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Bibelcitat om Kristi återkomst:
”Jag såg vidare i synerna om natten hur
en som liknade en människa kom med himlens skyar;
han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom.
Åt honom gavs makt, ära och herravälde,
så att människor av alla folk, nationer
och språk skulle tjäna honom.
Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra,
och hans rike skall aldrig gå under.”
Dan 7:13-14
”Ty när Herren själv stiger ner från himlen
och hans befallning ljuder
genom ärkeängelns röst och Guds basun,
då skall de som är döda i Kristus uppstå först,
och därefter skall vi som är kvar i livet
föras bort bland molnen tillsammans med dem
för att möta Herren i rymden.
Och sedan skall vi alltid vara hos honom.
Ge nu varandra tröst med dessa ord.”
1 Tess 4:16-18
”Därför måste också ni vara beredda,
ty när ni minst väntar det,
då kommer Människosonen.”
Matt 24:44
”Vad jag nu säger är ett mysterium:
vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas,
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen ljud.
Ty den kommer att ljuda,
och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt,
och vi förvandlas.”
1 Kor 15:51-52
”Då skall Människosonens tecken
synas på himlen, och jordens alla folk
skall jämra sig, när de ser
Människosonen komma på himlens moln
med stor makt och härlighet”
Matt 24:30 SFB
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Inledning

Kristi återkomst

& de yttersta dagarna
Huvudtemat för denna debattbok handlar om Kristi återkomst till
jorden i makt och härlighet. Det finns många olika uppfattningar om hur
och när detta kommer att ske. Med utgång från Jesu egna tal om denna
tidsålders avslutning, aposteln Pauli undervisning och aposteln Johannes syner på Patmos, kommer detta aktuella ämne att belysas. Detta sker
i form av en studiecirkel där företrädare1 för olika teorier och tolkningar
får delge sina uppfattningar.
Studiecirkelns ledare heter Kristina. Även om huvudtemat handlar
om Kristi ankomst tar hon även upp andra relaterade eskatologiska ämnen. De flesta frågorna ställs av en nybliven kristen vid namn Stefan som
har svårt att orientera sig i de många – ofta till synes motsägelsefulla –
tankegångarna om den yttersta tiden händelser.
Sanningen om Kristi återkomst är ett stort ämne som har debatterats
i kristenheten ända sedan Jesus lovade att komma tillbaka. Ämnet i sig är
oerhört fascinerande. Tänk att samme Jesus som vi läser om i evangelierna åter ska uppenbara sig på denna jord! Vilken revolution! Det kommer att förändra allt! En känd journalist fick en gång frågan om vilken
nyhet han skulle anse vara världens största att basunera ut. Han svarade:
”Att Jesus har kommit tillbaka”.
Denna studiecirkel är en fortsättning av en tidigare cirkel med samtal om profeten Daniels visioner i jämförelse med Uppenbarelsebokens.
Men samtalen i denna cirkeln förutsätter dock inte att man känner till
innehållet i den förra, även om den ger en stark bakgrund till ämnet om
Kristi återkomst och för förståelsen av Apokalypsen.
Glimminge, maj 2006
Nils Ibstedt
Ett särskilt TACK till min vän och kollega missionär Per Anderås som
använt många timmar med att korrekturläsa och förbättra mitt manus.

1

Författarens ”alter ego” heter Andreas
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Tre tolkningsteorier
Samtal om Kristi återkomst och
flera relaterade ämnen i en studiecirkel
där varje ämne är debatterat i dialogform
mellan representanter för olika tolkningar.
Kristina: – Nu är det tiden inne att vi åter samlas till vår studiecirkel.
Denna gång kommer vårt huvudämne att vara Kristi återkomst.
Stefan: – Det är ett ämne som jag verkligen vill tränga in i. Sedan vi
var samlade sist har jag gått igenom mina anteckningar och nu börjar jag
mer och mer känna att jag har fått stadig mark under fötterna och kunnat
bilda mig min egen uppfattning i flera av de saker som förut var gåtfulla.
Men det återstår ändå många tvetydigheter och jag har nog fler frågor att
ställa än någonsin – inte minst om Kristi återkomst.
Kristina: – Det låter bra. På det sättet kommer man framåt. Likgiltigheten är sanningens värsta fiende.
Stefan: – Kan du redan nu nämna några detaljer av vad studiematerialet
innehåller?
Kristina : – Liksom vid tolkningarna av Daniels visioner så finns det
flera tolkningsteorier om Kristi återkomst. Vi kommer att behandla tre
teorier om ”när och hur” Jesus kommer tillbaka, nämligen om Jesus kommer före, i mitten av eller efter den så kallade vedermödan.
Vi kommer även att samtala om tre teorier om det tusenåriga fridsriket som Jesus ska upprätta, nämligen för det första om det blir ett jordiskt
fridsrike, för det andra om fridsriket endast är en allegori av församlingens segertåg i världen. Den tredje teorin är den så kallade domedagsteorin som hävdar att, när Jesus kommer, blir det en domedag som helt
ödelägger jorden. Enligt den uppfattningen blir det inget tusenårsrike
utan jorden renas då i eld som med en gång bereder rum för en ny jord
där rättfärdighet och frid ska bo. Därutöver kommer vi att samtala om
himlen, om den första uppståndelsen och om den yttersta domen. Men
framförallt kommer vi att tala om den underbara framtid som väntar oss
när Herren kommer.
Stefan: – Det låter både spännande och intressant! Trots talet om en
stor vedermöda har vi en ljus framtid. Jesus har lovat att komma åter i
makt och härlighet.
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Förslag till upplägg för studiecirkel
För att göra en studiecirkeln med samtal om Kristi återkomst och
den yttersta tiden levande och intressant kan man lämpligen låta deltagarna få representera de teorier och personer som boken framställer.
Om man har en grupp på fem personer, kan en utväljas som ledare
(Kristina), en får representera frågeställaren (Stefan) och de andra får
representera de tre tolkningsteorierna.
Bäst vore om det finns deltagare som känner för var sin av de tre
teorierna och på ett naturligt sätt kan tolka sin uppfattning. Om en teori
skulle bli utan företrädare, kan en av deltagarna enbart läsa den tolkningen. Men önskvärt vore om varje företrädare för en teori i förväg
studerar den och kan komplettera och utveckla den med fler bibelcitat
och flera argument för att därmed skapa en kreativ och spännande cirkel.
Samtalen är i flesta fall upplagda för två timmars studier med en
lämplig paus efter den första timman. Som avslutning kan ledaren ställa
relevanta frågor på kvällens genomgång. För att hålla samman ett speciellt ämne har dock studiecirkeln i vissa fall utformats som ett fyra eller
fem timmars långt seminarium.
Studiecirkelns medlemmar i boken har följande namn:
1. Kristina är ledare för samlingarna.
2. Stefan är en nykristen frågeställare.
3. Mattias tror att uppryckande av församlingen sker vid samma tillfälle som
Jesu återkomst till Olivberget. Han representerar ”efter vedermödan teorin”,
posttribulationism (Post).
4. Hanna representerar dem som tror att församlingens uppryckande sker ”mitt
i vedermödan”, midtribulationism (Mid).
5. Andreas tror att Kristi ankomst i skyn för att hämta församlingen sker ”före
vedermödan”, pretribulationism (Pre). Han är författarens ”alter ego”.
Dessa tre teologer tror att det blir ett tusenårsrike (Millennium) på jorden
när Jesus kommer tillbaka, ”premillennialism”.
Längre fram utökas cirkeln med fler teologer och bibellärare:
6. Petra är en ”exeget” som analyserar bibeltexter.
7. Rut (Historisk) representerar en historisk tolkning av vissa bibeltexter.
8. Tobias (Dom) representerar ”domedagsteorin”. Han tror inte att det blir något Millennium,”amillennialism”.
9. Elia (real) har en symbolisk eller andlig tolkning, som han själv kallar för
realistisk eller allegorisk. Han tror att Millenniet skall förverkligas genom evangeliets segertåg i världen. Jesus kommer tillbaka först efter Millenniet, ”postmillennialism”.

7

Se, Brudgummen kommer. Matt 24:40-41, 25:6, Upp 21:2
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Samtal om tidens tecken

Kristi återkomst
& de yttersta dagarna
Kapitel 1

Tidstecken
Kristina: – Vi ska nu samtala om ett mycket intressant och betydelsefullt
ämne, nämligen om Jesu återkomst. Detta utgör en naturlig fortsättning av våra
samtal om Daniels visioner som vi hade i vår förra studiecirkel. Daniel fick
nämligen se ”en som liknade en människoson kom med himlens skyar” (Dan
7:13 SFB). Han profeterade även om de heligas uppståndelse som kommer att
ske vid Kristi återkomst (Dan 12: 2,13).
Men innan vi går vidare vill jag presentera namnen på deltagarna i vår studiecirkel. Vi har glädjen att hälsa två nya medlemmar välkomna nämligen Hanna
och Mattias som tillsammans med Andreas ska försöka besvara Stefans frågor.
Rut och Elia som var med i vår förra cirkel kommer att deltaga längre fram.
Kristi återkomst – vårt saliga hopp
Jesus talade ofta om sin återkomst till jorden. När han rannsakades inför
prästerna stämde vittnesmålen inte överens. I vredesmod frågade då översteprästen Jesus: ”Är du Messias, den Välsignades son?” Han fick ett tydligt
svar: ”Jag ÄR.1 Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida
och komma bland himlens moln”2 (Mark 14:61b-62 SFB).
Vid instiftandet av nattvarden sade Jesus: ”Ty så ofta ni äter detta bröd och
dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer” (1
Kor 11:26 SFB). När lärjungarna med förundran såg den uppståndne Jesus
lyftas upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn, uppenbarade sig två
män i vita kläder3 som sade: ”Denne Jesus som har blivit upptagen från er till
himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp
till himlen” (SFB Apg 1:11b).
Löftet om att Jesus ska komma tillbaka är inte enbart de kristnas saliga
hopp (Tit 2:13), utan även en nödvändighet, om inte hela jorden med sin sköna
skapelse ska förgås för alltid. Jesus kommer åter att sätta sina fötter på Olivberget (Sak 14:4) varifrån han lämnade jorden. Det kommer att ske när det är
som mörkast på jorden, nämligen i slutet av den värsta vedermöda och ödeläggelse som världen har varit med om (Dan 12:1; Matt 24:20-29).
1

