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Ett fågelperspektiv
av de yttersta dagarna
Kristina: – Som avslutning av vår bibelstudiecirkel gör Andreas1 ett försök
till en mera detaljerad bild av vad han tror att Bibeln lär om denna tidsålders
avslutning. Ängeln Gabriel öppnade Sanningens bok för profeten Daniel, men
mycket av vad han fick veta och se skulle han ”gömma under ett insegel” med
beskedet att det skulle uppenbaras i ändens tid. I ljuset av Nya testamentets
eskatologi finns det många detaljer som när de sammanställs kan ge oss en
helhetsbild av skeendet, som kommer att kulminera i Kristi återkomst. Denna
framställning blir dock enbart Andreas syn på avslutningen av vår tidsålder.
Han tänker sig att Daniel berättar för sin vän Hananja, vad han fick se och
uppleva.
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Andreas är författarens ”alter ego”
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Kapitel 35

De yttersta dagarna
– då inseglen bryts
Vi kommer in i handlingen i Danielsbokens tionde kapitel.

Daniel och Hananja träffades ibland. I sin ungdom hade de varit med om
den långa marschen från Jerusalem till Babylon. De hade blivit kaldeernas fångar
och deras framtid var oviss. Nu var de gamla och kunde se tillbaka på ett händelserikt liv. Under många år hade de varit hovmän åt kungen i Babylon.
En gång när Hananja kom på besök var Daniel i ett mycket upprymt tillstånd, överväldigad av en syn han nyligen fått av himmelens Gud.
Daniel: – Nu måste jag genast berätta. Jag har varit med om den mest underbara upplevelse som någon människa kan få vara med om. Jag har fått skåda
Guds härlighet och se vad som ska hända i en avlägsen framtid.
Hananja: – Det låter otroligt, men jag vet ju att du fått gåvan att se syner
och att tyda drömmar. Jag glömmer aldrig bönenatten i vår ungdom då du fick
uppenbarat vad kungen hade drömt och kunde uttyda det. Det räddade inte
bara våra liv utan även alla de vise i Babylon.1
Daniel: – Nog har jag fått flera profetiska drömmar och sett underbara
syner, men vad jag nu såg var det underbaraste jag varit med om. Det övergår
allt. Och detta fastän jag nu är över nittio år.
Hananja: – Det säger mig att så länge en människa är kvar på jorden kan
hon få vara med om förunderliga ting. Gud kan uppenbara sig för både ung och
gammal.
Daniel: – Många upplevelser av Gud har jag fått. Många drömmar har jag
fått tyda, men detta var det mest fantastiska jag varit med om. Jag fick se in i
framtiden ända fram till tidens slut – till de yttersta dagarna. Men detta var inte
allt. Först fick jag en syn av Gud så härlig och mäktig att den inte går att beskriva.
Hananja: – Det påminner mig om mitt livs underbaraste upplevelse när jag
tillsammans med Misael och Asarja fick se ”Israels Härlige” inne i den brinnande ugnen.2
Daniel: – Då det hände var jag på en tjänsteresa till Elam annars hade säkert jag också blivit kastad i ugnen och fått möta Gudasonen. Men nu har även
jag, fastän gammal, fått nåden att se honom i all hans härlighet.
Hananja: – Nu måste du berätta!
Daniel: – Låt mig då ta det från början.

1
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De vise i Babylon Dan 2: 45-49

2

Den brinnande ugnen Dan 3:25

Synen vid Hiddekel
– Jag hade gått sörjande under tre veckors tid. Jag åt ingen smaklig mat.
Jag var bedrövad över att tempelbygget i Jerusalem hade avstannat. Då jag
vandrade längs stranden av den stora floden Hiddekel, fick jag plötsligt se en
mäktig syn av en strålande man klädd i linnekläder med ett bälte av guld. Hans
ansikte var som en blixt, hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter
som glänsande koppar. Då jag såg synen försvann all min kraft och jag föll som
bedövad ner med mitt ansikte mot jorden.3
–Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och
händer. Han som rörde vid mig sade: ”Daniel, du högt älskade man, ge akt på
de ord jag vill tala till dig. Jag har kommit för att undervisa dig om vad som
skall hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden. Jag skall
meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok. Det du får veta skall du
hålla hemligt och försegla ända till den sista tiden. Då skall förseglingen brytas och många skall få ta del av vad som är skrivet i sanningens bok.”4
Daniel: – Vad jag nu ska berätta för dig är en hemlighet på så sätt att jag inte
får skriva ned det i min bok. Men det kan ju inte betyda att jag inte får delge dig
vad jag upplevde om du lovar att inte offentliggöra det. En dag i den yttersta
tiden ska inseglen brytas och många ska då få ta del av dessa profetior om
tidens avslutning.
Vårt folks lidandehistoria
Om jag skulle berätta allt vad jag såg skulle det ta alldeles för lång tid.
Därför vill jag koncentrera mig på själva avslutningen vid tidens slut. Men jag
ska dock först berätta helt kort om vad som händer med vårt folk fram till de
yttersta dagarna.
Det ena världsriket avlöser det andra. En mäktig kung uppstår i ett litet
land i väster som lägger under sig hela världen. Men hans rike delas i fyra delar
precis som jag har sett i mina tidigare syner av bocken som fick fyra horn, och
av leoparden med de fyra huvudena.5 Det blir många krig mellan Nordriket och
Sydriket. Dert slutar med att en ond kung ska inta Jerusalem och skända templet.6
Men vårt folk ska resa sig och kasta av sig inkräktarna fram till dess att ett
annat ännu mäktigare världsrike – det fjärde riket – ska intaga hela världen
även vårt land.7 Vid den tiden ska Messias komma, men vårt eget folk förstår
inte hans budskap och av avundsjuka utlämnar de honom till hedningarna för
att korsfästas.8 Guds dom över Israel som dödar sin egen Messias – Livets
furste – blir fruktansvärt hård. Jerusalem blir ödelagt, templet nedbränt och
vårt folk förskingrat ut över världen.9
Vi judar får gå igenom hemska lidanden. Men genom allt lever tron på
Israels Gud vidare och vårt folk bevarar sin särart. Mycket långt fram i tiden
startar en galning med stor ondska ett världskrig. Då han är på höjden av sin
3

Daniels syn vid Hiddekel (Tigris) Dan 10:9 4Sanningens bok Dan 10:21 Vårt folks
lidandehistoria 5En leopard med fyra huvuden (Alexander den stores rike delades i fyra delar)
Dan 8: 8-12 6En arglistig kung (Antiokus Epíafnes) Dan 11: 21-31 7Det fjärde riket (romarriket)
Dan 2:31-49 8Den Smordes död Dan: 9:26-27 9Jerusaems ödeläggelse Dan 9:26
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makt genomdriver han en fruktansvärd utrotning av oss judar då miljoner av
vårt folk går under. När galningen blivit besegrad beslutar världssamfundet att
vi ska få vårt land tillbaka. Inte enbart judar utan även israeliter10 från hela
världen kommer i skaror för att åter intaga löfteslandet som gavs åt Abraham.
Men därmed var det inte slut på problemen. Det folk som hade bosatt sig i
Kanaan, som nu kallades för Palestina, kände sig undanträngt av de hemvändande israelerna. Det är mycket om denna kamp mellan israeler och palestinier
som ändtidens dramatiska händelser handlar.
Hananja: – Tack Daniel, för denna fascinerande inblick i framtidshistoriens
värld. Jag både häpnar och blir överväldigad av historiens oväntade vingslag.
Daniel: – Detta blev endast en kort redogörelse för judafolkets förskingring och återförening i löfteslandet. Nu ska jag berätta fortsättningen av vad jag
fick se av ändtidens märkliga värld.
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Denna karta av IMPERIUM ROMANUM med romarikets utbreding
år 117, lät Mussolini sätta upp i skulperad marmor på en gata i Rom 1936.
10

Israelier = invånare i staten Israel. Israeliter = Abrahams barn genom löftessonen Isak – de
tolv stammarna. *Enligt Danielsboken fick Daniel se vad som skulle hända i framtiden, vid
tidens slut men att han inte skulle skriva ned det utan gömma det under ett insegel intill ändens
tid. Vad författaren vill framställa är det som han tror att Daniel verkligen fick se och som senare
blev nedtecknat av Johannes då han fick uppenbarelserna på Patmos.
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Kapitel 36

En profetia om tidens slut
– Berättelsen utgår från Danielbokens tolfte kapitel

Kunskapen skall förökas1
Daniel: – Medan Gabriel talade fick jag åter se det han framställde i mäktiga syner. Jag blev nu förflyttad fram till de allra sista åren – de yttersta dagarna – av den tidsepok som kallas för hedningarnas tid.
Hananja: – Hur ser världen ut då?
Daniel: – Ängeln nämnde att i den yttersta tiden kommer kunskapen att bli
mycket stor. Jag fick se in i framtidens värld, som i de flesta avseenden var
mycket olik min egen. Jordens befolkning hade ökat kolossalt. De vilda djuren
var nästan helt utrotade. Det fanns väldiga städer med höga hus och förnämliga
byggnader. På nätterna var städerna upplysta av ett magiskt ljus och på avstånd
såg de ut som gnistrande diamanter. Överallt fanns det vägar och det vimlade
av olika slag av självgående fordon, både stora och små. Människorna for fram
och tillbaka, inte bara på land och till sjöss, utan även i luften fanns det stora
maskiner, som forslade miljontals människor mellan de stora städerna.
I synerna jag såg fanns det jättelika arenor där skaror av människor samlades för att se på kampsporter, som är helt okända för oss. Jag såg underbara
konstverk och musiken hade utvecklats på ett sätt som jag inte hade förväntat
mig. I de stora städerna fanns det väldiga bibliotek, och det såg ut som om alla
kunde både läsa och skriva. Man kunde bota människor genom att skära upp
dem och även byta ut hela organ, till och med både hjärta och lungor. En sak
var mycket underlig. Många människor hade en vit pinne i handen som utvecklade en svag rök när de förde den till munnen. Jag fick ingen förklaring till det
fenomenet. En annan märklig sak var att det låg massor av nakna människor
vid kusterna som till synes helt frivilligt lät bränna sina kroppar. Emellanåt
svalkade de sig i vattnet. Soldyrkarnas antal var i legio.
Det fanns maskiner som framställde allt – kläder, mat, möbler, hus och
böcker. I hem, i skolor och på arbetsplatser fanns det ett fönster genom vilket
man kunde se allt som hände i hela världen. Den yttersta tidens värld var oerhört fascinerande, och när den öppnades för mig blev jag övermåttan häpen.
Men vad som gjorde mig så betänksam och förvånad var, att trots den fantastiska tekniken, kunde jag samtidigt se att det fanns många krig på jorden. I
det ena landet efter det andra höll man på att förgöra varandra med mycket
utvecklade vapen, som kunde förinta hela städer och döda mängder av oskyldiga människor.
1

Kunskapen ska förökas Dan 12:4b, ”Många skall fara fram och tillbaka, och kunskapen skall
öka.” = översättning från King James: ”Many shall run to and fro, and knowledge shall be
increased.” Dake s882
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Trots de tekniska framstegen eller kanske gå grund av dem, blev problemen i världen allt större. För att hindra krigsutbrott bildades det mäktiga försvarspakter mellan länderna, men som en följd av detta blev många fler länder
indragna i krigen, som flera gånger utvecklades till världskrig där miljontals
människor dödades. Hela världen förenades då i ett slags fredsförbund. Men
det hjälpte inte, ty när själviska nationella intressen fick övertaget, kunde världssamfundet inte mycket göra av rädsla för nya världskrig.
Striden om Jerusalem2
Jag, Daniel, såg att ett av de stora världsproblemen i den yttersta tiden var
de ständiga striderna mellan Israel och dess grannar. De folk, som till en del
befolkade Israels gamla land – de kallades för palestinier – såg på de hemvändande judarna som inkräktare. Då det uppstod strider, var israelerna överlägsna
och många palestinier flydde till grannländerna, varifrån de fortsatte sin kamp
för det som de ansåg vara deras land. De kunde inte se att judarna hade någon
rätt till det land, som de varit borta från i så många år. Men världssamfundet
hade tillåtit judarna att återvända till Israel.3 Därför blev det konflikter mellan
flera av de länder i världssamfundet, som tog judarnas parti och mellan
palestiniernas grannländer, som tog parti för den befolkning, som fanns där
innan judarna började att återvända i stor skala. Det största kampen handlade
om Jerusalem. Båda parter ville ha den som huvudstad. Tvisten fokuserades
gång på gång i världspolitiken. Många länders statschefer försökte att lösa konflikten, men ingen lyckades. Jerusalem förblev en allt för tung ”lyftesten”4 för
alla folk i hela världen. Var och en som försökte lösa detta problem fick se sin
maktlöshet och skadade sig själva då de ingrep för att ändra situationen.
Utöver vanliga krig fanns det ett nytt förskräcklig fenomen som kallades
för terrorism. Med små laddningar av ett explosivt ämne kunde man spränga
hela hus i luften och döda många oskyldiga människor. Det hemska är att det då
ska finnas människor som villoffra sina liv för att döda så många som möjligt
av dem man hatar. Vårt folk blev särskilt utsatt för dessa terroristattacker.
Som på Sodom och Gomorras tid5
Hedningarnas tider led mot sitt slut. Jag såg att ondskan på jorden utbredde
sig alltmer. Lagbrotten, rofferiet och olyckorna och de många krigen medförde
att det inte längre gick att upprätthålla någon moralisk standard.
Våld och mord hörde till vardagen. Det blev accepterat att män levde med
män och kvinnor med kvinnor som likvärdigt med naturlig samlevnad. Det
perversa levnadssättet, som rådde på Sodom och Gomorras tid, men då på ett
begränsat område, var nu allmänt i hela världen. Vinstbegär och maktlystnad
förde med sig den ena korruptionsskandalen efter den andra. Höga chefer och
makthavare levde ett dubbelliv där mutor och falsk bokföring hörde till rutinen.
På alla områden tog laglösheten överhanden och kärleken mellan människorna
kallnade. Många sysslade med ockulta seanser. Astrologi, spådom och magi
2

Striden om Jerusalem Sak 12:2-3 3Israel är det namn på landet som var använt på Jesu tid,
Matt 2:21 4En lyftesten Sak 12:3 5Som på Sodom och Gomorras tid Luk 17:28-30

204

blev mycket vanligt. Till och med satansdyrkare började att uppträda helt öppet. Jag, Daniel, såg allt detta och undrade över att världen kunde bli så ond.
Det moraliska förfallet6 kom inte på en dag. Den ökades gradvis år efter år.
Folk var villrådiga och rädda. Det hjälpte inte att stifta lagar eftersom de
inte efterlevdes. Det var då som folk började att ropa efter en stark ledare som
kunde bestämma. Det skulle vara en som hade en sådan auktoritet att de andra
politikerna åtlydde honom.
En profetia fram till tidens slut
I levande bilder hade jag, Daniel, fått se vilka fruktansvärda lidanden som
skulle drabba vårt folk. När jag uppmärksamt lyssnade på fortsättningen av
ängeln Gabriels utläggning, förstod jag, att jag ännu inte sett allt. Det allra
värsta lidandet skulle komma vid slutet av denna tidsålder. Ty då Gabriel åter
började tala, beskrev han en stor vedermöda, som skulle drabba hela världen
och särskilt Israel och Jerusalem just innan Messias kommer7 tillbaka som konung i makt och härlighet. Ondskan ska då kulminera i en hemsk och gudlös
person, som kommer att uppträda vid slutet av hedningarnas tider. Det ska
nämligen vid den tiden finnas en ogudaktig kung, liknande den onde kungen i
Nordriket, som kommer att sätta sig upp mot allt vad Gud8 heter. Ängeln kallade honom för Antikrist9 eftersom han ska bli raka motsatsen till Messias –
Kristus. Ett annat namn på den onde potentaten är den Laglöse.10 Gabriel beskrev den tiden och detta gudlösa monster med följande ord:
– Även en del av de gudfruktiga ska komma på fall i de yttersta dagarna,
men de ska bli renade och bli förberedda11 inför den vedermöda som ska bli vid
tidens slut, när Guds tid är inne. Den onde kungen12 – Antikrist – ska göra
precis som han vill och framhäva sig själv och påstå att han är större än alla
andra gudar. I sina hädelser och sin självhävdelse ska han tala så förmätna ord
om Gud att alla häpnar och detta utan att han blir straffad. Tvärtom kommer
han att ha framgång i allt vad han företar sig tills dess hans tid är ute, ty Guds
planer med honom ändras inte. Inte ens för sina fäders gud ska han ha någon
respekt, inte heller för någon annan gud, ty han ska skryta och påstå att han är
förmer än dem allesammans.
Satansdyrkan i ändens tid13
– Antikrist ska vara under inflytande av ”fästenas gud” – av ondskans
andemakter i himlarymderna. Denne gud ska uppträda under ett nytt namn som
hans fäder inte känner till. Antikrist ska nämligen dyrka den onde fursten i
andevärlden och till Satans präster ska han ge dyrbara gåvor av guld och silver.
Med denne främmande guds hjälp ska han inta starka befästningar och gå segrande fram vart han än vänder sig. Alla som böjer sig för honom ska han hedra
och göra till makthavare med betydelsefulla poster och ge stora rikedomar i det
imperium, som han på en kort tid ska bygga upp.
6

Det moraliska förfallet Matt 24:12; 2 Tim 3:15 En profetia om tidens slut 7Just innan Messias
kommer... Matt 24:29 8Sätta sig upp mot Gud.. 2 Thess 2:3f 9Antikrist 1 Joh 2:18, 4:3 10Den
Laglöse 2 Thess 2:3-10 11Bli renade Dan 11:35 12Den onde kungen Dan 11:36-39 13Satansdyrkan
i ändens tid Fästenas Gud Dan 11:38,39; Ef 6:12
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Jorden delas upp i maktsvärer
Vad Gabriel hade sagt om den Laglöse, Antikrist, fick jag strax därefter se
förverkligas genom den politik som bedrevs i ändens tid. Jorden delades upp i
stora maktblock. I stället för att bilda försvarspakter, enades världen alltmer –
särskilt i Västvärlden – i stora handelsblock för att genom den fria handeln öka
välståndet i världen och höja levnadsstandarden för alla. Genom detta skulle de
många krigen dem emellan förhindras. I Västerlandet – Europa14 – bildades ett
handelsförbund mellan starka makthavare som gjorde upp regler för handeln.
I väster fanns det ytterligare en maktsvär. Den låg på andra sidan ett stort
hav, längre västerut. Detta väldiga land upptäcktes av européerna när de fick så
stora båtar att de kunde korsa havet. Många från de gamla länderna emigrerade
till detta land och startade ett nytt liv där. Där bildades flera länder och det
uppstod en union av förenade stater som blev ett av världens starkaste länder.
I nordost uppstod ett maktblock som blev väldigt mäktigt. Mellan detta
Nordrike i öster och Västerlandet rådde länge en stark rivalitet om världsmakten men som hölls stången av det faktum att båda sidor hade så fruktansvärda
vapen att den ene kunde förinta den andre. Därför var det ingen som vågade
starta ett krig. Det kallades för ”terrorbalans”. Längre österut såg jag ännu en
maktsvär som gick under namnet ”Österns kungar”. Ytterligare ett mäktig maktblock bildades bland länderna runt Israel.
Synen av världsriken i from av en bildstod15
När jag såg denna utveckling drog jag mig till minnes drömsynen av en
bildstod jag fick se i min ungdom och som jag fick uttyda för kung Nebukadnessar. Synen handlade om mäktiga världsriken under hedningarnas tider. Ängeln Gabriel visade mig dessa världsriken som i ett panorama och jag fick även
veta namnen på dem.
Bildstoden bestod av fyra delar: Huvudet var av guld – det syftade på
Babylonien, det rike som jag levat i nästan hela mitt liv. Nästa världsrike – med
bröst och armar av silver – var alliansriket Medien-Persien. Buken och höfterna av brons blev ett mäktig rike genom en stor härförare vid namn Alexander den store som på kort tid erövrade det persiska riket och lade grunden till
det grekiska imperiet. Romarriket hette det fjärde riket som utgjordes av bildstodens båda ben av järn. Det blev det största och mäktigaste av alla världsrikena
och lade under sig nästan hela världen. Men när det var som störst delades det
i två hälfter och upplöstes sedan i många mindre nationer.
Hananja: – Jag minns mycket väl uttydningen av synen. Vi samtalade ofta
om den i vår ungdom. När du nu såg in i framtidens historia, så sa du att det
fjärde riket delades och sedan upplöstes i andra stater. Men var det inte det
riket som skulle krossas vid Messias ankomst. Han var ju ”den lilla stenen”
som ska slå sönder ”fötterna och tårna” på bildstoden så att det hela kollapsar.
Du sa ingenting om den delen av bildstoden som ju var av ett annat material,
järn blandat med lera.
Jorden delas upp i maktsvärer 14 Europa – ett assyrsikt ord som betyder Solnedgångens land.
15
Synen av världsriken i form av en bildstod - fyra världsriken, Dan 2:36-45

