 
vedermödan och Guds vredesdom, måste på något vis komma upp med svar på de här 
frågorna: När ändrade Gud sig? När beslutade Han sig för att straffa de rättfärdiga tillsammans 
med de orättfärdiga? Det skulle helt ändra Guds natur att tvinga sina barn att behöva utstå hans 
vrede. Gud säger i Malaki 3:6: ”Jag, HERREN, har inte förändrat mig.” 

I logiskt tänkande, för att komma till en slutledning, används något som kallas “syllogism”. 
En syllogism består av två antagande och en slutledning. När ett av antagandena är 
negativt och det andra är positivt, kan resultatet bara bli en negativ slutsats. Till exempel, 
ett antagande kan vara positivt: Alla fåglar har vingar. Det andra negativt, hundar har inte 
vingar. Konklusion är att hundar inte är fåglar. 

Vårt antagande är negativt: kyrkan kommer inte att drabbas av vredesdomen. Det andra 
antagandet är positivt: den stora vedermödan är tiden för Guds vrede. ”Fall över oss och 
göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora 
dag har kommit” (Uppenbarelseboken 6:16-17). Slutsatsen är då negativ och tydlig: 
kyrkan kommer inte att gå igenom den stora vedermödan. Att argutera mot det är att trotsa 
logik, och då kan vi lika gärna försöka bevisa att en hund är en fågel. Inga andra argument 
behövs för att bevisa att kyrkan inte kommer att gå igenom den stora vedermödan (se 
Andra Akten). Bevisen är överväldigande tydliga. 

SCEN 2: DE 70 VECKORNA 

Omkring år 538 f. Kr, medan profeten Daniel var i bön inför Gud, förstod han att de sjuttio 
åren av Babylonisk fångenskap snart var över. Och helt plötligt uppenbarade sig ängeln 
Gabriel för Daniel. 

Som vi tidigare läste i Daniel 9:24, förkunnade Gabriel att: ”Sjuttio veckor är bestämda 
över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, 
försona skuld, föra fram evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den 
Allraheligaste.” 

Ängeln fortsatte att säga: “Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och 
byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå 
veckor, eller totalt 69 veckor. Eftersom varje vecka representerar en sju-års period, blir 69 
veckor 483 år. I sin book, Den Kommande Prinsen, förklarar Sir Robert Anderson att 
denna period måste ha baserats på den babyloniska kalendern som har 360 dagar per år. 
Då blir 483 år lika med 173,880 dagar. Den 14:e mars, 445 f. Kr., gav kung Artaxerxes av 
Persien en befallning till Nehemja att återuppbygga Jerusalem. 173,880 dagar senare 
kommer vi fram till 6 april, 32 e. Kr – datumet när Kristus gjorde sitt intågande in till 
Jerusalem (enligt Andersons kalkulering). 

Den första delen av profetian som Daniel fick blev uppfylld på den exakta dagen. Men 
ängeln fortsatte att säga att Messias ”skulle förgöras, helt utblottad”, ordagrant (utan 
att själv få någonting). ”Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en 
furste som kommer” (Daniel 9:26). Förstörelsen hänvisar till Titus anfall mot Jerusalem 
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år 70 e. Kr. Titus var general i den romerska legionen, men han var inte folkets prins. 
Nero var prinsen som gav order om förstörelsen, fast han dog innan Jerusalems 
förödelse var avslutad.  

Staden Jerusalem och helgedomen blev förstörda och judarna skingrades, precis som änglen 
hade förutsagt. Hitintills kan vi se hur otroligt exakt denna profetia har blivit uppfylld genom 
historien. Men Gabriel sade att 70 veckor var bestämda över Israel. Messias blev avstängd 
efter 69 veckor. Var är då den sjuttionde veckan? 

I Daniel 9:27 talar ängeln återigen om fursten, och använder pronomet “han.” ”Han skall 
bekräfta förbundet med många under en vecka.” De 69 ”veckorna” skulle vara från när 
befallningen gavs att återuppbygga Jerusalem till Jesu Kristi återkomst. 

Som det var förutspått, blev Messias  “avstängd” utan att upprätta sitt kungarike och 
judarna blev omkringspridda. Daniels sjuttionde vecka är fortfarande framtid. 

Jesus hänvisade till denna profetiska “vecka” i Matteusevangeliet 24 när lärjungarna 
frågade honom om hans återkomst och tidsålderns slut. I verser 15-17, sade Han: ” När ni 
då ser förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats” (den som 
läser detta bör noga lägga märke till det), ”då måste de som är i Judeén fly bort till bergen. 
Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset.” 

Sedan förutsade Jesus en tid av “stor nöd” vars like inte förekommit sedan världens början 
och som aldrig mer skall förekomma. Denna styggelse som startar förödelsen sker i mitten 
av den sjuttionde veckan. 

Daniel talar om denna “förödelsens styggelse” i kapitel 9. Folkets furste kommer 
att ”etablera ett förbund med många under en vecka; men i mitten av veckan skall han 
avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsens vinge skall förödaren komma, till dess 
att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren” (Daniel 9:27). 

Eftersom Jesus, på sin tid, hänvisade till denna sista sju-års period som framtid, och 
eftersom Antikrist inte än har ingått ett förbund med Israel, så måste vi dra den slutsatsen 
att detta fortfarande ligger i framtiden. Eftersom Antikrist etablerar förbundet för sju år, 
visar det att det är undertecknat i början av den sista sju-års perioden. 

Halvvägs igenom de sju åren bryter Antikrist förbundet med Israel och avskaffar all 
slaktoffer och matoffer i templet. Enligt Daniel 12:11 skall det gå 1,290 dagar från den 
exakta dagen, till slutet. Då kommer Jesus tillbaka i härlighet med sin kyrka, precis som 
Paulus sade i Kolosserbrevet 3:4: ”När Kristus träder fram, Han som är vårt liv, då skall 
också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.” 

Kyrkans historia faller in mellan den sextionionde och sjuttionde veckan av Daniels 
profetia. Enligt vad Paulus säger i Efesierbrevet 3:5, var denna hemlighet inte avslöjad i 
Gamla Testamentet. 
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Gud har välsignat oss hedningar idag med nådens Ande och ifrån oss drar Han ut en brud 
för sin Son. När hedningarna i fullt antal har kommit in, tar Gud upp sin kyrka, sin 
väntande brud. Detta är uppryckningen av kyrkan. 

INTE ENS HELVETETS PORTAR 

I Uppenbarelseboken 13 kapitel, läser vi om den kommande syndens man som ”strider 
mot de heliga.”  Kapitel 13, vers 7, talar om att: ”Åt vilddjuret gavs makt att strida mot de 
heliga och att besegra dem.”  

Även Daniel bekräftade detta. I kapitel 7, vers 21 beskriver han Antikrist, ”det lilla 
hornet”. ”Jag såg detta samma horn föra krig mot de heliga och besegra dem.” Men Jesus 
sade att helvetets portar inte skulle få makt över hans kyrka (Matteus 16:18). Det är 
omöjligt att de heliga i Uppenbarelseboken 13 och Daniel 7 hänvisar till de i kyrkan, 
därför att Antikrist inte kan få makt över dem.  

Som vi diskuterade i den första scenen av detta kapitel, är syllogism ett sätt att komma 
fram till en slutsats. Som redan var förklarat, när man har en negativ och en positiv 
förutsättning, kan man bara komma fram till en negativ slutsats. Det största argumentet är 
att helvetet inte ska få makt över kyrkan. Det lägre argumentet är att helgonen blir 
besegrade av Antikrist. Och den självklara slutledningen är att helgonen inte är kyrkan. 
Helgonen måste då vara Israel, vilka också är de ”utvalda” i Matteus 24:31. 

SCEN 3: DEN ÅTERHÅLLANDE KRAFTEN  

I Andra Tessalonikerbrevet 2 skrev Paulus för att rätta till ett fel som hade smygit sig in i 
kyrkan. Några falska lärare sade att Herrens dag redan hade kommit. Paulus sade att “den 
dagen”, Jesu andra återkomst för att upprätta tusenårsriket, inte skulle ske förrän avfallet 
hade kommit och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet hade trätt fram. Paulus 
påminnde de troende att han hade talat om detta för dem när han var hos dem. 

I andra kapitlet betygar Paulus: “Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han 
kan träda fram först när hans tid kommer.  Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. 
Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet 
träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, 
när han visar sig vid sin ankomst.” (2 Tessalonikerbrevet 2:6-8). 

Vad är det som “håller tillbaka” Antikrist från att träda fram? Jag tror att det är den helige Andes 
kraft som verkar i och genom kyrkan. Så länge den Ande-fyllda kyrkan finns kvar på jorden, 
kan inte Antikrist träda fram. Så fort kyrkan är uppryckt finns det ingenting som står i vägen 
längre. Han är då fri att ta kontrollen över alla världsens regeringar. 

Den helige Ande kommer inte att försvinna från världen, för Han är närvarande överallt. 
Men under denna tid kommer Han att verka i Israel. Hesekiel 39:29 säger att Gud kommer 
att utgjuta sin Ande över Israels hus när Ryssland armé är tillintetgjord. Denna händelse 
kan mycket väl påbörja den sista sjuårs-perioden som är bestämd för Israel. 
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Jag ser hela bilden falla på plats på ett härligt sätt. Efter att kyrkan är uppryckt, 
kommer Antikrist att träda fram. Den första händelsen som sker i Uppenbarelseboken 
6 när de sju sigillen bryts, är att den vita hästen och mannen som sitter på den träder 
fram. Detta är Antikrist som kommer till jorden för att regera. Eftersom kyrkan har 
blivit uppryckt och nu är i himlen med Herren, finns det inte längre någonting som 
håller tillbaka den laglöse från att gå fram och överta världen. 

SCEN 4: BASUNERNA  

De som undervisar att kyrkan måste genomlida den stora vedermödan och Guds vrede 
försöker att identifiera den sista basunen i 1 Korintierbrevet 15 med den sjunde basunen i 
Uppenbarelseboken. Jag har svårighet att dra en parallell mellan dessa två basuner.  

Först av allt, basunen som ljuder vid uppryckningen i 1 Tessalonikerbrevet 4:16, 
kallas ”Guds basun.” I Uppenbarelseboken, är den sjunde basunen, den sjunde ängels 
basun. 

Basunen i 1 Korintierbrevet 15 används för att kungöra en händelse som sker ”i ett nu, på 
ett ögonblick, vid den sista basunens ljud” (Korintierbrevet 15:52). Men den sjunde 
basunen i Uppenbarelseboken täcker en period på flera dagar. Uppenbarelseboken 10:7 
säger: ”Men i de dagarna när den sjunde ängels röst hörs och han blåser i sin basun, då är 
Guds hemlighet fullbordad, så som Han har förkunnat i det glädjebudskap Han har gett 
sina tjänare profeterna.” 

Den sista basunen i 1 Korintierbrevet 15 och 1 Tessalonikerbrevet 4 är en glädjens basun. Vi 
kommer att bli uppryckta bland molnen och förvandlas till hans avbild när vi möter Herren i 
skyn. Den sjunde basunen i Uppenbarelseboken, hänvisar ständigt till en plåga. 

I Uppenbarelseboken 8:13 sade ängeln: “Ve, ve, ve över jordens invånare, för de 
basunstötar som återstår, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner.” Ängeln säger 
detta vid slutet av den fjärde basunen. Så de tre ”ve” hänvisar till de femte, sjätte och 
sjunde basunerna. Vid slutet av den femte basunen (Uppenbarelseboken 9:12), förkunnar 
ängeln: ”Det första veropet är över. Se, efter det kommer två andra.” Det pekar på de sjätte 
och sjunde basunerna. I Uppenbarelseboken 11:14 förkunnar ängeln: ”Det andra veropet 
är över. Se, det tredje kommer snart.”  Sedan går vi direkt till vers 15, den sjunde basunen, 
vilken är den tredje plågan. 

Att bli uppryckt och förvandlad till Herrens underbara liknelse är långt ifrån ett ”ve”. Det 
skulle enbart vara ett ”ve” om jag inte skulle vara del av det! Därför har jag svårigheter att 
indentifiera den sjunde basunen i Uppenbarelseboken 11 och den sista basunen i 1 
Korintierbrevet 15 som en och samma, därför att resultatet och tidsförhållanderna är så 
olika. 

Domprosten Henry Alford förklarar i Nya Testamentet Grekiska redogörelse över 1 
Korintierbrevet 15:52, att det inte finns någon anledning att fastställa den sista basunen att 
vara den sjunde basunen i Uppenbarelseboken. Han säger också att det inte finns någon 
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anledning att tro att det inte finns några fler basuner efter den sista basunen i 1 
Korintierbrevet 15. 

SCEN 5: DEN FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN 

Ett annat argument som används av dem som undervisar att kyrkan kommer att gå igenom 
den stora vedermödan cirkulerar omkring Uppenbarelseboken 20:4-5. Johannes 
sade: ”Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras 
själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord 
och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan 
eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, 
förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.” 

Argumentet som används är att “den första uppståndelsen” betyder att det inte var någon 
uppståndelse före den. Först betyder först, och ingenting kan finnas innan det. Men om du 
försöker få den första uppståndelsen att ske i Uppenbarelseboken 20, efter det att Satan är 
bunden och kastad i avgrunden i tusen år, då måste du på något sätt förklara varför Jesus 
var kallad ”förstlingen av de insomnade.” Har inte Jesus redan uppstått? 

Det finns också i Uppenbarelseboken 7:10 en stor skara i himlen som ropar: “Frälsningen 
tillhör vår Gud som sitter på tronen, och Lammet.” När en av de äldste frågade 
Johannes: ”Vilka är dessa som är klädda i vita kläder, och varifrån har de kommit?” 
(Uppenbarelseboken 7:13). svarade Johannes att han inte visste. Den äldste svarade: 
“Dessa är de som har kommit ur den stora nöden och de har tvättat sina kläder och gjort 
dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i 
hans tempel” (Uppenbarelseboken 7:14-15). Här i kapitel 7 ser vi en stor skara i himlen 
som har kommit ur den stora nöden, och därför uppstått före Uppenbarelseboken 20. 

I Uppenbarelseboken 15 ser vi en annan skara i himlen. Johannes beskriver ett glashav 
blandat med eld, och på glashavet såg han de som hade vunnit seger över vilddjuret och 
dess bild och dess namns tal. Dessa människor står på glashavet med Guds harpor i 
händerna. De sjunger Moses, Guds tjänares sång. Dessa är de förlossade av Israel som har 
vunnit seger över vilddjuret. Johannes ser dem i himlen före Guds sista vredesskålar blir 
uttömda. 

Här ser vi två grupper i himlen som har tagit del av den första uppståndelsen – innan 
Uppenbarelseboken 20, när Johannes ser de som blivit halshuggna därför att de vittnat 
om Jesus och hänför till dem som den ”första uppståndelsen.” 