Jag ÄR = Jahve, 2 Mos 3:14
För att betona vissa ord och meningar i bibelcitaten, har författaren markerat dem med fetstil.
3
Männen i vita kläder kan ha varit änglar, men det finns även den uppfattningen att det var Mose
och Elia som åter uppenbarade sig liksom förut på förklaringsberget.
2
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Citat från Daniels profetior
Nu lämnar jag ordet till Stefan som säkert har laddat upp med flera frågor.
Stefan:– Tack! Först vill jag ha en förklaring till en del ovanliga uttryck och
ord som man ofta hör i samband med Kristi återkomst. Vad betyder ordet ”vedermöda” som Kristina just använde?
Andreas: – ”Vedermödan” är ett äldre yttryck för det stora lidande som ska
drabba jorden under de sista sju åren strax före Kristi återkomst. Jesus citerade
profeten Daniel (Dan 12:1) och sade: ”Ty det skall bli ett lidande vars like inte
har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att
finnas” (Matt 24:21). När Jesus kommer tillbaka ska världen födas på nytt
(Matt 19:28) och han använder därför också ordet ”födslovärkar” för den svåra
tid som föregår hans ankomst. Satans onda verksamhet på jorden kommer då
att kulminera eftersom han vet att hans tid är kort (Upp 12:12).
Stefan: – Vad innebär ”den vanhelgande skändligheten” eller som det står
i en annan översättning: ”När ni då ser förödelsens styggelse, som profeten
Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke
till det – då måste de som är i Judeen fly bort till bergen” (Matt 24:15-16 SFB).
Mattias: – Det betyder att en avgud kommer att ställas upp för tillbedjan.
Den heliga platsen syftar på templet i Jerusalem och ”styggelsen” är den bildstod som Antikrist kommer att ställa upp där och som alla måste tillbedja under
hot om dödsstraff (2 Tess 2: 3-4, Upp 13:15) Detta kommer att ske under de
sista 3½ åren av denna tidsålder strax innan Jesus kommer tillbaka.
Stefan: – Var kommer Antikrist ifrån och när ska han framträda?
Andreas: – Antikrist betyder ”mot Kristus” och kallas för ”den Laglöse”.
Han kommer att bli en helt dominerande diktator över världen under de sista
sju åren av hedningarnas tider. I Daniels profetior framställs han som ”det lilla
hornet” som växer och blir större än de andra hornen (Dan 7: 8, 20-27; 8: 914). Han kommer från ett land norr om Israel (Dan 11: 36-45).
Hedningarnas tid
Stefan:– Förklara vad ”hedningarnas tider” betyder.
Andreas: – Det är ett uttryck som Jesus myntade när han profeterade om
Juda rikes undergång. Jesus sade: ”Stor nöd skall komma över landet, och vrede
skall drabba detta folk. De skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar
till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar, tills hedningarnas tid är förbi” (Luk 21:23b-24). En del bibeltolkare menar att hedningarnas tid ska räknas från tiden när kung Nebukadnessar intog och brände Jerusalem 586 före Kristus. När judarnas kung Sidkia blev avsatt blev han den siste
kungen på Davids tron och Juda förlorade sitt kungavälde. Andra forskare
menar att ”hedningarnas tid” kan räknas från när Jerusalem intogs av romarna
år 70 och de förlorade templet. Det var det som Jesus syftade på i sin profetia
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och den tiden kommer att vara fram till det andra advent då Jesus återkommer
till Olivberget (Sak 14:4; Apg 1:12). Själv tror jag att hedningarnas tid började
redan vid syndafallet i Eden och det första mordet. Den hedniska kulturen med
våld och krig började där.
Stefan: – Avslutas församlingens tid och hedningarnas tid samtidigt?
Andreas: – Då Jesus svarade på lärjungarnas fråga om tecken för hans tillkommelse talar han om två avslut. Det första nämner han i samband med att
evangelium ska predikas för alla folk: ”Sedan skall slutet komma” (Matt 24:14).
Det är slutet på evangeliets och församlingens tidsålder. Församlingens tid började på pingstdagen och varar fram till att uppdraget att predika evangelium är
avslutat. Troligen hämtar Jesus då hem sin församling. Det andra slutet blir när
Jesus kommer tillbaka till Jerusalem som Herrars Herre och Kungars Kung
(Apg 1: 11). Det innebär slutet på hedningarnas tider.
En viktig sak i sammanhanget är att under ”församlingens tid” kommer
Guds församling att ersätta Israel som Guds redskap som sanningens budbärare i världen därför att judarna korsfäste sin Messias. Men när församlingen
lyftes upp från jorden vid Kristi uppenbarelse i skyn (1 Thess 4:16), kommer
Israel åter att inta sin plats som ett sanningsvittne i världen genom de två eldsvittnena. Man brukar säga att Israels ”profetiska klocka” då åter börjar att ticka.
Tecken på Kristi återkomst
Kristina: – Kanske inte alla håller med om vad Andreas sa allra sist. Vi ska
återkomma till samtal om dessa profetior och händelser senare. Stefan?
Stefan: – Jag skulle vilja veta om det finns några säkra ”tidens tecken” som
visar att Jesus snart ska komma tillbaka?
Kristina: – Bra att vi redan i början samtalar om ”tidens tecken”. Vi får då
en lämplig bakgrund till samtalen om Kristi ankomst. Om de flesta tidstecknen
är vi säkert ganska överens, men då ni förmodligen sitter inne med olika uppgifter i ämnet så får vi hjälpas åt för att få en helhetsbild av situationen i världen
idag. Eftersom Hanna har doktorerat i det ämnet vill jag be henne att börja. Det
är ett mycket stort ämne och vi får nöja oss med en kortfattad orientering.
Början på födslovärkarna
Hanna: – När lärjungarna satt på Olivberget och blev ensamma med Jesus,
pekade de på de vackra tempelbyggnaderna. Till deras häpnad sade Jesus: ”Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner ” (Matt
24: 2b) Då frågade de honom: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir
tecknet på din återkomst och för tidens slut?” (Matt 24:3b SFB)
Som svar gav Jesus en hel serie av tecken. Han började med en del destruktiva
tecken, om falska messias och falska profeter, om krig, naturkatastrofer,
hungersnöd och jordbävningar. Det var en dyster bild som Jesus målade upp
för lärjungarna. När vi ser tillbaka på historien kan vi se att den bilden var
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verklig och allt vad Jesus har sagt och allt som står i skriften går i uppfyllelse
(Luk 21:22). Efter uppräkningen av dessa tidstecken säger Jesus: ”Allt detta är
början på födslovärkarna.” Han talar vidare om förföljelser mot både judar
och kristna. ”Alla folk skall hata er för mitt namns skull” och ”Många falska
profeter skall träda fram och bedra många” (Matt 24:9-11).
Men Jesus avslutade sitt tal med en del positiva tecken. ”Evangelium om
riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan
skall slutet komma.” Denna profetia gav säkert lärjungarna mod att fullfölja sitt
uppdrag. Jesus sade också att när Israel åter blir upprättat – när fikonträdet
grönskar – då vet ni att sommaren är nära och att jag står för dörren.
Kristina: – Låt oss nu närmre studera det svar som Jesus gav lärjungarna.
Falska messias
Hanna: – Jesus börjar med att varna för falska Messias. Redan på Jesus tid
fanns de. En av de mest kända hette Judas med tillnamnet Galileern. Han blev
ledare för seloterna i norra Galileen och hade som mål att kasta ut romarna och
upprätta Davids rike. De skövlade de rika saddukeernas gårdar, brände flera
grekiska städer och intog Sepforis, huvudstaden i Galileen, där de förskansade
sig. Det hela slutade med att romarna kväste upproret, brände ned Sepforis och
dödade Judas. Flera tusen seloter blev korsfästa vid infartsvägarna till staden.
Detta skedde då Jesus var omkring 10-12 år och kunde ha sett branden av
staden från Nasaret.
Senare – på apostlarnas tid – uppträdde flera som utgav sig för att vara
messias och bedrog många. Seloterna Menahem, son till Judas Galileern, Simon, son till Gioras och Johanan, son till Levi, profeterade att om folket följde
dem och gjorde uppror skulle de befrias från det romerska oket. Deras falska
messiasanspråk ledde till att hela den judiska nationen gick mot sin undergång.
Revolten börjad år 66 med Menahem som ledare till vilket även den översteprästerliga aristokratin anslöt sig. Till en början hade de stora framgångar. Efter att ha intagit klippfästningen Masada gjorde Menahem ett triumfartat intåg
i Jerusalem. Men kriget fortsatte och i början av år 67 utnämnde kejsar Nero
(54-68) den erfarne krigaren Vespasianus till överbefälhavare. Långsamt och
metodiskt satte han den tunga romerska krigsmaskinen i rörelse. Mot den vältränade romerska armén hade de judiska trupperna allt svårare att klara sig. När
Nero dog och Vespasianus (69-79) blev kejsare utsåg han sin son Titus (kejsare
79-81) till överbefälhavare. Judarna hade nu förskansat sig i Jerusalem och i
Ceasarea. Titus drog samman flera härar och 65 000 man lägrade sig runt Jerusalem vid påskhögtiden år 70.1 Enligt historieskrivaren Tacitus blev ca 600 000
besökare under högtidsfirandet innestängda bakom Jerusalems tre ringmurar.
Många dog av svält och man kastade ut liken mellan murarna. Stanken blev
vidrig. Efter fem månaders belägring stormade romarna, brände ned templet
och förstörde Jerusalem och omkring en miljon judar gick under.
1
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Det är märkligt att Jerusalem har intagits av hedningar tre gånger på exakt samma dag, den 9
augusti (i månaden Av). Första gången föll Jerusalem för Nebukadnessar år 586 f Kr, andra
gången för romarna under Titus år 70, tredje gången vid judarnas uppror under Bar Kochba år
135. (Poul Borchsenius: ”Den långa vandringen”, del I, s76, 278).