Daniel: – Vi kommer snart till det. Först vill jag säga att de två benen på
bildstoden var en ”profetia” om att det fjärde riket skulle delas i två delar. Det
var just vad som skedde. När det stod på höjden på sin makt delades det i
Västrom och Östrom, vilka sedan upplöstes. Men i ändens tid ska det fjärde
riket uppstå på nytt i en reviderad form. Det kommer endast att vara en kort tid.
Synen av de fyra odjuren18
Hananja: – Hade du inte också en syn av världsriken i from av olika odjur?
Daniel: – Jo, och det handlade om samma världsriken fram till Messias
ankomst som kung i makt och härlighet. De har det gemensamt att de alla har
förföljt Israel. Ska återge de synerna helt kortfattat:
Först såg jag ett lejon med vingar, det var Babylonien. Nästa syn var en
björn, vilket symboliserade Medien-Persien. Därefter såg jag en leopard med
fyra vingar och fyra huvuden, vilket syftade på Det grekiska imperiet som delades i fyra delar. Den fjärde odjuret ”var fruktansvärt, skräckinjagande och
omåttligt starkt.. och det hade tio horn.” Det syftade på rommarriket.
Det fjärde riket uppstår på nytt19
Jag fick se hur det fjärde riket som delades i Västrom och Östrom kom
tillbaka i en avslutande del med ”fötterna och de tio tårna” på bildstoden och
med ”de tio hornen” på det fjärde odjuret. Dessa maktblock i öst och väst
utvecklades steg för steg. Det började i den forna östromsdelen. Där bildades
ett förbund med många länder under benämningen ”arabförbundet”.20 Det som
höll dem samman var, dels att de alla var efterkommande till Abrahams son
Ismael som fick tolv söner, och dels att de alla hade ”profetens” religion som
statsreligion, vilken de ansåg vara den enda rätta läran om Gud. Ett tredje sammanhållande motiv var tyvärr deras aggression mot judarna och staten Israel.
När man i Västerlandet hade bildat den handelsunion som påminde om
Västrom var grunden för sammanhållningen en pakt som kallades för ”romfördraget”. Det hade en sådan framgång att allt fler länder ville vara med, både
norrut och österut. Efter en tid utvecklades detta handelsblock till en stark union
som inte enbart gällde handel utan även hade en politik på alla nivåer med egen
armé och utrikespolitik. Mer än trettio länder ingick europaunionen och varje
land hade en hel stab av tjänstemän med en president som högste ledaren. Medan
välståndet växte i väst, var de flesta länderna i öst fattiga. Detta medförde att
nästan alla östländerna ville ansluta sig till handelsunionen i väst.
Jag såg att i ändens tid skulle det fjärde riket komma igen, först som ett
östblock och ett västblock. När slutligen handelsblocket i väst utvidgades att
även omfatta länder i öst, hade det antika romarriket ”återuppstått” men i en
annan form. Förutom alla länderna runt Medelhavetomfattade det även Israel
och flera andra länder i öster och i norr. Hela tiden växte detta rike i styrka och
inom en kort tid blev det världens mäktigaste. Jag såg att odjurets tio horn var
18

Synen om de 4 odjuren Dan 7:7-8,23-27 19Det fjärde riket uppstår på nytt Dan 7:7-8,23f
Arabförbundet bildades år 1945 med syfte att återupprätta det arabiska väldet. Med PLO har
det 23 medlemsstater.
20

tio presidenter21 som tillsammans regerade över den väldiga unionen. Det gamla
Roms dödssår hade läkts.
Hananja: – Jag vill minnas att du talade mycket om ett litet horn som skulle
slå ut tre andra horn och sedan ta makten över det fjärde riket. Hur gick det till?
Daniel: – Jag kommer till det. Men först ska jag berätta att jag fick se ännu
ett par märkliga syner – av en eldröd drake och av ännu ett odjur, som var en
sammansättning av alla de andra odjuren, som ”uppstod” i ändens tid.
En eldröd drake22 – en metafor för Satan
Efter återbildandet av det fjärde riket fick jag se en eldröd drake med sju
huvuden och med sju kronor på sina huvuden. Drakens stjärt drog ned en tredjedel av himlens stjärnor till jorden. Jag såg tydligt att draken var en symbol för
Satan och den onda andevärlden. Satan, som en gång var en strålande kerub
med namnet Lucifer – som betyder ljusbringaren – drog i sitt fall med sig en
tredjedel av himlens änglar i sitt uppror mot Gud. De är nu verksamma i mörkrets tjänst på jorden. Drakens sju huvuden med sina kronor betydde sju
världsriken med sina kungar.23 De har alla det gemensamt att de har försökt att
utrota Israel, Guds utvalda folk på jorden. Gabriel nämnde namnen på dem
alla. Ett åttonde24 och sista världsrike symboliserades av hela draken.
Det första huvudet: Egypten – hebreiska gossebarn kastades i Nilfloden.
Det andra huvudet: Assyrien – krossade norra Israel och förde de tio stammarna i fångenskap. Det tredje huvudet: Babylonien – krossade Juda, brände
Jerusalem och förde folket i fångenskap. Det fjärde huvudet: Persien – kung
Darejaves skrev under ett dekret om att alla judar skulle utrotas. Det femte
huvudet: Det grekiska imperiet (Syrien) – Antiokus Epifanes försökte utrota
judarna under sin terrorregim i Jerusalem. Det sjätte huvudet: Rom – brände
Jerusalem och förskingrade alla judar utöver världen. Det sjunde huvudet: De
tio hornens rike – börjar kriget mot de heliga. Hela draken: Antikrist rike, de
sista sju åren av hedningarnas tid – ska försöka förinta Israel och utrota alla
judar vid Harmagedon.
Ett odjur med sju huvuden25 – det sjunde världsriket
Gabriel lät mig nu se ännu en syn av ett fruktansvärt odjur som skulle
symbolisera det sista världsriket på jorden. Det var både likt och olikt det fjärde
odjuret i min gamla syn om de fyra världsrikena. Det hade sju huvuden och tio
horn och på hornen fanns det kronor. Ett av dess huvuden hade fått ett dödligt
hugg, men det dödliga såret hade läkts.
Kroppen hade detaljer av flera andra djur. Gapet var som ett lejons gap. Det
21

10 horn - 10 kungar (presidenter) Dan 7:7, Upp 17:12 22En eldröd drake Upp 12:3-4,7-17,
13:4 23Sju världsriken Upp 17:9-10 24Ett åttonde rike Upp 17:11. Vid uppräkningen av de
världsriken som förföljt Israel, ställer man sig frågan varför inte andra stormakter som det
spanska väldet och Hitlers tredje rike kommer med. Svaret är att profetian gäller endast den tid
då Israel aktivt är Guds redskap i världen. Mellan den 69:e och 70:e årsveckan under den
kristna församlingens period, ligger Israel i en andlig träda. 25Ett odjur med sju huvuden
Odjuretsymboliserade det sjunde världsrike - Antikrist-odjuret Upp 13:1-8
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påminde mig om Babylonien,26 som symboliserades av ett lejon med två vingar.
Vidare hade odjuret ramar som en björn. Världsriket efter Babylonien var
Medien-Persien,27 symboliserat av en björn. Själva kroppen på odjuret var
en leopards, vilket var en symbol för det tredje världsriket, nämligen Grekland,28 som var en leopard med fyra huvuden och fyra vingar. Slutligen hade
odjuret tio horn liksom det fjärde hemska odjuret i min tidigare syn.29
Jag såg nu att odjuret med de sju huvudena var det sjunde världsriket som
ska uppstå i ändens tid och regera över hela det territorium som dessa länder en
gång härskat över, och som nu var symboliserade i odjurets kropp. De sju huvudena hade samma betydelse som de sju huvudena på draken, nämligen
världsriken, men kronorna hade flyttas över från huvudena till de tio hornen
som nu var kungar30 och regerade i det sjunde världsriket. Liksom draken –
Satan – hade haft de sju världsrikenas kungar under sin kontroll vilka alla hade
försökt att utrota Israel, så var även det sjunde världsriket med de tio hornen
under Satans inflytande för att förgöra Israel.
26
Babylonien - ett lejon Dan 7:4 27Medien-Persien - en björn Dan 7:5 28Grekland - en leopard
Dan 7:6 29Odjuret med 10 horn Dan 7:7 30Horn med kronor Upp 13:1, 17
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Det sjunde världsriket. Odjuret med sju huvuden i Upp13, blir det sjunde världsriket under Sydossetien
hedningarnas tid och enligt symboliken blir det en sammansättning av Västrom och Östrom och - Fria länder:
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Georgien
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rike” (Det grekiska imperiet) sträckte sig ända till Indien. Länderna i öst är sammansvetsade
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genom Islam och i sitt hat mot Israel.

Antikrists rike – det åttonde och sista världsriket31
Hananja: – Sa du inte att det skulle bli ett åttonde rike?
Daniel: – Jo, Gabriel visade mig ett åttonde världsrike – som blir det sista
och det allra värsta. Det kommer att uppstå ur det sjunde riket. Det är Antikrists rike som symboliseras av det lilla hornet, vilket växer och blir större än
alla de andra hornen och tar makten över det sjunde världsriket – de tio hornens
rike. Antikrist är först en av kungarna32 i det sjunde riket men blir diktator i det
åttonde och sista världsriket under hedningarnas tider som varar en kort tid.
Odjuret är en symbol både på Antikrist och på det imperium han ska härska
över.
Jag såg vidare att Satan gav sin tron och sin makt33 till Antikrist. Att odjuret
fått ett dödligt hugg, betydde att det fjärde riket i min tidigare syn om de fyra
odjuren gick under av dödliga hugg från anfallande folk, men att dess dödssår34
nu var läkt. Det uppstår igen som de tio hornens rike i ändens tid. Det dödliga
såret hade en dubbel betydelse för betydde också att en gudlös person, som
förut på ett grymt sätt förföljt Guds utvalda och blivit dödad och förvarad i
avgrunden,35 och som uppstår på nytt i ändens tid för att fortsätta att kriga mot
de heliga. Han är odjuret som var och inte är mer,36 men som ska stiga upp ur
avgrunden och gå mot sin undergång.
Det lilla hornet började växa37
Det var i denna union av stater i öst och väst, som jag, Daniel, fick se den
onde kungen, Antikrist, framträda. Det var precis som jag sett i min syn om det
fjärde odjuret många år tidigare, nämligen hur ett litet horn skulle växa upp
mellan odjurets tio horn. I början hade han inte så stor makt, men efter en tid
slog han ut tre horn och sedan tog han makten över hela imperiet.
Detta var just vad som hände när Antikrist trädde fram i historien. Han gick
från seger till seger.38 Den väldiga administrationsapparaten, som fanns i unionen passade honom väl, och genom list och fagra löften tillvällade han sig
makten och blev med tiden den som bestämde. Genom hot om terror från en
del av hans anhängare som redan hade utfört hemska illdåd, blev slutligen Västvärlden tvingat till underkastelse och att acceptera honom som ledare. Fem
makthavare från väst flyttades över till öst som tillsammans utgjorde imperiets
högsta beslutande organ med honom själv som president. Sedan han fått tre av
dem under sin kontroll, kunde de övriga inte stå honom emot, utan de gav
honom en diktators makt. I början var han mycket framgångsrik med sina briljanta idéer som duperade de flesta, och allt vad han företog sig lyckades. Välståndet steg och han skaffade arbete åt alla. Han blev prisad av de flesta för sin
stora intelligens och klokhet. Ett snille hade tagit ledningen.39
Hananja: – Allt ser ut att kretsa kring Israel.
Daniel: – Ja, Satans hela strategi går ut på att krossa Guds utvalda folk.
Men han ska inte lyckas.
31
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Antikrists rike – det åttonde och sista världsriket Upp 17:11 32En av kungarna Upp 17 33Sin
tron och sin makt Upp 13:2 34Dödssår läkt Upp 13:3,12 35Förvarad i avgrunden Upp 11:7,
17:8 36Var och inte är, men ska komma Upp 17:8,1137Det lilla hornet började växa Dan 7:8
38
Han gick från seger Upp 6:2 39Ett snille i ledningen Dan 11:3-6

Kapitel 37

Församlingens himmelsfärd
Hananja: – Sist slutade du med att Antikrist – det lilla hornet – hade tagit
ledningen. Vad hände sen?
Otroliga händelser1
Daniel: – Under en kort tid var det faktiskt fred och ro. De många striderna
mellan Israel och dess grannar bilades. Den nye härskaren visade sin diplomatiska förmåga genom att lösa Jerusalemproblemet och avstyrde därmed ett större
krig i området. Han fick judarna att gå med på att dela huvudstaden med palestinierna för att de i gengäld ostört skulle få bygga upp sitt efterlängtade tempel2
på den gamla tempelplatsen som låg strax norr om ett tempel som hette klippdomen.3 Men Antikrists avsikt med utspelet var att framöver sätta upp sin egen
staty i templet. Offertjänsten återinfördes, och alla judar väntade nu på att deras Messias snart skulle komma och att Jerusalem skulle bli centrum för ett
världsvitt fredsrike.
Innan templet var återinvigt hände märkliga saker. Överallt på jorden försvann plötsligt en massa människor. Det skrevs mycket om detta, och flera
journalister drog den slutsatsen att det endast rörde sig om så kallade kristna
fanatiker, som genom sina ”ockulta” övningar hade kommit fram till ett stadium i sin karismatiska förmåga där de kunde göra sig själva osynliga. Överallt
varnade den tidens vise för att ha något att göra med dessa så kallade ”karismatiska sekter”. De menade att de hade funnit en metod varmed de kunde
upplösa materien – ett slags trolleri, som skulle bli förödande om det blev en
allmän trend bland levnadströtta ungdomar. Så löd den officiella förklaringen
och varningen.
Den första uppståndelsen4
Men jag, Daniel, såg vad som faktiskt hände. Det var en strålande syn av
härlighet – av gudomlig prakt och makt. Tusen och åter tusen änglar uppenbarades i skyn. Hela himlen blev som ett enda ljushav, i vars mitt jag kunde urskilja Messias, som även kallades för Människosonen.
1
Otroliga händelser Fred och ro, Dan 9:27a, 2 Thess 2:9; 2De fick bygga sitt tempel, Dan
9:27b; Matt 24:15; 2 Thess 2:4; 3Författarens antagande. En del forskare har kommit fram till
att den gamla tempelplatsen ligger i parken norr om klippdomen. 4Den första uppståndelsen
När Daniel fick uppenbarelsen om vad som skulle ske i ändens tid fick han befallningen att
”gömma dessa ord och försegla den skrift intill ändens tid” Dan 12:4 och ”dessa ord skall
förbli gömda och förseglade intill ändens tid”, Dan 12:9. Detta leder till antagandet att Daniel
i verkligheten såg mycket mer än vad han fick skriva ned, en uppenbarelse som apostlarna fick
genom Jesu eskatologiska tal och genom Uppenbarelseboken och som vi nu i ändens tid kan ta
del av.
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Hans gestalt strålade! Jag hörde mäktiga fanfarer av basunljud och befallningen från en överängel om att alla de rättfärdigas gravar skulle öppnas. Vid
det första basunljudet uppstod alla de heliga från Israels folk från tiden före
Messias död. Det betydde ingenting om deras kroppar var helt förmultnade,
sönderbrända eller hade fått sin grav i havet. Vid nästa basunfanfar hörde jag
Människosonen kalla fram alla de döda som tillhörde ”den kristna församlingen”. Överallt uppstod de till liv och lyftes upp i skyn under jubel och lovsång. Deras kroppar strålade av evig ungdom! Vilken härlighet! Vilket jubel!
Vilken skönhet!
Jag hörde en röst som sade: ”På den tiden skall5 av ditt folk alla de bli
frälsta, som finns skrivna i boken. Många av dem som sova i mullen ska vakna
upp, somliga till evigt liv och somliga till vanära och evig skam.”
”Detta är den första uppståndelsen..6 Salig och helig den som får vara med
i den första uppståndelsen.” Vad jag såg var de rättfärdigas uppståndelse till
evigt liv. Den kallas för den första uppståndelsen. De ogudaktiga ska också
uppstå för att dömas för sina gärningar, men det ska ske längre fram i tiden.
Den kristna församlingens himmelsfärd7
Därnäst såg jag något som gjorde mig om möjligt ännu mera häpen och
förundrad. Åter hördes mäktiga basunljud!8 Från Messias genomstungna händer utgick då strålar av gudomlig kraft över hela jorden. Varje levande person,
som träffades av dessa strålar av härlighet, förvandlades i ett nu till en ljusgestalt, som under jubel och överjordisk glädje lyftes upp i skyn. Jag såg många
människor, vilka var mitt uppe i sina förvärsarbeten, som plötsligt blev uppryckta och fick lämna sina arbeten. Av två personer, som arbetade på åkern,
blev en uppryckt medan den andre blev lämnad kvar. Två låg i samma säng,
den ene blev upptagen,9 medan den andre lämnades kvar. Jag såg hur gamla
människor fick nya, ungdomliga kroppar. Människor som var handikappade
och sådana som hade förvridna och fula ansikten blev förvandlade till himmelska skönheter, och barn blev i ett nu fullväxta. Jag såg hur de lidande och de
sjuka fick ikläda sig oförgängliga och underbart sköna, felfria kroppar. Jublet
och lovsången var öronbedövande! Glädjen går inte att beskriva! Vilket makalöst skådespel!
Det blev en väldig skara, som samlades vid Mästarens fötter. Under tonerna av änglakörer, drog de så bort från jordens vedermöda in i ljusets och
härlighetens himmel. Men på jorden var det inte många som förstod vad som
hände. Endast de, som kände till vad de profetiska skrifterna sade om Människosonens uppenbarelse i skyn, var medvetna om att nu hade det skett. Jeshua
hade kommit tillbaka men många av dem själva hade de inte varit redo. De
ogudaktiga människorna, som var kvar på jorden, såg ingenting av vad som
egentligen skedde. De såg inte ens ljuset och hörde inte lovsången. De såg
aldrig de förvandlade människorna – de bara försvann. De flesta skakade på

212

5
På den tiden Dan 12:1-2. 6Den första uppståndelsen Joh 5:28-29a; Upp 20:6. 7Den kristna
församlingens himmelsfärd 1Thess 4:14-18 8Vid basunljud 1 Kor 15:52. 9En upptagen en
lämnas kvar Matt 24:40-41; Luk 17:34-37.

huvudet och sade inbördes att dessa fanatiker får skylla sig själva för att de blev
offer för sina ockulta experiment.
Men bland många av de kvarlämnade kristna, de som inte var redo vid
Människosonens uppenbarelse i skyn, blev det en stor bestörtning. Skaror av
dem ropade och grät när de förstod vad som hade hänt. En del hade föräldrar
eller någon annan anförvant som plötsligen var borta, och som ofta hade talat
om Kristi återkomst, och om hur viktigt det var att vara redo för att hämtas hem
till de himmelska boningarna. Trots alla offentliga varningar för de karismatiska kyrkorna, fylldes dessa nu överallt av de kvarblivna som började att söka
Gud. De visste att det inte handlade om något slags trolleri utan att det var ett
av Jesu löften som hade gått i uppfyllelse. Över hela jorden utspelades nu
kristenhetens största väckelse då miljontals människor blev omvända.10 De som
förut varit ljumma och endast levt för världsliga och materiella värden blev nu
gripna av en enda sak – att få del av Guds nåd och vinna det eviga livet.
De två eldsprofeterna11
Den tredje märkliga händelsen som jag fick se, var att det i Israel plötsligt
uppträdde två män, som påstod att de levt en gång förut på jorden för länge
sedan. De hade nu kommit för att predika bättring för människorna, ty Guds
vredesdom var nära. De uppträdde på en öppen plats utanför Jerusalem, klädda
i säcktyg, och på den tiden kunde hela världen både se och höra de två vittnenas budskap. Den kristna församlingens uppgift att förkunna Guds budskap
och att vara jordens ljus och salt var slutfört. Genom de båda eldsprofeterna
blev Israel åter sanningens budbärare på jorden.
Under flera år före de två profeternas uppträdande hade det pågått en messiasväckelse bland judarna. Medlemmarna i denna nya rörelse trodde att den
Jesus som blivit korsfäst, var deras verklige Messias. De kallade sig för
yeshouatroende. Genom de två profeternas ihärdiga predikande blev det många
fler som anslöt sig till denna väckelse. Även för de ljumma kristna som blivit
kvarlämnade, blev de båda eldsprofeternas framträdande ett avgörande tidstecken som bidrog till väckelsen bland dem.12
Men det var långt ifrån alla som trodde på de två profeterna. Tvärtom hårdnade motståndet mot dem och deras budskap bland den stora massan så mycket,
inte bara i Israel, utan i hela världen, att man försökte ta död på dem. Men de
hade en underlig makt, ty alla som försökte att förgöra dem, blev antingen offer
för sina egna vapen eller så blev de stråldödade. Fastän man inte kunde se att
vittnena hade några vapen, kunde de sända ut dödande strålar av eld. Därför
gick de under namnet ”eldsprofeterna”.
En av anledningarna till det väldiga hat som riktades mot de två männen,
var att de förutsade flera olyckor och katastrofer, som faktiskt gick i uppfyl10

Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita
i Lammets blod” Upp 7:14b 11De två eldsprofeterna Upp 11:3-12 Enok och Elia är de enda
personer i GT som aldrig har dött. Mose dog och blev begraven och kan därför inte dö en gång
till. ”Det är förelagt människan att en gång dö och sedan dömas,” Hebr 9:27. 12Eldsprofeterna
var två andesmorda vittnen – symboliserade av två olivträd och två ljusstakar – som vittnar om
sanningen, både dom och nåd. Apg 2:21; Upp 11:
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lelse, den ena efter den andra. Men det var inte vittnena som var orsaken till
förödelserna, utan på grund av att ”syndamåttet var rågat” kunde Satan slå till
med olika ”vedermödor”. Den tidens visa män menade att de två judarna hade
förmågan att besvärja elementen – ett ockult fenomen, som måste bekämpas
med alla medel. Men ingen lyckades skaffa undan dem.
Som på Noas tid13
Vad eldsprofeterna talade om var inte enbart straffdomar från Gud. De
profeterade mest om den sataniska verksamheten på jorden. Sedan den kristna
församlingen hade lämnat jorden, fanns det ingen barriär mot ondskan längre.
Församlingen av troende var jordens samvete, men när den var borta skedde
det en märkbar förändring. Själviskhet, förförelse och ondska uppträdde nu i
all sin nakenhet utan någon som helst förklädnad. Skamkänslan var borta! Det
brutala våldet exploderade. Mörkrets andemakter fick nu fritt spelrum och deras verksamhet blev allt intensivare. De tog bort friden och utbredde laglösheten.
Världen var nu lika fördärvad som på Noas tid. Till slut kunde ingen känna
sig säker. Överallt var det terror och våld. Ondskan på jorden blev så hemsk att
det inte gick att leva ett normalt liv längre. Kidnappningar och våldtäkter på
barn hörde till vardagen. Rån, överfall och mord blev så vanliga att nästan
ingen reagerade längre. Begäret efter narkotika och perversa njutningar var så
stort att ingen gick säker. Alla måste skydda sig och sin familj, och även vanligt
folk skaffade sig vapen. Samhälle efter samhälle fick permanent utegångsförbud. Polisstaten var ett faktum. När polisen stod maktlös måste även militären
gripa in och patrullera gatorna i många städer mitt på ljusa dagen för att upprätthålla ordningen.
Den stora skökan14
Därefter visade Gabriel mig åter en märklig syn. Jag såg en kvinna som var
klädd i purpur och scharlakan och lyste av guld och ädla stenar och pärlor. Hon
red på odjuret som var fullt med hädiska namn och som hade sju huvuden och
tio horn. I handen hade hon en guldbägare, som var full av skändligheter från
den otukt hon bedrev. Och på hennes panna var ett namn skrivet, en hemlighet:
”Det stora Babylon, moder till alla skökor och skändligheter på jorden”. Och
jag såg att kvinnan var berusad av blodet från de heliga och blodet från Messias
vittnen. Och jag såg på henne med förundran. Eftersom jag inte förstod vad
synen skulle betyda, förklarade Gabriel den för mig:
– Avguderiet började i Babylon. Det är modern till alla skökor för där
började människor att göra sina egna gudar med åtföljande tempelprostitution,
slavhandel, sodomi och maktkorruption. Genom Satans präster fortsatte detta
skökoväsende i alla de kommande världsrikena med förföljelse av de heliga –
av Guds folk – dem som tror på Gud Allsmäktig, himlens och jordens skapare.
13
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Som på Noas tid Matt 24:37-39.
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Den stora skökan Upp 17:1-6

Skökan rider på odjuret
Att du, Daniel, såg ”skökan rida på odjuret och hålla i tyglarna” betyder
att det är hon som har den verkliga makten. Många av jordens kungar och
mäktiga män har horat med henne. Skökan som du såg klädd i purpur och
scharlakan symboliserar alltså alla falska religioner som genom sina avgudapräster har styrt kungarna på jorden.
Hon är också en symbol för en avfallen kristen kyrka. När det fjärde riket
gick under, och den kristna kyrkan blev statsreligion, intog hon efterhand alla
dess maktpositioner och var under lång tid den dominerande världsmakten i
Västerlandet. Med ökad makt fick skökoväsendet fäste där och en stor del av
kyrkans folk blev namnkristna till en politisk och ekonomisk institution som
gradvis avföll från den kristna tron. Man förbjöd äktenskap för präster och
införde kvinnodyrkan, helgondyrkan och magiska riter i det som skulle vara
sanningens grundval på jorden. Följden blev ett djupt moraliskt förfall bland
många präster och hos dess överstepräst. Det som en gång var Guds utvalda
församling blev en sköka, medan den sanna kyrkan fick ”gå under jorden”.
Det stora Babylon
Att du såg kvinnan vara drucken av de heligas blod betyder att under de
tider då hon haft den politiska makten, har hon förföljt, torterat och dödat dem
som opponerat sig mot hennes falska läror. För att behålla sin maktställning
blev hon orsaken till att miljontals människor blev martyrer för sanningen.
Att skökan var ”klädd i purpur, guld och ädla stenar” visar att hon även
blir en stark ekonomisk makt som samlar på sig stora rikedomar och smyckar
sina kyrkor och katedraler med guld och silver. Den gyllene kalken hon hade i
sin hand var full av styggelser och orenhet. Det visar att hon tvärtemot vad hon
representerade lever i otukt och all slags perversa njutningar. Hennes begär
efter materiella tillgångar gör denna fallna kyrka och dess anhängare till
mammonsdyrkare och allt slags köpenskap och plundring av lättrogna frodas
under hennes hägn. Man säljer även syndernas förlåtelse för att därmed kunna
bygga ännu större katedraler och smycka dem med torn och tinnar av guld.
Mystiken och materialismen går hand i hand, allt under namnet av heliga plikter och heliga offer. Skökan är det stora Babylon, gudlöshetens och hedendomens moder på jorden.
Karismatisk väckelse i den fallna kyrkan
Men i ändens tid ska den fallna kyrkan få flera ledare som förnyar kyrkan i
både tro och lära. Trots att det då finns många förnekare, ska de stå fasta i sin
tro på Messias gudom. De ska även be om förlåtelse för kyrkans synder i det
förgångna – deras förföljelse, tortyr och död av oliktänkande.15 Det blir även
15
Påven Johannes Paulus II bad onsdagen den 1. september 1999 om förlåtelse för de ”historiska
synder”, som romerska katoliker hade begått. Den 12 mars 2000 höll påven Johannes Paulus II
ett försoningstal i Vatikanen, vilket beskrivs som en milstople i den katolska kyrkan. Han bad då
om förlåtelse för de kristnas förföljelser mot judar, urbefolkningar och andra förtyckta grupper.
– Men det kommer likväl en dom över deras fortsatta maria- och helgonkult, deras orättfärdiga
rikedomar och maktutövning, som t. ex. det obibliska påbudet om prästernas celibat. – Påven
Johannes Paulus II dog den 3 april 2005. Se: www.tidstecken.se
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en stark karismatisk väckelse inom denna fallna kyrka. Genom en gudfruktig
ledare för den gamla kyrkan, som i ändens tid ska ha över en miljard anhängare, öppnas ett koncilium där tusentals av dess präster blir samlade. Han öppnar samlingen med bönen: ”Kom helige Ande, Skapare! Den nya öppenheten
för den helige Ande, som blir följden av det konciliet, blir en av de grundläggande orsakerna till att en karismatisk väckelse kan bryta igenom i den gamla
kyrkan utan något allvarligare motstånd. Under de yttersta dagarna blir hundratusentals av dess medlemmar sanna kristna och fyllda med den helige Ande.
Enhetskyrkan i ändens tid
Då den stora unionen bildades får skökokyrkan en stor politisk makt. För
att stärka sin makt ytterligare bildas en enhetskyrka av flera kyrkosystem. Trots
de väckelser som har väckt många till sant andligt liv, blir det fritt fram för ett
liv i sedeslöshet, ockultism och spiritism inom denna så kallade enhetskyrka
kyrka i ändens tid. När Antikrist stiger i makt som det lilla hornet i det sjunde
världsriket, så måste han underordna sig skökokyrkan i väst och hennes religiösa system eftersom det är hon som i början styr de tio hornen.
Som en följd av väckelsen i den gamla kyrkan och i de karismatiska kyrkorna efter de kristnas himmelsfärd, blir det en stor utvandring16 av medlemmar från den döda kyrkan. Skökan går då till angrepp på väckelsens folk och
vill att alla samlingar för dem som tillhör vad de kallar för ”karismatiska sekter”
borde förbjudas. Alla måste istället registrera sig i enhetskyrkan – i skökokyrkan.
De motiverar sitt ställningstagande med att det finns en fara för att karismatikernas läror om ”förvandlingen” kan sprida sig och orsaka kaos.

slopa?

Underkastelseläran – Islam17
I öst utvecklades ett annat slags skökoväsende. ”Profetens” lära förnekar
sanningen om Messias som världens Frälsare och fordrar underkastelse av alla
andra för sina lagar. Det är en våldets och hatets religion som i avslutningen av
hedningarnas tider ska utöva stor makt. De brukar hänsynlös terror för att nå
sina mål att härska över hela världen. Deras präster lever ett liv i lyx och bygger
tempel med kupoler av guld medan folket lever i fattigdom.
Hananja: – Vilken strid det blir om makten på alla nivåer. Det ser ut att bli
trångt för religionsfriheten och sanningen under den sista tiden.
Daniel: – Antikrist kommer att utnyttja skökan för sina syften. Han ska
”med lögnens alla tecken och under och med alla slags orättfärdighet bedra
dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den
så att de kunde bli frälsta”.18 Han ska duppera alla dem som tror sig vara säkra
inom den gamla kyrkans maktsvär.

16

Författarens antagande. Det blir förföljelse av dem som har Jesu vittnesbörd, Upp 12:17 17Islam
betyder underkastelse 182 Thess 2:10
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Kapitel 38

Den stora nöden
– de sista sju åren
Daniel: – Då fick jag höra ängeln Gabriel säga: ”Det kommer en tid av nöd,
som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till
den tiden.”1 Många kommer att mista sina liv under denna fruktansvärda tid,
som dock blir kort. Men det eviga livets härlighet väntar alla dem som blir
martyrer för sanningen.
Mikael kastar ut Satan2
Efter detta förändrades scenen, och jag, Daniel, fick se en väldig strid i
andens värld. Mikael, den mäktige änglafursten, som vakade över Israel, hade
börjat strida mot Satan och hans änglar i lufthimlen. Jag såg Satans högkvarter
i rymden. Det var inte bara en väldig stad utan ett helt pärlband av städer och
platser, som han hade byggt upp av ett slags andligt material, som var osynligt
för människorna på jorden. Det var därifrån han dirigerade alla krig och olyckor
på jorden. På allt sätt försökte Satan att stressa människorna och få dem att jaga
efter njutning och pengar, karriär och makt. Därav följde att många blev sjuka
och vanmäktiga. Människorna, som inte är skapade för sådan hets, förlorade
friden, och till slut även livsviljan. När sabbatsbudet om att vila var sjunde dag
nonchalerades, ökade de psykiska sjukdomarna katastrofalt.
Satan kunde förändra väderleken, både hindra regnet att falla och åstadkomma störtfloder och orkanvindar. Han kunde förorsaka både jordbävningar
och svältkatastrofer. Satan var en mästare i ondska och hans demoner arbetade
febrilt med att sända sjukdomar och lidande över människorna. Hans främsta
vapen var de många böldsjukdomarna, som han formligen kastade ut på helt
oskyldiga människor. För att plåga och döda manipulerade han med skapelsen
så att det uppstod den ena farsoten efter den andra. Djävulen var fruktansvärt
ond och hans mål var att hämnas på Gud och hans skapelse, för att han en gång
före människans skapelse hade blivit fråntagen sin furstehöghet och blivit utkastad från tronhimlen.
Mikaels änglar var starkare än Satans. Efter en våldsam strid blev Satans
änglar utvisade från sina boningar. Ljusets änglar intog det ena fästet efter det
andra och snart fanns det ingen mera plats för Satan och hans anhang i lufthimlen. Satan blev fruktansvärt vred när han blev nedkastad till jorden. Då han
visste att hans tid därefter var kort,3 ville han göra största möjliga skada på
Guds skapelse. Han gav därför all sin makt och sin tron åt den onde kungen –
Antikrist – som därmed började föra krig mot de heliga4 för att övervinna dem.
1

En stor vedermöda Dan 12:1b SFB. 2Mikael kastar ut Satan Upp 12:7f. 3Hans tid härefter var
kort Upp 12:12. 4Föra krig mot de heliga Upp 13:7. Förklaring: Vilka är de heliga? ”De som
håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd” = Judar och kristna Upp 12:17
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Friden är borta från jorden5
Fruktansvärda krig och epidemier rasar nu på flera håll på jorden. Flera
länder i avlägsna kontinenter sluter sig samman för att försöka få ett slut på den
nye diktatorns makt. Men han förekommer dem alla och skickar ut sina arméer
för att krossa motståndarnas planer. Människorna bokstavligen slaktar varandra i ett fruktansvärt krig, då en fjärdedel av jordens befolkning går under och
i de åtföljande sjukdomarna och svälten. Redan efter något år blossar kriget
upp på nytt, då ett massförstörelsevapen kommer till användning. En tredjedel
av världen brinner och en avlägsen kontinent utplånas nästan helt.6
Många gav Gud skulden för detta lidande i världen. Men den stora vedermödan var ett verk av Satan och Antikrist i samverkan. Antikrist skydde ingenting för att nå sina mål. På den korta tid, som han hade regerat, hade ett världskrig utkämpats, då fler människor hade dödats än under alla andra krig. Jordens befolkning hade decimerats till hälften. När folk såg allt detta hända förlorade de flesta modet och blev helt uppgivna. De ville skydda både sig själva
och sina barn men stod maktlösa inför allt detta vanvett. Många blev tokiga av
skräck när de såg det fruktansvärda öde som nu drabbade jorden.7
Bland de dödade i dessa katastrofer fanns det många av väckelsens folk.
Deras tid av nöd och lidande blev därför i många fall inte så lång. De uppmuntrade varandra att hålla ut i tro och bekännelse till slutet. Ofta kom döden som
en befrielse för dem. Jag såg, att de aldrig behövde gå till dödsriket. Deras
kroppar förvandlades i dödsögonblicket till härlighetskroppar, som rycktes upp
till tronhimlen, där det samlades en väldig skara av de kristna som kommit ”ut
ur vedermödan”. 9
Antikrist bryter förbundet och intar Jerusalem10
Men Antikrist fick röna starkt motstånd från Egyptens kung, som förklarade honom krig.11 Då drog Antikrist ut med väldiga arméer och en stark flotta.
Eftersom han vid den tiden var i förbund med Israel, fick han tillåtelse att tåga
genom deras land på sin väg söderut. Han besegrade såväl Egypten som alla
dess allierade och lade under sig hela Afrika.
Innerst inne var Antikrist en judehatare och hade som sitt mål att intaga
Jerusalem12 för att där sätta upp sin egen tron. När hans trupper tågade tillbaka
bröt han därför plötsligt det sjuåriga förbundet med Israel13och besatte alla viktigare platser med sina trupper och intog Jerusalem i ett överraskande anfall.
Judarna förstod ingenting förrän de fick se Antikrists bildstod på det stora offeraltaret på templets förgård. Det blev strider över hela Israel. Nu skulle Israel
kastas ut i havet! Många judar fick ge sina liv i närkamp med förrädarna. Skaror av judar flydde i panik mot öknen österut. Antikrist sände sina elitförband
5

Friden är borta från jorden Upp 6:4. 6En tredjedel av världen brinner Upp 8:7. Se David
Wilkerssons bok ”Basunen”. 7Ge upp andan av skräck, Luk 21:26 8Demonryttare, Upp 9:13-19.
En annan tolkning: ”Demonryttarna” = en virussjukdom. 9Ut ur vedermödan Upp 7: 9-14,
10
Antikrist intar Jerusalem Motstånd från Egyptens ”kung” Dan 11:40-42 11Författarens
antaganden bygger på Dan 9:27, 11:40-45; Upp 12:13-16 12Intaga Jerusalem Dan 11:41; Upp
11:2,7 13Det 7-åriga förbundet Dan 9:27
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efter dem, ty hans avsikt var att helt utplåna den judiska nationen och ge landet
till Ismaels söner, palestinierna. Men då hans trupper förföljde14 den del av
folket, som lyckades fly, gick de förföljande förbanden under i en jordbävning.
Stora sprickor öppnade sig i marken där de störtade ner. Antikrist förlorade
därmed en hel armékår, och förföljandet måste upphöra.15
Jag, Daniel, såg att omkring en tredjedel16 av den judiska befolkningen var
i öknen. De bodde i grottor och i tältläger. De hade brist på allt! Där fanns
varken mat eller vatten, och efter ett par dagar var förråden slut och de var nära
att förgås av törst och hunger. Jag påminde mig då Jeremias profetia om Jakobs
nöd: ”Ve! Detta är en stor dag,17 en sådan att ingen är den lik. Ja, en tid av nöd
är inne för Jakob, dock ska han bli frälst ur den.” Jag, Daniel, såg hur folket
ropade till Herren om förbarmande! Då hände något mycket underbart! Det
flödade vatten från klipporna och det började att regna manna från himlen18,
precis som det gjort i forntiden på deras långa vandring i öknen efter flykten
från Egypten. Folket blev väldigt tröstat av vad de såg och hoppet om överlevnad växte. Deras Gud var inte död.
Antikrist dödar de två vittnena19
Sedan fick jag se att Antikrist tog på sig uppgiften att undanröja de två
profeterna. När han lyckades döda dem redan i sitt första försök, blev han storligen prisad över hela världen. Nu skulle det äntligen bli ordning och ro igen.
Många hade nämligen kommit till den uppfattningen att det var profeternas
”självuppfyllande ödesprofetior” som fördärvade världen. Överallt firade man
kungens triumf. Det festades bland alla politiker och makthavare. De sände
gåvor till varandra20 för att presidenten hade lyckats förgöra de båda ”olyckorna”8 som hade ”terroriserat” världen i ett tusentvåhundrasextio dagar.
Kriget mot de heliga börjar 21
Även om många kristna på ett övernaturligt sätt blivit bortryckta från jorden, fanns det miljontals kristna kvar, som tillsammans med messiasjudarna
och israelerna kallades för ”de heliga”22, vilket betyder ”de avskilda” eller ”de
utkallade”. Bland dem fanns ”midnattsväckelsen folk”, som hade vaknat upp
efter att den kristna församlingen hade tagits bort från jorden och ”messiasjudarna” som tog emot den korsfäste som sin Messias. Men ”skökan” under beteckningen den allmänna enhetskyrkan kyrkan blev alltmer aggressiv mot dem
som tillhörde väckelsefolket.
Antikrist och hans profeter ville egentligen helt avskaffa den kristna religionen, och införa sin egen, men han kunde inte eftersom skökokyrkan hade en
mycket stor politisk makt och kontrollerade de tio hornen. Men när Antikrist
fick veta att enhetskyrkan förlorade mycket folk till de karismatiska rörelserna,
14