I Uppenbarelseboken 20:4 ser Johannes två skilda grupper. Först ser han troner och de som 
satt på dem, och de fick rätt att döma. Det är ingen tvekan att detta är kyrkan. Herren gav ett 
löfte till kyrkan i Laodicea att de som segrade skulle få sitta med Honom på hans tron, precis 
som Han hade segrat och sitter på sin Faders tron (Uppenbarelseboken 3:21). Sedan ser 
Johannes en till grupp i Uppenbarelseboken 20:4. Det var själarna av de som hade 
halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett 
vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. Dessa är två 
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absolut skilda grupper. En sitter på troner; den andra kommer ur den stora nöden och har 
blivit förlossade från Antikrists kraft och har inte böjt sig för hans styre. 

Den första uppståndelsen sker över en tidsperiod. De som förespråkar att kyrkan kommer att 
genomlida tiden av Guds vrede påstår att den första uppståndelsen är den som sker på den 
yttersta dagen. De insisterar på en ordagrann tjugofyra-timmars dag. Men den första 
uppståndelsen täcker en tidsperiod som omfattar många olika händelser. Det är de som 
uppstod när Jesus uppstod från de döda (Matteus 27:52); de som kommer tillbaka med Kristus 
när vi blir uppryckta för att möta Honom i skyn (1 Tessalonikerbrevet 4:14); och de som lidit 
matyrdöden för sitt vittne om Jesus Kristus, och som kommer att uppstå under perioden av den 
stora nöden. Alla dessa har del av den första uppståndelsen. Den första uppståndelsen står i 
stark motsägelse till den andra uppståndelsen, vilket är när de otroende står inför den stora vita 
tronen, för att bli dömda för sina gärningar. 

SCEN 6: VAR VAKSAM OCH REDO 

Det är tydligt att Jesus ville att hans lärjungar och kyrkan genom alla tider skulle förvänta sig 
att Han kunde komma tillbaka när som helst. Hans ord till sina lärjungar var att de skulle 
vara vaksamma och beredda för de visste inte dagen eller stunden för hans återkomst. Och 
Han skulle komma när de inte alls väntade det. Därför skulle de alltid vara vaksamma och 
redo. 

Om man argumenterar för att kyrkan måste gå igenom den stora nöden, då tar man bort 
från att Jesus Kristus kan komma tillbaka när som helst. Kyrkan kommer inte att vara 
vaksam, inte heller finns det någon anledning att vara redo, om den först måste gå igenom 
den stora nöden. I så fall skulle vi vänta på den stora vedermödan och avslöjandet av 
Antikrist. Kyrkan kunde då följa de sista händelserna ganska precis. 

Den första stora händelsen skulle ske när Antikrist träder fram, när han upprättar sitt välde 
och inför sitt nya penningsystem. De kristna måste då hitta på ett nytt sätt att överleva utan 
att kunna sälja eller köpa. Efter det skulle vi vänta på de stora plågorna som har förutsagts 
skall komma över jorden. Som kristna skulle vi särskilt vänta på att Antikrist skulle stå i det 
Allra Heligaste i det nybyggda templet och förkunna att han är Gud, och avskaffa det 
dagliga offret och bönen. Enligt Daniel kan man veta att Herren från den stunden kommer 
att återvända efter 1,290 dagar (Daniel 12:11). 

Bibeln säger att ingen vet dagen eller stunden (Matteus 24:36). Det här kan inte hänvisa 
till den dagen Kristus kommer tillbaka för att regera på jorden, därför att den exakta dagen 
har blivit nämnd i Daniels profetia. Ingen vet dagen eller stunden när Herren tar sin kyrka 
från jorden. Därför måste vi vara vaksamma – inte för att vänta på vedermödan eller 
Antikrist – utan på Jesu Kristi återkomst som kan ske när som helst! 

I Matteusevangeliet 24:42 börjar Jesus sin uppmaning till vaksamhet och beredskap 
genom att ge en rad liknelser. 
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Den första är en liknelse som handlar om en husägare. Om mannen hade vetat när tjuven 
skulle komma, skulle han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i huset. ”Var därför 
också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen” (Matteus 
24:44). 

Sedan gav Jesus en liknelse om en trogen och förståndig tjänare som blivit satt över de 
andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, salig är den tjänaren, om hans herre finner 
honom göra så, när han kommer. Han skall sätta honom över allt han äger (Matteus 
24:45-47). 

Jesus varnade om den onde tjänaren som sade i sitt hjärta: ”Min herre kommer inte än.” 
Jag tror att varje gång man undervisar att uppryckningen inte kan ske förrän efter 
vedermödan eller efter Antikrist har framträtt, påstår man att Herren dröjer med sin 
återkomst. Åtminstone tills efter Antikrist framträdande eller tills vedermödan är över. 

Jesus varnade oss att sådan tro ledde till tjänarens slöhet. Herren kom i en stund när 
tjänaren inte väntade honom. Den tjänaren fick sedan sin plats bland de otroende. I 
kontrast, om man tror att Herren kan komma vilket ögonblick som helst, leder det till 
renlevnad och uthållighet. I 1 Johannesbrevet 3:2 står det att vi nu är Guds barn, och 
vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när Han uppenbaras, kommer vi 
att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan Han är.” Det fortsätter: ”var och en som 
har detta hopp i Honom renar sig, liksom Han är ren” (1 Johannes 3:3). Det är klart och 
tydligt att Herren vill att vi ska vara vaksamma och redo för hans återkomst – inte vänta 
på vedermödan eller när det börjar, eller för Antikrist eller hans avslöjande. 

Var vaksam och beredd på att Jesus kan komma vilket ögonblick som helst. Att placera 
vilken händelse som helst före Kristus återkomst för sin kyrka, är att säga att Herren dröjer 
med sin återkomst till det har hänt. Jesus själv varnade, att tro eller undervisa detta är 
väldigt farligt.  

I Matteusevangeliet 25, poängterade Jesus vikten av att vara redo. I liknelsen om de tio 
jungfrurna, var de fem oförståndiga inte beredda när Herren kom. När ropet hördes: ”Se, 
brudgummen kommer!” gick de som var redo in. I vers 13 sade Jesus: ”Vaka därför, ty ni 
vet inte vilken dag eller timme Människosonen kommer.” 

Vi tror absolut att Kristus återkomst är nära; att inte en enda profetia om vedermödan 
kommer blir uppfylld innan Han rycker upp sin kyrka, och att han ville att varje 
generation skulle vara vaksamma och beredda på hans återkomst. I Markusevangeliet 
13:35-37 sade Jesus: ”Vaka därför! Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på 
kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka, så att han inte 
plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!” 

SCEN 7: TIDENS SLUT 

Herren har gett oss speciella löften vad det gäller vedermödan och kyrkan. Det första 
löftet finns i Uppenbarelseboken 3:10 där Han säger till sin trogna kyrka i 
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Filadelfia: ”Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig ur 
prövningarna som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.” 
Att tolka denna vers som att betyda att Jesus skulle låta oss gå igenom nöden men 
skydda oss genom gudomlig kraft är totalt utan skriftlig grund och saknar hållbar, 
välgrundad kunskap. En sådan tolkning är att läsa in i Skriften något som inte finns där, 
för att få det att passa ihop med ett antagande. Ingentans i Uppenbarelseboken talas 
det om något gudomligt skydd för kyrkan. Det enda gudomliga skyddet är för de 
144,000 israeliterna som blivit försedda med sigill och därför skyddade från den 
kommande domen. Kapitel 12 talar också om detta, där kvinnan får vingar som en örn 
och flyr ut i öknen för att komma undan drakens vrede under tre-och-ett-halvt-år.  

I 1 Tessalonikerbrevet 5:9 skriver Paulus om när Kristus kommer tillbaka för att hämta sin 
kyrka. ”Ty Gud har inte bestämt oss att drabbas av vredesdomen utan till att vinna 
frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.” Det motsäger helt Guds karaktär att påstå att Han 
skulle döma mig tillsammans med den gudlösa världen, efter att Jesus tagit på sig hela 
domen för mina synder. Guds vrede och dom kommer att bli utgjuten över en värld som 
förnekar Kristus. Varför skulle jag som Guds barn bli inräknad med de orättfärdiga? Gud 
har inte avsett för oss att drabbas av vredesdomen. 

Ett annat intressant löfte finns i Jesaja 26:19-21. Först talar Herren om uppståndelsen från 
de döda. Sedan säger Han: ”Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörren efter 
dig. Göm dig ett litet ögonblick, tills dess vreden passerat. Ty se, HERREN kommer ut ur 
sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga 
sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.” 

Jesaja profeterar om den dag då Herren kommer för att döma jordens invånare; den stora 
vedermödans tid. Men Gud inbjuder sitt folk in i hans kamrar och stänga dörren bakom 
dem, så att de kan bli gömda tills vredesdomen är över. 

Det kan hänvisa till Judarna som flyr till Petra och som kommer att vara skyddade från den 
stora vedermödan. Jesaja nämner också detta i kapitel 16. “Låt mina fördrivna bo hos dig 
Moab, var ett gömställe för dem undan fördärvaren. Ty utpressaren finns inte mer, 
skövlingen är slut och förtryckaren försvunnen ur landet. Då skall en tron befästas genom 
nåd. I trohet skall en Furste sitta på den i Davids hydda, en som söker det rätta och främjar 
rättfärdighet” (Jesaja 16:4-5). 

Här i Jesaja, uppmanas Moabs folk att skydda Judarna i Sela, vilket är Petra, under den tid 
då Antikrist försöker tillintetgöra Judarna. Varför skulle Herren skydda Judarna men inte 
kyrkan från den stora vedermödan? 

Så om Herren har en särskild plan att skydda kyrkan från den stora nöden, var finns då de 
löfterna? Var visar Bibeln att kyrkan kommer att få ett sigill, skyddas eller bli märkta så att 
den inte blir skadad under den stora vedermödan? Eftersom Johannes i 
Uppenbarelseboken i detalj lägger ut alla händelser för de sista dagarna, vilka stycken 
talar om kyrkans skydd under vedermödan? 
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I Lukaseveangeliet 21:34-36, talar Jesus om den stora vedermödan. Han säger: ”Men akta 
er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets 
omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den skall komma 
över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall 
komma och kunna bestå inför Människosonen.” 

Undfly allt vad som kommer att ske? Jag vill inte fly när Jesus kommer för att hämta sin 
kyrka. Det skulle inte vara förståndigt. Nej, Jesus hänvisade till den stora vedermödan som 
kommer, och den vill jag verkligen fly undan! Så jag ber och är vaksam precis som Jesus 
sade att vi skulle göra och vara. 

Jag ser fram emot att stå inför Guds tron tillsammans med den stora skaran i 
Uppenbarelseboken 5, när Jesus tar bokrullen ur högra handen på Honom som sitter på 
tronen. Jag förväntar mig inte vara på jorden när sigillen bryts och Gud börjar utgjuta sin 
vrede och indignation över denna gudlösa värld som har förnekat Kristus. Kristus 
återkomst är ett underbart hopp för de troende. Vi väntar på det saliga hoppet, att vår store 
Gud och Frälsare, Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 

Det Gamla Testamentet talar om hur Gud dömde världen två gånger: Noas flod, och när 
svavel och eld regnade ner från himlen över Sodom när Lot levde där. Jesus liknade båda 
dessa paralleller till tiden av hans återkomst. ”Ty som det var i Noas dagar, så skall det 
vara vid Människosonens återkomst” (Matteus 24:37). 

I Lukas läser vi: “På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, 
planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel 
regna från himlen och gjorde slut på dem alla.” I båda fallen blev de rättfärdiga räddade 
innan Guds dom föll.   

Noa var en typ av de 144,000 som Gud hade satt ett sigill på. Han var inne i arken och 
skyddad från domen. Lot är en typ av kyrkan räddad undan domen. Vi har också 
händelsen med de tre hebreiska unga männen i Daniel som var skyddade i den brinnande 
ugnen. Frågan är, ”Var, var Daniel?” Tror du att han tillbad Nebukadnessars staty? 

Absolut inte. Han är konstigt nog inte där. Många tror att Nebukadnessars staty var en typ 
av vilddjurets bild i Uppenbarelseboken 13; de tre hebreiska ungdomarna en typ av det 
trogna Israel skyddad i vedermödan; och Daniel, en typ av kyrkan räddad från 
vedermödan. 

Ett ord måste sägas om argumentet som säger att uppryckningen inte är en traditionell, 
historisk lära. Det är sant att förväntan om Jesu återkomst avtog under en stor del av 
kyrkhistorien, speciellt under den Mörka Tiden, men det är också sant att den första kyrkan 
(under det Nya Testamentets tid) är del av den historiska kyrkan. Bibeln visar tydligt att den 
första kyrkan väntade på Jesu Kristus nära förestående återkomst. Dessa kristna väntade sig 
att Han kunde komma och hämta dem när som helst. Kom ihåg att i 1 Tessalonikerbrevet 4 
sörjer de troende över de som hade insomnat innan Herren hade kommit tillbaka, och 
trodde att de hade gått miste om kungariket. 
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Det finns också andra saker i historisk kyrklärosats som jag inte håller med om. Historisk 
trossats undervisar pånyttfödelse för spädbarn genom dop. Jag tror inte att Bibeln 
undervisar pånyttfödelse för spädbarn. Den historiska kyrkan undervisar förbön av Maria 
och de döda troende. Jag tror inte att Bibeln undervisar om förbön av för döda troende 
eller Maria. Den historiska kyrkan undervisar att påven är ofelbar. Jag tror inte att påven är 
ofelbar.  

En del historisk kyrklärosats är inte biblisk i min åsikt. Jag ser inte på historisk kyrkolära 
som korrekt i alla avseenden och begrepp, inte heller ser jag den historiska kyrkan som ett 
exempel som vi ska följa. Den enda sanna modellen hittar vi i Apostlagärningarna. När 
Johannes skrev Uppenbarelseboken hade så mycket falskt lära krypit in, att Jesus om och 
om igen uppmanade kyrkan att omvända sig (Uppenbarelseboken 2 och 3). 

En del påstår att intresset i uppryckningen och läran om den kom från Plymouthbröderna i 
slutet av 1820-talet. Det berättas att i ett möte i England, började en kvinna, genom 
profetians gåva, uppmana kyrkan att Herren skulle ta upp sin kyrka och rädda den från 
den kommande vredesdomen. Det berättas att män som John Nelson Darby and Cyrus i 
Scofield sedan började göra denna uppfattning populär. 

I Daniel 12:4 ville profeten veta vad Guds tidsschema var angående den sista tiden. 
Herren sade till Daniel: ”göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många 
skall forska i den och kunskapen skall bli stor.” Utav sammanhanget i det här stycket, 
betyder det att kunskapen skall öka, och det är kunskapen om profetians sanning som 
hade varit förseglad till tidens ände. 

Eftersom vi närmar oss dagen då Herren skall ta bort sin kyrka ur världen, passar det också 
in att Han gör oss mer medvetna om uppryckningen av kyrkan, innan den stora 
vedermödan. Varför avslöjade Herren det för Martin Luther, John Calvin, eller andra 
reformations ledare i kyrkan? De levde inte i den tiden då kyrkan skulle bli uppryckt. 