Jesu profetia: ”Här ska inte lämnas sten på sten”, gick då i uppfyllelse. För
att få tag i allt guldet vid plundringen grävdes även templets grundstenar upp
och allt blev nedrivet. De kristna judarna deltog inte i upproret. Eusebius säger
att när de kristna såg de romerska standaren närma sig Jerusalem, flydde de till
Pella som en följd av en profetisk varning (Matt 24:16).2 I Rom byggdes en ny
triumfbåge för att fira segern över romarnas mest fruktade fiender, judarna. I
det erövrade Jerusalem sparades de ståtligaste judiska ynglingarna för att skymfas i triumftåget vid segerfesten som firades i juni år 71. I paraden visades
tempelskatterna för folket däribland den sju-armade ljusstaken, Menorah.
Bar Kochba upproret år 135
Hanna. – Kejsar Hadrianus (117-138) beslöt att göra Jerusalem till en romersk koloni med det hedniska namnet Aelia Capitolina. Den romerska
statsreligionens högste gud var Jupiter Capitolinus och ett templet till hans ära
skulle uppföras på den gamla tempelplatsen där även den romerske kejsaren
skulle äras. Dessutom införde han ett drastiskt förbud mot den judiska
omskärelsen. Dessa åtgärder blev upptakten till nästa stora revolt som startades
år 132 av en annan falsk messias vid namn Simeon bar Kochba, ”Stjärnans
son”, som lovade att befria den judiska nationen. En känd rabbin vid namn
Akiba ben Josef pekade ut honom som den utlovade messias, vilket bidrog till
att många följde honom i upproret. Krigshändelserna utspelades i Judeen och
började med att Jerusalem intogs av judarna och befästes. Men Galileen och
norra delen av landet höll sig passiva till upproret och därför var möjligheterna
till en avgörande seger över romarna utesluten.
Kejsaren Hadrianus samlade då sina legioner i krig mot det lilla Juda under
ledning av den romerske guvenören Timeius Rufus, som grupperade sina trupper i en ring kring Juda som därmed fick alla sina försörjningsleder avskurna.
Romarna återtog Jerusalem och år 135 slutade kriget med att Bar Kochba dödades. Landet hade då blivit fullständigt ödelagt.3
Allt folket fördes bort i fångenskap. Båtlast efter båtlast av judiska slavar
deporterades ut över hela romarriket. Så började judarnas långa diaspora. Romarna tillät inga judar att finnas kvar i Juda, och landet koloniserades av syrier
och araber. Galileen, där det fanns många kristna judar, blev denna gång skonat
från skövling. De kristna hade tagit till sig Jesu varning om att falska messiasgestalter skulle komma och hade inte deltagit i upproret.4
Sedan dess har Jerusalem ”trampats ner av hedningar” och är så fortfarande. Det gamla Jerusalem – staden innanför murarna – är även i vår tid till
större delen befolkad av andra än judar.
Stefan: – Det var intressant historia! Jag har alltid undrat om hur det kommer sig att vi har judar överallt i världen.
Kristina: – Efter pausen fortsätter Hanna med sitt föredrag om tidstecknen.
2

Uppgifterna är hämtade från Halley´s Bibelhandbook s655-656
Bra böckers historia, del 3 s128-136
4
Även i vår tid finns det falska messias. Johannes Reimer har genom sin forskning kommit fram
till att ca 1500 uppger sig vara en inkarnation av Jesus. Sydkoreanen Moon är en av dem.
3
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Kapitel 2

Falska profeter
Kristina: – Vi fortsätter att lyssna till Hannas föredrag om tidstecknen.
Hanna: – I sitt tal om de tecken som skulle föregå hans ankomst sade Jesus
två gånger: ”Många falska profeter skall framträda och bedra många”
Det finns falska profeter även i vår moderna tid. Deras tankar och läror har
medfört att miljontals människor har blivit gudsförnekare och ateister. Det började redan på 1700-talet med de s k upplysningsfilosoferna där Voltaire (hans
riktiga namn var: Francois-Marie Arouet, 1694-1778), och Jean Rousseau (17121778 ) var de mest framträdande. Voltaire var ”deist” det vill säga han trodde på
en högre makt som skapat universum men som människan inte hade någon
kunskap om, och som inte ingriper i världsförloppet. I praktiken hade han avskaffat Gud och var starkt emot den kristna tron. Han menade att evangelierna
var uppdiktade och fulla av självmotsägelser samt att Jesus inte hade existerat.1
Bibeln var en mänsklig produkt och om hundra år skulle den vara förpassad till
historiens dimmor eftersom folk blev alltmer upplysta och bildade.2
1746 blev Voltaire invald i den Franska akademien. Hans kristendomsfientliga
filosofi blev en draksådd vilken ledde fram till den franska revolutionen som
till sitt väsen var gudlös. Den ville så långt som möjligt bryta med kristendomen och den katolska kyrkan förföljdes svårt och många präster och nunnor
dödades. Revolutionärerna upphävde kyrkans traditioner och etablerade för en
kort tid Förnuftets gudinna. Krig och uppror har ofta haft sin upprinnelse i
läror och förespeglingar av lögnens falska profeter.
Därefter kom de stora napoleonkrigen varigenom den katolska kyrkans maktställning försvagades. Men då Napoleon förlorade slaget vid Waterloo (1815)
började den brittiska nationen sin världsdominans. Var de än kom och bredde
ut sina ”örnvingar” tillät de missionärerna komma och förkunna evangelium.
William Carey (1761-1834) gick till Indien och han medverkade till fler bibelöversättningar än vad som gjorts tidigare i hela kristendomens historia. David
Livingstone (1813-1873) gick till Afrikas hjärta och Hydson Taylor (18321905) till Kinas inland. År 1865 hade Kina inlandsmission: 1100 missionärer
och 4400 kinesiska medarbetare. Statistiken visar att för närvarande är över
50% av invånarna söder om Sahara kristna. Hur hade det blivit med världsmissionen om Napoleon hade krossat det protestantiska England?
Det stora avfallet från tron
Hanna: – Jesus frågade vid ett tillfälle: ”Men Människosonen, skall han
finna någon tro här på jorden när han kommer?” (Luk 18:8b). Paulus säger att
i den yttersta tiden ska människorna avfalla från tron. Det är just vad som skett.
1
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Uppgifterna är hämtade från Googles cache av Http://sv.wikipedia.org/wiki/Fran%C3
%A7ois_Voltaire från 27 nov 2005. – Vid Voltaires dödsbädd tillfrågades han av en präst om han
erkände Herren Jesu Kristi gudom? Voltaire grät och vände sig abrupt åt andra sidan och sade:
”Låt mig dö i frid”. 2Det finns uppgifter om att just det hus som Voltaire gjorde uttalandet om
Bibeln, blev det ett centrum för Internationella Bibelsällskapet.

Avfallet handlar inte enbart om att kristna ska avfalla, utan även om ett allmänt
avfall från tron på att det finns en Gud. Otrons profeter i Europa fortsatte sitt
härnadståg mot den kristna tron.
Flera s k ”tankebomber” har trängt undan tron på Gud. Evolutionsteorin om
utveckling genom det naturliga urvalet kom genom Charles Darwin (18091882) och ersatte Gud som skaparen. Hans revolutionerande bok ”Om arternas uppkomst” kom ut 1859. Före Darwin trodde man att alla olika växter och
djurarter alltid hade funnits sedan livet blev till på jorden. Läran om utveckling
från en urcell till alla de former av liv som vi ser, har upphöjts från att vara en
teori till en etablerad vetenskap. I de flesta skolor i västvärlden blir eleverna
matade med s k bevis om att denna teori bygger på vetenskapliga fakta. Bibeln
lär att Gud skapade varje art för sig (1 Mos 1: 11, 24). Darwinisterna letar
fortfarande efter ”felande länkar” – övergångsformerna från en art till en annan. Evolutionsläran är en av de stora orsakerna till att så många människor har
blivit ateister.3 Med darwinismen följer också en skrämmande människosyn.
Om hur de vita skulle behandla andra raser skrev Darwin: ”I någon kommande,
icke mycket avlägsen tid... skola de civilicerade människoraserna nästan säkert
utrota och efterträda de vilda raserna i världen.”4
Genom Carl Marx (1818-1883) och Friedrich Engels läror om hur ”kapitalet” skulle fördelas bland folket uppstod kommunismen och därmed ett
materialistiskt tänkande. Religionen var ett opium för folket och den elitistiska
maximen att ”folket inte vet sitt eget bästa” blev deras argument för ”proletariatets diktatur” över folket som utlovade ett kommunistiskt paradis på jorden.
Sigmund Freud (1856-1939) som ”upptäckte” det undermedvetnas rike, vilket beskrevs som en ”urskog” där gränsen mellan det förflutna och nuet, mellan subjekt och objekt samt mellan fantasi och verklighet var utplånad. Den
psykoanalytiska läran påstod att människors verklighetsuppfattning styrdes från
det undermedvetna och att människans själsliv och behov kretsade kring sexualiteten. De menade att undertryckandet av driftslivet var den främsta orsaken
till neuroser och skuldkänslor och att det skulle släppas fritt. När denna s k
”underlivspsykologi” kom, chockade den Europas kulturvärld, för den gick på
tvärs mot uppfattningen att människan har en andlig dimension som styr henne.5
Med Nietzsches filosofi (1844-1900) kom idén om en ny människotyp, den
handlingskraftiga ”övermänniskan” och den starkes rätt över den svage, en
logisk följd av darwinismens lära om det naturliga urvalet.6
Dessa nya läror, idéer och tankar var ateistiska. Enligt dem fanns inte Gud
och han behövdes inte. De var falska profeter som har förvillat många och
fortfarande leder många människor bort från tron på Gud. I det stora avfallet
från tron finns det även flera religiösa villoläror med stor spridning såsom Islam, Jehovas Vittnen och New Age – ockultism, spiritism, och satanism. Gemensamt för alla falska läror är att de förnekar Kristi Gudom.
3