Hans trupper Upp 12:13-18 15Antikrist förlorade.. Upp 12:16 16En tredjedel i öknen Sak 13:9
Ve! Detta är en stor dag Jer 30:7 18Kvinnan blir livnärd Upp 12:14 19Antikrist dödar de två
vittnena Upp 11:2,7 20De sänder gåvor till varandra Upp 11:10 21Antikrists krig mot de heliga
2 Thess 2, Upp 13:7 22De heliga Upp 12:17, 13:7
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såg han tillfället att ställa in sig hos skökan för att sedan få makt över henne.
Tillsammans med de tio hornen beslöt han att gå med på enhetskyrkans krav att
förbjuda alla frikyrkor och starta en förföljelse mot alla väckelsekristna. Om de
inte ville registrera sig i den allmänna kyrkan, beslagtogs deras egendom och
de blev på olika sätt trakasserade. Efterhand blev förföljelsen allt brutalare och
dessa kristna fick löpa gatlopp och gömma sig för Antikrists patruller. Antikrists krig mot de heliga hade börjat.
Diktatorn upphöjer sig själv till gud23
Fram till nu hade Antikrist prisats som den store ledaren och den som gick
segrande ur varje drabbning. Hans fiender hade åsamkats fruktansvärda nederlag genom hans blixtanfall. Men ganska snart fick världspolitiken en oväntad
vändning. Den högt beundrade ledaren blev besatt av storhetsvansinne. Han
hade genom sina seanser kommit i kontakt med den osynliga världen och fått
ett budskap om sin världsmission. I all hemlighet dyrkade han en främmande
gud – fästenas gud – Satan själv. I flera tal framhöll han att han var den messias
som världen väntat på. Liksom de två profeterna, påstod han, att han hade levat
på jorden förut. Han hade nu kommit tillbaka som världens frälsare.
Den falske profeten24
Ytterligare ett odjur trädde fram på scenen. Gabriel25 kallade honom för
den falske profeten. Det hade två horn som liknade ett lamms, men det talade
som en drake. Många blev förvillade av hans framträdande och hans budskap.
Han uppträdde nämligen som om han vore en mycket gudlig och andlig ledare.
Han talade verkligen som en drake full av hat och död mot alla otrogna i den
”dekadanta” västvärlden. Till dem som miste sina liv i det heliga kriget lovade
han ett underbart paradis efter döden. Han kunde göra många tecken i Antikrists närvaro och även kalla ned eld från himlen. Det var han som inspirerade
Antikrist att utnämna sig själv som gud. Inför folket utropade han potentaten
Antikrist som den ende sanne guden, nu inkarnerad i människogestalt som
fordrade allas tillbedjan. Han fick stora människoskaror att falla ned och tillbedja odjuret som fått sitt dödssår läkt. Han kunde till och med ge ande åt
odjurets bild i templet och få det att tala. Han såg till att alla i hans närhet som
inte tillbad Antikrists bildstod26 blev dödade.
En satanisk treenighet är nu verksam på jorden. Satan, symboliserad av
draken, imiterar Faderns allmakt och ger stor makt och auktoritet till Vilddjuret. Antikrist, symboliserad av vilddjuret, imiterar å sin sida Kristi död och
uppståndelse genom dödssåret som blivit läkt. Liksom draken fordrar han tillbedjan och proklamerar sig själv som världens frälsare. Den falske profeten,
symboliserad av lamm-odjuret som talade som en drake, imiterar den helige
Ande genom att kalla ned eld från himlen. Genom sina profetiska uttalanden
och åtföljande tecken blir han ett pekfinger åt Antikrist och förvillar många.
23

Diktatorn upphöjer sig själv till gud 2 Thess 2:4 10 24Den falske profeten Upp 13:11-18,
16:13 25Författaren tänkter sig att det är ängeln Gabriel som hela tiden visar Daniel vad som
står i Sanningen bok. Dan 9:21, 10:21 26Tillbedjan av hans bildstod Upp 13: 14-17
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Vad blir slutet på allt detta?27
När jag sett dessa syner fördes min ande tillbaka till mitt naturliga jag vid
floden Hiddekel. Jag, Daniel, fick då se två andra män stå där, en på ena sidan
och en på den andra. En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder
och befann sig ovanför flodens vatten: ”Hur länge ska det dröja innan detta
lidande tar slut?”28 Mannen som var klädd i linnekläder och befann sig ovanför flodens vatten lyfte sin högra hand och sin vänstra hand mot himlen, och
jag hörde honom svära vid honom som evigt lever: ”Ännu en tid, två tider och
en halv tid dröjer det. När det heliga folkets makt är fullständigt krossad kommer allt detta att nå sin fullbordan.”
Jag lyssnade, men jag förstod inte utan sade: ”Herre, vad blir slutet på allt
detta?29” Han svarade: ”Gå, Daniel. Orden hålls hemliga och förseglade intill
den sista tiden.30 Många kommer att rensas, renas och luttras, men syndarna
fortsätter att synda, utan att förstå det. Från den tid31 då det dagliga offret
avskaffas och en vanhelgande skändlighet ställs upp skall det gå 1 290 dagar.
Salig den som väntar 1 335 dagar.”
En tid, tider och en halv tid32
Hananja: – Förklara detta med en tid, tider och en halv tid.
Daniel: – En tid är ett år och uttrycket en tid, tider och en halv tid blir 3½ år
vilket är en halv årsvecka. I ett tidigare budskap från Gabriel hade jag fått veta
att det skulle bli 70 årsveckor i Guds rådslut innan Jerusalem och vårt land
skulle återupprättas. När vårt folk korsfäste den Smorde efter 69 veckor33 upphörde Israel34 att vara ett redskap för gudsuppenbarelsen i världen. Förlåten
rämnade då i templet och Guds härlighet35 lämnade detta och kom över den
kristna församlingen, som fick uppgiften att vara sanningens budbärare.36
Men det fanns en årsvecka kvar för Israel – den sjuttionde – en sjuårsperiod.37 När församlingen lämnar jorden börjar Israel att åter bli Guds redskap
genom de två eldsprofeterna. De skulle profetera i 1260 dagar38 eller en halv
årsvecka som är 3½ år. När vittnena blir dödade av odjuret – Antikrist – som
kommit upp ur avgrunden får han makt att föra krig mot de heliga39 också i 3½
år eller 42 månader. Under samma tid är kvarlevan av Israel gömd i öknen40 där
den blir försörjd av Gud under en tid, tider och en halv tid, alltså i 3½ år.
Hananja: – Du talar ofta om Antikrist. När träder han fram?
Daniel: – Antikrists despotiska verksamhetstid blir under den sju-årsperiod
som sammanfaller med den sjuttionde årsveckan just innan Millenniet upprättas på jorden. Han kan vara politiskt aktiv även före sju-årsperioden, men det är
27

Vad blir slutet på allt detta? Hiddekel = Tigris. Hur länge dröjer det innan detta lidande tar
slut Dan 12:6 BOKEN 28Efter en tid och tider = 3½ år Dan 12:7 29Herre, vad blir slutet Dan
12:8 30Intill den sista tiden Dan 12:9 31Från den tid då Dan 12:11-12 B 32En tid, tider och en
halv tid. Tider och stunder Apg 1:7 33Efter 69 årsveckor Dan 9:26 34Israel upphörde vara..Israels förstockelse Rom 11:25 35Gudshärlighet (Anden) kom över den kristna församlingen
Apg 2:1-41-42 36Församlingen, sanningens budbärare i världen Ef 3:10; 1 Tim 3:15 37Den
70:de årsveckan - 7 år. Dan 9:27 38Vittnena profeterar i 1260 dagar = 3½år Upp 11:2 39Odjuret
för krig mot de heliga i42 månader = 3½ år Upp 13:7 40Kvarlevan av Israel i öknen under en tid
och tider och en halv tid = 3½ år. Upp 12:14
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I början av den perioden som han ingår ett förbund för sju år med många länder
däribland Israel. Efter en halv vecka, dödar han de två eldsprofeterna, som då
har profeterat färdigt efter 3½ år eller 1260 dagar. Han bryter förbundet med
Israel och sätter upp ”den vanhelgande skändligheten” i templet och börjar sitt
krig mot de heliga som varar de sista 3½ åren fram till Messias återkomst som
kung i makt och härlighet.
Hananja: – Vad betyder de 1 290 och de 1 335 dagarna?
Daniel: – Förklaringen till dessa tider i Guds rådslut kommer senare.
Den vanhelgande skändligheten – en bildstod i templet41
När Antikrist intagit Jerusalem avskaffade han genast den judiska offertjänsten och fordrade att alla skulle tillbedja den staty av honom själv som han
satt upp på det stora kopparaltaret. Även i templets allra heligaste satte han upp
sin bild. Det var den ”vanhelgande skändligheten på helig plats”. Han gjorde
Jerusalem till sin huvudstad och därifrån dirigerade han sina operationer.
Jag, Daniel, såg att det blev precis så som jag fått veta i profetian om den
sjuttionde och sista årsveckan: ”För en veckas tid kommer han att sluta ett
starkt förbund med många. Under en halv vecka avskaffar han både slaktoffer
och matoffer. På skändlighetens vingar kommer han som vanhelgar, ända till
dess att det fastställa slutet drabbar honom.”42
Antikrists märke43
Efter de många krigen och farsoterna var förödelsen ohygglig i hela världen. I Antikrists imperium var det stor brist på allt och all mat ransonerades.
För att stärka sin makt fordrade Antikrist allas tillbedjan och införde ett märke
som alla blev tvingade att bära annars fick de inte köpa eller sälja. Att bära
märket innebar att erkänna Antikrist som Gud och härskare.
Eftersom han såg sig själv som en inkarnation av den ende guden, befallde
han folk att vallfärda till Jerusalem för att tillbedja hans bildstod. De som trotsade blev hotade med döden. Många av de nykristna var ståndaktiga och nekade att ta hans märke. Men tvärtemot alla beräkningar och trots all förföljelse
ökade de verkligt kristustroende i antal, ty många, som förut varit ganska likgiltiga, förstod nu att Skriftens profetior var sanna. Men de fick uppleva liknande förföljelser som de första kristna fick uppleva.
Den stora vedermödan44
Nu följde en fruktansvärd tid. Som en följd av sina ”uppenbarelser”, startade Antikrist ett utrotningskrig mot alla judar45 inte bara i Israel utan i hela sitt
imperium. Åter upprepades gamla teser om att judarna var en undermålig ras
som levde som parasiter på andra. Antikrist understödd av den falske profeten
kände sig nu kallad av högre makter att befria jorden en gång för alla från detta
avskum. Överallt förföljdes de! Synagogor brändes och judar samlades till41

Den vanhelgande skändligheten Dan 9:27, 11:31, Matt 24:15; SFB =Förödelsens styggelse
Dan 9:27 B2000; Upp 7:9 43Antikrists märke Antikrists reg.märke Upp 13:16 44Den stora
vedermödan En stor vedermöda Dan 12:1; Matt 24:21 45Utrotningskrig mot alla judar och
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sammans för att förintas. Hatet mot judarna predikades överallt! De som kunde,
flydde till andra världsdelar eller gömde sig, eller försökte byta identitet.
Jämsides med förföljelsen av judarna fortsatte Antikrist sin aggression mot
väckelsefolket i hela sitt imperium och så långt hans makt sträckte sig. Eftersom de nekade att taga hans märke drabbades de av hans raseri och många led
martyrdöden. Den värsta förföljelse och vedermöda för de heliga som världen
någonsin hade skådat utspelades nu på jorden. Kyrkor plundrades och brändes.
Deras ägodelar blev beslagtagna och deras skrifter beordrades att brännas upp.
Den som inte var märkt med Antikrists registreringsmärke, fick inte köpa eller
sälja. De kristna fick gå igenom fruktansvärda lidanden. Men nu upprepades
fenomenet att dessa ”fanatiska” kristna bara försvann. Först skedde det i enstaka fall, men efterhand blev det fler och fler och sedan var det stora skaror
kristna bekännare som plötsligen var borta. 41
Antikrist ville bli världshärskare
Antikrists mål var inte enbart att utplåna Israel, utan att lägga hela världen
under sig och införa en religion där han själv skulle bli tillbedd. Hans plan var
att utrota alla andra religioner och göra sig själv till den förste verklige världshärskaren. En Gud – en religion – och en diktator, skulle ena världen och införa
det tusenåriga fredsriket. Han menade att han därmed gjorde freden och mänskligheten en tjänst, eftersom de många olika religionerna var orsaken till krigen
på jorden. Alla otrogna skulle nu dödas. Med sina mäktiga vapen fortsatte han
att terrorisera stora delar av världen. Ingen vågade att opponera sig mot honom
på grund av att han i ett nu kunde utplåna hela städer och lamslå hela länder.
Jag, Daniel, kände mig alldeles omtumlad. Det var så mycket jag fick höra
och se på en gång att jag hade svårt att fatta det hela. Först de underbara synerna av uppståndelsen från de döda och förvandlingen av de levande människorna som trodde på Messias. Sedan kom de båda eldsprofeterna och Messiasväckelsen i Israel. Därefter såg jag den väldiga striden i himlen då Satan och
alla hans demoner blev nedkastade till jorden, vilket blev upptakten till ett
fruktansvärt lidande och krig mot de heliga, då så många fick ge sina liv. Sedan
såg jag synen av odjuret som fordrade allas tillbedjan.
Många hade trott att den superintelligente Antikrist var den starke ledare
som skulle frälsa världen och återställa ordningen. Även vårt folk, judarna,
trodde på honom och gick med i förbundet. Men när han visade sitt verkliga
jag, var det för sent att få bort honom. Strax efter att han kom till makten
började jordens värsta vedermöda med världens största krig. Han bröt de ingångna avtalen och satte sin bildstod i vårt heliga tempel och startade ett utrotningskrig av vårt folk.
Hananja: – Hur kommer det hela att sluta? Blir det aldrig någon ände på
allt lidandet och det meningslösa dödandet? När ska Messias komma?
41
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Kapitel 39

Slutet på hedningarnas tider
Daniel: – När jag, Daniel, såg att Antikrist hade satt upp sin tron i Jerusalem, undrade jag hur det hela skulle sluta. En främmande ond kung, som dyrkade Satan och fordrar allas tillbedjan härskar i vår heliga stad! Fruktansvärt!
Hans bildstoder fanns både på kopparaltaret och inne i templet. Är det så det
ska se ut i ändens tid? Överallt förföljdes oliktänkande! Ingen fick dyrka någon
annan gud än den som diktatorn bestämt. Hur ska det gå för vårt folk som flytt
ut i öknen? Hur blir det med Jerusalem? Hur kunde utvecklingen spåra ur så
totalt?
Sedan fick jag åter se in i det fördolda – om vad som ska hända i ändens tid.
Ännu fler av Guds stora hemligheter, som jag inte skulle teckna ned i ord,
uppenbarades för mig. Ty än en gång fick jag uppmaningen att gömma vad jag
såg under ett insegel, eftersom det skulle bli känt först när tiden var inne.
Avgrundens brunn1
Jag, Daniel, såg hur en av de fallna änglarna,2 vilken liksom Satan hade
blivit utkastad från himlen, fick en stor nyckel. Med den öppnade han avgrundens brunn. Då började genast otäcka demoner att välla ut över jorden. Demoner
är de fallna änglarnas ”barn” och är, liksom hela den onda andevärlden, helt
osynliga för människorna. Men folk kände av plågorna och greps av en mardrömsliknande ångest. Livet blev så bittert att människor önskade sig döden.
Sedan fick jag se fyra fasansfulla svarta änglar, som var bundna vid den
bottenlösa avgrunden, komma loss ur sitt fängelse. När de blev lössläppta, följde
i deras släptåg en armé på flera hundra miljoner demoner. De såg ut som hästar
men hade huvud som lejon och många svansar. De sprutade eld både från gapet
och svansarna. De hade makt att sprida pest på jorden. En ny, fruktansvärt
plågsam och dödlig sjukdom spred sig som en löpeld runt hela jorden och en
tredjedel3 av jordens kvarvarande befolkning gick under. Avgrunden hade kommit lös!
Skökans dom och undergång4
Att Antikrist inte från början förföljde skökan berodde på att han länge var
beroende av hennes makt och måste underordna sig hennes system och de som
stödde henne. Men när han fick makt över tre av presidenterna, dröjde det inte
länge förrän de återstående presidenterna också gav all sin makt och sin myndighet åt Antikrist, den store ledaren. När nu Antikrist hade blivit riktig säker
på sin maktställning, blev hans gränslösa hat mot Skökan uppenbar. Hans stora
budskap var att kristendomen var en falsk religion, som måste utrotas om det
1
Avgrundens brunn Upp 9:1-21 2Upp 9:11 3En tredjedel gick under Upp 9:18 4Skökans dom
och undergång Upp 17:16. Odjuret med de tio hornen är det sjunde världsriket som förföljer
Israel. Det är också en symbol för Antikrist som såsom det lilla hornet i ett senare skede tar
makten över detta världsrike.
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skulle bli fred i världen. Hans store profet som alltid var vid hans sida, framhöll
gång efter annan att Antikrists krig var ett heligt krig då alla otrogna skulle
förgås. Nu skulle alla ”falska” religioner utrotas en gång för alla, och den enda
religion som tilläts var hans egen, där Antikrist själv var en inkarnerad gud och
dess högste representant.
Åter såg jag synen av skökan som red på ett odjur med sju huvuden och tio
horn. Antikrist tillsammans med de tio hornen kastade nu av sig skökan och
trampade på henne för att förgöra henne och ta alla hennes rikedomar. Tillsammans ”åt de hennes kött” och slutligen brände de upp resten i eld. Vad som
hände var att Antikrist tillsammans med de tio presidenterna plundrade de gamla
rika kyrkorna på alla dess tillgångar och att fanatiska antikristanhängare tände
eld på många vackra katedraler. Kyrkorna förlorade sina dyrbara mässkrudar
och de fina altarna av guld bröts ned. Det var Guds dom över skökan.

tempus ?

Guds vredesdom5
Samtidigt som Antikrist fortsatte sitt krig mot de heliga inträffade nya fenomen. Världen drabbades av en mängd egendomliga plågor. Det blev en enorm
fiskdöd6 i de stora haven och i floderna blev vattnet som förvandlat till blod.7
En komet närmade sig jorden som med sin svans förgiftade dricksvattnet8 på
stora områden. En annan svår plåga var att solstrålarna blev så heta9 att ingen
längre kunde vistas ute mitt på dagen. Alla fick hålla sig inomhus.
Guds vredesdom, som de två eldsprofeterna hade förutsagt, hade tagit sin
början. Dessa plågor drabbade i första hand de ogudaktiga och i synnerhet
Antikrist och hans rike, medan Guds folk som ännu fanns kvar – de sanna
kristna – blev på olika sätt skyddade. En av plågorna var att alla som tagit
Antikrists märke och aktivt deltog i förföljelserna av de heliga fick hemska
utslag av bölder10 på hela kroppen. Antikrist själv drabbades av denna pest. En
annan plåga som hemsökte Antikrist själv var, att hans tron bildlikt talat blev
förmörkad.11 Han blev stundtals helt sinnesförvirrad och fick sådana raseriutbrott att ingen kunde tro att han hade sitt förstånd kvar.
En av de olyckor, som berörde hela världen, var en stor ekonomisk kollaps.12 På den tiden hade man paperssedlar och värdepapper som betalningsmedel i stället för silver och guld. När det systemet inte fungerade längre måste
alla köpa och sälja med ”märket” som betalkort. Men då ett av världens största
handelscentrum rasade samman, blev det en kedjereaktion över hela världen. I
ett nu blev alla värdepapper totalt värdelösa och betalkorten hade inte längre
någon täckning. Handelsmännen vred sina händer i förtvivlan. Allt var förlorat! Det var en olycka som berörde alla, och det blev kaos överallt med arbetslöshet och svält i släptåg.
När Guds vredesdomar drabbade de ogudaktiga, var de visserligen mycket
plågsamma och kännbara, men likväl blev inga människor dödade av dessa
plågor. Men jag, Daniel, undrade över varför Gud tillät dessa olyckor och plå5
Guds vredesdom 1 Thess 1:10, 5:7 6Fiskdöd Upp 16:3 7Vattnet förvandlat Upp 16:3 8 Förgiftade
dricksvattnet Upp 16:4f 9Solens hetta Upp 16:8-9 10Utslag av bölder Upp 16:2 11Antikrists tron
förmörkad Upp 16:10 12Ekonomisk kollaps Upp 18:19
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gor. Att Antikrist och hans medhjälpare var orsaken till den hemska vedermödan
på jorden, kunde jag förstå, eftersom de var under inflytande av de onda andemakterna, men att Gud, som är barmhärtig och nådig, själv skulle utgjuta sin
vrede över en del människor, var svårare att fatta.
Då förklarade Gabriel för mig att Gud genom dessa lidanden ville få de
ogudaktiga att förstå, att de inte kunde undgå straff för allt det lidande de orsakade andra. Avsikten med vredesdomarna var att väcka de ogudaktiga13 till besinning och omvändelse. När människan hårdnackat fortsätter på sin onda väg,
måste Gud ta till lidande och plågor för att få henne på andra tankar.
Den sista kallelsen14
Ända in i det sista sände Gud sitt budskap och sina budbärare till den gudsförgätna mänskligheten för att få dem att ändra sitt leverne innan det var försent. Som ett sista försök sände Gud ut änglar som förkunnade evangelium om
det eviga livet. De flög högt på himlen, och deras budskap kunde höras av
många människor på jorden. Det var tre änglar, som uppenbarades efter varandra och varnade människorna för att tillbe Antikrist och ta hans märke. De
varnade för den kommande domen och uppmanade alla att tillbe Gud, den Allsmäktige som skapat himmel och jord. Många människor som hörde detta tog
till sig budskapet och blev bekännande kristna. Men de fick vara beredda att
offra sina liv.
Trots de svåra förföljelserna då skaror av kristna och judar jagades, torterades och dödades, så fanns det många sanna kristna kvar. De var villiga att försaka allt, lida de hemskaste kval för att övervinna och få del av den eviga härligheten. Kristenhetens första martyrtid upprepades. De blev uppmuntrade till
att kämpa till döds när de gång på gång fick se hur Herren kallade hem frimodiga bekännare genom en plötslig förvandling.15 Men ingen kunde på förhand
veta vem som skulle bli martyr eller vem som skulle uppleva himmelsfärd och
slippa se döden. Detta övernaturliga inslag bland de kristna blev ett mäktigt
tecken för de troende att till varje pris hålla ut, ty snart skulle vedermödans tid
få sitt slut och en ny tid bryta in. Gabriels budskap var: ”De övervann honom
[Satan]16 genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade
inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.” Lammet är ett symboliskt ord
för den Korsfäste – Frälsaren.
Den stora vita skaran17
Sedan visade Gabriel mig en syn av tronhimlen. Jag fick se en stor skara av
alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet, klädda i vita kläder med palmblad i händerna. Och de ropade: ”Frälsningen
kommer18 från vår Gud som sitter på tronen, och från Lammet.”
Då jag undrade vilka dessa var och varifrån de hade kommit, fick jag se hur
de hade samlats från hela jorden. De hade kommit ut från de hemskaste lidan13