Danielboken skulle förseglas till ändens tid, och vi är nu i den tiden. Daniel 12:4 lovar att 
kunskapen om profetia skall öka. När vi vet det, kan vi vara säkra på att Gud kommer att 
ge oss mer förståelse om hans löften och hans Ord i de sista dagarna. 
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Bibelverser för tredje akten: Den stora vedermödan 

ANTIKRISTS STYGGELSER 

• Daniel 9:27; 12:11 
• Matteusbrevet 24:15 
• 2 Tessalonikerbrevet 2:4 
• Uppenbarelseboken 11:2 

ANTIKRISTS DIKTATUR, MANIFESTATION 

• Uppenbarelseboken 13 

ANTIKRISTS 7-ÅRS FÖRBUND MED ISRAEL 

• Jesaja 28:18 
• Daniel 9:27 

BABYLONIENS EKONOMISKA OCH POLITISKA FÖRSTÖRING 

• Uppenbarelseboken 18 

SLAGET VID HARMAGEDON 

• Psaltaren 2:1-5, 9 
• Jesaja 34:1-6; 63:3-4, 6 
• Joel 3:2, 9-16 
• Sakarja 12:2; 14:2-3, 12 
• Uppenbarelseboken 14:14-20; 16:16; 19:11-21 

DEN STORA SKÖKAN (FALSKA KYRKAN) 

• 1 Timoteusbrevet 4:1-3 
• 2 Timoteusbrevet 3:1-5 
• Uppenbarelseboken 17 

MÖRKER OCH TOTAL DEPRESSION 

• Joel 2:2 
• Uppenbarelseboken 16:10 

HERRENS DAG 

• Jesaja 2:12; 13:6, 9 
• Hesekiel 13:5; 30:3 
• Joel 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14 
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• Amos 5:18, 20 
• Obadja 15 
• Sefanja 1:7, 14 
• Sakarja 14:1 
• Malaki 4:5 
• Apostlagärningarna 2:20 
• 1 Tessalonikerbrevet 5:2 
• 2 Tessalonikerbrevet 2:2 
• 2 Petrusbrevet 3:10 

DEMONISK INVASION 

• Uppenbarelseboken 9:3-20 

SATANISK DYRKAN OCH AVGUDERI 

• Uppenbarelseboken 9:20; 13:11-17 

 

DRYCKENSKAP, DROGER OCH UTOMÄKTENSKAPLIGA FÖRBINDELSER 

• Matteusevangeliet 24:38 
• Lukasevangeliet 17:27 
• Uppenbarelseboken 9:21 

FALSKA MESSIASGESTALTER OCH PROFETER 

• Matteusevangeliet  24:5, 11-24 

BRIST PÅ GUDS ORD 

• Amos 8:11-12 

ELD OCH STARK SOLHETTA 

• Uppenbarelseboken 16:8-9 
• Uppenbarelseboken 18:8-9, 18 

HEDNINGARNAS STRAFF 

• Romarbrevet 1:18 
• 2 Tessalonikerbrevet 2:11-12 
• Uppenbarelseboken 19:15 
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GUDS INDIGNATION 

• Jesaja 26:20; 34:2 
• Uppenbarelseboken 6:17 

GUDS HÄMD 

• Jesaja 34:8; 63:1-6 

GOG OCH MAGOG INVADERAR ISRAEL 

• Hesekiel 38-39 

DEN STORA VEDERMÖDAN 

• ¤  Matteusevangeliet 24:21 

GUD OCH SATANS SKÖRD 

• Matteusevangeliet 13 

TIMMEN FÖR GUDS DOM 

• Uppenbarelseboken 14:7 

ISRAEL: FÖRSÖK ATT ÖDELÄGGA ISRAEL 

• Uppenbarelseboken 12 

ISRAELS RENING 

• Hesekiel 20:23, 28 
• Sakarja 13:8-9 
• Malaki 3:3 

JUDARNA ÅTERVÄNDER TILL ISAREL 

• Jesaja 43:5-6 
• Hesekiel 34:11-13; 36:24; 37:1-14 

DE HELIGA MARTYRERNA I HIMLEN 

• Uppenbarelseboken 7:9, 14 

MATERIALISM I DE SISTA DAGARNA 

• Lukasevangeliet 17:28 
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• Uppenbarelseboken 18:12-14 

MÄNGDER TILL DET TUSENÅRIGA RIKET 

• Matteusevangeliet 25:32-34 

INGEN UNDFLYR GUDS DOM 

• Amos 9:2-3 

FRUKTAN FÖR HERREN 

• Jesaja 2:19-21 
• Uppenbarelseboken 6:15-17 

FÖRFÖLJESE AV DE TROENDE 

• Matteusevangeliet 24:10 
• Uppenbarelseboken 16:6; 17:6 

FÖRFÖLJESE AV ISRAEL 

• Daniel 12:1 
• Sakarja 11:16 
• Matteusevangeliet 24:21 
• Uppenbarelseboken 12:13 

HEMSÖKELSE 

• Sakarja 14:12 
• Uppenbarelseboken 16:2 

FÖRBEREDELSE FÖR TUSENÅRSRIKET 

• Uppenbarelseboken 16:20 

DET ROMERSKA RIKET ÅTERLUPPLIVAT 

• Daniel 2:41; 7:7 
• Uppenbarelseboken 13:3; 17:12 

SATAN KASTAS NER PÅ JORDEN 

• Uppenbarelseboken 12:3-15 

SATANS LÖGN 
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• Jesaja 14:12-15 

SJU VREDESSKÅLAR 

• Uppenbarelseboken 16 

SJUTTIONDE VECKAN 

• Daniel 9:24-27 

TECKEN OM HIMLARNA, STJÄRNORNA, MÅNEN OCH SOLEN 

• Jesaja 13:10, 13; 24.1, 19-20; 34:10 
• Joel 2:10, 30-31; 3:15 
• Uppenbarelseboken 6:12-14 
• Uppenbarelseboken 8:7-11, 16:21 

DOMEN AV DE SJU SUGILLEN 

• Matteusevangeliet 24:4-8 
• Uppenbarelseboken 6 
• Uppenbarelseboken 8-9; 11:15-19 

BEDRÖVELSE OCH SKRÄCK 

• Jesaja 13:8 
• Jeremia 30:6 
• Uppenbarelseboken 6:8 

DE TRE ÄNGLARNAS BUDSKAP 

• Uppenbarelseboken 14:6-12 

JAKOBS NÖD 

• Jeremia 30:7 

TIDENS ÄNDE 

• Daniel 12:9 
• Matteusevangeliet 13:40, 49 

ISRAELS STAMMAR KALLADE, BLIR OMVÄNDA, LIDER MARTYRDÖDEN 

• Matteusevangeliet 24:14 
• Uppenbarelseboken 7:1-4 
• Uppenbarelseboken 14:1-5 
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VREDESMÖDANS DÖDA  

• Sefanja 1:17 
• Jesaja 34:3; 66:24 
• Matteusevangeliet 24:28 
• Uppenbarelseboken 14:20 
• Uppenbarelseboken 19:17-19 

VREDESMÖDANS ÖVERLEVANDE 

• Jesaja 13:12 

TVÅ VITTNEN 

• Uppenbarelseboken 11:3-13 

KRIG, SVÄLT, JORDBÄVNINGAR, KATASTROFER 

• Matteusevangeliet 24: 6-7 
• Lukasevangeliet 21:25 
• Uppenbarelseboken 6:2-6, 8 
• Uppenbarelseboken 9:1-2; 14:20 
• Uppenbarelseboken 6:12; 11-13; 16-18 
• Uppenbarelseboken 8:7-12; 16:3 

VÄRLDS RELIGION, POLITIK OCH EKONOMI 

• Uppenbarelseboken 13:4-8, 16-17 
• Uppenbarelseboken 17:1-18; 18:1-24 

NÖD ÖVER HELA VÄRLDEN 

• Daniel 12:1 
• Matteusevangeliet 24:21-22 
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FJÄRDE AKTEN 

DEN ANDRA ÅTERKOMSTEN 
 

I Tredje Akten läste vi om kaos och vedermöda i världen. Men hur hemsk den scenen än 
var, var det bara en uppvärmning för dramat som kommer att följa i Fjärde Akten. I 
kontrast mot det mörker under den stora vedermödan kommer kristus andra återkomst att 
visa sitt majestät inför en häpnadsfull värld. 

Jesu Kristi andra återkomst sker vid slutet av den stora vedermödan. Det är under denna 
tid Jesus upprättar tusenårsriket. Men dramat slutar inte där. Vid slutet av denna 
tusenårsperiod kommer Satan och hans armè att resa sig upp mot Jesus i en sista strid. 
Först vid slutet av denna strid får vi se Satans fall, och domen inför den stora vita tronen. 

SCEN 1: SER DU DESSA STENAR? 

I Matteusevangeliet kapitel 23 och 24, beskriver aposteln en händelse då Jesus var i 
templet och kritiserade fariseérna. När Han och lärjungarna lämnade templet, började 
lärjungarna att prata om de stora stenarna som Herodes använt när templet byggdes om. I 
jämförelse med dessa enorma stenar, är ”stora” nästan en underdrift. De minsta stenarna i 
templet vägde mer än 2 till 3 ton – ungefär en elefants vikt. Många vägde 50 ton. Och den 
största stenen som finns kvar – vilken man idag kan se i Rabbistunneln i Jerusalem – har 
uppskattats väga 570 ton! När lärjungarna kommenterade om dessa stenar, sade Jesus 
något oroväckande. Han pekade på stenarna och sade: ”Amen säger jag er: Här skall inte 
lämnas sten på sten” (Matteus 24:2). 

Jag är säker på att lärjungarna var förvirrade. Vad menade Jesus? Vem skulle kunna flytta 
ens en av dessa stenar? Medan de fortsatte att vandra genom Kidron dalen och upp till 
Oljeberget, frågade lärjungarna: ”Säg oss, när skall detta ske?” (Matteus 24:3). De ville 
veta vad tecknen skulle bli – tecken som skulle komma innan templet blev förstört. Men 
de ville också veta om tidsålderns slut. ”Och vad blir tecknet på din återkomst, och den 
här tidsålderns slut?” (Matteus 24:3). 

TIDSÅLDERNS SLUT 

Folk undrar ibland varför de kristna alltid pratar om världens ände. Sanningen är att vi 
vanligtvis inte pratar om världens ände, utan tidsålderns slut. Världens ände är fortfarande 
någonstans i en avlägsen framtid. Men slutet på detta världssystem, slutet på människans 
fåfänga försök att styra över sina medmänniskor utan fördärv, är vad de flesta kristna 
menar när de säger, ”slutet”. Nu är frågan, när är denna tidsålder slut? Vad kommer det att 
finnas för tecken? I Första Akten, hänvisar vi till några av Jesus direkta svar på dessa frågor. 
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Jesus gav också liknelser som pekade på att hans andra återkomst var nära, och att denna 
tidsålder var på väg mot sitt slut. 

Jesus lovade att Han skulle komma tillbaka. Han sade till sina lärjungar: ”Lår inte era 
hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte 
vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än 
går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och taga er till mig, för att ni skall 
vara där jag är” (Johannes 14:1-3). I detta avsnitt hänvisar Jesus till när Han kommer för att 
hämta kyrkan, vad som är kännt som uppryckningen av kyrkan (se Andra Akten). 

Men Jesus kommer också tillbaka med sin kyrka, för att upprätta tusenårsriket. 

SCEN 2: JESU ANDRA ÅTERKOMST 

Bibeln är full av löften och profetior angående Jesu andra återkomst. Både Gamla 
Testamentet och Nya Testamentet talar om tiden då Jesus kommer att upprätta Guds 
kungarike på jorden. En sådan vers finns i Gamla Testamentet i Daniel 7:13-14, där 
profeten säger: ”I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom 
med himlens skyar, och Han närmade sig den Högste som alltid har funnits, och fördes 
fram inför Honom. Åt Honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och 
språk måste tjäna Honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans 
rike skall inte förstöras.” 

Sakarja profeterade också om Jesu andra återkomst. ”Men över Davids hus och över 
Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig, 
och ser vem de har genomborrat. De skall sörja Honom så som man sörjer ende sonen, 
och de skall gråta bittert över Honom, så som man gråter över sin förstfödde” (Sakarja 
12:10). Sakarja säger till oss att när Jesus kommer tillbaka, kommer Judarna att erkänna 
Honom som sin Messias. De kommer att se på Honom som de har genomborrat, och sörja 
över att de har varit förblindade i så många år till den sanna Messias som Gud hade sänt 
till deras fäder; Messias som blev förnekad, precis som profeterna hade sagt: ”Han var 
föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande” (Jes 
53:3). 

En liknande vers i Uppenbarelseboken 1:7 förkunnar: ”Se, Han kommer med molnen, och 
varje öga skall se Honom, även de som har genomborrat Honom, och alla jordens 
stammar skall jämra sig över Honom. Amen. 

I Matteusevangeliet 24:30 sade Jesus: “Då skall Människosonens tecken synas på himlen, 
och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln 
med stor makt och härlighet.” Den sista gången lärjungarna såg Jesus innan Han uppsteg 
till himlen från Oljeberget är uppskrivet i Apostlagärningarna 1:9-11, där det står: ”Då 
Han hade sagt detta, såg de hur Han lyftes upp, och ett moln tog Honom ur deras åsyn. 
Medan de såg mot himlen dit Han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och 
de sade: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har 
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blivit upptagen från er till himlen, Han skall komma igen på samma sätt som ni har sett 
Honom fara upp till himlen.”  

I Sakarja 14:4, säger Han återigen att när Han kommer tillbaka: ”På den dagen skall Han 
stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas 
mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker 
undan mot norr och andra hälften mot söder.” I Kolosserbrevet 3:4, sade Paulus: ”När 
Kristus träder fram, Han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans 
med Honom.” Judas citerade från Hanoks profetia, och skrev: ”Om dem har också Hanok 
i det sjunde släktledet efter Adam profeterat om dessa män, och sagt: ”Se, Herren kommer 
med sina mångtusen heliga.” I Uppenbarelseboken 19:11-15, när han pratar om Jesu 
andra återkomst, säger Johannes: ”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och Han 
som satt på den heter Trofast och Sann, och Han dömer och strider i rättfärdighet. Hans 
ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar Han många kronor. Han hade ett namn 
skrivet som ingen känner utom Han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppas i 
blod, och det namn Han hade fått är ”Guds Ord”. De himmelska härarna följde Honom 
på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ur hans mun kom ett skarpt 
svärd, som Han skall slå folken med, och Han skall styra dem med järnspira, och Han 
trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.” 

DETALJER OM KRISTI ÅTERKOMST 

I Guds Ord finns det många profetior om Jesu Kristi andra återkomst. Vad säger nu dessa 
profetior oss om den andra återkomsten? 

För det första, skall Jesus komma i himlens moln.  

För det andra skall hela världen se Honom. 

För det tredje skall Judarna känna igen Jesus och ”se på Honom som de har genomborrat.” 

För det fjärde, skall helgonen komma tillbaka tillsammans med Honom. De som har blivit 
uppryckta skall komma tillbaka tillsammans med Honom, när Han återvänder för att 
upprätta det tusenåriga riket. ”När Kristus träder fram, Han som är vårt liv, då skall också 
ni träda fram i härlighet tillsammans med Honom” (Kolosserbrevet 3:4). 