Påståendet att Darwin blev omvänd i slutet av sin levnad är en skröna. Darwins dotter Henrietta
som var närvarande vid hans dödsbädd säger att Darwin aldrig tog tillbaka några av sina
vetenskapliga vyer, varken då eller tidigare. Hans tro kan beskrivas som agnostiker.. Citerat från
Bertil Lundberg i Hemmets Vän nr 5 2006 4Citat från Darwins bok: ”Menniskans härledning
och könsurvalet”, 1872. 5Bra böcker s308. 6Nietsche blev sinnessjuk, 1889.
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När det gäller tron på Kristi gudom vill jag citera ett viktigt bibelord: ”Så
kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus
har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus
är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som
redan nu är i världen.” – ”Så kan vi skilja mellan sanningens ande och
villfarelsens ande.” – ”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av
Gud...” (1 Joh 4: 2, 3,6b; 5:1).
Den falske profeten
Stefan; – Kan ni namnge några falska profeter i vår tid?
Hanna: – Av nutida religiösa profeter kan vi uppmärksamma Ayatolla
Khomeni som förkunnade Islams seger med målsättningen att upprätta ett
islamistiskt rike över hela världen. Pakistans militärdiktator Zia Ul Haq, har
uttalat att Allah har bestämt att Islam ska ha världsherravälde. ”Muslimerna
ska styra världen”, sade han.7
Flera muslimska länder har atomvapen. Pakistan har tillverkat egna atomvapen och i den forna sovjetrepubliken Kazakstan finns stora lager av kärnvapen. Iran planerar att skaffa sig atomvapen. De har redan missiler som når till
Israel med adressen: ”Till Tel Aviv” skrivet på sidan. Den nye iranske presidenten Mamhoud Ahamadinejad har flera gånger i offentliga tal ”profeterat om”
att Israel ska utplånas från kartan. Han förnekar att ”förintelsen” har ägt rum,
men själv är han beredd att förinta Israel.
Stefan: – Har Uppenbarelseboken något att säga oss i detta ämne?
Mattias: – Vi får inte glömma att den värste av alla falska profeter kommer
att framträda tillsammans med Antikrist under vedermödans tid. Då Jesus citerade Daniel om ett lidande vars like världen hitintills aldrig upplevat så tillägger han i nästa mening: ”Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda.”
Hitintills har man väl knappast några belägg för att de falska profeterna har
kunnat utföra några tecken och under. Men i ändens tid kommer lögnens profeter att göra märkliga tecken som kommer att bedraga många och Jesus varnar
för dem. I Apokalypsen sägs det om den falske profeten: ”Och det gör stora
tecken, det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas
åsyn. Och det förför jordens invånare med de tecken som det får rätt att göra i
odjurets åsyn” (Upp 13:13).
Paulus skriver också om den tiden att: ”Den Laglöses ankomst är ett verk
av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta
emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud
villfarelsen få makt över dem så att de tror lögnen och blir dömda, alla dessa
som inte har trott på sanningen utan valt orättfärdigheten” (2 Thess 2:9-12).
7

Flera av faktaupplysningarna är hämtade från Thoralf Gilbrants bok: ”År 2000 och den nya
tidsåldern” samt från olika webbsidor.
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Folk skall resa sig mot folk
Hanna: – Som en följd av falska profeters budskap har det nästan alltid
uppstått våld, uppror och krig. Nästa punkt i Jesu framställning om tidstecknen
är följande: ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra.”
Under 1900-talet har vi haft två världskrig. Med falska förespeglingar om
ett tredje rike där de ariska övermänniskorna – enligt Nietzsches filosofi – skulle
härska, kunde Hitler med endast en liten grupp fanatiska anhängare ta makten
över hela Tyskland. I de två världskrig vi haft under 1900-talet beräknas antalet
döda till 37 miljoner i det första. I det andra dog 32 miljoner på slagfälten, 15
miljoner i flygbombningar och 12 miljoner i koncentrationslägren, sammanlagt ca 60 miljoner.
Med endast 40 tusen man tog Lenin makten över 160 miljoner ryssar och
lovade att upprätta ett kommunistiskt paradis på jorden. Mao, som hade samma
ideologi, lade under sig hela Kina genom hänsynslöst våld.
Jesus nämner även att det skall bli ”rykten om krig”. Under det kalla krigets dagar, som en del menar kan liknas vid ett tredje världskrig, levde vi under
ett ständigt hot om ett atomkrig vilket, om det bröt ut, skulle förstöra vår nuvarande civilisation. Under det kalla kriget fanns det på båda sidor om järnridån
bombplan i luften dag och natt, lastade med atommissiler, beredda att förinta
fiendesidan om den gick till angrepp. Det kallades för terrorbalans. Om ett
misstag hade begåtts kunde vår civilisation ha utplånats.
”Folk skall resa sig mot folk” (gr. ethnos epi ethnos). Jesu profetia om svåra
etniska konflikter och rensningar är ett av de tidstecken som vi bevittnar dagligen. Vi kan bara påminna oss om konflikterna i Bosnien, Baskien, Sri Lanka,
Indonesien, Kashmir och kampen mellan hutuer och tutsier i Afrika. Kurderna
kämpar för sin självständighet och konflikten i Irak mellan olika grupper hotar
landets framtid.
Hungersnöd, pest och jordbävningar
Efter talet om krig säger Jesus: ”Och det blir svåra jordbävningar och pest
och hungersnöd på den ena platsen efter den andra” (Luk 21:11). Som en
direkt följd av krig följer fattigdom, svält och hungersnöd. Enligt FN-rapporter
dör det varje år 20-30 miljoner av svält och 2/3-delar av mänskligheten är undernärd. Världen skulle kunna föda 12 miljarder. Men u-länderna får underbetalt för sin varor. En ökning med bara 5% av deras inkomster skulle ta bort
svälten.2 Nya sädesslag med fördubblad skörd skulle kunna ge föda åt alla.
Flera av de rika länderna förstör hellre överskotten av livsmedel för att hålla
priserna uppe än att ge dem till de svältande. – Ett omåttligt penningbegär!
Naturkatastrofer, jordbävningar, översvämningar, torka, eldstormar, orkaner – är naturkatastrofer som ökar i omfattning. Enligt en rapport av forskare i
tidskriften Nature har antalet kraftiga orkaner nästan fördubblats sedan 1970-
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talet. I undernäringens och svältens spår kommer sjukdomar som gör att många
dukar under. Jesus talar om pest som är ett ord som kan användas om flera
svåra epidemier i världen. Spanska sjukan tog ca 20 miljoners liv. Hiv/Aids
började i liten skala, enligt en del uppgifter i Afrikas djungler, enligt andra
bland homosexuella i Kalifornien och i New York. WHO konstaterar att Hiv/
Aids är en värre pandemi än digerdöden som tog 25 miljoner människors liv.
Enligt den senaste rapporten från FN-organet UNAids8 så är över 40 miljoner
människor drabbade. Genom de moderna kommunikationerna kan en epidemi
snabbt sprids över hela världen och bli en pandemi.
Fursten över luftens härsmakt
Stefan: – Jag har en svår fråga. Hur kan Gud sända jordbävningar, farsoter
och orkaner som drabbar så många oskyldiga? Har Jesus något svar till detta?
Kristina: – Detta är en mycket betydelsefull fråga. Hur skall man förklara
allt det onda som finns i världen. Man brukar kalla det för ”teodicé-problemet”. Andreas! Vad är din syn på detta?
Andreas: – De tidstecken som Jesus nämnde har under det sista århundradet
ökat i omfattning och intensitet. Men det är inte Gud som sänder dessa katastrofer. Gud sätter inte igång med några krig och är inte orsaken till dessa orkaner, översvämningar eller jordbävningar då så många oskyldiga drabbas. Du
frågar om Jesus hade något svar på det onda i världen. Vad gjorde Jesus när han
kom sänd av Fadern? ”Han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla
som var i djävulens våld; Gud var med honom” (Apg 10:38b). Jesus är Guds
representant i denna onda värld. Hans svar var att lindra nöden och lidandet.
Gud är inte orsaken till lidandet i världen. Nej, det är Satan, fursten över
luftens härsmakt (Ef 2:2) som ligger bakom detta och alla dessa ödeläggelser.
Han har fått stor makt på jorden på grund av syndafallet. När människorna
släpper sig till för de onda andemakterna och ”syndamåttet blir rågat” (1 Mos
15:16), får Satan och hans demoner makt att slå till. Han får en särskild ingång
bland folk där man tillber falska gudar och låter hatet och ondskan regera. Den
djävulska aktiviteten kommer att öka eftersom Satan vet att hans tid är kort.
Hans mål är att förstöra skapelsen, utrota alla judar och alla kristna, förinta
Guds avbild i människan och göra henne lika ond som han själv är. Det är
därför som jorden under de sista åren av hedningarnas tider kommer att drabbas av en vedermöda som man aldrig förr har upplevt. Men när skapelsen är
nära sin undergång kommer Jesus tillbaka till jorden, räddar världen och upprättar sitt fridsrike.
Kristina: – För att återgå till ämnet så säger Jesus om de tidstecken som vi
fått ta del av att ”Allt detta är början på födslovärkarna”. Det finns fler tidstecken i samma kategori och vid nästa sammankomst kommer Hanna att fortsätta sitt föredrag.
8
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Enligt en FN-rapport av den 20051122