Väcka de ogudaktiga Upp 16:11 14 Den sista kallelsen Upp 14:6-12 15Författarens antagande
De övervunno Satan Upp 12:11 SFB 17Den stora vita skaran Upp 7:9-17 18Frälsningen
kommer Upp 7: 7-14

16

226

den – från jordens nöd och natt. Först var det en och en men till slut blev det allt
fler som förvandlades och lyftes upp. Det var vedermödans kristna! Vid själva
avslutningen av den stora vedermödans tid fick alla de kvarvarande kristna
bekännarna uppleva himmelsfärden. Plötsligt rycktes de upp från jorden till
den himmelska härligheten. Även de som blev martyrer under denna tid stod
upp från de döda och förenades med den stora vita skaran.
Vedermödans kristna – en efterskörd19
Dessa kristna som ännu var kvar fick vid slutet av vedermödans tid, uppleva vad församlingen tidigare hade fått uppleva – de rycktes plötsligt upp från
jorden till den himmelska härligheten. De som kom ut ur den stora vedermödan
fick vita skinande kläder, som är ett tecken på de heligas rättfärdighet. De har
tvagit sina kläder vita i Lammets blod. Vedermödans kristna blev en efterskörd
till den stora församlingen av återlösta och evigt förlossade människosjälar.
I himlen blev det en skara så stor, att det var omöjligt för mig att göra någon
beräkning av antalet. Alla var de strålande övervinnare med segerpalmer i sina
händer. Deras jubel och lovsång var något så underbart att det inte finns ord för
att beskriva det. Vilka kontraster de hade fått vara med om! De hade i ett nu
blivit tagna från världens värsta vedermöda in i himlens eviga glädje. Nu skulle
ingen nöd kunna nå dem. De skulle inte behöva gråta fler bittra tårar – ingen
törst och hunger skulle nå dem. Messias själv skulle leda dem till det eviga
livets vattenkällor. Nu stod de där som segrare! Nu var de bärgade för evigt!
De som hade blivit martyrer under Antikrists förföljelser och nekat att ta
hans märke, skulle få följa med Messias när han skulle återvända till jorden
som konung.20 De skulle få regera med honom på jorden under tusen år. Men
innan dess skulle de få se de himmelska boningarna. De skulle även få sin
belöning för jordelivets gärningar inför Kristi domstol. Därefter skulle de presenteras inför Fadern och vara med om Lammets bröllopsfest då de skulle få
uppleva ett av skapelsens största under på ett nytt sätt – den gudomliga och
eviga kärleken.
En förstlingsskörd från Israel21
Ängeln Gabriel visade mig ännu en syn – en av de märkligaste av dem alla.
Jag såg en kvinna som var klädd i solen och hade månen under sina fötter och
en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon ropade i barnsnöd och var färdig att
föda ett gossebarn som skulle regera över folken.22 Just när hon skulle föda
visade sig draken med de sju huvudena och de tio hornen, som gjorde sig redo
att uppsluka barnet när det var fött. Men barnet rycktes upp till Gud och hans
tron mitt framför gapet på draken. Kvinnan flydde då ut i öknen undan draken.
Sedan förändrades scenen och jag fick åter se in i tronhimlen. Nu fick jag
en förklaring till vem solkvinnan var. Hon var en symbol för Israel. Solen,
månen och de tolv stjärnorna syftade på patriarken Jakobs familj med sina tolv
19
21
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söner. Han fick namnet Israel som betyder Guds kämpe. Sonen som kvinnan
födde var en förstlingsfrukt23 av frälsta från Israel i änden tid. Det var de judar
som kom till tro på den korsfäste Messias som deras verklige Messias. Jag
hörde att deras antal var ett hundra fyrtiofyra tusen24 – tolv tusen från varje
stam i Israel. Kanske var det ett symboliskt tal, men det var en ansenlig skara,
som blivit räddade. De flesta hade kommit till tro genom de två eldsprofeternas
brinnande predikningar om den korsfäste och himlafarne Messias. Även denna
skara av ”yeshouatroende” judar fick uppleva de svåraste lidanden, inte bara
från Antikrist och hans bödlar utan även från sina egna – från de judar vilka
förkastade den Korsfäste som sin verklige Messias. Nu upplevde dessa heliga
från Israel att de – symboliserade av ett gossebarn – förvandlades och lyftes
upp, även de, till Guds tron i himlen. De hörde till övervinnarna, som ska regera med Kristus i fridsriket.
Jag, Daniel, fick höra deras sång inför tronen och inför himlens hela härskara. De stod på berget Sion och sjöng en sång om Mose och Lammet.25 Sången
var som bruset av stora vatten.26 De sjöng en segersång om att de blivit friköpta
från jorden som en förstlingsskörd åt Gud och Lammet. De strålade av härlighet och Faderns namn,27 och Lammets namn var skrivet på deras pannor.
Den stora jordbävningen28
Vid avslutningen av hedningarnas tider, fick jag, Daniel, se hur ett våldsamt oväder drog fram över jorden. Åskan mullrade och dånade. Blixtrarna
flammade i ett och det blev en fruktansvärd hagelstorm med hagel så stora som
barnhuvuden. Men det var bara början, ty därefter blev det en jordbävning så
stor, att dess like inte har förekommit så länge människor funnits på jorden, så
väldig var den. De flesta av jordens städer föll samman som korthus. De höga
husen jämnades med marken! Väldiga brandstormar blossade upp och svepte
fram över de raserade städerna. Vackra broar störtade ned i floderna. Jordbävningen åtföljdes av enorma flodvågor som sköljde långt upp på land. Detta var
utan jämförelse världens kraftigaste jordbävning både i styrka och omfattning
– helt utan motstycke i historien. Den skördade miljontals människoliv.
Denna jordbävning var olik alla andra, ty den drabbade hela jorden samtidigt. Det var som Jesaja en gång profeterat: ”Jorden brister,29 ja, den brister.
Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. Jorden raglar,
ja, den raglar som en drucken, den gungar som vaktskjulet i trädets topp. Dess
överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan inte mer stå upp.”
Hananja: – Vilken dramatik! Vilket skådespel! Men kommer inte Messias
snart?
23
En förstlingsfrukt i Israel Upp 14:4 24De 144.000 Upp 7.2-8; 14:1. Förklaring: De 144.000 är
israeliter som får Guds insegel vilket betyder att de får den helige Ande, med andra ord är
pånyttfödda kristna (Yeshouatroende). De är också en förstlingsfrukt av frälsta ur Israel som är
uppryckta till Guds tron i himlen. Den solklädda kvinnan (Israel) föder ett gossebarn under
vedermödans tid. Barnet ryckes upp till himlen framför gapet på draken. Upp 12:5; 14:4.
25
Mose och Lammet Upp 15:3 26Som bruset av stora vatten Upp 14:2 27Faderns namn Upp 14:1
28
Den stora jordbävningen Upp 16:17-21 29Jorden brister Jes 24:19
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Kapitel 40

Konungen kommer
Hananja: – Det du berättar är oerhört spännande, men också sant, ty det
stämmer med profetiorna.
Daniel: – Jag förstår nu varför jag måste gömma allt detta som ska hända i
ändens tid under ett insegel. Våra egna bröder skulle fördöma min bok som en
fantasiprodukt om jag skrev ned allt detta.
Harmagedon1
Därefter visade ängeln Gabriel mig hur själva avslutningen skulle gestalta
sig. Medan han berättade såg jag liksom förut hela händelseförloppet spelas
upp för mig i övermåttan dramatiska bilder.
När Antikrist nått höjden av sin makt och sina drömmars mål med att få sin
tron i Jerusalem, ska han höra rykten som förskräcker honom.2 Stora arméer
från öster och norr är på marsch mot honom. Flera länder i Östern sluter sig
nämligen tillsammans för att med sina samlade armékrafter göra ett desperat
försök att besegra Antikrist som orsakat världen så hemska lidanden.
Då ska Antikrist i ursinne dra ut med väldiga arméer för att möta ”Konungarna från Östern”.3 Han lämnar endast en mindre vaktstyrka kvar i Jerusalem.
Han trodde inte att det fanns någon, som skulle kunna hota hans tron i den
heliga staden. Han tänkte att judarna, som hade flytt ut i öknen,4 hade gått
under för länge sedan.
Judarna i öknen såg nu sitt tillfälle att återvända. Genom en skicklig strategi lyckades de eliminera hela fiendens vaktstyrka och befria Jerusalem.5 Deras första åtgärd blev att rena templet och kasta ut Antikrists bildstoder. Det
skedde 1150 dagar efter Antikrist styggelse blivit uppsatt eller efter tre år, tre
månader och tio dagar. Judarnas nödtid i öknen, som skulle vara 3½ år, hade
förkortats med 110 dagar. Jag kom ihåg synen av det lilla hornet på bocken.
Det var en profetisk bild på den onde fursten Antikrist, han som skulle avskaffa
offertjänsten under 2300 aftnar och morgnar, vilket är 1150 dagar. Detta gick
nu i uppfyllelse. Den judiska offertjänsten återinfördes, och en stor del av folket återvände från öknen för att offra. Alla var stolta och glada! De hade vunnit
seger och de var åter i Jerusalem. Nu hoppades de att den onde ledaren skulle
möta sin överman i striden med de stora arméerna från norr och öster.
Men deras glädje varade inte länge. Antikrists segerrika arméer återvände
snart och nu samlade de sina härar runt Jerusalem. Denna gång skulle ingen av
judarna kunna fly. En stor armé6 kom från Afrika och andra arméer kom från
1

Harmagedon Antikrists tron i Jerusalem Dan 11:45 2Rykten som förskräcker Dan 11:44
Konungarna från östern Upp 16:12 4Judarna i öknen Upp 12:13-14 5Judarna återvänder och
befriar Jerusalem. Enligt Sak 14:1-5 finns judarna åter i Jerusalem vid Kristi återkomst till
Olivberget. Helgedomen kom till sin rätt igen efter 2300 kvällar och morgnar = 1150 dagar, 110
dagar mindre än 3½ år. Dan 8:14. Nödtiden blev förkortad. Matt 24:22 6En stor armé Upp
16:14-16; Sak 12:2-3, 14:1-5, 12-15
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norr och nordost. En mäktig flotta hindrade judarna att fly mot havet västerut.
De fientliga härarna hade sitt högkvarter i Harmagedon.7 De gjorde upp planer
för att krossa judarna. Detta folk skulle för alltid försvinna från jorden. Jag såg
hur järnringen runt Jerusalem drogs åt. Snart skulle det vara ute med inte bara
den judiska nationen utan även med det judiska folket. Israelerna skulle kastas
i havet för att aldrig mer komma upp till ytan igen.
Den lilla judiska armén hade vältränade soldater, men vad hjälpte det mot
en sådan övermakt. Snart trängde fiendetrupperna in i staden och det blev
gatustrider.8 Det gick inte att hålla stånd mot denna armada av soldater, som
vällde in från alla håll. Delar av staden blev intagen. Husen plundrades och
kvinnorna våldtogs. En stor del av invånarna blev bortförda för att avrättas.
Men ännu pågick striderna i de inre delarna. De som kunde, flydde till templet.
Nu var snart det tappra judiska försvaret färdigt att ge upp. Det var nära slutet
för det judiska folket. ”Det heliga folkets makt var nu fullständigt krossad”9
som mannen i linnekläderna hade sagt att de skulle bli. Deras hopp stod nu
endast till Herren. Endast ett under kunde rädda dem. I sin nöd ropade de till
Herren om förbarmande och hjälp.
Messias kommer tillbaka10
Det var då som jag, Daniel, fick se Herren komma i stor makt och härlighet
i sällskap med mångtusen änglar. Åter satte Messias sina fötter på Olivberget,
varifrån han hade lämnat jorden flera tusen år tidigare.
Dagen då Herren kom var enastående i sitt slag! Hans uppenbarelse föregicks av mäktiga tecken på himlen.11 Solen miste sitt sken12 och egendomliga
ljusfenomen visade sig på den mörka himlen. Antikrist och hans profet med
hela sin stab av medhjälpare trodde, att det var ett av judarnas hemliga vapen
som nu tagits i bruk. De riktade därför sina vapen mot himlen och började att
skjuta. Men det var helt verkningslöst! Antikrist beordrade då alla sina styrkor
att rikta sina vapen mot ljusfenomenen på himlen. Men deras annars så mäktiga vapnen hade ingen som helst effekt. Tvärtom fick de erfara att ljuset bara
blev starkare och starkare. Strålglansen13 blev så mäktig att de inte kunde stå
emot den, och en efter en föll de döda ned. Antikrist själv blev träffad av strålarna när han skådade mot himlen genom sin kikare. Hela hans stab och de
väldiga arméerna med miljontals soldater gick under, och inom några timmar
låg de flesta döda. De hade mött sin överman, ty deras tid var ute. Hedningarnas tid hade kommit till sitt slut.14 Aldrig mer skulle Jerusalem förtrampas av
hedningar.
Konungen kommer15
Den lilla kvarlevan av judarna hade förskansat sig i tempelbyggnaderna.
Hela förgården var full av folk. Alla ropade och bad! Prästerna hade pålyst
fasta och vaknatt inför Herren. Men det blev ingen morgon! Ett mörker gömde
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7
Harmagedon Upp 16:12-16 8Gatustrider Sak 14:2 9Krossade i grund Dan 12:7 10Messias
kommer tillbaka Sak 14:4-5, Apg 1:9-10; Juda v14-15; Upp 19:11-21 11Mäktiga tecken på
himlen Joel 2:30-32 12Solen miste sitt sken Joel 3:15; Sak 14:6 13Glansen vid sin ankomst 2
Thess 2:8 14Slutet på hedningarnas tider Luk 21:24 15Konungen kommer Dan 7:13-14; Matt
24:29-31; Upp 19:11-16

solen, och månen var blodröd. Märkliga ljusbilder började att visa sig på himlavalvet även för dem. De såg Människosonens tecken! De fick se vem det var
som bodde i det mäktiga ljuset, som uppenbarades på den mörka himlen. Det
var Messias den korsfäste! Det var honom som de hade förnekat i så många år!
Han, som de hade skymfat och smädat, kom och räddade dem i deras yttersta
nöd. När de var vid undergångens brant, uppenbarade han sig med stor makt
och härlighet!
Alla greps av en ödesmättad stämning. Det var ett mäktigt och överjordiskt
panorama som rullades upp på himlen. I bakgrunden kunde de höra den himmelska jubelsången. Judarna på förgården stod som förlamade av hänryckning.
De såg delar av Messias liv på jorden spelas upp för dem. De såg hur han gick
omkring och gjorde väl och hjälpte alla – hur han botade de sjuka, öppnade de
blindas ögon och bjöd de lama att gå. Men de såg också att han förkastades av
prästerna och att allt folket ropade: ”Korsfäst, korsfäst!”16 De hörde att han bad
för bödlarna och hörde ropet från korset: ”Allt är fullbordat” – jag har betalat
priset!17 Skakade och djupt gripna över den gudomliga kärlek och nåd som
mötte dem, såg de nu upp till honom, som deras förfäder hade stungit!18 Medan
tårarna strömmade ut från deras kinder, hyllade de sin Messias och konung!
Fyllda av hängivenhet över en sådan kärlek jublade de mot honom med en
outsäglig och himmelsk glädje! En del av dem mindes profetens ord:
”Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Men det skall ske att var och en som åkallar
Herrens namn, han skall bli frälst. Ty på Sions berg19 och i Jerusalem skall
finnas en räddad skara, som Herren har sagt, och till dem som kommit undan
skall höra de som Herren kallar.”
Som en förlossare för Sion20
Judarna som ännu var kvar ute i öknen21 var de första som såg Herren komma.
De såg det mäktiga ljuset och hörde änglarnas sång. Mörkret förbyttes i ett
himmelskt ljus, lika ljust, som om det vore mitt på dagen. Den ena vågen efter
den andra av himmelska härskaror landade på jorden. Men störst av allt var
synen av Människosonen i sin kungliga makt och skönhet. Överallt jublade
judarna! Deras Gud var inte död. Detta var det underbaraste de hade sett! Just
då de var utom sig av förtvivlan och undergångens avgrund låg öppen under
dem, kommer deras Gud själv och frälser dem, precis som profeten Jesaja hade
sagt: ”På den tiden skall22 man säga: Se, där är vår Gud, som vi hoppades på,
och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi hoppades på, låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning. Som en förlossare kommer Herren för
Sion och för dem i Jakob, som omvänder sig från sin överträdelse, säger Herren.”
Hananja: – Ursäkta att jag avbryter. Men detta var det underbaraste jag har
hört i hela mitt liv!
16
Korsfäst, korsfäst Matt: 27:23-25 17Allt är fullbordat - jag har betalat priset. Joh 19:30. Gr.
tetelestai betyder: fulländad, avslutat, fullbordat, betalat (göra slut på skuld) Studiebibeln V897. 18Såg upp till honom som de stungit Sak 12:10 19Ty på Sions berg Joel 2:32 20Som en
förlossare för Sion Jes 59:20 21Judarna.. ute i öknen var de första 22På den tiden skall Jes 25:9
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Tecken i skyn23
Jag, Daniel24, såg att Herrens återkomst blev synlig över hela jorden. Det
märkliga mörker som föregick Messias uppenbarelse, drabbade hela jorden.
Det var ingen solförmörkelse och alla undrade vad det kunde bero på. Solen
upphörde helt enkelt att lysa, som om man hade dragit en svart säck över den.
En del menade att det var stoft från den stora jordbävningen, som hindrade
solstrålarna att tränga igenom. Det var varken dag eller natt och månen blev
röd som blod. Himlens stjärnor föll25 ner på jorden, liksom när höstfikonen
faller ner från trädet, när det skakas av stormen. Alla upphörde med sina sysslor och gick ut för att beskåda de egendomliga himlafenomenen. Det var en
märklig ödesstämning. Det var då som alla jordens inbyggare fick se Människosonens tecken. Alla såg honom, som när blixten kommer från öster och
lyser ända till väster. Det var som om hela himlen rullades upp – som när man
öppnar en bokrulle.
Ingen kunde undgå att se scenerna från Messias liv. Alla såg korsets tecken,
men alla såg också den förhärligade Messias i sin himmelska prakt och majestät. Alla släkter på jorden jämrade sig vid hans åsyn – alla som hade förnekat
honom. De såg honom, som de hade stungit, begabbat och förnekat både med
sina ord och sina liv – honom, som de hade hädat och smädat – honom, som de
med sina synder hade stridit mot och bekämpat – honom, som de hade hatat
och skrattat åt.
Det var en dag som var enastående i sitt slag. När dessa tecken visade sig i
skyn, försökte alla jordens kungar, världens ledare och de höga militärerna
skyla sina ansikten. Alla, de rika och mäktiga, stora som små, slavar som fria,
försökte gömma sig i hålor och bland klippor i bergen och sade till bergen och
klipporna: ”Fall över oss26och göm oss för honom som sitter på tronen och för
Lammets vrede. Ty deras stora vredesdag har kommit och vem kan då bestå?”
Se – Han kommer med skyarna!27
Hela den mörka himlen lystes upp gång efter annan av vågor av ljus. Men
det var inte solen som strålade, utan det var skenet från skyar av miljontals
änglar. Det var en dag, som var ensam i sitt slag, en dag då det varken var dag
eller natt, en dag då det blev ljust, när aftonen kom.28 Alla fick se himlens konung komma till jorden! Alla såg honom komma med skyar fulla av Guds härlighet!
Det var en dag då hela världen stannade av och liksom höll andan. I ett nu
förändrades allt på hela jorden samtidigt. Allting måste omvärderas! Allting
fick en annan betydelse. Fruktan och ångest grep de ogudaktiga och hädarna.
Stilla glädje och förundran fyllde de ödmjuka och rättsinniga på jorden. Hela
världen kom till ett halt! Stridsmannen lade ner sina vapen. De som förbannade
slutade att svära. Terroristerna blev plötsligt fredliga som vita duvor. Vålds23