För det femte, precis som Han lyftes upp från Oljeberget, på samma sätt kommer Han 
tillbaka till Oljeberget. När Han sätter sin fot där, klyvs Oljeberget i mitten, och en ny dal 
kommer att formas, och en del av berget viker undan mot norr och den andra mot söder. 

TIDPUNKTEN 

När kommer Han tillbaka? Som det diskuterades i Andra och Tredje Akten, kommer två 
händelser ske innan Kristi andra återkomst – uppryckningen och vedermödan. Det kan 
vara så att en annan profetia blir uppfylld innan uppryckningen av kyrkan. Det möjliga 
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tecknet är islamiska nationers invasion av Israel, som försöker att krossa Israel och totalt 
utrota det från jordens yta. 

Bibeln förutsäger att det skall ske i de yttersta dagarna. Enligt Bibeln kommer Ryssland att 
stödja dessa islamiska nationer när de invaderar Israel (se Första Akten). Bibeln säger att 
muslimerna slutligen kommer att försöka utrota Israel genom krig. 

Detta krig kommer att bli avbrutet genom Guds ingripande. Just när det ser totalt omöjligt ut för 
Israel, när det ser ut som det absolut inte finns en utväg för dem att överleva, kommer Gud att 
ingripa och förgöra fem sjättedelar av denna invaderande armé. Gud kommer att visa sin kraft 
på ett sätt som gör att Israel vet att det endast var Guds ingripande som räddade dem. 

Efter nederlaget av dessa islamiska nationer (och de ryska styrkorna som stötter dem), 
kommer en enormt mäktig, begåvad man att resas upp för att leda den Europeiska 
Gemenskapen. Han kommer att vara väldig karismatisk och världen kommer att hylla 
honom som dess messias, därför att det verkar som om han har svaren som ingen annan 
har lyckats komma fram med: svaren på indentitetskrisen, svaren på brottsligheten, svaren 
på fientligheten mellan Araber och Judar i Mellanöstern. 

1,290 DAGAR 

Någon gång under denna tid då Ryssland stödjer muslimernas invadering av Israel, kommer 
Herren att ta bort sin kyrka från jorden och utgjuta sin Ande över nationen Israel. Nu börjar 
den sista sju-års perioden när Gud kommer att verka med sitt folk Israel. 

Under denna tid kommer Judarna att återuppbygga sitt tempel i Jerusalem. De kommer 
återigen att införa den dagliga bönen och offren. Det är intressant att Judarna redan har 
förberett präst kapporna och många av artiklarna som kommer att användas i 
tempelgudstjänsten, och de förbereder för att uppbygga templet, även fast de inte förstår just nu, 
hur det ska kunna ske. 

Men efter en lycklig tre-och-ett-halft års period kommer denna man – Europas ledare –att 
gå in i templet i Jerusalem och stoppa de dagliga offren och bönerna. Inte nog med det, 
han kommer att stå i det allra heligaste, förkunna att han är Gud, och begära att bli dyrkad 
som Gud. Om du har lyckats överleva tills dess och fortfarande är här, börja då markera 
din kalender från den dagen. Räkna ett tusen två hundra nittio dagar. Då vet du den 
exakta dagen Jesus kommer tillbaka. Som tidigare var diskuterat, denna tidsperiod var 
avslöjad för Daniel, i kapitel 12, i boken som bär hans namn. Vi läser där att från tiden det 
dagliga offret blir avskaffat tills Messias kommer skall det gå 1,290 dagar.  

Du kanske tänker: ”Du sade att ingen vet dagen eller timmen av Kristi återkomst.” Kom 
ihåg: vi får inte blanda ihop uppryckningen av kyrkan med Kristi andra återkomst. 
Uppryckningen kan ske när som helst. Det kan ske innan du läst färdigt denna paragraf. Vi 
vet inte dagen eller timmen av den händelsen. Men vi vet att från den tid då Antikrist 
avskaffar bönen och det dagliga offret, kan vi räkna framåt 1,290 dagar, och kommer då till 
den exakta dagen av Jesu Kristi andra återkomst. Denna styggelse, att han står i templet och 
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förkunnar sig själv som Gud, och kräver att bli dyrkad som Gud, kommer att bli droppen 
som får bägaren att rinna över. Denna akt av hädelse och förorening gör att Guds tålamod 
tar slut och det inleder den stora vedermödan, då Guds vrede och dom äntligen blir 
utgjuten över denna värld på ett otroligt och omätligt vis (se Tredje Akten). 

SCEN 3: TUSENÅRSRIKET 

Är du trött på denna värld och regeringarna som försöker att styra den? Om så är fallet, 
fatta mod. Livet på jorden kommer att bli annorlunda under perioden som kallas 
tusenårsriket. I denna tusenårs-period, blir jorden äntligen styrd av en som regerar i 
rättfärdighet. Jesus sätter upp sitt rike här på jorden, och vi – och alla de heliga som har 
levt före oss – kommer att regera med Honom. Till skillnad från idag då människor inte 
bryr sig om de lagar de inte håller med om, eller gör uppror för att underminera våra lagar, 
kommer Kristus att stya med järnspira. Hans ord kommer att vara lag. 

Utav alla olika regeringssätt som världen har prövat – socialism, kommunism, demokrati, 
monarki, osv., så är den mest effektiva form av regering en monarki. En monarki kan vara 
ett bra system om monarken är bra, men hemsk om monarken är en tyrann. Jesus, 
Konungarnas Konung, kommer att styra med rättfärdighet. De som inte vill lyda kommer 
att få stå sitt kast. Som jag förstår, skall vi som kommer tillbaka med Kristus för att styra 
hans nya kungadöme, få makt över vissa bestämda områden. Vi blir de som upphåller 
rättfärdighet. 

HUR KOMMER JORDEN ATT SE UT? 

Liksom det som diskuterats i Andra Akten, var Adams synd i Edens Lustgård det som 
gjorde att det blev ett skifte av äganderätten till världen. När han valde att göra uppror mot 
Guds befallning, förlorade han äganderätts-handlingen till jorden. Satan tog över 
äganderätten, och sedan dess har världen lidit.  

Jesus återlöste jorden när Han gick till korset. Han köpte tillbaka jorden till Gud. Och vid 
sin andra återkomst kommer Han för att ta tillbaka det Han köpte genom sin död. 

Mycket kommer att ske när Jesus tar tillbaka äganderätten till jorden. Först kommer Satan 
att bli bunden i tusen år, vilket betyder att vi inte behöver bry oss om honom under denna 
tusenårs-period. 

Jorden kommer att bli återställd till som den var innan floden, som den var i Lustgården. 
Jorden kommer att bli ett paradis. Det blir troligtvis en utjämning i klimatet, vilket betyder, 
inga mer orkaner eller tromber. Vi vet att det en gång fanns skog under vad som nu är 
polarisar. Lager av stenkål visar oss det. I den isiga tundran av den frusna polcirkeln i 
Siberien, har de hittat kvarlevor av mammutar. När dessa mastodonter skars upp, såg man 
att deras inälvor innehöll tropiska växter. Det visar oss att klimatet på jorden en gång i 
tiden var oerhört annorlunda än vad det är idag. Polcirkeln hade tropiska djur istället för 
iskalotter. Utan dessa istäcken, skulle mer landyta bli övertäckt med vatten, och 
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propotionen mellan sjö och land skulle bli annorlunda än vad den är idag. Men utan 
iskalotterna skulle vi heller inte ha en sådan stor variation i klimatet. 

Just nu lutar jorden tjugotre och en tredjedels grader, vilket ger oss våra säsonger. Men det 
är möjligt att Gud kommer att justera denna vinkel för Bibeln säger att jorden kommer att 
raggla som en drucken man och kommer att flyttas från sitt ställe. Kanske kommer Herren 
rätta till jordens lutning så den är direkt vertikal med solen, vilket skulle ta bort årstiderna 
och innebära lika mycket dagsljus som nattmörker. Om det skedde skulle hela jorden bli 
som Hawaii, och därmed utökad livslängd. 

Mer vatten i haven skulle betyda mer avdunstning, vilket betyder mer fuktighet i 
atmosfären. Denna ökning av atmosfärisk fuktighet skulle ge ett bättre filterskydd från 
skadliga ultravioletta strålar. Jorden kommer att förbättras på alla möjliga sätt man kan 
tänka sig. Planeten kommer att bli fantastiskt vacker. Hela jorden kommer att fyllas med 
hans härlighet. Rättfärdighet kommer att fylla jorden som vattnen täcker haven. Och vi 
kommer att vara där, vi lever och styr där med Kristus och njuter av allt precis som det var 
meningen från början. 

VAD SKA JESUS GÖRA NÄR HAN KOMMER TILLBAKA? 

Det första Jesus kommer att göra när Han kommer tillbaka är att samla alla nationer för att 
döma dem och besluta vilka av de som överlevde den stora vedermödan som skall få 
förmånen att leva i tusenårsriket. 

De som tog emot vilddjurets märke skall inte få komma in i tusenårsriket; sanningen är att 
de genast kommer att bli uteslutna. Det är då Han skall skilja dem från varandra, som en 
herde skiljer fåren från getterna. Då skall Konungen säga till dem som står på hans högra 
sida: ”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besitning det rike som stått färdigt åt er från 
världens begynnelse” (Matteus 25:34). Och Han skall säga till dem som står på den 
vänstra sidan: ”Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt 
djävulen och hans änglar`” (Matteus 25:41). Sedan inleder Jesus det tusenåriga riket, och 
vi kommer att regera med Honom som ett kungadöme av präster över jorden. Vi läser att 
vi skall gå till Jerusalem varje år för att möta Herren. 

Tusenårsriket skall inte bara förändra jordens klimat, utan det kommer också att förändra 
människan själv. Sjukdomar och handikapp skall försvinna. Jesaja pratar om de underbara 
dagarna när den lame skall skutta av gläjde, och den blinde kan se Herrens härlighet. Vi 
kommer aldrig mer att gå igenom sorg, smärta och lidande. 

Människor kommer att bli botade från sina sjukdomar och sin syndiga natur. Under 
tusenårsriket kommer människor inte att ha något annat val än att leva i rättfärdighet. I 
denna perfekta miljö, kommer människor inte att ha en chans att få utlopp för sina onda 
begär. Vi är där med speciell kraft i våra förhärligade kroppar. Rättfärdighet kommer att 
upprätthållas för alla människor. Och under de tusen åren skall vi få uppleva hur 
underbart det är när människor lever i rättfärdighet. Vi behöver inte polisväsen, domstolar, 
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eller fängelsen. Människor som lever rättfärdigt kommer att uppleva välsignelserna och 
förmånerna av att leva i harmoni med Gud. 

Du kanske kommer ihåg liknelsen om talenterna i Matteusevangeliet 25, där en tjänare 
hade fått fem talenter att ta hand om, och kom tillbaka med fem till och sade: ” Herre, fem 
talenter överlämnade du åt mig, nu har jag tjänat fem till” (Matteus 25:20). Hans herre 
sade till honom: ” Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall 
sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!” (Matteus 25:21). 

Detta är verkligheten för de troende. På det sätt vi har visat vår trofasthet på jorden, på samma 
sätt kommer Jesus att anförtro oss ansvar under tusenårsriket. Vi kommer att hjälpa Kristus i 
hans styre genom att tjäna som kungar över de städer Han anförtror oss. Vi läser i Sakarja 14 att 
de som lever under denna period kommer varje år till Jerusalem för att tillbe Jesus och fira 
lövhyddohögtiden. Jesaja tillägger att när vi kommer in till hans hus och sitter vid hans fötter, 
skall Jesus undervisa oss sina vägar: ”Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds 
hus. Han skall undervisa oss om sina vägar. `Ja, många skall gå iväg och säga: ”Kom, låt oss gå 
upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus” (Jesaja 2:3). Tänk på dessa årliga möten i 
Jerusalem! Tänk dig att sitta vid Jesu fötter och få undervisning direkt från Honom! 

DE DÖDA OCH OTROENDE 

Under denna tusenårs-period, kommer vi (kyrkan) att ha våra förhärligade kroppar. De 
som levde under den stora vedermödan är fortfarande i sina naturliga kroppar, och lever i 
ett perfekt klimat under perfekta omständigheter. Tänk dig vad friska dessa människor 
kommer att vara utan sjukdomar, och naturkatastrofer. 

Vad händer med de otroende under den tid vi regerar med Kristus? Guds ord säger: ”Men 
de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första 
uppståndelsen” (Uppenbarelseboken 20:5). Den första uppståndelsen sträcker sig över en 
lång tid. Den började med Jesus Kristus, och kommer att sluta när den sista av de som dog 
martyrdöden går in i härligheten. Men resten av de döda kommer inte att leva igen förrän 
de tusen åren är förbi. 

SCEN 4: SATANS SISTA UPPROR 

Efter ett tusen år av frid och rättfärdighet – en tid när sjukdomar, krig, girighet, och olyckor 
har varit fördrivna från jorden - kan man nästan höra den hotande förändringen i dramats 
ljudspår, när man kommer till Uppenbarelseboken 20. De ljusa, stillsamma ljuden av flöjt 
och strängaspel, som lugnt hördes i bakgrunden är borta. Någonstans från bakom 
teaterscenen börjar kusliga piano toner och mullrandet av en bastrumma att annosera en 
förändring i scenen. Boven i dramat gör sig färdig att komma tillbaka. 

FRIGIVEN 

OCH NÄR DE TUSEN ÅREN HAR NÅTT SITT SLUT SKALL SATAN SLÄPPAS UT UR SITT FÄNGELSE.. 
(UPPENBARELSEBOKEN 20:7). 
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Lägg klart och tydligt märke till att den första delen av den här versen säger: Satan är 
frisläppt. Han rymmer inte. Inte heller är det hans demoniska medhjälpare som hjälper 
honom att fly. Han blir utsläppt. Gud är den som släpper honom fri.  

Men varför släpper Gud ut Satan igen? ”Eftersom Gud redan hade Satan bunden och 
kastad i avgrunden, varför behöll Han honom inte där? Varför lät Han honom gå fri? Om 
Satans slutgiltiga öde är undergång, varför förgjorde inte Gud honom för länge sedan och 
sparade oss allt elände och lidande han har orsakat över hela världen?” Svaret är 
naturligtvis att Gud är enväldig, och Han har en ofelbar plan för världen och dess invånare. 
Gud använder Satan för sin plan, och Han ger honom frihet för en viss tid, så att han kan 
användas för Guds avsikter. 

Kan det vara sant? Hur kan människor som har levt under idealiska omständigheter, och 
under Jesus Kristus perfekta och rättfärdiga regering, någonsin bli övertalade att resa sig 
upp mot Honom? Det kommer att ske därför att upproriskhet ligger i människors hjärtan, 
och Gud tillåter denna sista demonstration av myteri och uppror, så att människor för all 
evighet kommer att veta att problemet med synd bodde inuti dem. Ingen kommer att 
kunna säga: ”Det var min miljö som gjorde att jag blev ondskefull.” Det argumentet 
kommer att bli nedskjutet för alltid när människans fruktansvärt ondskefulla hjärta 
kommer att visa sig under detta sista uppror mot Jesus. Även när de tog emot 
välsignelserna och fördelarna under Kristi rättfärdiga styre, lurade synd i deras hjärtan. 