Kapitel 3

Laglösheten tilltar
Kristina: – Välkomna till vår andra samling. Vi lämnar ordet till Hanna.
Organiserad laglöshet
Hanna: – Vi fortsätter att tala om ”tecknen för Kristi återkomst och
tidens slut” i samma ordning som Jesus framställer dem. Han profeterar
om en hel serie av destruktiva tecken – om krig, hungersnöd och jordbävningar och att de kristna skulle ”bli hatade av alla för hans namns skull”
och avslutar med att förutsäga: ”Genom att laglösheten tilltar kommer
kärleken att kallna hos de flesta” (Matt 24:12).
Den tilltagande laglösheten är ett tidstecken. Trots den enorma teknikutveckling vi har fått bevittna har människorna inte utvecklats till det bättre
och blivit vänligare mot varandra. Tvärtom! I stor utsträckning använder
man tekniken i det ondas tjänst.
Laglös betyder att vara utan lag. Paulus har skrivit om laglöshetens
hemlighet och om laglöshetens människa – Antikrist. Laglöshet och omoral breder ut sig som aldrig förr. Jorden har fyllts med våld. Alternativet till
kristendom är inte humanism utan den råa hedendomen.
Jesus upprepar talet om falska profeter i ändens tid. Vi har redan nämnt
om att Karl Marx kom med en falsk ideologi som har bedragit miljontals
människor. Den kommunistiska läran och systemet om kapitalets och jordens fördelning, har under ett sekel indoktrinerat och understött rebeller
och upprorsmakare i hela världen med stor förödelse av både människoliv och egendom.
Kommunismen är organiserad laglöshet och dess idéer kan endast förverkligas genom våld. Den är egentligen en kristen villolära och i flera
avseenden efterapar den vad Jesus lärde. Deras slagord är: ”Jämlikhet och
broderskap”. De är emot uppsamling av rikedom och har krav på rättvis
fördelning. Karl Marx var bekant med Bibeln och han skrev själv en kommentar till Johannes evangelium. Men kommunismen är ett totalt antikristligt system, trots att kristet material har inkorporerats.
Kommunismen är gudlös och har förnekelsen av Gud som en del av
sitt program vilket har medfört att de allra flesta i de kommunistiska länderna har blivit ateister. Med gudlöshet följer laglöshet och våld. Enligt
Jean Paul Sarte skall Dostojevskij ha sagt: ”Om Gud inte existerar, då är
allt tillåtet.” Kommunisterna har utvecklat det mest ohyggliga våldssystem
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någonsin. Enligt ett citat av Dr Stolpe ska Lenin ha deklarerat: ”Om vi för
kommunismens sak skulle vara tvungna att utrota 90% av befolkningen,
så bör vi inte vika tillbaka för dessa offer”. Lenin omsatte sin lära i handling. Många bönder som ville behålla sin fäderneärvda mark blev brutalt
dödade eller deporterade till de sibiriska koncentrationslägren i Gulag.
När Stalin blev ledare för Sovjetrepubliken fortsatte han att genom
terrorsvält i grannländerna på 1930-talet kväsa alla tendenser till nationalism. Enligt en försiktig beräkning utplånades omkring fem miljoner enbart i Ukraina. I Boris Jeltsin öppna tal 1990 vid Sovjetunionens kollaps,
vidhöll han att det rörde sig om 10-15 miljoner döda i Ukraina och angränsande områden.1 Metoden med massvält tillämpades i ännu större skala
av Mao Tse Tung där man beräknar upp till 30 miljoner döda (1958-1962).
Kim Jong IIs Nordkorea är ett sentida exempel på massvält för att trycka
ned allt motstånd.2
KFNLr – ett kommunistiskt parti i Sverige på 60-70-talet hade utförliga dödslistor på ledande personer i Sverige, som snarast skulle avrättas
vid ett marxist-leninist maktövertagande.3 Kommunismen har ersatt Gud
med en personkult. Även om sovjetkommunismen gick mot sin upplösning, har den långa indoktrineringen av deras ideologi gjort, att den fortfarande finns kvar i folksjälen och snart åter kan blossa upp.
Kärleken skall kallna
Bibeln talar om broderlig kärlek, den speciella kärlek som finns mellan de troende därför att ”Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom
den helige Ande” (Rom 5:5a). Men Bibeln talar också om en allmännelig
kärlek: ”Gör därför allt vad ni kan för att i er tro visa dygd... i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor (2 Petr 1:7). Det är denna ”allmänneliga kärlek” människor emellan
som kommer att brytas ned och kallna i den yttersta tiden. Utan hänsyn till
att helt oskyldiga drabbas kan fanatiker begå de mest hemska brott och
terrorhandlingar. Den hänsynslösa terrorn av helt cyniska människor är
ett tidstecken.
Stefan: – Det är för mig en gåta att dessa så kallade självmordsbombare
kan begå sådan hemska brott.
Mattias: – Återigen ser vi att falska profeter har piskat upp ett oerhört
hat mot dem som de kallar för ”de otrogna” vilket ligger bakom detta
våld. Med falska förespeglingar om ett paradis på andra sidan kan dessa
hjärntvättade ungdomar begå dessa hemska illdåd. Politikerna borde göra
mer för att upplysa om de falska profeternas lögnaktiga verksamhet än att
endast fördöma dem som begår brotten.
1

I sin bok ”The Harvest of Sorrow” från 1986, har Robert Conquest skildrat fasorna under det
kommunistiska styret i Sovjet. 2 Enligt en del historiker är Stalin skyldig till 60 miljoners död och
Mao till 80 miljoner. Därutöver nämns i Staffan Skotts bok ”Aldrig mer”, att 1900-talet har 14
megamord dvs med mer än en miljon i döda. (t ex: 1,5 miljoner armenier, 6 miljoner i Tyskland,
1,7 i Vietnam,1,7 i Nordkorea, Röda Khemererna mot kambodjaner, hutu mot tutsier i Rawnda
etc) 3Detta enligt uppgifter som kommit till pastor Stanley Sjöbergs kännedom.
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Som på Noas tid
Jesus sade att det ska bli som på Noas och Lots tid. ”Ty som det var i
Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst” (Matt 24:37). Kännetecknande för Noas tid var att jorden uppfylldes av våld.
Noas far, Lemek skrev följande våldsdikt till sina båda hustrur:
Ada och Silla, lyssna till mig, Lemeks hustrur, hör mina ord.
Jag dödar en man för ett sår, en yngling för en skråma.
Kain blir hämnad sju gånger om, Lemek sjuttiosju” (1 Mos 4:23-24).
Liksom på Noas tid utbreder sig hatet och hämndbegäret. De olika
våldsbrotten, våldtäkter, väpnade rån och mord har ökat katastrofalt. År
1939 begicks det ett mord i Sverige. På 50-talet var det ca 50 mord om
året. Under de senaste 30 åren har omkring 100 personer bragts om livet
varje år. År 2003 begick 1380 personer självmord och det är den vanligaste dödsorsaken för personer mellan 15-44 år.
Stefan: – Varför kan inte Gud stoppa denna onda utveckling?
Mattias: – Att det finns ondska och lidande i världen som drabbar många
människor även helt oskyldiga trots att Bibeln beskriver Gud som både
god och allsmäktig, kallas – som redan nämnts – för teodicéproblemet.
Visst skulle Gud kunna förgöra alla dessa gangsters och våldsmän,
men då skulle han också ta bort deras möjligheter till frälsning. Jesus berättade en gång en liknelse om hur ”en ovän” kom och sådde ogräs i sin
grannes åker. Husets tjänare menade att man skulle rycka upp ogräset.
Men husbonden svarade att då skulle man rycka upp vetet också. De måste
växa tillsammans fram till skörden. Då skall skördemännen skilja ogräset
från vetet. Det kommer en dag då vår himmelske Fader säger stopp och då
avbryts de onda verksamheterna, men också möjligheterna till att uppleva
nåd och frälsning. Den dagen närmar sig med stormsteg.
Hanna: – Kriminalitetsproblemet har sin rot i ett mänskligt beteendemönster. Nedbrytande film, TV och deckarlitteratur har påverkat många
till att begå brott. Andra bidragande orsaker är bland annat eftergivande
straffreaktioner och missriktad humanism. Brottslingar framställs i så ljus
dager att de får folkets sympati. Att döma till fängelse framställs av vissa
som barbariskt och meningslöst. Brotten avkriminaliseras med rättväsendets
förfall som följd. Lagbrott byts mot laglöshet. Till laglösheten hör också
tjänstemannakorruptionen som är många gånger större än förlusterna vid
bankrån.
Maffialaglösheten
Då man talar om laglöshet måste man påtala den ”underjordiska” rörelse som maffian utgör. I USA är maffian en mycket starkt organiserad
kriminalitet – ett laglöst imperium – en form av laglöshet världen aldrig
tidigare sett. Före andra världskriget fanns det en gangsterarmé på åtta
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miljoner man i USA. CN (Cosa Nostra) uppstod på Sicilien. Men på 20talet gick Mussolini hårt fram mot denna maffia och de flesta emigrerade
till USA. De har bara ett straff för brott mot deras egna interna disciplinlagar, nämligen dödsstraff.
Gangsterorganisationerna i USA har inkomster så stora att de är ett av
USA:s största multinationella företag. Affärsfolk som vägrar böja sig blir
kidnappade, torterade och ofta slutligen mördade. Det finns även en internationell maffia och en verksamhet med narkotikakarteller som har byggts
upp i Latinamerika. Efter Sovjets sammanbrott har maffian fått uppsving
även i Ryssland. Fyra tusen ligor mer eller mindre kontrollerar Ryssland.
De är även uppköpare av kärnvapen. Maffian är den enda atommakt som
kan vinna på ett atomkrig. De har nämligen inget territorium att försvara.
De kan terrorisera hela världen om de utmanas.
Maffian har även blivit mycket dominant i Europa. Den italienska maffian har åter vuxit sig oerhört stark och har en årsomsättning lika stor som
hela den danska nationalprodukten. De är involverade i sprit, narkotika,
pornografi, prostitution, slavhandel, spel, utpressning och plundring. Maffian nöjer sig inte med att plundra samhället utan har som mål att ta överta
maktpositioner och bli dess nya överhet. Maffian har varit en politisk faktor under lång tid i Italien där 2600 höjdare och toppolitiker avslöjats som
maffians medspelare.
Antikrist – den Laglöse
Stefan: – Kommer maffian att bli en plattform för Antikrist?
Mattias: – Antikrist kallas för den Laglöse (2 Thess 2: 8). Det är mycket
troligt att han på ett eller annat sätt får stöd från Cosa Nostras mäktiga
organisationer. I början kommer han inte att visa det öppet för han ska
först framträda som en messias och en fredsapostel. Men han är en bedragare, enligt Paulus ord: ”Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och
sker med stor makt, med lögnens alla tecken och under och med all slags
orättfärdighet, som bedrar dem som går förlorade” (2 Thess 9-10a).
Stefan: – Kommer inte EU att utvecklas till det ”återuppstånda” romarriket och bli en plattform för Antikrist?
Andreas: – Både ja och nej! Det antika romarriket delades i Västrom
och Östrom. Konstantinopel (nuv. Istanbul) blev Östroms nya huvudstad.
Västrom gick under 576 och motsvaras nu närmast av EU. Östrom varade
ända till 1453 och där ingick i början Grekland, Turkiet, Syrien, Libanon,
delar av Irak, Palestina, Egypten och Libyen. Enligt Daniels profetiska
vision kommer Antikrist – en ond kung från Nordlandet (ett rike norr om
Israel), att i ändens tid anfalla ”det härliga landet” (Israel) och ställa upp
en styggelse i templet (Dan 9:27; 11:36-45; 12:1-11).
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Alexander den stores grekiska imperium sträckte sig från Makedonien
ända till Indien och symboliserades av en leopard (Dan 7:6). Samma leopard-symbol återkommer hos det ”odjur” som symboliserar Antikrist och
hans rike (Upp 13:2) som ska ta makten i ändens tid.
Jag tror att det blir huvudparten av det gamla Östrom tillsammans med
”leopardens rike” som kommer att bli Antikrists plattform. Idag kan vi
inom detta område räkna upp till minst tio starka islamnationer. Där finns
hatet mot Israel och ett uttalat hot om att förinta staten Israel. De har ett
program för att göra Islam till en världsreligion. Inom hela EU finns det
stora invandrargrupper från östern. När de blir starka nog kan de tvinga
hela EU på knä för Islam – kanske genom terrorhot. Då får Antikrist makten över hela det gamla romarrikets domäner och mer därtill.
Som på Sodoms tid
Hanna: – Som det var på Sodoms tid ”Likadant blir det den dag då
Människosonen uppenbaras” (Luk 17:30). Sodomi är ett annat ord för
utlevd homosexualitet. Jesus sade att detta levnadssätt skulle känneteckna
den yttersta tiden före hans ankomst. Levnadsåldern för en homosexuell
blir bara 42 år. Om man räknar med dem som dör i Aids blir deras medelålder endast 37 år. Endast en procent av dem som är aktivt homosexuella
blir 65 år.4 Trots detta propageras det för detta levnadssätt bland dess utövare. Det som förut förekom i begränsad omfattning har blivit en accepterad livsstil i hela världen. Detta är ett tecken på att vi lever i den yttersta
tiden. En maxim: Om alla skulle leva så, skulle det inte bli några barn och
världen skulle gå under.
Stefan: – Vad säger Bibeln om homosexualiteten? Det finns så olika
uppfattningar!
Andreas: – Grunden för min tro och all tolkning av Bibeln är att Jesus
är Vägen, Sanningen och Livet. Allt vad Jesus har sagt är sant. Jag citerar
vad Jesus sade om äktenskapet, om föreningen av man och kvinna: ”Har
ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat
samman får människan alltså inte skilja åt” (Matt 19: 4-6).
Detta lilla citat ger oss svar på flera frågor. Jesus trodde på Skaparen.
Han var ingen evolutionist. Han säger dessutom att man och kvinna är
skapade för varandra, för att bli ett i äktenskapet. Bibelcitatet ger inte det
minsta rum för att en man får förenas med en annan man eller en kvinna
med en annan kvinna. Gud skapade dem till man och kvinna för att de
skulle bli ett. Ingen som utövar homosexualitet ska få ärva Guds rike.
Stefan: – Man påstår att homosexualiteten är något som en del är födda
med. Man säger att de har en sådan läggning. Stämmer det?
4