Tecken i skyn Jes 11:10, Matt 24 :30 24Författaren tänker sig att profeten Daniel såg mycket
mer av tidens avslutning än han fick skriva ned i sin bok. Vad han såg skulle han gömma under ett
insegel till ändens tid. 25Himlens stjärnor föll Upp 6:12-15 26Fall över oss Upp 6:16-17 27Han
kommer med skyarna Dan 7:13; Matt 26:64; Upp 1:7 28Ljust när aftonen kommer Sak 14:6-7
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verkarna blev tama som lamm. Hela världen stod plötsligen stilla. Ingen kunde
besluta sig för något. Alla var som förlamade! Man frågade varken efter mat
eller nöjen. Världen var i ett chocktillstånd.
Natten efter Människosonens ankomst blev det vaknatt för alla jordens inbyggare. Så var det ändå sant vad de kristna hade predikat! Det fanns en Gud i
himlen! Det fanns en Skapare som höll i trådarna. Det fanns En som var större
än människan. Det fanns En som såg människornas syndiga gärningar. Det
fanns En som hade deras liv och framtid i sin hand. Det fanns En som skulle
döma deras gärningar gjorda i mörkret. De kunde inte gömma sig. Det starka
ljuset genomlyste dem alla. Alla såg sina förfelade, syndiga liv och ropade i
ångest och förskräckelse. Herren – den rättvise Domaren var här!29
Israels frälsning30
Den natten förvandlades en nation. När har det hänt förut att en hel nation
har blivit omvänd på en enda dag? Judarna grät som om de sörjde den förstfödde sonen. Det var sorgetårar över deras förfäders synder och deras eget
hårdnackade motstånd mot den Korsfäste. Men sorgetårarna var blandade med
glädjetårar över att han frälste dem i den mörkaste av alla nätter och ut ur den
svåraste av alla vedermödor. Det Sakarja hade profeterat om blev nu uppfyllt:
”Men över Davids hus31 och Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig, och ser vem de har genomborrat. Och de skall hålla dödsklagan efter honom, som man håller dödsklagan
efter ende sonen och skall bittert sörja honom, som man sörjer sin förstfödde.”
Det var underbart att se så många änglar på jorden. De var febrilt sysselsatta med att församla alla judar, som var kringspridda över hela jorden. Många
av dem hade flytt eller gömt sig för att överleva förföljelserna. Israel hade alltid
församlats till högtid32 under trumpetljud. Nu samlades de till den största av
alla högtider! De skulle få möta Messias, Livets furste. De skulle få se
Konungarnas Konung33 och Herrarnas Herre i hans gudomliga makt och härlighet. Änglarnas trumpetfanfarer hördes över hela jorden, och alla judar som
hörde dem, blev förflyttade till Israel genom änglars försorg.
Den lilla kvarlevan i Jerusalem såg med förundran hur skaran av överlevande snabbt förökades. Från alla jordens hörn kom israeliterna hem till det
land som Herren en gång lovat deras fader Abraham. Nu äntligen skulle de i
fred och ro få bo i löfteslandet. Det var en utvald och luttrad skara som upphöjde och lovprisade Messias – Konungen – på Sions berg i Jerusalem.
Hananja: – Vilken seger! Vilken avslutning! Vilken triumf! Jag har inga
ord för att beskriva detta himmelska drama!
Daniel: – Jag har ett enda ord! Upprättelse!34 Vad Gud hade lovat Abraham, David, Jesaja, Jeremia och genom alla de andra profeterna går nu i uppfyllelse.
29

Herren den rättvise domaren Jes 11:3-5 30Israels frälsning Jes 59:20-21; 66:7-14; Rom 11:26f
Men över Davids hus Sak 12:10 32Församlas till högtid vid basunljud Matt 24:29-31
33
Konungarnas konung 1 Tim 1:17, 6:15; Upp 17:14 34Upprättelse, Apg 3:20-21, gr apokatastasis,
eng a complete restoration or re-establishment = en fullständig återställelse.
31
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Kapitel 41

Guds rike på jorden
Daniel: – Du har fått höra många otroliga saker, men nu ska du få höra
vilken förvandling det blir när Messias kommer för att regera i makt och härlighet.
Hananja: – Kan verkligen i en ny värld födas efter allt detta lidande och all
denna förstörelse som du har skildrat?
Daniel: – Ja, Herren kan göra långt mer än vi kan tänka eller be om. Nu ska
du få förklaringen till de 1290 dagarna och de 1335 dagarna.
Förberedelser för fridsriket1
Efter konungens ankomst började en ny tid i Israel, ja, för hela världen.
Upprensningen efter de förintade fiendehärarna tog mycken tid. Mängder av
vapen samlades ihop och bildade skrothögar, väldiga som berg. De största
massgravarna i historien grävdes för de omkomna soldaterna. En massgrav2
blev slutet på hedningarnas tid – slutet på en världshistoria full av krig och
blodsutgjutelser. Nu avskaffades alla vapen3 och inga fler människor skulle
tvingas att lära sig strida. En bedrövlig epok i mänsklighetens historia var avslutad.
Ängeln Gabriel talade om för mig att Messias återkomst till jorden blir
precis efter ”en tid, och tider och en halv tid” efter att ”den vanhelgande
skändligheten” hade blivit uppställd i templet. Det är detsamma som en halv
årsvecka eller tre och ett halvt år vilket blir 1260 dagar. När det gått 1290 dagar
eller en månad efter4 sin ankomst kommer Messias att sätta sig på sin härlighetstron i Jerusalem för att döma världen. Det blir domen över folkens förhållande
till israelerna som Messias kallar för ”sina minsta bröder”. De ledande från alla
länder på jorden får där sin dom. Många höll inte måttet och fick med skam gå
bort från Herren, medan andra mottog det glädjande beskedet att de skulle få
del av det nya riket med alla dess välsignelser. De som blivit martyrer under
Antikrists5 regim hade uppstått från de döda och kunde vittna om, att de blivit
torterade och dödade, därför att de hade nekat att taga odjurets märke.
Det upprättades domstolar i varje land6 för att döma folken och avgöra
vilka som skulle få vara med i fredsriket. Alla människor blev som genomlysta
av Herrens Ande och hela världen upplevde en sållningstid.7 De, som hade
gripit till våld och terroriserat oskyldiga människor, fick inte vara med. Herren
skiljde människor åt, som man skiljer agnarna från vetet,8 eller som när man
kastar bort dåliga fiskar9 och samlar goda i kärl. Det blev som att skilja getter
1
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Förberdelser för fridsriket Mängder av vapen Hes 39:8-10 2En massgrav Hes 39:11-16 3Nu
avskaffades alla vapen Jes 9:5 4En månad enligt Dan 12:11; Matt 25:31. Förklaring: 3½ år =
1260 dagar. En månad senare blir 1290 dagar enligt Dan 12:11. 5Martyrer under Antikrist De
har del i den första uppståndelsen Upp 20:4-6 6Domstolar i varje land Upp 20:4; Matt 19:28
7
En sållningstid Am 9:9-10 8Agnarna från vetet Matt 3:12 9Kastar bort dåliga fiskar Matt
13:47-49 10 Skilja getter och får Matt 25:32-40

från får.10 ”Getterna” som stångades och brukade våld blev utestängda – endast
”fåren” fick lov att gå in i det nya riket av fred och överflödande välsignelser.
Alla blev rättvist behandlade. Det blir som Jesaja en gång profeterade om
Messias: ”Han skall ha sitt välbehag11 i Herrens fruktan, och han skall inte
döma efter som ögonen ser eller skipa lag efter som öronen hör. Utan med
rättfärdighet skall han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka
på jorden. Och han skall slå jorden med sin muns stav och med sina läppars
anda döda de ogudaktiga.”
Barmhärtighetsprovet12
Jag, Daniel, såg allt detta förverkligas inför mina ögon. Alla de som hade
visat vanlig mänsklig barmhärtighet och godhet hade ingenting att frukta i domen. Endast de som gjort vad skamligt och ont var, blev utgallrade. En ”prövosten” blev hur de hade behandlat de förföljda judarna och de kristna bekännarna. De som hade hjälpt dem och visat dem välvilja, fick gå in i fridsriket.
Herren sade, att vad de hade gjort mot ”en av dessa hans minsta bröder”, det
hade de gjort mot honom. Därför skulle de få del av den nya världens välsignelser. Men de som understödde Antikrist i hans utrotningskampanj och inte
gjorde något för att hjälpa de förföljda, var inte värdiga att få del av ett långt liv
i det messianska riket.
Ängeln Gabriel sade vidare att lycklig var den13 som kunde nå fram till
1335 dagar. Ty på den sjuttiofemte dagen efter Messias ankomst skulle det nya
riket ta sin början. Det var alltså 1335 dagar från det att Antikrist hade satt upp
sin avgud i templet. De som kunde bestå i domen och nå fram till den dagen,
hörde till de lyckliga, som fick uppleva det nya riket. Efter alla krig, katastrofer
och sjukdomar som svept över jorden, hade jordens befolkning minskat katastrofalt. Efter att domarna var avslutade och många blivit bortrensade, blev det
endast en kvarleva på omkring en tiondel av den ursprungliga befolkningen
före vedermödan kvar att ärva det tusenåriga riket.
Jag, Daniel, fick se glädjetårarna från de människor som fick beskedet att
de skulle få vara med i den nya tidsåldern och det rike, som skulle regeras av
Messias och av uppståndna förhärligade människor. Ty nu skulle Guds rike
förverkligas på jorden. Alla de utvalda gladdes med varandra och samtalade
mycket om vad som skulle hända. Hur skulle livet gestalta sig, när Herren själv
skulle regera på jorden? Det var med stor förväntan, som alla såg fram till den
dagen, då det messianska riket skulle ta sin början.
Millenniet14
När det nya riket proklamerades blev det en fest över hela jorden, vars like
aldrig har skådats. Jorden var nu renad från allt det blod, som flutit under de
många krigen. Domarna över de ogudaktiga, över våldsverkarna, krigshetsarna
och hatförkunnarna hade rensat luften i hela världen.
11
Han skall ha sitt välbehag Jes 11:3-4 12Barmhärtighetsprovet Vad de har gjort mot en av
dessa... Matt 25:40 13Lycklig.. når fram till 1335 dagar Dan 12:12 14Millenniet Upp 20:2-7
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Men det var inte enbart det faktum att krigen vara slut, som utgjorde ett
stort glädjeämne. De fantastiska förändringar, som skedde med jorden gjorde
alla övermåttan häpna och glada. Först och främst blev Satan och han änglar
bundna15 och bortvisade från jorden. De änglar som kom i sällskap med Messias, hade haft ett stort arbete under de sjuttiofem dagarna för att få tag i alla
dessa demoner och sataniska makter som hade gömt sig överallt på jorden.
Men nu var jorden befriad från all ondskans makt. De onda människorna hade
tagits bort och var nu i ”hades” där de fick vänta på sin dom16 till efter
Millenniets slut.
Man upplevde nu en frid på jorden17 som var av sällsamt slag. Människorna blev mättade av Guds välbehag och en ljuvlig upplevelse av något oförklarligt skönt i själva atmosfären. Man såg inga deprimerade människor mer.
De behövde vare sig alkohol eller narkotika för att höja stämningen och fylla
den inre tomheten. Hela atmosfären vibrerade av Guds härlighet med en känsla
av harmoni och tillfredsställelse.
Alla som överlevde och fick del i det nya riket, upplevde en slags föryngringsprocess.18 Sjukdomar blev sällsynta och människornas möjligheter att leva
länge tiodubblades. De kunde bli gamla som träd.19 Varken sjukhus eller ålderdomshem behövdes mer. De upplevde att deras kroppar fick en förut okänd
vitalitet – en genetisk förnyelse – med en hälsa, som ingen kunnat drömma om.
Mycket på jorden förändrades radikalt. Hela skapelsen blev förvandlad och
frigjord.20 Djurens rovdrift försvann och alla djur livnärde sig på växtriket. En
förändring, som märktes väldigt mycket, var väderleken. Det blev ett skönt
klimat över hela jorden med regn och solsken i väl avvägda proportioner.
Öknarna började att blomstra,21 och det blev ett överflöd av föda.
Konungarnas konung22
Även politiskt och religiöst blev det stora förändringar. Jerusalem blev världens huvudstad. Kristus regerade där som kung över hela världen. Han blev
den förste verklige världshärskaren. Jag, Daniel, fick nu med mina egna ögon
se hur profetian gick i uppfyllelse som jag fått om Messias kommande, som
hela världens kung! ”Åt denne gavs välde och ära och rike och alla folk och
stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som
icke skall tagas ifrån honom och hans rike skall icke förstöras!”
När Herrens härlighet uppenbarades i Jerusalem hade det återverkningar ut
över hela världen. Alla andra religioner försvann av sig själv. Världen fick en
gudomlig administration genom att Guds söner inträdde i styrelsen av världen.
Det var människor som uppstått från de döda i den första uppståndelsen23 med
förhärligade, eviga kroppar, som aldrig mer kan dö. Bland dem fanns välkända
profeter och de kristna som lidit martyrdöden under Antikrists regim. Dessa
fick nu regera tillsammans med Kristus. Övriga kristna blev kvar i den himmelska världen som var deras nya och rätta hem.
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Satan och hans änglar Upp 20:1-3 16Vänta på sin dom Upp 20:5 17Frid på jorden Jes 9:7;
66:12 18Föryngringsprocess Jes 65:20 19Gamla som träd Jes 65:22 20Skapelsen förvandlad
Rom 8:19-22 21Öknarna ska blomstra Jes 35:1 22Konungarnas konung Åt denne gavs välde
Dan 7:14 23Den första uppståndelsen Upp 20:5; 1 Kor 15:23

Genom allt det som hände blev Guds närvaro, det eviga livet och uppståndelsen från de döda något som nu uppfattades mycket naturligt och verkligt.
Alla såg detta hända i deras vardag, där Guds söner ofta uppenbarade sig för att
medverka i regeringen av det tusenåriga riket. Många människor besökte Jerusalem för att se kung David, som nu åter regerade som kung över Israels tolv
stammar. Andra välkända personer var Messias tolv apostlar, som nu var ministrar i Israels regering med stort inflytande över hela världen. När det gäller
Jesu tolv apostlar blev det just så som Messias hade sagt: ”Sannerligen, vid
världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, skall
också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.”24
Därmed uppfylldes även en annan av de profetior, som jag fått av Herren:
”Och herradömet, väldet och storheten hos rikena under himlen skall ges åt
det folk som är den Högstes heliga. Deras rike skall vara ett evigt rike, som alla
välden kommer att tjäna och lyda.”25
Hednafolken söker Herren26
Det tusenåriga riket var den bästa tiden hitintills på jorden. Inga krig, ingen
terrorism, inget våld. Det fanns ej heller någon fattigdom eller svält, inga epidemier och plötsliga naturkatastrofer. Människorna levde i fred och ro, och alla
hade ett förut oanat välstånd. Israelerna blev nu Guds ambassadörer27 över hela
världen. Överallt undervisade de i Guds ord och om hur man vinner frälsning
och evigt liv. Vad Jesaja sagt om att hednafolken ska söka Herren, där han står
som ett baner för folken,28 gick nu i uppfyllelse. Som en följd av detta missionerande upphörde allt avguderi, och kristendomen blev hela världens religion.
Hela jorden blev full av Herrens kunskap,29 liksom havsdjupet är fyllt av vattnet. Vad Jesaja profeterat om flera tusen år tidigare fick jag nu se förverkligas:
”I de sista dagarna30 ska Herrens tempel på Sions berg i Jerusalem utöva
dragningskraft på hela världen, och folk från många länder ska resa dit för att
tillbe Herren.”
”Man kommer att säga till varandra: ’Kom, låt oss gå upp till Herrens
berg, till Israel Guds tempel. Där ska han undervisa oss om sina lagar, och vi
ska lyda dem.’ Då ska lag utgå från Jerusalem, och Herrens ord ska styra världen. Herren ska döma mellan nationerna. Svärden ska smidas om till plogbilar
och spjuten till trädgårdsredskap. Alla krig ska upphöra, och man kommer att
nedrusta och inte ens vara förberedd för krig. Israel, kom och låt oss vandra i
Herrens ljus!”
Hananja: – Det är knappt man vågar tro att det är sant när man hör om
denna förvandling av en värld som nu är så fylld av hat, våld och förstörelse.
Daniel: – Allt vad Gabriel visade mig stämmer med profetiorna. Hela världen kommer att födas på nytt när Messias kommer.
24

Vid världens återfödelse Matt 19:28 25Och herradömet, väldet och storheten Dan 7:29
Hednafolken söker Herren Apg 15:17 27Israelerna blev nu Guds ambassadörer Jes 2:2-5;
51:1-5; 52:7-10; 66:19 28Baner för folken Jes 11:10 29Full av Herrens kunskap Jes 11:9b 30Under
de sista dagarna Jes 2:2-5
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Kapitel 42

Se, jag gör allting nytt
Hananja: – Blir Millenniet ett paradis på jorden?
Millenniet – en förgård till paradiset1
Daniel: – Nej, det tusenåriga riket blir inte den fullkomliga värld som en
del förväntar sig. Det blir den bästa tiden på jorden hitintills men inte det paradis som Gud ursprungligen hade tänkt. Fortfarande dog människor på jorden
även om de kunde bli mycket gamla. Det fanns fortfarande sorg och saknad. En
del av förbannelsen var kvar. Det fanns alltjämt många som levde i synd och
brott, även om straffet för synden kunde dröja länge. En del människor invaggades i ett slags säkerhet i sitt dåliga leverne och likgiltigheten för Herrens
lagar spred sig efter hand allt mer. Millenniet var endast en förgård eller en
förskola till det verkliga paradiset. Trots en intensiv undervisning i Guds ord
levde inte alla upp till de förväntningar som ställdes på dem.
Guds plan med tusenårsriket var, att människorna skulle bli skolade till ett
liv i kärlek och gemenskap. Under de sista åren av Millenniet blev därför människorna prövade och fick regera utan hjälp av Guds söner.2 Även Messias
lämnade jorden och sin tron i Jerusalem och människorna fick ett tillfälle att
härska efter sin egen förmåga och på sina egna villkor.3
Det dröjde inte länge förrän det uppstod missnöje bland en del människor,
vilka ville ändra på det system, som varit rådande under det teokratiska styrelsesättet. Varför skulle man alltid vara beroende av vad som bestämdes i Jerusalem? Varför skulle judarna vara den härskande överklassen? Var det inte på
tiden att vi andra fick litet mera att säga till om? Till en början var det en
lågmäld och dold önskan om mera makt och ära. Samarbetet började gnissla
litet varstans. Efterhand som åren gick, fick länderna större självbestämmanderätt och möjligheter att driva en egen politik. Ingen var tvingad att mot sin vilja
följa Herrens lagar. Men med den ökade självständigheten blev det inte bättre
utan tvärtom. Man mindes de gyllene tiderna när Messias regerade, men med
judarnas förvaltning var man väldigt missnöjd, och överallt knorrade man över
deras dominans.
Jorden sista prövotid4
Det led nu mot det tusenåriga rikets slut. Herren ville än en gång sålla
jordens befolkning. Under en kort tid skulle Herren pröva dem för att se vilka
som skulle få vara med på den nya jorden som Herren skulle skapa. Gud ville
även pröva Satan och hans änglar och ge dem en chans till omvändelse. Herren
1
En förgård till paradiset Straffet för synden Jes 65:20 2Guds söner Rom 8:19 3En tänkbar
utveckling som förklarar hur världens sista krig uppstod. 4Jorden sista prövotid Upp 20:7-10
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tempus ?

tillät därför Satan att komma ut ur sitt fängelse. Tillsammans med sina änglar
fick han åter besöka jorden för en kort tid. Under nära tusen år hade Satan varit
bunden och overksam. Skulle han ha ändrat sig? Var han nu villig att samarbeta
med Gud den Högste?
Satan tog friheten som ett bevis på att hans tid nu var kommen. Han menade att han hade blivit orättvist behandlad och att jorden var hans rättmätiga
egendom. Nu skulle han återinta den och åter skaffa sig makt över mänskligheten. Han fick snart kännedom om den otillfredsställelse och motvilja mot styret
i Jerusalem som fanns ute i länderna, särskilt i norr och öster.
Den sista striden på jorden5
Sedan fick jag, Daniel, se hur väl Satan lyckades i sina planer med att
förvilla människorna på nytt. På en ganska kort tid fick han personer, som var
villiga att göra uppror och skaffa fram vapen. Den förnämste ledaren var Gog
från Magogs land. 5Han var en mäktig furste, som visste vad han ville och han
hade inte någon rädsla för de Högre makterna. Han samlade en väldig armé
under sig. Eftersom inga vapen hade behövts under det tusenåriga riket och
tillverkning av stridsmedel hade varit förbjuden, så blev de utrustade med mycket
enkla och gammalmodiga vapen.6 De största brigaderna kom från Magog, Rosh,
Mesek och Tubal.
När det blev känt, att Gog tänkte anfalla Israel, anslöt sig även många andra folk till deras armé. Perser, etiopier och putéer7 tillika med folk från Gomer
med alla dess härskaror, folk från den yttersta norden, ja, många folk fick han
med sig. Detta var den största samling arméer, som någonsin funnits och de
tågade alla mot en och samma plats – mot Jerusalem – jordens medelpunkt.8
Den tusenåriga freden hade gjort Jerusalems innevånare aningslösa och säkra.
Staden var naturligtvis helt obefäst9 och hade inga utbildade soldater och ännu
mindre någon armé, som kunde försvara dem. De bodde alla där i trygghet och
hade inte en tanke på att det skulle kunna bli krig igen.
När judarna fick höra ryktena om att flera arméer var på marsch mot dem
från olika håll samtidigt, greps folket och ledarna av bestörtning och ångest.
De hade ingenting att sätta mot. Deras enda hopp och förtröstan stod till Herren. Templet fylldes av bedjare. Man ropade till Gud, man fastade och bad.
Himmel och jord skall brinna
När staden var helt omringad av de fientliga härarna och undergången var
nära, fick Israels folk se hur Herren stridde för dem.10 De behövde själva inte
använda ett enda vapen. Herren lät eld regna från himlen11 på de mäktiga fiendehärarna och förtärde dem.
Satans sista tid på jorden12 blev mycket kort – endast tre och ett halvt år.
Han blev sedan åter bunden och dömd till ett evigt straff, för alltid borta från
jordens domäner. Alla hans änglar och demoner gick samma öde till mötes.
5