KÄRLEKSPRÖVNING 

Vi vet att det är så lätt för oss att säga: “Jag älskar dig Herre, av hela mitt hjärta. Du är först i 
mitt liv. Jag älskar dig mer än något annat.” Det kostar ingenting att säga det. Men ofta säger 
vi dessa ord utan att riktigt mena dem. När vi bekänner vår kärlek för Gud, får vi ofta gå 
igenom prövningar som visar hur mycket vi verkligen älskar Honom.  Och ibland är Satan 
Guds instrument i detta.  

Job illustrerar detta för oss. När Guds söner kom och trädde fram inför Gud, kom också 
åklagaren med bland dem. Då frågade Gud åklagaren: ”Varifrån kommer du?” Åklagaren 
svarade: ”Från en färd över jorden där jag har vandrat omkring” (Job 1:7). 

Han var inte ute på bönepromenader. Han var ute för att studera människor och se vem 
han kunde anklaga eller sätta krokben på. 

Så Gud föreslog att han skulle ta en titt på Job. ”Har du lagt märke till min tjänare Job? 
Han är en god man. Han älskar mig och hatar ondska.” 

Satan hånskrattade åt det.” Det är klart att han älskar dig. Du har ju satt ett skydd runt 
honom, och låter ingen röra honom. Du har välsignat och gett honom framgång. Vem som 
helst skulle tjäna dig om du välsignade dem som du har gjort med Job. Han saknar 
ingenting. Men ta bort skyddet för ett tag. Låt mig få ta hand om honom. Jag kan få honom 
att förbanna dig.” 
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Och för att bevisa att Job verkligen älskade Honom, lät Gud Satan ta ifrån honom allt han 
ägde. Han gav bara en restriktion till Satan – han kunde inte röra Jobs liv. 

Satan trodde inte att Job var någonting annat än en legoknekt, att han enbart tjänade Gud 
på grund av vad han fick av Gud. Satans attityd var: ”Ta bort Jobs förmåner så kommer 
han inte att tjäna dig längre.” Det är sant att Gud ger sina barn många underbara förmåner. 
Men tjänar vi Honom för förmånernas skull? Eller tjänar vi Honom för att vi älskar Honom 
av hela vårt hjärta? 

Gud tillåter Satan att pröva denna teori. När Job hade berövats sin familj och sina 
ägodelar, föll han ner på marken och tillbad: ”Naken kom jag ur min moders liv, och 
naken skall jag vända tillbaka dit. HERREN gav och HERREN tog. Lovat vare 
HERRENS namn” (Job 1:21). Nästa vers säger att, “Vid allt detta syndade inte Job, han 
kom inte med någon anklagelse mot Gud.” Han accepterade vad Gud än lät ske i hans 
liv. Satan var bara ett instrument för att pröva äktheten av Jobs kärlek för Gud. 

Påtvingad kärlek är ingen riktig kärlek. Tänk om jag skulle säga till min son: “Jag ska åka 
och köpa ett skrivbord. Jag vill att du stannar här tills jag kommer tillbaka så du kan hjälpa 
mig att bära upp det till mitt kontor.” Om jag sedan binder fast honom vid ett träd tills jag 
kommer hem, och efter att jag tvingat honom att hjälpa mig bära in mitt nya skrivbord 
säger: ”Vilken underbar lydig son jag har. Jag är så stolt över den pojken – han stannade 
här hela tiden medan jag var borta.” Min granne kanske tittar ut genom fönstret och 
tänker: ”du skulle ha hört honom skrika och gorma medan du var borta.” 

Men om jag skulle säga till min son: ”Jag skall åka och köpa ett skrivbord. Jag vill att du 
stannar här medan jag är borta. Gå inte härifrån. Jag vill att du ska vara kvar här när jag 
kommer tillbaka. När jag kör därifrån, ser jag min granne ute och vattnar sin gräsmatta, 
och ber honom: ”Herr Jones, skulle ni kunna hålla ett öga på min son? Jag är intresserad 
av vad som händer när jag inte är här. Jag sade till honom att stanna, och är nyfiken på 
vad han kommer att göra.” 

Så jag åker och köper skrivbordet, och när jag kommer hem frågar jag grannen: ”Hur gick 
det?” 

Han säger: “Herr Smith, ni har en fin son. Ni behöver inte oroa er för honom. Han 
stannade här hela tiden ni var borta. Inte bara det, men när pojken som bor längre upp på 
gatan kom över och frågade honom om han ville spela basketboll, sade din son: ”Nej, jag 
kan inte. Pappa vill att jag skall stanna här. Han vill att jag ska vara här när han kommer 
tillbaka.`Kompisen insisterade. Varför kommer du inte med, du kan vara tillbaka här innan 
din pappa kommer hem. Han behöver inte veta att du har varit borta. Kom så går vi.`Er 
son sade: ”Nej, pappa sade till mig att stanna här, och jag ska stanna här tills han kommer 
tillbaka.`Men kompisen gav inte upp. `Han kallade honom fegis, och din son smockade 
till honom. Kompisen gick hem med näsblod. Herr Smith, ni har en fin son.” 

Då, kunde jag verkligen vara stolt över att min son lydde mig, även fast han hade chansen 
och friheten att göra annorlunda. 
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Ser du hur vi behöver sättas på prov? Gud har bett oss om vissa saker. Hellre än att binda 
eller kedja fast oss, ger Han oss frihet. Sedan kommer Satan och försöker fresta oss att vara 
olydiga. När jag fortsätter att vara lydig trots frestelser, ärar och gläder det Gud genom min 
lydnad till Honom, speciellt när det har funnits chans att inte vara det. Då säger Gud: ”Å, 
Jag har en fin son”, precis som Han gjorde med Job. 

Det är därför Gud skall ge Satan ett ögonblicks frihet igen. På samma sätt som han nu 
prövar vår kärlek och förpliktelse till Gud, kommer han att använda sin frihet att pröva de 
som lever på jorden vid slutet av tusenårsriket. 

Med märkbart liten ansträngning samlar Satan ihop en armé och övertygar dem att omringa 
de rättfärdiga med avsikten att förgöra dem. ”De drog upp över hela jordens vidd och 
omringade de heligas läger och den älskade staden” (Uppenbarelseboken 20:9a). Men Gud 
krossar uppresningen innan den knappt har börjat. ”Men eld kom ner från himlen och 
förtärde dem” (Uppenbarelseboken 20:9b). 

Allt är över på ett ögonblick. Det är en sådan kort, ynklig uppresning att det inte ens kan 
kallas en strid. Men den fullgör sin funktion. Det visar den absoluta ondskan i 
människans hjärta och den absoluta rättfärdigheten av Guds dom, när Han utgjuter sin 
vrede över syndfulla människor. 

Och vad händer med Satan, hjärnan bakom det hela? ”Djävulen som hade bedragit dem, 
kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falska profeten finns. Och 
de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter” (Uppenbarelseboken 20:10). 

ELDSJÖN 

I Bibeln är eldsjön kännt som Gehenna.  Gehenna är en dal söder om Jerusalem, som 
också är känd som Hinnom Dalen. Under Israels avfällighet, när nationen dyrkade Baal 
och Molok, byggde folket eldar till dessa gudar, och tillbad dem genom att kasta sina 
spädbarn in i elden. De hänvisade till det som att ”låta dina barn gå igenom elden.” Detta 
var ansett vara tillbedjan, men det var också ett bra sätt att göra sig av med ovälkommna 
spädbarn. De kännde inte till abort på den tiden, så de väntade tills barnet var fött och 
sedan kastade de dem in i brasan som tillbedjan för deras nöjesgud.  

Senare, på Kristi tid, blev Hinnom Dalen Jerusalems soptipp. De brände ständigt sopor. 
Dag och natt kunde man se rök stiga upp från soporna i Hinnom.  

Namnet Gehenna har därför betydelsen av ständigt, evigt brinnande. Det är beskrivet som 
sjön av eld och svavel. 

Vi vet att de första invånarna i Gehenna kommer att vara vilddjuret och den falske 
profeten. De är de enda invånarna i eldsjön under de första tusen åren, därför att under 
den tiden är Satan bunden och har blivit kastad i avgrunden. Efter detta korta och fruktlösa 
uppror mot Gud, kastas Satan också ner i eldsjön där antikrist och den falske profeten är. 
Lägg märke till att det i Uppenbarelseboken 20:10 står att han skall kastas i eldsjön ”där 
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vilddjuret och den falske profeten är.” Det säger inte: där vilddjuret och den falske 
profeten var förtärda” eller tillintetgjorda.” Det säger: ”där de är.” En del grupper har så 
svårt att hantera skräcken av Gehenna att de istället undervisar förintelse av de syndiga. 
Det är lättare att leva med, men det är inte sanningen. Man hittar inte en sådan lära i 
Bibeln. Istället säger Guds ord om de otroende, ”Han kommer att plågas i eld och svavel 
inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i 
evigheternas evighet. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt” 
(Uppenbarelseboken 14:10b-11a). 

PLÅGORNA 

När Satans korta uppror är krossat, börjar Herren den slutliga domen inför den vita 
tronen, som är registrerat i Uppenbarelseboken 20:11-15. 

Gud har exakta, noggranna, och fullständiga protokoll. Allting du någonsin har gjort eller 
tänkt har blivit uppskrivet. Det kanske är liksom vetenskapen om ”ljud.” 
Vetenskapsmännen teoretiserar att ljud bara fortsätter och fortsätter för evigt. Vi vet att 
ljudhastigheten är nästan 1,200 km per timme. Vetenskapsmännen gissar att alla ljud som 
någonsin har blivit till bara fortsätter; att allt som blivit sagt finns därute någonstans. Och 
om du bara kunde få in signalen, skulle du kunna spela tillbaka ljudet av dina föräldrar 
när de ojade sig över dig, när du låg i dig i vaggan. 

Vare sig om den teorin är sann eller inte så vet vi, från bibeln, att allt vi någonsin sagt har blivit 
uppskrivet av Gud. Han känner till allting, och har skrivit upp allt i vad som kallas Livets Bok. 
Baserat på vad som är skrivet där, kommer du att bli dömd enligt de tankarna, orden och 
gärningarna, när Gud öppnar boken. 

Bibeln nämner Livets Bok flera gånger. Jag tycker det är interessant att hälften av de 
referenserna talar om människor som blir utplånade ur boken. När Mose försöker träda 
emellan för sitt folk och ber Gud förlåta dem, tillägger han, att om Han inte gör det, vill 
han ha sitt eget namn utplånat ur boken (2 Moseboken 32:32). Herren säger till 
Mose: ”Den som har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok” (2 Moseboken 
32:33). I Psaltaren 69:29, när David talar för Messias, säger han: ”Låt dem utplånas ur de 
levandes bok, låt dem inte bli uppskrivna bland de rättfärdiga.” 

I sitt budskap till kyrkan i Sardes Uppenbarelsebokens tredje kapitel, lovar Jesus att de som 
segrar skall bli klädda i vita kläder och deras namn skall inte bli utplånade ur Livets Bok. 
Istället lovar Jesus att Han skall kännas vid deras namn inför Gud och hans änglar. Och 
sedan i Uppenbarelseboken 22:19, varnas vi att ”om någon tar bort något ifrån de ord som 
står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i Livets Bok och i den heliga 
staden, som det står skrivet om i denna bok.” 

DEN ANDRA DÖDEN 

Om du har del i den första uppståndelsen, har den andra döden ingen makt över dig. Från 
en skriftlig definition, är döden avskiljandet av människans medvetenhet från Gud. Om du 
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lever utanför ett medvetande om Gud – om det inte finns någon plats för Gud i ditt liv, 
ingen gemenskap, ingen tanke på Gud – då är du enligt Bibeln, redan död. Fast du en 
gång i framtiden kommer att dö fysiskt, är du här i nuet redan andligt död. När du står 
inför Gud vid den slutliga domen, kommer inte ditt namn att finnas i Livets Bok, och du 
kommer att kastas i eldsjön. Detta är den andra döden. 

I Uppenbarelseboken 20:6 står det skrivet: “Salig och helig är den som har del i den första 
uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt.” Jesus sade: ”Den som är 
född av kött är kött, och den som är född av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag 
sade: `Ni måste födas på nytt`” (Johannesevangeliet 3:6-7).  Du måste födas på nytt, en 
andlig födelse. När du är född två gånger, dör du en gång. När du är född en gång, dör du 
två gånger. Du dör fysiskt och sedan blir du kastad i eldsjön, den andra döden, vilket är 
evig separation från Gud. 

Men gå tillbaka ett steg. Vad händer med de som var pånyttfödda - de som bara dör en 
gång? 

De får uppleva inropningen. 
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Bibelverser för fjärde akten: Den andra återkomsten 

EN FLOD KOMMER ATT FLYTA FRÅN OLJEBERGET 

• Joel 3:18 
• Sakarja 14:4, 8, 10 

ALLA NATIONER SER GUDS HÄRLIGHET 

• Jesaja 60:1-3 
• Hesekiel 39:21 
• Mika 4:1-5 
• Habackuk 2:14 

DJURISKT BETEENDE 

• Jesaja 11:6-7; 65:25 
• Jesaja 11:8 

FÖRBANNELSEN ÖVER SKAPELSEN BORTTAGEN 

• 1 Mosebok 3:17-19 
• Jesaja 11:6-9, 35:9; 65:25 
• Joel 3:18 
• Amos 9:13-15 

DÖDEN GÖRS OM INTET 

• Jesaja 25:8 

ISRAEL ÄR GUDS VITTNE 

• Jesaja 44:8, 61:6; 66:21 
• Hesekiel 3:17 
• Mika 5:7 
• Sefanja 3:20 
• Sakarja 8:3 

ISRAEL RENAS 

• Jeremia 33:8 
• Sakarja 13:1 
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ISRAEL UTBRETT OCH ÄNDRAT 

• Jesaja 26:13 
• Obadja 17:21 

ISRAEL UPPHÖJT ÖVER HEDNINGARNA 

• Jesaja 14:1-2 
• Jesaja 49:22-23 
• Jesaja 60:14-17;61:6-7 

ISRAEL ERKÄNNER MESSIAS 

• Jesaja 8:17, 25:9; 26:8 
• Sarkarja 12:10-12 

ISRAEL FÖRSAMLAD 

• Jesaja 43:5-6 
• Jeremia 24:6, 29:14; 31:8-10 
• Hesekiel 11:17, 36:24-25, 28 
• Amos 9:14-15 
• Sakarja 8:6-8 
• Matteusevangeliet 24:31 

NYSKAPELSE AV ISRAEL 

• Jeremia 31:31-34; 32:39 
• Hesekiel 11:19-20; 36:26 

ISRAELS RELATION TILL GUD GENOM ÄKTENSKAP 

• Jesaja 54; 62:2-5 
• Hosea 2:14-23 

JERUSALEM, DEN HIMMELSKE STADEN 

• Jeremia 33:16 
• Jesaja 2:2-3 
• Hesekiel 48:35 
• Mika 4:1 
• Sakarja 8:5; 14:10 
• Uppenbarelseboken 21:10, 16 
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JESUS RÅDER ÖVER JERUSALEM 