Flera av faktaupplysningarna i detta kapitel är hämtade från Thoralf Gilbrants bok: ”År 2000
och den nya tidsåldern” samt från olika webbsidor.
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Mattias: – Utan något konkret resultat har det bedrivits en del forskning för att finna en specifik gen eller genförändring som gör att en person kan ha känslor för samma kön. Paulus säger: ”De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade före Skaparen.
Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av
begär till vandra, så att män bedrev otukt med män” (Rom 1:25-28). ”Bytte
ut” och ”övergav” visar på en bestämd viljeakt hos dessa människor som
ledde till en förvrängning av känslolivet och ”upptändes av begär till varandra”, till samma kön därför att de inte hyllade och tackade Gud. Det
står ingenting i Bibeln om att dessa avvikande känslor är medfödda eller
ärvda. Däremot har Bibeln ett budskap om frälsning och befrielse från det
avvikande begäret: ”Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er
rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn
och genom vår Guds ande” (1Kor 6: 9-11).
Krig och farsoter under vedermödan
Kristina: – Vad är det som nu händer i världen? Det är väl tecken på att
Jesu återkomst närmar sig? Katastrofer, skogsbränder, orkaner, översvämningar och jordbävningar avlöser varandra och ökar i omfattning. Laglöshet, maffiavälde, rån, våld och brottslighet tilltar katastrofalt. Likväl säger
Jesus att ”Allt detta är början på födslovärkarna”. Kan det bli värre?
Stefan: – I vår förra cirkel studerade vi ofta profetiorna i Apokalypsen.
Hur kommer då fortsättningen att bli? Kan vi vänta oss ett nytt världskrig?
Vad säger Uppenbarelseboken?
Andreas: – Tyvärr måste vi konstatera att Bibelns sista bok ger en klar
bild av en nödtid på jorden vars like aldrig har funnits förr. Vi når då
kulmen på födslovärkarna – vedermödan – strax innan en ny värld ska
födas. Apokalypsens krig kommer att bli fruktansvärda.
När mannen med svärdet på den röda hästen träder fram, kommer
friden att tagas bort från människorna och de ska slakta varandra. En fjärdedel av jordens befolkning går under av krig, svält och pest (Upp 6:3-7).
När det första inseglet bryts kommer en tredjedel av jorden att brinna –
troligen ett atomkrig (Upp 8:7). Då har halva jordens befolkning gått under. Vid det andra ve-ropet blir det en hemsk farsot som dödar ytterligare
en tredjedel av de människor som är kvar (Upp 9:18).
Jesus säger: ”Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på
himlen” (Luk 21:11). Tecken skall visa sig i solen och i månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet
vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck, i väntan
på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas
(Luk 21:25-26).
Detta lidande är Satans verk, ty han vet att hans tid är kort.
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Kapitel 4

Evangelium till alla folk
Kristina: – Vi har studerat tidstecknen i samma ordning som Jesus framställde dem. Hitintills har det handlat mycket om destruktiva förutsägelser. Men Jesus avslutade sitt tal med flera positiva tecken: Evangelium om
riket skulle predikas för alla folk innan slutet skulle komma och när Israel
blir återupprättat – då är sommaren nära. Vi ber nu Hanna att fortsätta sitt
föredrag.
Evangelium till alla folk
Hanna: – Jag citerar den bibelvers som avslutar den första delen av
Jesu beskrivning av de tidstecken som föregår hans ankomst: ”Och detta
evangelium om riket skall predikas i hela världen som ett vittnesbörd för
alla folk, och sedan skall slutet komma” (Matt 24:14 SFB).
Vid det sista fiskafänget – efter Jesu uppståndelse – fick lärjungarna
upp 153 stora fiskar. Jesus upprättade sedan Petrus med att tre gånger
fråga honom om han älskade honom och tre gånger fick han uppdraget att
föda lammen och vara en herde för fåren. Där började världsmissionen.
Kyrkofäderna uppfattade talet 153 som ett symboliskt tal för hela världen
och räknade ut att det då fanns just 153 länder i världen – nu finns det
många fler. Man menade att ”stora fiskar” syftade på länder.
Jesus gav de elva lärjungarna det stora uppdraget att evangelisera världen. Apostlarna var enkla människor men bakom dem stod en som sade:
”Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla
folk till lärjungar...(Matt 28:18a-19a). Evangelium har gått ett segertåg
över världen och genom seklerna och kristendomen är idag världens största
religion med ca 33% av världens befolkning1 med ca 2,112 miljarder anhängare.2 Församlingen, Kristi kyrka, är på väg att avsluta uppdraget. Alla
folk ska höra evangeliet – så är uppdraget – och därefter ska slutet komma,
slutet för evangeliets och församlingens tidsepok.
Många missionärer kommer nu in i förut stängda länder och får där
uppleva öppna dörrar som aldrig förr. Under kommunismens järngrepp
var all missionärsverksamhet förbjuden i Mongoliet. Sedan landet blev
fritt har många blivit frälsta och man kan samla stora skaror till kristna
möten och kampanjer.
I det kommunistiska Kina skulle Maos lära ersätta alla religioner. Men
1

Ca 19,6% av världsbefolkningen utgörs av muslimer.
Enligt Vatikanens nya årsbok, Annuario Pontificio 2006, är antalet romerska katoliker i världen
idag 1,098 miljarder. De karismatiska (pingströrelsen), protestantiska och grekisk ortodoxa
kyrkorna beräknas att tillsammans ha nästan lika många medlemmar, 1.014 miljarder..