Den sista striden på jorden Gog från Magogs land Hes k38-39 6Enkla vapen Hes 38:4
Perser, etiopier och putéer Hes 38:5 8Jordens medelpunkt Hes 38:12 9Helt obefäst Hes 38:8,11
Himmel och jord skall brinna 10Herren stridde för dem Hes 38:18-23 11Herren lät eld regna
från himlen Hes 38:22; 39:6; Upp 20:9 12Satans sista tid blev kort Upp 20:3b
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Elden, som Herren sände från himlen fortsatte att brinna ett bra tag, då de
gudlösa människorna och deras verk brändes upp.13 Hela jorden förnyades i
eld. Det sista upproret, då många människor villigt följde Satans lockelser, medförde att det inte fanns många gudfruktiga människor kvar. Jesaja hade profeterat om ödeläggelsen, som drabbade jorden: ”Se, Herren ödelägger jorden14 och
föröder den, han omvälver vad som är på den och förströr dess inbyggare. Ty
jorden har blivit ohelgad under sina inbyggare, de har överträtt lagarna, de
har förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet. Därför uppfräter förbannelse
jorden och de som bor där måste lida vad de har förtjänat. Därför förtärs
jordens inbyggare av hetta, så att ej många människor finns kvar.”
Med eldens hjälp skapade Gud ett nytt ansikte på den gamla jorden. Även
lufthimlen, där Satan haft sina osynliga boningar, förstördes av eld. Om detta
har Jesaja profeterat och sagt: ”På den tiden skall Herren hemsöka15 höjdens
här uppe i höjden, och jordens kungar nere på jorden.” Då jag såg både himmel
och jord brinna,16 trodde jag att nu var det slut på det hela. Jorden var så totalt
ödelagd att den aldrig skulle kunna återställas. Men vad Guds skaparhand åstadkom var helt enastående. Det blev en ny himmel och en ny jord.
Den yttersta domen17
Då fick jag, Daniel, åter se en mäktig syn, ja, så fruktansvärd att jag darrade
av fruktan. Både himmel och jord försvann för min åsyn. Jag såg en stor vit tron
och han som satt på den liknade en ljungeld. Det var Gud själv som uppenbarades som den store Domaren. Jorden gav igen alla sina avsomnade. Det uppstod
människor överallt på jorden, både på berg och i dalar, både på slättland och där
de stora städerna legat. Även haven gav igen sina avsomnade. En väldig skara
av både stora och små, kvinnor och män, miljoner och åter miljoner stod nu där
inför tronen för att dömas för sina gärningar på jorden.
Domen var rättvis. Deras gärningar talade sitt tydliga språk. Allt var registrerat in i minsta detalj. Ingen kunde förneka sin handlingar och sina ord. Varje
motiv beaktades, varje gärning blev granskad som vore de genomlysta av ett
övernaturligt ljus. Det fanns inte heller någon som kunde klaga på sin dom, ty
deras domar var helt i överensstämmelse med gärningarna.
Det var väldigt många som fick ingå i livet och befolka den nya jorden. Alla
dessa som blivit frälsta under tusenårsriket18 fick nu uppleva att deras namn var
skrivna i Livets bok och de skulle få del i Guds nya skapelse. Men om någon
inte befanns vara skriven i Livets bok, blev han straffad med den andra döden.
Det betydde ett långvarigt straff i överensstämmelse med de syndiga gärningarna: ”Den som vetat Guds vilja,19 men ändå gjort vad ont var, blev straffad med
många slag. Men den åter som inte vetat Guds vilja och gjort vad ont var, blev
endast straffad med få slag.” Så blev var och en fullkomligt rättvist dömd och
straffad i förhållande till sin kunskap och till sina motiv och gärningar.
13
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Människorna och dess verk brändes upp Jes 24:6, 66:15-16; 2 Petr 3:10 14Se, Herren ödelägger
jorden Jes 24:1-6 15På den tiden skall Herren Jes 24:21 16Himmel och jord ska brinna Upp 21:1,
Matt 5:18, 24:35; 2 Petr 3:7 17Den yttersta domen Upp 20:11-15 18Att frälsning kommer att
förkunnas under tusenårsriket framgår av Apg 15:16-17. 19Den som vetat Guds vilja Luk 12:
47-48

En ny himmel och en ny jord20
Slutligen fick jag, Daniel, se en glimt av den nya jorden och den nya himlen. Det var så underbart och så vackert att inga ord kan beskriva det. Hela
jorden strålade som en juvel. Det var en helt ny skapelse, det gamla var förgånget och något helt nytt hade kommit. Jag påminde mig om Jesajas profetia:
”Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man skall ej mer komma
ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni skall fröjdas och jubla till evig tid
över det som jag skapar.21
Många av träden och växterna var nya och mycket annorlunda. Blomsterprakten var enorm. Våra välkända djur fanns där, men det fanns även många
nya djur. Allt andades en underbar harmoni. Även människorna, som hade levat över från tusenårsriket, hade upplevat en nyskapelse som var helt underbar.
De var som Adam och Eva var före fallet. Det var sköna och lyckliga varelser,
klädda i Guds strålande härlighet. De var fyllda av Guds kärlek – en kärlek
som hindrade dem att göra det som var ont och orätt. De kunde inte synda, ty
deras fallna natur var borta. Därför fanns det inte någon sjukdom eller död.
Men de var likväl fortfarande naturliga människor,22 som bildade familjer
och födde barn. Ty Gud ville att jorden åter skulle befolkas och bilda nationer.
Nu härskade det eviga livet på den nya jorden och det fanns ingen förbannelse.23 Ingen sorg och klagan, inte heller smärta eller lidande fanns mer. Gud
hade återställt jorden till vad han ursprungligen hade tänkt sig och dessutom
gjort den ännu skönare och bättre. Det som en gång var Edens lustgård på en
liten del av jorden omfamnade nu hela jorden.
Det sista jag såg var en stad24 som kom ner ur himlen från Gud. Den svävade som en gnistrande diamant uppe i skyn. Staden var väldigt stor och längden, bredden och höjden var lika och den var full av Guds härlighet. Jag häpnade över vad jag såg, ty det var så oväntat och så märkligt. Inne i staden fanns
det sköna trädgårdar och en flod med kristallklart vatten.25 Den staden var Guds
boning på jorden. Himmel och jord var förenade för alltid. Himmelriket hade
kommit till jorden för att stanna. Nu skedde Guds vilja på jorden, som den sker
i himlen. Gud själv bodde i den sköna, pärlvita staden – i det himmelska Jerusalem – bland människorna för evigt.
Se, jag gör allting nytt26
Daniel : – Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Jag är
A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan
med livets vatten. Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans
Gud och han skall vara min son.”26
20

En ny himmel och en ny jord Upp 21:1-7 21Det som jag skapar Jes 65:17-18a 22Naturliga
människor Jes 66:22. Det talas om folk i pluralis. Enligt Jesaja var det ej många människor
kvar efter eldsdomen. Om jorden åter skulle befolkas enligt Guds ursprungliga plan måste det
åter finnas ”naturliga” människor med jordiska kroppar som bildar familjer och föder barn på
jorden. *Människor som får del av den första uppståndelsen blir lika änglarna, alltså könlösa.
Men här handlar det om människor som skall befolka och uppfylla den nya jorden. Se Dake NT
s3134: 2 classes of eternal people. Jes 66:22-23.23Ingen död och ingen förbannelse Upp 21:4,
22:3 24En stad från himlen Upp 21:2-3; 10-27 25Flod med kristallklart vatten Upp 22:1
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Hananja: – Vilket budskap! Allting blir nytt! En ny himmel och en ny jord
med förvandlade människor. Tänk om man får vara med på något så underbart!
Daniel: – Tvivla inte! Du får vara med. Löftet gäller alla! Alla kan få del av
denna nya och underbara skapelse.
Hananja: – Men det är något som är så avlägset och långt fram i tiden!
Daniel: – Gud är mycket större än vi kan fatta. Han håller noga reda på oss
och våra namn blir skrivna i Livets bok om vi dricker av livets vatten.
Hananja: – Vad innebär det att dricka av källan med livets vatten?
Daniel: – Kung David har ett bra svar på den frågan: Herren säger: Jag vill
skaffa frälsning åt den som längtar efter det.27 Ty så hög som himlen välver sig
över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som
öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.28 Grunden för vår
frälsning är inte våra egna gärningar utan Guds offerlamm. Jag citerar åter
Jesaja: ”Vi gick alla vilse som får, var och en av oss tog sin egen väg, men
Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade icke
sin mun, lik ett lamm som förs bort att slaktas. ...hans liv blev ett skuldoffer.
Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld.”29
Hananja: – Hur blir man då en segervinnare!
Daniel: – Genom att göra rätt val i livet, söka Gud och ta emot den syndaförlåtelsens nåd som Messias erbjuder oss genom att han blev vårt skuldoffer.
Genom bön till Herren blir vi nyskapade inifrån och får dricka av källan med
livets vatten. Då vi upplever Guds kärlek kan vi också älska vår nästa. Vi ska
inte låta oss övervinnas av det onda utan övervinna det onda med det goda. När
andra förbannar ska vi välsigna. När man hatar oss, ska vi visa vänlighet. När
vi får möta missunsamhet ska vi vara givmilda. Då blir vi segervinnare! Då ska
vi kallas Guds barn och vi får ärva allt detta underbara som han som ”gör
allting nytt” har skapat.
Avslutning
Det sista som jag, Daniel, hörde var ett budskap till mig personligen från
Gud – från mannen i linnekläderna: ”Men gå nu vidare mot slutet av ditt liv
och mot din vila, för du ska uppstå igen30 och få din rättmätiga del av arvet.”
Vilket löfte! Även om min jordevandring nu snart är över, så är det inte
slutet. Jag ska få uppstå igen och få ta del av allt det underbara som Gud har
skapat i evighetens värld. Det eviga livet i härlighet och ljus måste var livets
största gåva!
Hananja: – Tack Daniel, för att jag fick ta del av dina mäktiga syner! Av
detta förstår jag att Guds plan med mänskligheten slutar med en fullkomlig
värld, just som Gud hade tänkt från början.
27
Jag skall skaffa frälsning Ps12:6b 28Ty så hög som himlen Ps 103:11,12 29Ett skuldoffer Jes
53: 6,7a,10b,11b 30Du ska uppstå igen Dan 12:13
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Bibelns kronologi
Det har upprättats många kronologier av Bibeln men med olika resultat. En av de
mest kända är ärkebiskop Usshers kronologi från 1600-talet, som blev införd i
'King James Version of the Bible'. Enligt honom blev tiden från Adam till Kristus
4004 år. Att det inte blev jämna 4000 år, berodde på att Jesus föddes 4 år före vår
tideräkning.
Bakom denna kronologi fanns en bärande tanke om att Guds tidsplan med
mänskligheten innehöll en vecka av årtusenden varav de första 6000 åren skulle
avslutas år 1996 (2000 minus 4 år). Därefter skulle Kristus komma tillbaka för att
upprätta sitt rike, som skulle bli det sjunde årtusendet – ett rike av tusenårig fred
och sabbatsvila för hela skapelsen. Men om man noga följer de tidsangivelser
som Bibeln själv uppger, visar det sig att denna teori om jämna 6000 år fram till
1996 inte stämmer. År 2000 e Kr har vi överskridit den tiden med ca 181 år. Det
blir alltså omkring 6181 år från Adam fram till år 2000.*
En annan känd teolog Dr W Hales (1778-1821) framställde 'A New System of
Chronology', enligt vilken han kom fram till ett årtal av 5311 från Adam till Kristi
födelse. Han byggde uppgifterna på den grekiska översättningen av den hebreiska bibeltexten, den s k Septuaginta-översättningen. Den är känd för att innehålla flera manipulationer av grundtexten där även årtalen på flera ställen skiljer
sig från den ursprungliga hebreiska texten.
Det finns flera stora problem vid beräkningen av Bibelns kronologi. Ett ofta
förekommande misstag är en felöversättning eller misstolkning av 2 Mos 12:40:
”Israelerna hade bott i Egypten i 430 år ” (B2000). Den versen bör i stället ha
följande lydelse: ”Främlingstiden för Israels barn, som bodde i Egypten, var 430
år.” (Översatt från King James version: ”Now the sojourning of the children of
Israel, who dwelt in Egypt, was 430 years”). Många förlägger hela främlingstiden till slaveriets tid i Egypten, medan det rätteligen även bör innefatta tiden av
främlingsskap för patriarkerna i Kanaan. Historieskrivaren Josefus har också denna
uppfattning och anger tiden från Abrahams kallelse till Jakobs flyttning till Egypten till 215 år och tiden i Egypten fram till uttåget till 215 år. Att tiden i Egypten
endast var 215 år stämmer också med att Mose endast var den fjärde generationen
från patriarken Jakob. (Jakobs son, Levi, fick Kehat, Kehat fick Amran och Amran
fick Mose och Aron. 2 Mos 6:16-20). Här följer vad Josefus skrev om främlingstiden: ”De lämnade Egypten i månaden xantikus (april) på den femtonde dagen.
Det var 430 år efter deras fader Abrahams invandring i Kanaan och 215 år
efter Jakobs bortflyttning till Egypten.”
Att Israels barn endast var 215 år i Egypten stämmer även med vad Paulus
säger i Gal 3:14-17: ”Nu gavs löftena åt Abraham och hans säd... ett förordnande, som Gud redan givit gällande kraft, kan icke genom en lag, som utgavs
430 år därefter blivit ogiltigt..” Löftet till Abraham gavs 430 år före lagen, därför
skall tiden 430 räknas från när Abraham fick löftet vid 75 års ålder. Dessa 430 år
av främlingsskap och träldom innefattar såväl Abraham, som hans säd, även Isak
* Den judiska tideräkningen utgår från Adam och skriver år 5760 år 2000 e Kr. Men då är inte exilen
i Egypten och tiden i den babyloniska fångenskapen inräknade. Det judsika året har endast 360 dagar.
För att inte komma fel med årstiderna lade man till skottmånader vid behov.
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och Jakob, fram till uttåget. Tiden 400 år, som är angivet i 1 Mos 15:13 och Apg
7:6, gäller enbart Abrahams säd. Isak föddes 25 år efter att Abram fått löftet.
Isak blev förklarad arvinge vid 5 års ålder, då Ismael blev utkastad, (25+5=30), så
att pilgrims- och träldomstiden för Abrahams avkomma blev 400 år fram till uttåget ur Egypten (430-30=400).
En annan stor svårighet är tolkningen av uppgiften i 1 Kung 6:1, där det står:
”I det 480:e året från uttåget ur Egypten, i det 4:e året av Salomos regeringsår
över Israel... började han att bygga huset (templet) åt Herren.” Men när man
summerar de faktiskt angivna deltiderna blir det hela 645 år mellan uttåget fram
till att Salomo började bygga templet. De 480 år som uppges gäller endast
regeringstiderna, ty om man räknar bort tiden vid Sinai (1) vandringen i öknen
(40), intagandet av Kanaan (10), tiden för plågorna under domartiden (111) och
tiden för domaren Abimeleks anarki, återstår nämligen 480 år av regeringstid. I
uttrycket ”I det 480:e året” är därför ” då någon regerat i Israel” underförstått.
Under kungatiden anges alltid varje kungs regeringstid, med ett undantag,
nämligen för kung Saul. Vi finner hans regeringstid i Apostlagärningarna. Efter
rikets delning i Juda och Norra riket (Israel), anges alltid tiden för kröningen av
en ny kung med under vilket regeringsår i det andra riket den skedde. Detta innebär att det blir ett pussel att få fram de exakta årtalen, eftersom ett regeringsår ej
stämmer överens med kalenderåret, utan kan börja när som helst under året. Därför kan ingen med säkerthet fastställa den exakta kronologin för kungatiden.
Dessutom finns det vissa överlappningar av regeringstiderna som t ex att kung
Joram kröntes till kung medan Josafat ännu levde, 2 Kung 8:16. Vidare framgår
det av Israels kung Jerobeam II:s långa regringstid, som varade i 41 år, att Juda
var utan kung mellan hans 16:e och 27:e regeringsår. Dessa elva år måste räknas
med i kungariket Judas kronologi.
Innan jag presenterar mitt försök till en biblisk kronologi vill jag åter betona
att svårigheterna är många och att osäkerheten därför är stor. I denna kronologi
har jag utgått från den hebreiska grundtext som vi har till 1917 års bibelöversättning, den s k massoretiska texten. Enligt denna har jag kommit fram till att det
blir 4181 år från Adam till Kristi födelse. Här följer en jämförelse med Usshers
och Hales kronologi. Märk att det finns vissa tidsperioder som helt sammanfaller
i dessa tre kronologier. Om man räknar samman de årtal som är angivna från
Adam till Noa-floden kommer man till årtalet 1656. Från Abrahams kallelse till
uttåget från Egypten blir det 430 år och från Jerusalems förstöring fram till Kristi
födelse är det 587 år.
Ussher Hales N.Ibstedt
1. Från Adam till floden
1656 2156 1656
2. Från floden till Abrahams kallelse
427
1077 428
3. Från Abrahams kallelse till uttåget
430
430
430
4. Från uttåget till kung Saul
396
588
561
5. Kungatiden
508
473
519
587
587
587
6. Från Jerusalems förstörelse tillKristi födelse
4004 5311 4181
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Den bibliska kronologien
Denna kronologi följer de årtal som den hebreiska
grundtexten anger i de hänvisade bibelställena fram
till Jerusalems förstöring år 587 f Kr. Från Adams
skapelse fram till år 2000 e Kr blir det 6181 år.
•Tiden för Kristi födelse skiljer sig från världshistoriska uppgifter med 3 till 7 år. I allmänhet räknar
man med att Kristus föddes 4 år före vår tideräkning.
Tämligen säkra världshistoriska årtal:
1.Det första fångenskapståget: 606 f Kr.*
2.Jerusalems förstöring på Sidkias tid: 587 f Kr.*
3.Kores frihetsedikt, då den 70-åriga fångenskapen
upphörde och ca 50 000 judar fick återvända till Jerusalem: 536 f Kr. (606-70=536).
4.Philip av Maked. besegrade Darius III 330 f Kr.
5.Rom övertog det grekiska imperiet 146 f Kr.
6. Jerusalem intogs av kejsar Pompei 63 f Kr.
7. Kristus föddes år 4 f Kr.
8. Kristus korfästes år 30.
9.Titus förstörde Jerusalem år 70.
* Även årtalen 605 och 586 f Kr förekommer.
I. Från Adams skapelse till floden: 1656 år
Här följer tidsintervaller enligt 1 Mos 5:1-29, som
omfattar tiden från Adams skapelse fram till Noafloden:
Antal år
f Kr
0. Adam skapades
4181
1. Från Adam till Sets födelse
130 4051
2. Från Set till Enos
105 3946
3. Från Enos till Kenan
90 3856
4. Från Kenan till Mahalale
70 3786
5. Från Mahalalel till Jered
65 3721
6. Från Jered till Enok
162 3559
7. Från Enok till Metusela
65 3494
8. Från Metusela till Lemek
187 3307
9. Från Lemek till Noa
182 3125
10. Från Noas födelse till floden
600 2525
Summa perioden
1656
Syndafloden blir år 2525 f Kr (= 3125 - 600)
När Noa var 500 år föddes Sem, Ham och Jafet.
1 Mos 5:32, 1 Mos 7:11:
II. Från floden till Abrahams kallelse: 428 år
Antal år f Kr
1 Mos 8:13: Floden varade i ett år
1 2524
Enligt släktregister i 1 Mos 11:10-26:
1.Sem fick Arpaksad 2 år efter floden 2 2522
2. Från Arpaksad till Selas födelse
35 2487
3. Från Sela till Eber
30 2457
IV. Från uttåget fram till kung Saul: 561 år
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4. Från Eber till Peleg
34
5. Från Peleg till Regu
30
6. Från Regu till Serug
32
7. Från Serug till Nahor
30
8 Från Nahor till Tera
29
9. Fr Tera till Abraham, 1 Mos 12:4 130
10. Fr Abrahams födelse till kallelse 75
Summa perioden
428