• Psaltaren 2:6-8, 11 
• Jesaja 2:3; 11:4 

JESUS DEN GODE HERDEN 

• Jesaja 40:11; 49:10; 58:11 
• Hesekiel 34:11-16 

ÖKAD VETSKAP OM GUD 

• Jesaja 41:19-20; 54:13 
• Habackuk 2:14 

LÅNGA LEVNADSÅR ÅTERUPPRÄTTAS  

• Jesaja 65:20 

ANDEN UTGJUTEN 

• Jesaja 32:15; 59-21 
• Hesekiel 36:27; 37:14 
• Joel 2:28-29 

INGET FÖRTRYCK 

• Jesaja 14:3-6; 49:8-9 
• Sakarja 9:11-12 

INGA SJUKDOMAR 

• Jesaja 33:24 
• Jeremia 30:17 
• Hesekiel 34:16 
• Jesaja 29:18; 35:5-6; 61:1-2 
• Jeremia 31:8 

ÖKAT SOL OCH MÅN-LJUS  

• Jesaja 4:5; 30:26; 60:19-20 
• Sakarja 2:5 
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TÅRAR ATT TORKA 

• Jesaja 25:8; 30:19 

TEMPLET ÅTERUPPBYGGT 

• Jesaja 2:2 
• Hesekiel 40-48 
• Joel 3:18 
• Haggai 2:7-9 
• Sakarja 6:12-13 

FÖRENAT SPRÅK 

• Sefanja 3:9 

UNIVERSELL HELIGHET 

• Sakarja 14:20-21 

UNIVERSELL FRED 

• Jesaja 2:4; 32.18 

UNIVERSELL BÖN 

• Jesaja 56:7; 65:24 
• Sakarja 8:22 

UNIVERSIELL SÅNG 

• Jesaja 35:6; 52:9; 54:1; 55:12 
• Jeremia 33:11 

VILDMARK OCH ÖKEN BLOMMAR 

• Jesaja 35:1-2 
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INROPNING 

HIMLEN 

 

Dramat är nu avslutat. I de fyra föregående akterna, såg vi hur Antikrist kom till makten, 
uppryckningen av kyrkan, den fruktansvärda vedermödan, Kristus underbara återkomst 
och upprättandet av det tusenåriga riket. Vi såg hur Satan försökte resa upp ett sista uppror 
mot Gud, och såg hur Gud krossade upproret nästan innan det hade börjat. Vi såg till sist 
Satans fall och domen inför den vita tronen. Med avslutningen av Fjärde Akten blev det 
också slut på sorg och förödelse. Men precis när man tror att ridån har gått ner för sista 
gången, och den sista musiken har tystnat, går ridån upp igen, och musiken ökar återigen. 

Alla bra föreställningar förtjänar en inropning. Och ingen föreställing i historien är mer 
värd en inropning än dramat om Jesus Kristus. Det finns mer skönhet att skåda, mer 
spännande saker att upptäcka. I detta sista stycke kommer vi att få en glimt av den 
underbara framtid som väntar oss i himlen med Herren. Detta är en inropning som 
kommer att räcka i evighet. 

EN NY HIMMEL OCH EN NY JORD 

Guds ord är tydligt vad det gäller jorden och himlarna hur vi känner till dem nu; de 
kommer att försvinna. I Psaltaren 102:26-27, läser vi: ”För länge sedan lade du jordens 
grund, himlarna är dina händers verk. De skall gå under, men du förblir. De skall alla 
nötas ut som en klädnad, du skall förvandla dem som man byter kläder, och de 
försvinner.” 

Även universum står under termodynamik och nedbrytnings lagar. Vetenskapsmannen Sir 
Herschel Jeans beskriver jorden som en stor uppvriden klocka som slutligen stannar. Solen 
ger ut ungefär en miljon, two hundra ton massa varje sekund, men eftersom den är så 
enorm, behöver vi inte oroa oss att solen ska brännas slut inom en nära framtid. 

Jag hörde om en föreläsning i astronomi som gavs av en professor som sade, att på grund 
av att solen förminskades med en sådan enorm fart skulle det inte finnas tillräckligt med 
energi kvar om tio miljarder år för att uppehålla liv på jorden. En halvsovande elev 
piggnade till och frågade: ”Vad sade du?” Professorn svarade: ”Jag sade att om tio 
miljarder år kan inte solen uppehålla liv på jorden lägre.” Och eleven, tydligt lättad, 
sade: ”Åh, det är bra, jag trodde du sade tio miljoner.” 

I Jesaja 65, sade Herren: “Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer 
komma ihåg det förgågna eller tänka på det.  Men fröjda er och jubla till evig tid över det 
som jag skapar, ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag skall jubla 
över Jerusalem, fröjda över mitt folk. Där skall inte mer höras gråt eller klagan” (Jesaja 
65:17-19). 
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Ordet skapa i vers 17 heter bara på hebréeiska. Det är samma ord som är använt i 1 
Mosebok 1:1: ”I begynnelsen skapade Gud.” Bara betyder att göra någonting utav 
ingenting. Utav ingenting lät Gud himmel och jord uppstå. Och Gud förkunnar i detta 
stycke i Jesaja att Han kommer att skapa någonting från ingenting igen – Han kommer att 
skapa nya himlar och en ny jord. 

Det andra hebréeiska ordet för “skapa” är asa, vilket betyder att använda material som 
redan finns. Det är intressant att det är ordet asa, som är mest använt i det första kapitlet 
av 1 Mosebok när vi läser om skapelsen av jorden, så att människan kan leva på den. 
Men i begynnelsen, skapade Gud från ingenting, himlarna och jorden. Nu lovar Gud att 
Han skall skapa från ingenting, en ny himmel och en ny jord.  

I 2 Petrusbrevet 3:10-13, får vi en glimt av hur det kommer att ske. ”Men Herrens dag 
kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under ett våldsamt dån och 
himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 
Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 
medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att 
upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta? Men nya himlar och en ny jord där 
rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.” 

Vi vet lite om atomer och molekyl-strukturen. Vi har lärt oss lite om protoner, elektroner, 
neutroner, och liknande; de grundläggande stenarna i universum. Vi vet att inom atomen 
finns det hemligheter som vi inte har kunnat utforskat ännu. Kärnan av en atom, är 
uppgjord av ihopklungade protoner, och elektroner som roterar runt kärnan. Vi vet också 
att i relation till beståndsdelarna finns det mycket mer tomrum än fast material inom en 
atom. 

Ett av mysterierna med atomen är just det som håller ihop protonerna. Enligt Coulombs 
elektricitets lag, stöter sig likadana partiklar ifrån varandra. Protoner borde dra iväg från 
varandra, och de gör det, med en enorm kraft. Men hur kommer det sig att de är 
ihopklungade inne i atomkärnan? Människan har lärt sig att genom att bombardera kärnan 
av en atom med neutroner som rör sig sakta, kan hon rubba atomkärnan och skapa en 
enorm energikälla. Genom att orsaka oordning och låta protonerna reagera enligt deras 
naturliga anlag, att dra sig ifrån varandra, blir atomerna störda på ett sätt som resulterar i 
atomkraft. Men så kraftful som den atomkraften är, har det beräknats att kraften som 
behövs för att hålla ihop dessa protoner, måste vara så mycket större, än vad det tar att 
släppa dem. Så frågan är, vad är det som håller ihop universum?  

Paulus säger i Kolosserbrevet 1:16-17, att Jesus inte bara skapade allting, men att allting 
också ”består” genom honom, eller på grekiska, ”hålls ihop.” En dag kommer Herren att 
helt enkelt släppa taget, och hela universum kommer ögonblickligen att upplösas. Det är 
allt Han behöver göra – bara släppa sitt grepp och det blir ingenting kvar av himlarna och 
jorden. Sedan kommer Gud att skapa nya himlar och en ny jord. 

DET NYA JERUSALEM 
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Tänk på de vackraste platserna du har sett på jorden – platser som inte människan har 
förorenat än. Det finns inte många sådana ställen kvar, men vi förundrar oss över dessa få 
orörda platser. Föreställ dig nu en helt ny jord och nya himlar, som kommer från Gud, 
mästarenskaparen och planläggaren. Hans nya skapelse kommer inte bara vara ren och 
oförorenad, utan den kommer att förbli så för evigt. Och Han kommer att leva där 
tillsammans med sitt folk. 

Ingenting som orsakar plåga och lidande kommer att finnas mer. Vi kommer att uppleva 
total glädje och lycka när vi lever tillsammans med Gud i hans eviga rike. Det låter nästan 
för bra för att vara sant, eller hur? Det låter som en underbar dröm, men Gud har 
förkunnat att det är sant. Och hans ord är trofast. Det kan vi lita på. 

“En av de sju änglarna med de sju skålarna, som var fyllda med de sju plågorna, kom 
och talade till mig och sade: `Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru`” 
(Uppenbarelseboken 21:9). Johannes har blivit inbjuden att skåda det nya Jerusalem, 
Guds stad. Detta är brudens boplats, platsen som Gud har gjort iordning för Kristi brud. 
Därför att vår Gud är en Gud av överflöd – en Gud som förlåter i överflöd, älskar i 
överflöd och välsignar i överflöd – kan vi knappas föreställa oss skönheten av denna 
plats Han har förberett för oss. Men Johannes får en liten skymt av det som väntar oss. 

“Och Han förde mig i Anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga 
staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet. Dess 
strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis” (Uppenbarelseboken 
21:10-11). Den här stenen har blivit översatt som jaspis, men eftersom jaspis inte är klar 
som kristall, är det möjligt att denna sten, på grekiska, är lika med en diamant. Du vet hur 
diamanter glittrar i ljuset. Det är så staden kommer att glittra när du närmar dig den. 

Uppenbarelseboken 21:12-16 säger: “Staden hade en stor och hög mur med tolv portar 
och över portarna tolv änglar, och namn inskrivna: namnen på Israels tolv stammar. Det 
fanns tre portar i öster, tre portar i norr, tre portar i söder och tre portar i väster. 
Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod namnen på Lammets tolv apostlar. 
Han som talade med mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar 
och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Han mätte 
upp den med mätstången till tolv tusen stadier. Dess längd, bredd och dess höjd var lika. ” 

Tolv tusen stadier är ungefär 250 mil. Staden verkar vara i form av en kub, där längden, 
bredden och höjden alla är 250 mil långa.  

Vi vet inte mycket om de nya kropparna vi kommer att få. Men ett är säkert, det kommer 
att bli fascinerande. Vi kan inte ens ana överraskningarna Gud har i beredskap för oss. 1 
Korintierbrevet 2:9 säger: ”Ögat har inte sett och örat inte hört och människohjärtat inte 
kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar Honom.” Vi vet att när Jesus uppstod 
från de döda, var hans kropp kött – men Han sade inte ”blod.” Han sade att Han inte var 
en ande, men det verkar som hans nya kropp hade en annorlunda molekylstruktur 
eftersom Han kunde gå rakt igenom väggar. Kommer våra nya kroppar att vara lika hans? 
Kommer våra nya kroppar att ha massa, eller kommer vi att vara andeväsenden? Om vi är 
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andeväsenden blir det ingen dragningskraft på våra kroppar. Det skulle verkligen göra livet 
intressant. 

Men om vi antar att våra kroppar kommer att ha massa, låt oss återigen se på den 250 mil 
stora kuben. På jorden är vi begränsade till ytan av vår planet. Men vad händer om vi 
lever inom denna enorma kub? Tänk om varje våning i kuben är 6 mil hög och alla får en 
kubik mil var att leva i. Förstår du hur många människor du kunde packa in i den kuben? 
Det skulle finnas tillräckligt mycket rum för var och en av oss. 

HAN MÄTTE OCKSÅ UPP DESS MUR TILL ETTHUNDRAFYRTIOFYRA ALNAR EFTER MÄNNISKORS MÅTT, 
SOM OCKSÅ ÄR ÄNGLARS. MUREN VAR BYGGD AV JASPIS, OCH STADEN BESTOD AV RENT GULD SOM 

LIKNADE RENT GLAS. GRUNDSTENARNA TILL STADSMUREN VAR PRYDDA MED ALLA SLAGS ÄDELSTENAR. 
DEN FÖRSTA VAR EN JASPIS...(UPPENBARELSEBOKEN 21:17-19). 

Stadens grund kommer att vara färggrann och vacker. Jaspis är som glas. Så antagligen 
hänvisar det till en diamant. Den är kristallklar och reflekterar ljus och färger; ren och 
oblandad, glänsande som en istapp i solsken. 

“… Den andra en safir…” (Uppenbarelseboken 21:19). 

Safiren är blå. Denna sten är nämnd i 2 Mosebok 24:10 som Guds golvstenar, ”Och under 
hans fötter var som ett golv av safirer, likt själva himlen i klarhet.” 

“…den tredje en kalcedon…(Uppenbarelseboken 21:19). Kalcedonen har grönaktig i färg. 
Det är en agat och är en variation av smaragd som bryts ur ett berg i Chalcedon. 

“…den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en 
krysolit, den åttonde en beryl, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en 
hyacint och den tolfte en ametist” (Uppenbarelseboken 21:19-20). Jag ska måla en bild av 
färgerna som beskrivs här; smaragd är grön, sardonyx är röd, karneol är eldröd, krysolit är 
guldgul, beryl är en annan ton av grön, topas är gröngul, krysopras är guldgrön, hyacint är 
violett och ametist är mörklila. Lägg till detta, det gnistrande skenet av jaspis, det blåa av 
safiren, det smaragdgröna i kalcedonen, och då kanske vi kan få en inblick av dessa 
stenars skönhet som utgör grunden av staden. 

Guld och diamanter har stort värde på jorden idag. De anses så värdefulla att människan 
inte bara arbetar för att äga dem, en del är villiga att stjäla och även döda för att komma 
åt dem. Men i himlen kommer dessa ädelstenar att vara så vanliga att gatorna är belagda 
med guld. Med andra ord, jordens skatter är himlens asfalt. När vi anländer till den nya 
staden kommer vi tydligt se att Gud inte är imponerad av guld, silver, diamanter eller 
ädelstenar. De är så vanliga för Honom att han använder dem som byggnadsmaterial. 

Nej, Gud är inte imponerad av guld, silver eller ädla stenar. Allt guld som finns i jorden 
var skapat av Gud. Allt silver vi har var skapat av Gud. Alla diamanter, safirer, jaspis och 
smaragder som finns, är här tack vare att Gud skapade dem. Så Han är inte lika imponerad 
av dem som vi är. Han anser inte att de är en skatt. Vad Guds Ord säger – och vad vi 
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kommer att uppleva när vi kommer in i staden som Han har gjort iordning för oss – är att 
det är oss Gud värdesätter högst. 

I 2 Moseboken 19:5, hänvisar Gud till sitt folk som “sin dyrbara egendom.” I King James 
versionen av Bibeln, används frasen, ”säregen skatt”, och jag håller med om den 
översättningen. Det är konstigt att Gud värdesätter mig. Men vi är hans skatt, hans 
egendom. Det är inte guld, silver eller ädla stenar som Gud värdesätter. Det är hans folk. 
Mer bestämt är det du. Han skapade bara en av dig, och värdet bestäms av hur sällsynt en 
sak är. Så du är inte bara hans säregna skatt, du är hans sällsynta skatt. 