2
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där räknar man nu med att omkring tio procent av befolkningen har blivit
kristna. En av de gamla kinamissionärerna fick en profetia om att Gud
skulle sända en stor kvast och sopa Kina rent från avguderiet. När all
religion blev förbjuden genom kommunismen skapade detta ett vakuum,
som efterhand – trots svåra förföljelser – har fyllts av kristna bekännare.
Tibet har varit ett av de mest stängda länderna i världen. Då kommunisterna intog landet flydde många till Indien. Missionärer som arbetade i
flyktinglägren kunde ge dem evangelium och dessutom sända kristna radioprogram till Tibet genom de nyomvända tibetanerna. Afghanistan har
länge varit ett av världens mest slutna länder. Men genom det som har
hänt detta land av krig, uppror och katastrofer har även det folket fått höra
evangeliet, inte minst genom de hjälparbetare som kommit dit. Även bland
de stora flyktinglägren av afghaner i Indien har evangeliet haft framgång.
De kommunistiska länderna har länge varit totalt slutna för evangelium och Bibeln har varit en förbjuden bok i hela Sovjet. Genomresande
blev visiterade och om de hade några Biblar fick de samma straff som de
som medförde pornografiska bilder. Nu har man full frihet att förkunna
evangelium i Ryssland, Mongoliet, Ukraina, Albanien med flera länder. I
Kiev finns nu en stor kristen församling ledd av en afrikansk evangelist.
Den svenska missionen ”Ljus i Öster” har 230 missionärer, de flesta infödda arbetare, som evangeliserar bland de många folkslag inom hela det
forna Sovjet som förut varit helt stängda. De planerar att i år sända ut
ytterligare femtio nationella missionärer. Målet är att alla folk ska höra
evangelium.
Andeutgjutelse i de sista dagarna
Hanna: – En annan profetia som nu går i uppfyllelse är löftet om andeutgjutelse under de yttersta dagarna. Jag citerar: ”Och det skall ske i de
sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor.
– Jag skall låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på
jorden, blod och eld och moln (stoder) av rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad” (Apg
2: 17a, 19-21).
Kristendomen utbreder sig nu som aldrig tidigare i världshistorien särskilt i u-länderna. Medan västvärlden har blivit allt mer sekulariserad går
evangelium fram med stormsteg i Sydamerika, Afrika, Indien, Sydostasien, Indonesien, Korea och inte minst i Kina. Väckelserna bryter fram
som en flod med en oemotståndlig kraft och är den slutliga uppfyllelsen
av löftet om andeutgjutelse över alla människor i de yttersta dagarna.
Enligt statistiska uppgifter blir det i genomsnitt 175 000 nya bekän3
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Enligt uppgifter av den brittiske författaren James Rutz i sin bok Megashift.

nande kristna varje dag. På ett år har det blivit 64 miljoner fler kristna,3
vilket kan jämföras med att befolkningen i hela världen 1/7 2004 till den
1/7 2005 ökades med 74.427.813 personer.4 Tillväxten är särskilt stark i
Asien. Under år 2005 bildades mer än 50.000 nya husförsamlingar i Indien, och i Kina uppskattas antalet kristna nu vara omkring 120 miljoner.
I Indonesien beräknas att omkring 30% av befolkningen nu är kristna.
Sydkorea har länge haft en explosiv ökning av antalet kristna som nu
utgör ca 35 procent av befolkningen. I Seoul finns det över 10 000 kyrkor
och världens största kristna församling finns på en ö i Hanfloden som
redan 1986 hade över 800 000 medlemmar med pastor David Yongi Cho
som ledare. Den församlingen har under lång tid sänt ut missionärer till
alla Asiens länder vilket nu bär sin frukt. Satellit-tv sändningar innebär
också att många fler kan höra evangelium. GOD-channel-tv kan enligt
mätmetoden ”connected viewers” nå 70 miljoner hem från sitt Broadcast
Center i Jerusalem, vilket innebär att 285 miljoner kan se kanalen. Jorden
upplever nu sin största kristna skördetid någonsin.
Bibeln är översatt till alla större språk
Hanna: – Nu ska jag redogöra för ett tidstecken som är både stort och
viktigt. För att budskapet ska kunna förstås av alla måste också Bibeln
eller de delar av Bibeln som innehåller evangeliet bli översatt till alla språk.
Enligt U.S. Census Bureau fanns det i mitten av år 2005 ca 6,4 miljarder (6,451,058,790) människor i världen med ca 6500 språk. Av dessa
har hela Bibeln blivit översatt till 414 språk, Nya Testamentet till 1.058
språk och därutöver finns det 873 språk som har en bibeldel översatt.
Fastän det finns 4155 språk som inte har någon bibeldel översatt har
likväl ca 95% av världens folk tillgång till evangeliet. Det beror på att det
finns väldigt många små stamspråk och att många människor kan flera
språk. Det finns sålunda tusentals stamspråk särskilt i Indonesien och på
de många öarna i Stilla havet, men även i Afrika, bland indianstammar
och på öar i andra delar av världen. Ett problem i sammanhanget är att
läsförmågan i många länder är låg och många är analfabeter. Därför har
delar av Bibeln talats in på ljudkassetter och även översatts till blindskrift.
Av de fem % av världens folk som ännu inte har tillgång till en bibeldel på
ett språk som de kan, har man ett stort program för översättning som f n
omfattar 618 nya språk.5
Stefan: – Jag har hört att Maos ”lilla röda” är världens ”bestseller”?
Hanna: – Nej. Det är Johannes evangelium som är världens ”bestseller” eller kanske riktigare ”best reader” och den mest översatta och lästa
boken i hela världen, alla tider.
Översättningsarbetet till lokala stamspråk kan vara mycket krävande
4