2423
2393
2361
2331
2302
2172
2097

Från Adam till Abrahams kallelse: 2084 år
Abraham kallades år 2097 f Kr.
•Abraham föddes då Tera var 130 år. Tera blev
205 år och dog innan Abraham drog till Kanaan
vid 75 års ålder (205-75=130). 1 Mos 11: 32;
12:4; Apg 7:4.
lII. Från Abrahams kallelse till uttåget ur
Egypten: 430 år
l Mos 21:5, 25:26, 47: 9, 28, 50: 22,26,
2 Mos 12: 40-41, Gal:3:14-17
Antal år
f Kr
Från Abr:s kallelse till Isaks födelse 25 2072
Från Isaks födelse till Jakobs födelse 60 2012
Fr. Jakobs föd. till flyttn. till Egypten 130 1882
215
Jakobs levde i Egypten till sin död 17
Från Jakobs död till Josefs död
54
Från Josefs död till uttåget
144
215
Summa perioden

1865
1811
1667

430

Från Adam till uttåget från Egypten: 2514 år
Uttåget från Egypten var år 1667 f Kr.
•Löftets tidsålder på 430 år är fördelat på 215 års
pilgrimstid** i Kanaan och 215 år i Egypten. Jakob
var 91 år då Josef föddes efter 14 års äktenskap (1
Mos 30:22-34, 31:41). Josef var 39 år då Jakob
kom till Egypten vid 130 års ålder. Då Jakob dog
vid 147 års ålder var Josef 56 år (39+17=56).
**Att leva som främling, eng: sojourn. Jmf 5 Mos
26:5, Dom 17:7

Antal år
Tiden för laggivningen vid Sinai
1
Vandringen i öknen
40

f Kr
1666
1626

Tiden från intåget i Kanaan fram tills Saul blir
kung är minst 520 år enligt följande bibelställen:
Jos 14:7: Josuas tid i Kanaan
30 1596
Jos 24:39: Josua var 40 år då han blev
spejare. Han vandrade i öknen i 40 år.
Josua dog vid ll0 års ålder. (110-80=30).
Den s k domaretiden innehåller tiden för
16 domare och 7 plågor:
Dom 2:7-3:7 Tiden de äldste överlevde Josua ?*
Dom 3:7-8, 1:a plågan
8 1588
Dom 3:9-11, 1:a domaren Otniel
40 1548
Dom 3:12-14, 2:a plågan
18 1530
Dom 3:15-20, 2:a domaren Ehud
80 1450
Dom 3:31, 3:e plågan ?*
Dom 3:31, 3:e domaren Samgar ?*
Dom 4:1-3, 4:e plågan
20 1430
Dom 4:4, 4:e domaren Debora
40 1390
Dom 5:31, 5:e domaren Barak ?*
Dom 6:1-10, 5:e plågan
7 1383
Dom 6:11-8:32, 6:e dom Gideon
40 1343
Dom 8:33-9:57, 7:e dom Abimelek
3 1340
Dom 10:1-2, 8:e dom Tola
23 1317
Dom 10:3-5, 9:e dom Jair
22 1295
Dom 10:6-18, 6:e plågan
18 1277
Dom 11:1-12-7, 10:e dom Jefta
6 1271
Dom 12:8-10, 11:e dom Ibsan
7 1264
Dom 12:11-12, 12.e dom Elon
10 1254
Dom 12:13-15, 13.e dom Abdon
8 1246
Dom 13:1, 7.e plågan
40 1206
Dom 13:2-16-31, 14.e dom Simson 20 1186
Dom 17:1-21:25
Inbördeskrig ?*
1.Sam 4:1,15-18, 15:e dom Eli
40 1146
1 Sam 7:2-15, 16:e dom Samuel
40 1106
1 Sam 8:1Samuels söner ?* 0
Från intåget tills Saul blir kung
520
Plus 41 år i öknen enligt ovan
41
Summa perioden
561

Antal reg. år f Kr
Apg 13:21, Sauls regeringstid, 40 år 1106-1066
2 Sam 5:5, Davids regeringstid, 40
1066-026
Kung 11:42, Salomos regeringstid,40 1026-986
Kungar i Juda:
1 Kung 14:21, Rehabeams reg.tid, 17 år 986-969
1 Kung 15:2, Abiams reg tid, 3
969-966
1 Kung 15:10, Asas reg tid, 41
966-925
1 Kung 22:41-42, Josafats reg tid, 25
925-900
2 Kung 8:17, Jorams reg tid, 8
*904-896
2 Kung 8:26, Ahasjas reg tid, 1
896
2 Kung 11:3, Ataljas, 6
895-890
2 Kung 12:1, Joas, 40
889-850
2 Kung 14:1-2, Amasjas, 29
*850-821
2 Kung 14, Juda utan kung, 11
822-811
2 Kung 15:1-2, Asarjas(Ussia), 52
811-759
2 Kung 15:32, Jotams, 16
759-743
2 Kung 16:1-2, Ahas, 16
743-727
2 Kung 18:1-2, Hiskias, 29
728-699
Samarias fall i Hiskias 6:e reg. år
722
2 Kung 21:1, Manasses, 55
698-643
2 Kung 21:19, Amons, 2
642-640
2 Kung 22:1, Josias, 31
640-609
2 Kung 23:31, Joahas (3 månader)
609
2 Kung 23:36, Jojakims, 11
609-598
1:a fångeskapståget 605 f Kr i Jojakims 4:e 605
2 Kung 24:8, Jojakin (3 månader)
598
2 Kung 24:18, Sidkias regeringstid, 11 598-587
Jerusalems förstöring, Sidkias 11:e reg. år 587
Sammanlagd reg.tid = 513 år plus 11 år utan kung
minus ca 5 år då regeringstiderna sammanföll med
föregående regent (*Joram = 4 år, Amasjas = 1 år),
ger 519 år för perioden. Regeringstiderna kan vara
överlappade det år då regeringsbytet sker.
Från Adam till Jerusalems förstöring: 3594 år

SAMMANSTÄLLNING
år f Kr
I Från Adam till floden
1656 år
Floden var år f Kr:
2525
II Fr floden t Abrahams kallelse 428 år
Fr Adam till Abrahams kallelse 2084 år
Abraham kallades år
2097
III Fr Abrahams kallelse t uttåget 430 år
Från Adam till Saul: 3075 år
Från Adam till uttåget
2514 år
Saul blev kung år 1106 f Kr.
Uttåget från Egypten år
1667
(Fr uttåget år 1667-561 = 1106 f Kr)
IV Från uttåget till Saul
561 år
Från Adam till Saul
3075 år
•Där inget tidsintervall finns angivet (?), kan det röra Saul blev kung år
1106
sig om månader. I så fall blir tiden från uttåget till V Fr Saul t Jerusalems förstör.
519 år
Saul 561 år.
Från Adam t Jerusalems förstör. 3594 år
V. Från Saul till Jerusalems förstöring: 519 år.
VI Fr Jer. förstör.t. Kristi födelse 587 år
Från Adam till Kristi födelse 4181 år
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6500 år ?
Det mest betydelsefulla forskningsresultatet från år 1997 har äntligen börjat uppmärksammas
av media. Forskare som undersöker människans arvsmassa har gjort en upptäckt som visar att
människans knappast har kunnat existera under mer än ca 6500 år. Hur kan man dra en sådan
slutsats?
Huvuddelen av människans arvsanlag finns i
cellernas kärnor, liksom på ett pärlband där fyra
olikfärgade pärlor bildar olika ord, alla bestående
av tre bokstäver. En sådan kod, DNA-molekylen,
kan föra vidare hur mycket information som helst.
Som jämförelse kan nämnas att morsekoden kan
förmedla vilken information som helst med hjälp
av bara två symboler. Datorerna har inte heller mer
än två symboler till sitt förfogande.
Varje cell i människan innehåller en text som
om den skrevs ut i bokform skulle fylla 3500 band,
vart och ett med en miljon bokstäver. Om man skulle
sätta en enda människas alla cellers pärlband i en
enda kedja skulle den räcka från jorden till solen
och tillbaka 30 gånger. Informationstätheten i pärlbandet är så stort, att man kunde lagra all information i alla världens bibliotek i en kubikmillimeter
DNA.
När cellen delar sig, kopierar den bokstav för
bokstav alla 3500 banden på några minuter. Cellkärnans korrektursystem garanterar en noggrann
kopiering genom korrekturläsning av texten.Trots
detta uppstår fel vid kopieringen. Av tre och en halv
miljard bokstäver är det i medeltal en som blir felaktigt kopierad. Men resultatet är trots allt så bra
att livet kan fortsätta, åtminstone en viss tid.
Mitokondrierna
Men det finns en svag länk som hotar livets fortbestånd. I cellens kraftverk, mitokondrierna, som är
placerade utanför cellkärnan, finns en liten databank, som inte tillräckligt bra rättar kopieringsfelen.
I mitokondrierna kan vi räkna de kopieringsfel
som har samlats under tusentals år. Felen samlar
sig med över tusen gånger större hastighet än de
eventuella rättelser som görs i texten. Cellen kan
inte göra sig av med de tryckfel som uppstår här, så
som den gör med tryckfel i cellkärnan. Därför hopas tryckfelen.
Man har antagit att åldrandet är beroende av
detta. Människans energiproduktion försvagas så
småningom och följden blir döden. Samma problem
kan hota hela livets existens på vår planet. Energiproduktionen kan helt enkelt dö ut.
Nya mutationer i mitokondriernas DNA dyker
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upp med ganska konstant hastighet över tiden. Därför kan mängden tryckfel i mitokondrierna användas för att räkna ut tidpunkten då det inte borde ha
funnits några tryckfel.

DNA-alfabetet består av fyra bokstäver: Ett DNAord består av tre bokstäver. Varje ord är koden för
en aminosyra. Det blir 64 olika möjligheter.
Aminosyror kan dessutom förekomma i spegelvända
varianter, ”höger- och vänsterhänta”. Det ger 128
varianter, men det är bara 20 av den ena typen som
används. Dessa 20 aminosyror bygger sedan
proteinerna som utgör de egentliga deltagarna i
kroppsprocesserna. (Ill.: Vorel/EÖ.)
Det finns upp till 10 000 mitokondrier i varje
cell. Mitokondrierna ärvs i princip enbart från modern, därför att spermiernas mitokondrier, som befinner sig i svansen, nästan alltid lämnas utanför
äggcellen vid befruktningen.
Mitokondrierna har blivit till ett mycket stort
problem för evolutionsförespråkarna, också därför
att de använder ett språk som är annorlunda än
DNA-språket i cellkärnan. Det har man tolkat som
en ”design-signal” från en skapare (Scherer-Junker, ”Evolution – ein kritisches Lehrbuch” 1998
Weyel Lehrmittelverlag, Giessen).
Mitokondriemutationer
En grupp rättsmedicinare undersökte nyligen den
försämring av data från en generation till nästa som
sker i mitokondriernas databank. De kunde konstatera att databanken degenererar mycket snabbare
än man hittills antagit. Enligt deras första beräkningar kunde frekvensen av tryckfelens uppkomst
vara tjugofaldigt större. I September 2000 skrev
man i en ny artikel att mutationshastigheten kanske är ännu större – 100 gånger större än man antagit (29 Sept 2000, Science, vol 289, p. 2342-2344).
Detta forskningsresultat från den empiriska vetenskapen tyder på att den moderna människan bara
har funnits till i ca 6500 år.

Genom den nyligen gjorda kartläggningen av
människans DNA har man funnit att vi har ungefär
99,9% gemensamt DNA. Också detta visar att vi
har uppstått ganska nyligen, eftersom vi haft mycket
litet tid för variation. Det finns i detta resultat inte
någon genetisk grund för olika raser, utan vi är alla
medlemmar av en stor familj. Den rådande uppfattningen om människosläktets höga ålder har
byggt på rena spekulationer.
Mitokondrie-Eva
För ett par år sedan visade mitokondrieforskning
att alla människor har en gemensam urmoder, som
man kallade Mitokondrie-Eva. Då antog man att
denna ”Eva” hade levt i Nordafrika för ca 200 000
år sedan. Men nu förstår man att Eva i verkligheten
bör ha levt för ca 6500 år sedan.
Förutom kopieringsfelen uppstår i kroppens alla
cellkärnor också 5.000-talet mutationer dagligen på
grund av radioaktivitet, ultraviolett strålning, miljögifter osv. Det gör det mycket svårt att förstå varför
människan inte har dött ut om hon har varit här ett
par hundratusen år!
Y-kromosom-Adam
Hur är det då med Adam? Åldersbestämningen passar också in på honom. Nyligen kunde man konstatera, genom att jämföra Y-kromosomer från män,
att alla män med största sannolikhet har samma
urfader. Skillnaderna mellan män från olika nationaliteter är mycket små, men däremot är skillnaderna i förhållande till chimpanser och gorillor så
stora att man inte kan tala om släktskap. Man påstår ofta att det bara finns 1-2% skillnad mellan
människa och chimpans. När man gör sådana
jämnförelser, berättar man inte att man bara använder sådana DNA-sekvenser som mest liknar varandra. Då får man naturligtvis de resultat man önskar
(källa: http://socrates.berkeley.edu/jonmarks/
DNAhyb.html). Till exempel är skillnaden mellan
hjärnstorleken hos människan och chimpansen en
kubikdecimeter, en skillnad som inte går att bortförklara som 1-2% olika DNA.
Arvsmassan i cellkärnan
I mänsklighetens arvsmassa i cellkärnan har redan
samlats över 6000 tryckfel som förorsakar sjukdom,
och man hittar hela tiden nya fel. Också detta stämmer överens med Bibelns berättelse om människans
syndafall i Edens lustgård, efter vilket Guds fullkomliga skapelseverk började degenerera.

SAMMANFATTNING
Färska forskningsresultat tyder på att människan
existerat en kort tid, och att vi har en gemensam
urmoder och urfader. Likheten mellan människors
DNA tyder också på att människosläktet har gått
genom en s k ”flaskhals”, där bara några individer
har överlevt (Noas flod). Detta och mycket annat
kan vi utläsa i våra cellers faktabibliotek när dessa
öppnar sig inför vår blick.
Man kan konstatera att Guds uppenbarelse om
människans ursprung i Bibeln stämmer bra med de
fakta som vetenskapen upptäcker.
PEKKA REINIKAINEN
Källa: Parsons, Thomas J., et al., A high
observed substitution rate in the human mitochondial DNA control region, Nature Genetics, vol 15,
April 1997, s 363-367. – Se även webbsidorna
www.crsc.org och arn.org.
Denna artikel var införd i tidningen Genesis nr
1 1998. Med benäget tillstånd av Pekka Reinikainen
och tidningens redaktör Erik Östlund har jag fått
införa artikeln i reviderad form av Reinikainen i
min bok som ett komplement till studien av den
bibliska kronologien.

Avslutning
Författarens kronologi bygger inte på några
arkeologiska upptäckter, utan uteslutande på
de årtal som finns i den hebreiska grundtexten.
Mitt tillvägagångssätt har varit att utgå från
ett säkert och erkänt historiskt årtal, nämligen
det av Jerusalems förstöring år 587 f Kr. Sedan har jag räknat baklänges först i kungalängderna i Juda (519 år). Därefter har jag fortsatt med domartiden och Israels barns vandring i öknen (561 år), deras vistelse som slavar i Egypten (215 år) och patriarkernas
främslingstid i Kanaan efter Abrahams kallelse
(215 år). Sedan följer tiden mellan Abraham
och Noafloden (428 år) och slutligen från floden till Adam (1656 år). Sammanlagt 4181 år
från Kristi födelse. Resultatet skiljer sig från
Usshers kronologi med 177 år och stämmer
ganska väl med Rohls nya fynd.
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IBE-förlaget
Kungasönerna
Kungasönerna på marsch (Kung I). 36 kapitel, 288 sidor. Illustrerad
med 36 teckningar och 8 akvareller. En bok i romanform om Daniel
och hans vänners strapatsrika färd i det första fångenskapståget från
Jerusalem till Babylon 605 f Kr. Tryckt i januari 2003.
Pris: 150:- inkl moms + porto.
Kungasönerna i Babylon (Kung II). Fortsättning av föregående bok
och handlar om Daniel och hans vänners händelsrika liv som Herrens
representanter i världsstaden Babylon samt om Daniels profetior fram
till vår tid. 36 kapitel, 320 sidor. Illustrerad med 39 teckningar och 21
akvareller. Tryckt i augusti 2004.
Pris: 150:- inkl moms + porto.
Kungasönerna på marsch och Kungasönerna i Babylon är lämpliga presentböcker till ungdomar – bibelskolelever och konfirmander
som därmed kan få veta mer om kristendomens rötter i judendomen.
Både del I och del II kan vara av intresse för alla som vill fördjupa sin
kunskap i Bibeln och i dess historiska bakgrund (Ur förordet).
Pris för båda böckerna: 250:- inkl moms + porto.

Rekommendationer:
Pastor Sten-Gunnar Hedin: En alldeles utomordentlig presentbok med
värde som jag varmt rekommenderar (Om Kung I).
Bibelläraren Olle Sandstedt: En guldgruva att hämta skatter ur för den
som är intresserad av Guds plan med Israel genom tiderna. Böckerna ger också
en klar inblick i de eskatologiska tidshändelserna som berör vår egen tid fram
till denna tidsålders avslutning.
Inger Lindau i tidningen Shalom: Sällan har GT:s skildringar och personer kommit mig så nära, som genom Nils Ibstedts skildringar och målningar.
Han har lyckats ge liv åt de bibliska personerna.
Staffan Swahn i Pingst.nu: Böckerna är en form av historisk roman där
författarens rika kunskap är stommen för en berättelse med stor sannolikhet.
Läsaren får en fantastisk miljö uppritad, både i text och illustrationer, och
Danielsboken blir på det här sättet mycket levande.
Redaktör Henry Nordin i Israels Vän: Genom sin litterära dramatisering har Nils Ibstedt på ett skickligt sätt skapat en medryckande skildring, som
tar läsaren med in i spännande händelser och profetiska framtidsvisioner.
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DANIELS VISIONER
& Apokalypsen
Illustrerad kommentar till Danielsboken och Apokalypsen med varje vision debatterad i dialogform mellan representanter för tre olika tolkningar: epifanesteorin, romteorin och adventsteorin. Illustrerad. 192 sidor, inbunden. 150:- inkl moms + porto.

Recensioner
Olle Sandstedt, bibellärare: Författaren, Nils Ibstedt, har lyckats att genom ett
nytt grepp göra dessa böcker högintressanta och aktuella för vår tid.
Inger Lindau i Shalom över Israel: En guldgruva för studier av profetiorna.
Teol Dr Alf Lindberg: Ibstedt behandlar högaktuella frågor och förhållanden för
vår tid, och han gör det på ett sätt som inger förtroende för Skriftens undervisning på
detta område. Det är mig en glädje att rekommendera denna bok.
Staffan Swahn i Pingst.nu: Samtalsformen blir väldigt levande och det blir lättare att hänga med i de riktigt tunga bitarna med det rika symbolspråket.

Tidens tecken

KRISTI ÅTERKOMST
& de yttersta dagarna
Fortsättning av studiecirkeln:”Daniels Visioner & Apokalypsen”.
Illustrerad. 256 sidor, inbunden. 150:- inkl moms + porto. (Båda 250:-)
Böckerna kan beställas på följande adress:

Nils Ibstedt Pl 2034, Glimminge 280 60 Broby
E-post: post@nils-ibstedt.com
Fax/tel 044 471 87 Pg179 84 86-5
Vid större beställningar lämnas rabatt.
Se webbsida: www.nils-ibstedt.com
Planerade och påbörjade projekt:
Uppenbarelsen – Johannes berättar. Ett nytt sätt att läsa Uppenbarelseboken
på! – I en lättläst romanform låter författaren Johannes själv berätta och förklara synerna. Boken blir illustrerad med ca 70 bilder i färg och grafik.
Lärjungarna – En bokserie om Jesus lärjungar:
Lärjungarna I – Åskans söner. Handlar om bröderna Jakob och Johannes vilka fick
tillnamnet Åskans söner. Genom föredrag i synagogan får man veta om Israels utkorelse och dess historia, den grekiska kulturen och romarrikets dominans. Den handlar
om lärjungarnas uppväxttid, judisk tradition och samtidskultur, och om Johannes första möten med Jesus.
Lärjungarna II – I brytningstider. Om lärjungarnas ungdomstid, framtidsdrömmar –
med och motgångar i brytningstider och om Johannes döparens verksamhet fram till
Jesu dop.
Lärjungarna III – kallelsen. Tre avgörande upplevelser i samband med kallelsen att
bli Jesu lärjungar, och om den första tiden av Jesu verksamhet.
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