“De tolv portarna var tolv pärlor: varje enskild port var gjord av en pärla. Och gatorna i 
staden var rent guld, som genomskinligt glas. Men jag såg inget tempel, ty Herren Gud, 
den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel” (2 Moseboken 21:21-22). När Jesus kommer 
för att hämta sin kyrka och ta oss till himlen, skall vi se ett tempel i den första himlen, och 
det kommer att vara exakt likadant som det tabernakel som Gud instruerade Mose att 
bygga. När Gud gav de instruktionerna, sade Han till Mose att vara noga med att bygga 
det precis efter planen, för det var en modell av det himmelska. 

Vi kan läsa om detta tempel på flera ställen i Uppenbarelseboken. I kapitel 7, vers 15 står 
det: ”Därför står de inför Guds tron och tjänar Honom dag och natt i hans tempel, och 
Han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabelnakel över dem.” Uppenbarelseboken 
11:19 säger: ”Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i 
hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.” I kapitel 
15:5,6 och 8 står det: ”Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, 
öppnades. Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet. De var klädda i 
rena, skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet... Och 
templet fylldes av rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde komma in i templet, 
förrän de sju plågorna från de sju änglarna hade nått sitt slut.” 

Templet är framstående i den första himlen. Men i de nya himlarna behöver vi inget 
tempel, för Gud och Lammet är vårt tempel. 

På samma sätt behöver vi inte något ljus utifrån. ”Staden behöver inte ljus från sol eller 
måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och Lammet är dess ljus” (Uppenbarelseboken 
21:23). Jesus sade: ”Jag är världens ljus” (Johannes 8:12). I det nya Jerusalem, behövs ingen 
sol om dagen; ingen måne på natten att reflektera solen. Jesus närvaro står för allt ljus vi 
behöver. 

OCH FOLKET SKALL VANDRA I DESS LJUS, OCH JORDENS KUNGAR SKALL FÖRA IN SIN HÄRLIGHET I DEN. 
STADENS PORTAR SKALL ALDRIG STÄNGAS OM DAGEN -NATT SKALL INTE FINNAS DÄR- OCH FOLKENS 

HÄRLIGHET OCH ÄRA SKALL FÖRAS IN I STADEN. ALDRIG MER SKALL NÅGOT ORENT KOMMA IN I DEN, 
OCH INTE HELLER NÅGON SOM HANDLAR SKÄNLIGT OCH LÖGNAKTIGT, UTAN ENDAST DE SOM ÄR 

SKRIVNA I LIVETS BOK SOM TILLHÖR LAMMET (UPPENBARELSEBOKEN 21:24-27). 

Något annat som är underbart med det nya Jerusalm är, att ingenting kommer att förorena 
denna stad. Det exsisterar ingenting som kan förorena – bara det som är rent och ärligt. 
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Här ser vi uppfyllelsen av Jesu löfte i Bergspredikan: ”Saliga är de som hungrar och törstar 
efter rättfärdighet, de skall bli mättade” (Matteusevangeliet 5:6).  

Vi ser ofta i Guds ord att när Gud pratade om framtiden och profeterade om det som 
skulle ske, försäkrade Han: ”Dessa är sanna och pålitliga yttranden. Jag har sagt det. Jag 
kommer att göra det.” Jag tror att Han gjorde dessa påståenden därför att Han visste att vi 
inte skulle kunna föreställa oss det Han lovade. Eftersom vi inte kan föreställa oss dem, 
måste vi tro på vad Han säger. Men Gud är trofast till sitt Ord och vi kan verkligen lita på 
hans löften. Även om beskrivningarna av det nya Jerusalem verkar ”överjordiska”, vilket 
de är, kan vi tro på att varje detalj kommer att ske precis som Gud har lovat i sitt ord. 

När vi står inför beskrivningar som är surrealistiska och från en annan värld är frågan inte: 
“Kan Gud få detta att ske?” Frågan är: ”Tror du på vad Gud säger?” En del människor har 
svårt att förstå Gud ”intellektuellt”. Åtminstone säger de att deras problem är intellektuellt. 
Men jag tror inte att problemet har att göra med intellektet. Det är ett andligt problem. 
Jesus var rakt på sak gällande andlig otro. I när Han i Joahnnesevangeliet 3, pratade med 
Nikodemus om behovet av att bli pånyttfödd, avslutade Jesus med att säga: ”Gud sände 
inte sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom 
Honom.” Sedan sade Han till Nikodemus – på ett direkt vis: ”Den som tror på Honom blir 
inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde 
Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret 
och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda” (Johannesevangeliet 3:18-19). 

Otro är ett moraliskt problem. Det är tillståndet av en som älskar mörkret så mycket 
att man förkastar Ljuset. I kontrast är tro det naturliga tillståndet för de som avvisar 
mörkret och älskar Ljuset. Faktum är att 

 ju längre jag har vandrat med Jesus, desto djupare har min tro blivit. Jag har inget 
problem att tro på vad Gud har sagt. Jag skulle ha svårighet att inte tro. Att försöka 
förklara min excistens frånsett Gud, skulle vara intellektuellt svårt. Att försöka förklara 
de uppfyllda profetiorna i Bibeln framkallar kolossalt intellektuella svårigheter. Men 
att tro på Gud? Det är inte alls svårt. 

Jesus använde ofta orden “sannerligen, sannerligen” när Han profeterade. Dubbel 
användning är för poängtering. Det är som om Han skulle säga: ”sant, sant.” Det säger mig 
att Han menade vad Han sade. Det är underbart att vi kan lita på sanningen av Guds 
framtida planer för Jesu Kristi brud. Guds barn har underbara saker att vänta sig! Jag är så 
tacksam att jag har del i Guds eviga plan, som kommer att tilldela mig sin kärlek och 
härligheten av hans kungarike för evigt. 

 

 

LIVETS TRÄD 
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OCH HAN VISADE MIG EN FLOD MED LIVETS VATTEN, KLAR SOM KRISTALL. DEN GÅR UT FRÅN GUDS 

OCH LAMMETS TRON. MITT PÅ STADENS GATA, PÅ VARJE SIDA OM FLODEN, STÅR LIVETS TRÄD SOM 

BÄR FRUKT TOLV GÅNGER, VARJE MÅNAD BÄR DEN FRUKT, OCH TRÄDETS BLAD GER LÄKEDOM ÅT 

FOLKEN (UPPENBARELSEBOKEN 22:1-2). 

När Gud skapade lustgården till Adam och Eva, fyllde Han den med olika frukt-bärande 
träd, varifrån Adam och Eva fick äta av fritt. Men Han inkluderade också ett träd i mitten 
av trädgården, vilket Adam och Eva var förbjudna att äta av. Detta var trädet av kunskap 
om gott och ont. Gud varnade dem att frukten från detta träd var dödlig. Det fanns 
ytterligare ett träd i lustgården – livets träd. Den som åt av det trädet levde för evigt. När 
Eva lyssnade till Satans lögner och åt av frukten från trädet av kunskap om gott och ont 
och Adam följde hennes exempel, var Gud tvungen att förvisa dem från Edens lustgård 
och blockera vägen tillbaka in: ”Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd 
och så äta och leva för evigt” (1 Moseboken 3:22). Gud oroade sig inte över att Adam och 
Eva skulle leva för evigt, men att de skulle leva för evigt i deras nu syndiga tillstånd, med 
upproriskhet mot Guds lagar. Deras val förde in syndens förbannelsen i världen, vilket är 
en annan sak som inte kommer att finnas i det nya Jerusalem (Uppenbarelseboken 22:3). 

Man skulle kunna föreställa sig att om människan kan välja mellan dödens träd och livets 
träd helt säkert skulle välja livets träd först. Men så var inte fallet. Vi anklagar Adam för 
hans dårskap. Varför i hela världen valde han att äta av dödens träd istället för livets träd? 
Men innan vi kritiserar och dömer Adam för hårt måste vi inse att människan står inför 
samma val idag. Gud har erbjudit oss livets träd; och det är naturligtvis Jesu Kristi kors, 
genom vilket Gud har skänkt oss evigt liv. Och människan har idag ett val mellan liv och 
död. Genom korset sade Gud: ”Se, jag har satt framför dig liv och död. Välj livet, så att du 
må leva:” Men ändå är det idag många människor som väljer vägen till döden, hellre än 
livets väg och på så vis gör samma dåraktiga misstag som Adam och Eva gjorde i 
lustgården. 

Vi ser här i Uppenbarelseboken att livets träd tydligen har flyttats in i Guds stad. Vilken 
bild vi har fått i Uppenbarelseboken 22:1-2. Vi ser en kristallklar flod som flyter från Guds 
tron och slingrar sig genom staden. På sidan om floden glänser stränderna gator av guld. 
Och där, omplanterat från Edens lustgård, växer livets träd, stark och rak. Vi läser att det 
bär tolv olika sorters frukt, en särskild frukt för varje månad. Det inte bara producerar ett 
överflöd av frukt, men dess blad ger också läkedom för folken.  

Vilka nationer pekar detta på? Vi vet att det fortfarande finns en jord. Och det finns 
fortfarande folk på den nya jorden. Vad är det för slags folk som bor på den? Bibeln talar 
inte om det. Det är mycket som bara framtiden kan avslöja. Gud har sparat en del 
överraskningar för oss. 

ANSIKTE MOT ANSIKTE 

OCH INGEN FÖRBANNELSE SKALL FINNAS MER.  GUDS OCH LAMMETS TRON SKALL STÅ I STADEN, OCH 

HANS TJÄNARE SKALL TJÄNA HONOM. DE SKALL SE HANS ANSIKTE, OCH HANS NAMN SKALL STÅ 

SKRIVET PÅ DERAS PANNOR. NÅGON NATT SKALL INTE FINNAS MER, OCH DE BEHÖVER INTE NÅGON 
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LAMPAS SKEN ELLER SOLENS LJUS. TY HERREN GUD SKALL LYSA ÖVER DEM, OCH DE SKALL REGERA SOM 

KUNGAR I EVIGHETERNAS EVIGHETER (UPPENBARELSEBOKEN  22:3-5). 

Ingen mer förbannelse eller synd. Ingen mer natt. Bara ett löfte om ett nytt namn, och 
verkligheten av att styra tillsammans med Gud som älskar oss – den Gud, vilkens ansikte 
vi skall skåda, precis vad Jesus lovade (Matteusevangeliet 5:8). 

SEDAN SADE HAN TILL MIG: “DESSA ORD ÄR TROVÄRDIGA OCH SANNA (UPPENBARELSEBOKEN 22:6). 

Dessa löften är så härliga, så underbara, så långt bortom vårt mänskliga förstånd, att Gud 
måste försäkra oss i dessa sista kapitel, att Han talar sanning. Det är inte bara en saga. Det 
är Guds sanning som avslöjas för oss. 

BELÖNINGAR 

Allt detta skulle vara mer än tillräckligt – rättigheten att regera med Jesus i evigheter, 
välsignelsen av att se hans ansikte och undervisas direkt av honom, och leva i det hem 
som Han har berett för oss. Dessutom säger Bibeln att Gud kommer att belöna oss för 
vad vi har gjort på jorden. 

Frälsningen är Guds nådegåva. Men när vi har tagit emot denna underbara gåva, och när 
Han nu är vår Herre, har vi också skyldighet att tjäna och lyda Honom. Tacksamhet är 
den bästa motiveringen. Minnet av vad Jesus har gjort för oss borde motivera oss att 
tjäna Honom med tacksamhet. Men om vi inte tjänar utav tacksamhet, borde vi tjäna på 
grund av skyldighet. Vi är inte våra egna längre. Guds ord säger att vi har blivit köpta 
och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp (1Korintierbrevet 6:19-20). På andra 
ställen frågade Jesus den självklara frågan: ”Varför kallar ni mig `Herre, Herre`, när ni 
inte gör vad jag säger?” (Lukasevangeliet 6:46). Det är en direkt motsägelse. 

Vi skall lyda Honom som vår Herre. Vi kommer alla att bli belönade enligt vår trofasthet i 
det Han har befallt. Dessa utlovade belöningar har ingenting att göra med frälsning, men 
de har en hel del att göra med vår ställning i Guds rike. 

Som vi nämnt i Fjärde Akten, berättade Jesus liknelsen om talenterna i Matteus 25. En 
man behövde resa utomlands och lämnade sin förmögenhet till sina tjänare. En av 
dem tilldelade han fem talenter, en annan två talenter och en tredje en talent. När han 
kom tillbaka krävde han en redovisning från dem. Den som hade fått fem talenter sade: 
“Herre, jag har tjänat ihop fem till, och ger dig nu tio.” Och herren sade: ”Bra, du 
gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. 
Fröjda dig i Herren!” Men den som hade tagit talenten och gömt den, förlorade den. 
Han som är trogen i det lilla, blir given mycket. Men han som är otrogen kommer 
även att förlora det som han fått. 

När Paulus skrev om domen för de heliga, sade han: ”Ty vi måste alla träda fram inför 
Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Då 
vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor” (2 Korintierbrevet 
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5:10-11).  En dag kommer vi att få redovisa inför Herren vad vi har gjort med det Han har 
gett oss. Herren kommer snart. Han kommer med belöning i sin hand.  Han kommer för 
att hämta sin brud. 

OCH ANDEN OCH BRUDEBN SÄGER: “KOM!” OCH DEN SOM HÖR DET MÅ SÄGA: ”KOM!” OCH DEN 

SOM TÖRSTAR MÅ KOMMA. JA DEN SOM VILL, MÅ TA EMOT LIVETS VATTEN FÖR INTET 

(UPPENBARELSEBOKEN 22:17). 
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ÄR DU TÖRSTIG? 
Den inbjudan som erbjöds i föregående stycket, får mig att tänka på en annan inbjudan Gud 
skrev genom profeten Jesaja. ”Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte 
har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp vin och mjölk utan pengar. Varför 
ger ni pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så 
ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ 
leva! Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David 
(Jesaja 55:1-3). 

Det finns ingen gud som vår Gud. I andra religioner, måste människan sträva i hoppet om 
att nå deras gud, men vår Gud lät himlens skönhet komma till oss. I andra religioner, 
måste människan ständigt ge offergåvor för att försöka blidka sina gudar. Vår Gud 
välsignar oss i överflöd, generöst, oavbrutet– helt enkelt för att Han älskar oss. 

Är du törstig idag? Kanske du har slösat dina pengar på sådant som inte är bröd, och din 
lön på sådant som inte kan tillfredställa. Om du har räknat med att världen skulle ge dig 
glädje och tillfredställelse, kommer du upp tomhänt. Om du har sökt fullbordan i vad 
världen har att erbjuda, törstar du utan tvekan efter riktig skönhet. Du kommer bara att 
finna det i Jesus Kristus. 

Guds budskap är tydligt genom hela Bibeln: “Gör bättring, följ mig och lyd det jag ber dig 
att göra.” Att göra bättring är mer än att bara vara ångerfull, för du kan vara ledsen över 
det du har gjort, men ändå fortsätta att gör det. Att göra bättring betyder att ditt hjärta och 
sinne är totalt förändrat vad det gäller Gud. Det betyder att ödmjukt lämna de meningslösa 
och tomma sakerna som vi har försökt att finna tillfredsställelse i, och äntligen vända oss 
till Jesu Kristi kärlek och förlåtelse. Denna omvändelse till Gud ger dig kraften att stå emot 
din felaktiga och syndfulla livsstil. När du upplever Guds godhet, kommer du också att 
uppleva en riktig längtan att vända om från ditt gamla syndfulla liv. Du kommer att 
uppleva en helt ny livs-kvalitet, som Bibeln kallar gudsfruktan. 

Alternativet till gudsfruktan är naturligtvis ogudaktighet. Vi lever i en ogudaktig värld, en 
värld som är på väg mot förintelse. Den är i en dödlig störtdykning från vilken det inte 
finns någon återvändo. Tecknen finns överallt omkring oss – du har utan tvekan själv sett 
dem. 

Genom det att världen har blivit mörkare och mörkare, har Gud fortsatt att erbjuda sitt ljus. 
Han har inte gömt sanningen för oss. Genom sitt Ord, har Gud visat vägen till ett 
menigsfullt liv. Han säger: ”Se, jag lägger idag fram för dig livet och vad gott är, döden 
och vad ont är, då jag idag befaller dig att älska HERREN, din Gud, att vandra på hans 
vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och 
för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i 
besittning” (5 Moseboken 30:15-16). Med andra ord: ”Om du följer mina stadgar, blir du 
full av glädje och framgång”. Det är inte svårt att förstå. Men människan har förhärdat sitt 
hjärta, förkastat Gud, och gått sin egen väg. 
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Bibeln säger att de människor som finns kvar på jorden i de sista dagarna, ”ångrade inte 
sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder” (Uppenbarelseboken 9:21). Ett 
annat sätt att uttrycka det är, att de ”inte ångrade vad de gjorde.” 

Denna bild av människors karaktär får oss att verkligen nyktra till. Vad för slags människor 
kommer att leva vid tidsålderns slut? Först av allt kommer människor att utöva satanisk 
tillbedjan. Gud vill att vi ska söka hans visdom och hans vägledning. Han vill leda våra liv. 
Men idag söker folk inte Guds råd. De vänder sig istället till spirituella medium och 
nyandligheten för råd. De söker råd från spåkvinnor, Ouija spel och horoskåp. De tillber 
demoner hellre än Gud. 

Nyandligheten med dess växande popularitet, har fört med sig fenomenet “channeling”, 
där det sägs att forntida människor talar om sina hemligheter och sin visdom för dagens 
sökare. Det liknar hur de utövade spådom i gamla tider. I själva verket är det inget annat 
än demoner som förkunnar sin lära genom medier, utklädda för att bli accepterade av 
dagens konsumenter. 

I vissa statliga skolor i Amerika idag, lär sig barnen att kontakta sin ”andliga guide” och ta 
emot hjälp från den ”vise gamle mannen” som ”bor i ett hus i deras sinne. ” 

Många populära rockgrupper uppmuntrar barn att finna fullbordan genom djävulsdyrkan. 
Profetian om utbredd demonisk dyrkan är på väg att bli uppfylld. 

Människan kommer inte bara att dyrka demoner i de sista dagarna, men de kommer också 
att tillbe idoler. Alla knäböjer inför någonting, något ideal, någon princip, något mål, någon 
ambition, eller någon sak. Varje människa behöver tillbe någonting; det är ett medfött behov. 
Om hon inte tillber Gud, måste hon hitta ett alternativ. I 5 Mosebok 4:19, talar Bibeln om 
hur människan är driven att dyrka. Det är något som vi inte kan undkomma. 

Kristna högskoleelever görs till åtlöjen av sekulära professorer på grund av sin tro på Jesus 
Kristus. De kristna är ett av professorernas favorit objekt att göra narr av, de retar och 
skrattar åt de som tror på Gud. Studenter undervisas att människan är självtillräcklig och 
inte behöver någon gammal utdaterad tro på Gud. Men sedan går professorn hem och 
tillber idolen i sin trädgård–båten, sportbilen eller sin trädgårdsodling. Många av dessa 
professorer använder droger eller är inblandade i Nyandligheten. De samlas i skaror till 
Sai Baba eller andra hinduiska lärare som säger att de har övergått till gudomlighet. Varje 
människa har sin idol. 

I de sista dagarna kommer inte människan att ångra sina mord och svartkonster. Varje år 
mördas miljoner bäbisar i Amerikas abort kliniker. Dessa mord tolereras och i vissa fall är de 
finansierade av regeringen och försvarade av domstolen. Gud kan inte ignorera denna 
lättsinniga syn på människors liv och kommer med all säkerhet att döma Amerika på grund 
av det. Kanske har denna dom redan börjat. 
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Nu har vi organiserad brottslighet som inte fanns förr, gängen är ordentligt finansierade 
och utrustade leverantörer av droger och våld. Vi ser nu att missbruk och omotiverade 
mord har blivit vanliga i varje storstad i Amerika. 

Guds ord säger också att människorna som lever i de sista dagarna vägrar att vända sig 
bort från trolldom. ”Trolldom” (sorceries) är på orginal grekiska pharmakia, vilket 
betyder ”användning av narkotika för nöje eller förtrollning.” Titta på den ökande 
utbredningen av droger i världen idag. Marijuana och kokain. Det är lika lätt för 
ungdomen att få tag på marijuana och kokain som att få tag på godis. Dessa är båda 
personlighetsförändrande droger, som har lömsk inverkan på hjärnan på den som 
använder dem. Det verkar som dessa droger attackerar centrat för rationellt tänkande, så 
att missbrukaren blir lurad att tro att han inte är en missbrukare. En saklig betraktare kan 
lätt se personlighetsförändringen och förlusten av omdöme. Personen som är under 
inflytande av drågor kan inte bedöma att han gör dåliga beslut. Han är inte kapabel att 
inse att hans förmåga att göra förnuftiga beslut har blivit skadad, och därför är han fast. 
Nya forskningar har visat att dessa droger förstör en kemikal i hjärnan som hämmar 
möjligheten att någonsin kunna stå emot drogen igen. 

“Inte heller ångrade de sin otukt.” När vi ser oss omkring i världen idag, ser vi en 
nedbrytning och total utrotning av moraliskt beteende. Det verkar som om all massmedia 
används för att förstöra de morala principerna som vårt samhälle och dess folk en gång 
ägde. Omoral har blivit så utpräglat och accepterat att människor talar öppet om sina 
samboförhållanden, som om det inte hade något med moral att göra. 

Det är inte allt. Vi skulle länge kunna fortsätta att beskriva det omoraliska, gudlösa, dystra 
omständigheterna av dagens människa. Men istället för att älta i problemet, borde vi 
vända oss till vår Frälsare. 

Guds ord säger att det är Guds godhet som leder dig till omvändelse (Romarbrevet 2:4). 
Trots att vi alla har gjort oss skyldiga till synd, vare sig det är idoldyrkan, mord, droger, 
otukt, stöld, lögn eller girighet, så älskar Gud oss ändå. Faktum är att Han älskar oss så 
mycket att Han sände sin enfödde Son för att ta på sig skulden för allt ont vi någonsin har 
gjort. Jesus Kristus dog på korset i vårt ställe, så Han kunde för alltid, rena oss från vår 
skuld.  

En del människor är så ovilliga att förändra sina liv, att de tänker: “Jag kommer att vänta 
tills jag ser Guds dom utgjuten över jorden; då ska jag vända mig till Gud och be om 
nåd.” Om du inte ångrar dig nu, som resultat av Guds godhet och nåd, varför skulle du 
ångra dig under tiden av Guds dom? Om Guds godhet inte drar dig in i hans familj, 
kommer sannolikt inte hans dom att göra det heller. 

Ånger måste vara ett Guds verk i ditt liv. Ingen människa kan få dig att ångra och göra 
bättring. Någon kanske kan få dig att känna dig ledsen. Jag kanske kan få dig att känna dig 
väldigt ledsen, men jag kan inte få dig ångra och omvända dig. Du måste tillåta Gud att 
tala till dig och röra vid ditt hjärta. Bara gudfruktig ånger leder till bättring. 
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Stanna till och tänk efter. Vad du än får ut av din favorit synd, är den njutningen verkligen 
värd att din själ går förlorad? Varför ger du inte ditt liv till Jesus Kristus? Han har en mycket 
bättre plan för ditt liv idag, och en underbar framtid för dig i sitt rike för all evighet! 

Är du törstig idag? Törstar du efter frid, efter hopp, efter något vackert, efter rättfärdighet? 
Om det är så, ta då en stund i stillheten av ditt hjärta och ge ditt liv till Jesus. Erkänn 
sanningen att Jesus, Gud i människokött, dog på korset för dina synder. Be Honom 
ödmjukt om förlåtelse och evigt liv som Han så frimodigt ger. Jag uppmuntrar dig att göra 
det nu, så att du inte vaknar upp i morgon bitti och konstaterar att kyrkan är borta, världen 
är i kaos, och du är kvar att utstå Guds vrede, när Han stänger dörren som leder till evigt 
liv. 

Fader, vi tackar dig för det underbara hopp Du har gett oss-de överdådiga löfterna om ditt 
kommande kungarike, där vi skall lovprisa dig och bo tillsammans i frid och i kärlek. 

Herre, jag ber för de som just nu inte är del av ditt rike. Jag ber att din Ande ska tala till 
deras hjärtan och dra dem till dig. Vi tackar dig Herre att du har öppnat dörren och bjudit 
in varje människa, så att var och en som vill lyssna kan komma in. Jag ber att de som är 
svaga, de som är sorgsna, de som är uttröttade av oro, kommer till dig och ger sina liv till 
dig, och där finner den frid de längtar efter. 

Fader, låt den här dagen bli den dagen då många kommer in i ditt rike och börjar uppleva 
glädjen och välsignelsen att veta att deras synder är förlåtna, deras hopp säkert, och att 
deras framtid är evigt liv i ditt kungarike, i en värld som inte har ett slut. Fader, dra dem till 
dig, genom din Helige Ande. 

I Jesu namn, Amen. 

JESUS STOD OCH ROPADE, OM NÅGON TÖRSTAR, SÅ KOM TILL MIG OCH DRICK.   –    

JOHANNESEVANGELIET 7:37 
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ORDFÖRTECKNING 

 
Förödelsens Styggelse 

Det är Antikrists verk, när han står i det Allraheligaste, i det judiska templet som kommer 
att bli återuppbyggt i Jerusalem. Antikrist kommer att utropa sig själv som Gud, och befalla 
folket att tillbe honom. Detta är förödelsens styggelse som talas om i Daniel 9:27 och 
Matteusevangeliet 24:15. 

Antikrist 

Termen Antikrist hänvisar till “Vilddjuret” (Uppenbarelseboken 19:20), “Fördärvets son”, 
“Laglöshetens människa” (2 Tessalonikerbrevet 2:1-9). Antikrist skall, mer än någon annan 
människa i historien, vara på nivå med Djävulen och kommer att utföra hans gärningar 
tiden före Jesu Kristi återkomst. Han skall bli besegrad av vår Herre när Han kommer 
tillbaka. 

Det Babyloniska Riket 

Det Babyloniska Riket är det första av fyra profetiskt betydelsefulla världsriken som det 
profeteras om i en dröm och syn i Daniel. 

Kyrkan, eller Kristi Brud 

Dessa två termer kan användas liktydligt för att beskriva alla som har tagit emot Jesus 
Kristus som sin Herre och Frälsare (Uppenbarelseboken 21:9) 

Europeiska unionen, eller EU 

Den Europeiska unionen är en sammanslutning av ett antal Europeiska nationer, vilka 
många tror slutligen kommer att bli det sista världsväldet, eller det återupprättade och 
rekonstruerade Romerska Riket. 

Kristi Dag 

Kristi Dag är en fras som ofta används med hänvisning till en period som börjar med Den Stora 
Vedermödan och slutar efter Kristi regering på jorden i tusen år (1Tessalonikerbrevet 5:1-4, 2 
Petrusbrevet 3:1-10). 

Lärjungar 

Jesus sade att en lärjunge är den som förnekar sig själv, tar upp sitt kors och följer Jesus. 
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Östblocket 

Östländerna är de länder som en gång politiskt och militärt stod på det före detta 
Sovietunionens sida. 

Floden Eufrat 

Floden Eufrat är en flod i Mellanöstern som försts nämns som en av de fyra floderna som 
rinner genom Lustgården. Den är många gånger hänvisad till i Gamla Testamentet, och i 
Uppenbarelseboken är den kallad, ”den stora floden, Eufrat.” 

Europeiska Ekonomiska Gemenskapen  

Förhållandet mellan de olika länderna i Väst Europa är för närvarande mest av ekonomisk 
natur. Det har redan beslutats att medlemsländerna ska ha en gemensam valuta, och 
därför kalls den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen. Sedemera går det under namnet, 
Europeiska Gemenskapen. 

Gabriel 

Gabriel är en av Guds två änglar som är nämnda i Bibeln. Han var den ängel som 
visade sig för både Maria och Josef för att kungöra Jesu födelse. 

Orättfärdighet 

Orättfärdighet är en kombination av synd och överträdelser. 

Mediens och Persiens Välde 

Mediens och Persiens Välde, är det andra av fyra profetiskt viktiga världsriken som talas 
om i Daniel. 

Messias 

Ordet Messias betyder “Den Smorde.” 

Det Allraheligaste 

Det judiska templet hade både den heliga platsen där bara prästerna var tillåtna att gå in i, och 
det Allraheligaste, där översteprästen gick in en gång varje år för att offra till Gud för nationen 
Israels synder. Antikrists vanhelgande av templet kommer att påskynda den stora vedermödan. 

PLO 

Palestinska befrielsefronten: en politisk rörelse som sammanför palestinska araber i ett 
försök att skapa en självständig stat i Palestina. 
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Uppryckning 

Uppryckningen hänvisar till en händelse där kyrkan är ”uppryckt för att möta Herren i 
luften” (1 Tessalonikerbrevet 4:13-18). Det är också hänvisat till i 1 Korintierbrevet 15:51, 
52). 

Jesu Kristi återkomst 

Jesus lovade ofta att Han skulle komma tillbaka igen. Kristi andra återkomst sker vid slutet 
av vedermödan. 

Daniels sjuttionde “vecka” 

Där ordet “vecka” är använt i Daniel 9:27, menar det ordagrant sju. I det här fallet 
hänvisar sju till en sju-års period som kulminerar vid slutet av denna tidsålder. 

Synd 

Att missa målet. Guds vilja för oss är fullkomlighet, allt annat är synd. 

Salomos Tempel 

Salomos tempel är det tempel Herren tillät Salomo att bygga ”för Honom”, för att upphålla 
behoven av lovpris och tjänst till Gud. Och för offrandet för folkets synder. 

Fördärvets son (se Antikrist) 

Överträdelse 

Överträdelse är en term som är använd i Bibeln för att beteckna avsiktlig brytande av 
Guds lag. 

Nöden/Den Stora Vedermödan 

Vedermödan (ibland kallad den stora vedermödan) pekar på en sju-års period efter 
uppryckningen av kyrkan och precis innan Kristi återkomst för att upprätta sitt Kungarike 
(Matteusevangeliet 24:14-30). 

 

 