Enligt U.S. Census Bureau
Uppgifterna lämnades av ledaren för UBS (Universal Bible Society), Miller Millroy, på
predikantveckan i Stockholm 2005.
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och tidsödande. Oftast måste språkforskare först anteckna ord och skapa
en grammatik och en syntax för det språket. När man väl kan komma
igång med själva översättningen måste språket testas under en lång tid för
att man ska vara säker på att språket motsvarar verkligheten. Sedan kommer arbetet med att lära folk att läsa, först och främst barn och ungdom.
Hela proceduren för att få Bibeln att fungera för ett nytt stamspråk kan ta
väldigt lång tid.
Hanna: – Jag ska nämna något om bibelöversättningens historia. Den
utvecklingen är också ett tidstecken. Ursprungligen fanns Bibeln (GT) på
tre språk: hebreiska, arameiska och grekiska (Septuaginta). Eftersom det
Nya Testamentet skrevs på grekiska fanns hela Bibeln först på det språket.
De första bibelöversättningarna kom på 200-300-talet på latin (Vulgata),
på koptiska och syriska. Vulgata blev översatt från hebreiska och grekiska
av den lärde kyrkofadern Hieronymus år 405, och den blev den katolska
kyrkans officiella Bibel i nära 1000 år. Under denna tid låg bibelöversättningen helt nere och år 1229 förbjöd påven att alla som inte var präster att
ha en Bibel. Den som gick emot detta påbud var Oxfordprofessorn John
Wycliffe som menade att ”Varje kristen måste kunna läsa Bibeln på sitt
eget språk”. Han översatte hela Bibeln till engelska den s k ”WycliffeBible” som blev färdig 1383 och påstod att ”Bibelns auktoritet var viktigare än påvens.” För det blev han dömd och avskedad som professor.
När Johann Gutenberg uppfann boktryckarkonsten 1445, fick bibelöversättningen en ny fart. Nu använder man sig av avancerade datorprogram (CAP) för att påskynda översättningen av de resterande språken.
Fynden av Dödahavsrullarna – ett tidstecken
Ingen bok har blivit så granskad och debatterad som Bibeln. Flera
moderna forskare har helt dömt ut innehållet som ett hopplock av olika
skrifter, sammanställda av präster som vill behålla sin makt över det olärda
folket. En av de bibelböcker som blivit hårdast ifrågasatt är profeten Jesajas
bok. Man har tillskrivit den minst två olika författare och en del forskare
menade att det var en ganska sentida konstruktion av flera författare. Sådan kritik och nedvärdering av Bibelns budskap, gav naturligtvis inte bibelöversättarna stort mod till att fortsätta sitt mödosamma arbete.
Då hände något som gav eko över hela världen inom både arkeologi
och bland forskare till Bibelns källor. 1947 fann några herdar tio avlånga
krukor med handskriftsrullar i en grotta väster om Döda havet. Det innehöll ca 800 olika handskriftsdokument. Där fanns kompletta kopior av
alla böckerna i Gamla Testamentet utom Ester. De hade placerats där i
mitten av det första århundradet och hade legat orörda i 1900 år.
Varför är då Dödahavsrullarna så betydelsefulla för oss? De äldsta ko-
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pior man förut hade av Bibeln var från 800-talet efter Kristus. Nu hittade
man bland annat en komplett kopia av Jesaja från 200-talet före Kristus.
Den var alltså 1000 år äldre än någon tidigare kopia. Det visade sig nu att
Jesaja var en hel bibelbok och inte alls uppdelad med flera författare som
bibelkritikerna hade påstått.
Detta fynd blev till en enorm hjälp för bibelöversättarna. De kunde nu
vara övertygade att de texter vi nu har är tillförlitliga, ty överensstämmelsen med dessa gamla handskrifter är nästan hundraprocentig.
Yeshua-troende judar
Det judiska folket har fått gå genom fruktansvärda lidanden. De som
en gång ropade: ”Hans blod må komma över oss och våra barn” (Matt
27:25), har fått se att deras eget hånfulla beteende mot Jesus, Världens
Frälsare, har gått i en oväntat hemsk uppfyllelse hos deras barn. Vi behöver bara påminna oss om Hitlers gaskamrar.
Men det värsta som hände var inte att de blev skingrade ut över hela
världen (diasporan) efter Bar Kockbas sista uppror mot romarna, utan att
deras andliga syn blev förmörkad. De kunde inte – trots alla lidanden och
förföljelser – se vem Jesus verkligen var. Paulus skriver: ”Jag vill att ni
skall känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade
och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då
skall hela Israel bli räddat, som det står skrivet: Från Sion skall befriaren
komma och ta bort all synd från Jakob” (Rom 11: 25b-26).
Judar har på senare tid börjat bekänna Jesus som sin Messias. De kallar sig själva för ”Yeshua-troende” eftersom namnet ”kristen” är för dem
så förenat med förföljelse och antisemitism. Detta är ett tidstecken. Israels
gradvisa uppvaknande ur förstockelsen har börjat. Men fortfarande vilar
det andliga mörkret över de flesta av israelerna. Alla judar är välkomna
tillbaka till Israel, utom Yeshua-judarna. De är de mest förföljda människorna i sitt eget land. Men till slut kommer hela Israel att bli frälst. Då
kommer de att se upp till honom som de har stungit (Sak 12:10; Rom
11:26).
Kunskapsutvecklingen under 100 år
Hanna:– Vi ha redan citerat profeten Daniels profetior om ändens tid.
Det finns ytterligare en profetia i det sammanhanget som vi inte kan gå
förbi som beskriver hur det ska vara i den yttersta tiden: Han skrev: ”Insikten ska växa till och många ska fara omkring” (Dan 12:4. Övers. KJV).
Att denna profetia handlar om ändens tid förstår vi av sammanhanget eftersom Daniel i versarna innan talar om den stora nöden (Dan 12: 1b, Matt
24: 21).
Daniel profeterar alltså att ”insikten skall växa till” i ändens tid. Under
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de senaste hundra åren har det varit en enorm kunskapsutveckling. Människor från forntidens Rom skulle antagligen känna igen sig i 1700 och
1800-talets Europa, men folk från vårt sekels början skulle inte kunna
känna igen sig år 2000. De som började med att köra omkring med häst
och vagn kunde avsluta sitt liv med att flyga runt jorden. Vetenskap och
uppfinningar har medfört en fantastisk teknikutveckling. År 1900 hade vi
inga bilar på vägarna och inga flygplan i luften. Vi hade inte ens cyklar, vi
hade inga mopeder och motorcyklar, inga glödlampor, ingen telefon och
ingen radio.
I mitt eget hus har jag apparater som nästan blivit oumbärliga i ett
modernt boende, men som inte fanns för hundra år sedan: centralvärmesystem med värmepump, hydrofor, centraldammsugare, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, elspis, mikrougn, högtalare, stereo, teve, cd-spelare,
videospelare, videokamera, fax, dator, skanner, laserskivare, kopiator, betalkort, mobiltelefon, digitalkamera mm. Det ena tekniska framsteget har
avlöst det andra under de senaste hundra åren. Skulle vi ta upp den övriga
industriella utvecklingen skulle det bli en lång lista på geniala uppfinningar från kullager till robotar, från atomkraftverk till månraketer, från
mirakelmediciner till organbyten, implantat och ögonlinser. Daniels profetia har gått i uppfyllelse.
Gamla profeter såg sina syner: ”Vagnarna gnistrar av eld. – På vägarna stormar vagnarna fram – som bloss är de att skåda, lika ljungeldar
far de fram” (Nah 2:3-4). Nu har även en av Jesajas profetior kunnat gå i
uppfyllelse: ”Vilka är dessa som kommer farande lika moln, lika duvor
som flyga till sitt duvslag” (Jes 60:8). För 100 år sedan hade inte judarna
kunnat återvända ”som duvor” med flygplan.
Det står skrivet om de två vittnena som Antikrist har dödat i Jerusalem
att: ”Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras
döda kroppar i tre och en halv dagar” (Upp 11:9). Bibelversen har varit
en gåta. Orimligt! Nu kan det ordet uppfyllas helt bokstavligt genom TV.
Profetian att: ”Ingen kan köpa och sälja utan att ha märket – på högra
handen eller pannan” (Upp 13:16-17, kan nu gå i uppfyllelse genom
uppfinningen av mikrochipset. Kontrollsamhället har utvecklats steg för
steg liksom globaliseringen. En liten grupp experter kan till slut ta den
politiska och ekonomiska kontrollen över framtidens värld – under Antikrists dagar – och införa ett system som till slut gör det möjligt för en världsdiktator att härska över världen.
”Och många ska fara omkring” var en del av Daniels profetia. Människor reser som aldrig förr. Både på land, till sjöss och i luften är det ett
enormt surr av fordon som rusar fram. Även Daniels profetia om resandet
i den yttersta tiden har gått i uppfyllelse.

30

Kunskapsutvecklingen har bidragit till att evangelium nu kan spridas
mycket snabbare och med helt nya hjälpmedel som radio och TV. Med
hjälp av högtalare och stora tv-skärmar kan man nå stora människoskaror
på en gång i kristna kampanjer. I den tyske missionären Reinhard Bonnkes
korståg i Jos, Nigeria år 2005 deltog 650.000 människor på kampanjens
sista möte. Missionärer, evangelister och särskilt utrustade förkunnare kan
ta sig fram både snabbt och enkelt till alla världens länder. Biblar trycks i
massupplagor som aldrig förr.
Martyrer för evangelium
Stefan: – Stöter inte missionärerna på hårt motstånd?
Hanna: – För det mesta kan inte Satan hindra oss att predika evangelium och att sprida biblar. Jag säger ”för det mesta” ty det finns tillfällen
då vi blir blockerade av ondskans andemakter. Paulus skriver också om
detta: ”Satan har hindrat oss” (1 Thess 2:18b). Men genom uthållig bön
kan vi övervinna de makter som står oss emot. Paulus undervisar om vikten att ta på sig Guds vapenrustning. ”Ty det är inte mot varelser av kött
och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna” (Ef 6:12).
– Vi får inte glömma att vi som kristna kan bli utsatta för förföljelse.
Jesus sade: ”Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla
folk skall hata er för mitt namns skull” (Matt 24:9). Med evangeliets segertåg följer även martyrskap. Så var det den första tiden. Alla lärjungarna
även Petrus, alla utom Johannes blev martyrer. Även Paulus, den store
troskämpen, fick till slut ge sitt liv för Herren. De greps inte av ångest utan
upplevde tröst genom Anden. Härlighetens ande vilade över dem. Stefanos
såg Jesus i dödsögonblicket och aposteln Petrus som också led martyrdöden skriver: ”Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty
härlighetens ande, Guds ande, vilar över er” (1 Petr 4:14).
– Man beräknar att fler kristna har blivit martyrer under 1900-talet än
under de svåra förföljelserna under de första 300 åren. Fler blir dödade
varje dag för sin tro än vi har kunnat föreställa oss, särskilt i muslimska
länder, där de som konverterar till kristendomen är under ett direkt dödshot även i vårt land. Till skillnad från naturkatastrofer som Gud kan bevara oss ifrån, är förföljelsen en mänsklig aktivitet, som kan vara svår att
övervinna. Oftast kan vi inte hindra hatet och ondskan som kan variera
från plats till plats. Det ser ut som om Satan har mer makt på vissa områden och under vissa tider i historien. Den kraft som kan övervinna det
onda är Kristi kärlek utgjuten i våra hjärtan omsatt i hjälpsamhet och godhet mot dem som föraktar oss.
Kristina: – Nästa gång ska vi tala om det största tidstecknet av alla!
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Kapitel 5

Israel – det stora tidstecknet
Kristina: – Välkomna till vår tredje samling. Vi låter Hanna fortsätta
sitt föredrag.
Hanna: – Vi ska nu samtala om Israel. Att judarna åter har blivit en
nation bland nationerna, och har fått komma tillbaka till det land som Gud
en gång lovade Abraham, är inte enbart en stor historisk händelse, utan
också ett tecken på att Jesus snart kommer tillbaka.
Fikonträdet – en bild av Israel
Hanna: – En gång sökte Jesus efter frukt på ett fikonträd, men då han
inte fann någon, förbannade han trädet och på kort tid blev det förtorkat
ända ned i roten. Fikonträdet är en bild av Israel. Jesus fann inte den frukt
som han väntat av dem, därför togs deras land ifrån dem för en tid. I sin
sista dialog med judarna utropade Jesus ett sjufaldigt ve över judarnas
ledare som överlade att korsfästa honom (Matt 23:13-29). Israel gick därefter under som nation och Jerusalem förstördes. Jesu sista ord till de judiska ledarna var: ”Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag
säger er: Ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: Välsignad är
han som kommer i Herrens namn” (Matt 23: 38f). Jesus visste att när tiden
var inne skulle Herren upprätta Sion på nytt och återge judarna deras land.
Jesus förutsade Israels upprättelse i ändens tid med en liknelse och
sade: ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och
bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när
ni ser allt detta att han är nära, utanför dörren” (Matt 24:32-33).”Se på
fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas då förstår ni av er
själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta
hända, att Guds rike är nära” (Luk 21: 29-31).
”Fikonträdet”, Israel, har åter fått liv och blomstrar. Judar från hela
världen har återvänt i skaror till sitt gamla fädernesland. År 1948 blev det
åter en nation med Jerusalem som huvudstad. 1980 annekterades även
östra Jerusalem och de förklarade att den delen alltid kommer att vara en
del av huvudstaden. Att Israel har återupprättats är ett mäktigt tidstecken
på att Kristi återkomst närmar sig. Israeliterna kommer på nytt att bli Guds
utvalda folk till välsignelse för hela jorden. Sommaren är nära!
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Jerusalem är i centrum för världspolitiken
Mattias. – En annan profetisk uppfyllelse är att Jerusalem har blivit en
”lyftesten” för alla folk. Israel kommer även i fortsättningen att vara centralpunkten i världspolitiken. Jag citerar: ”Jag skall göra Jerusalem till en
bägare som berusar alla de omgivande folken. Också Juda städer skall
belägras tillsammans med Jerusalem. Den dagen skall jag göra Jerusalem till en lyftesten (SFB: till en tung sten) för folken: var och en som
försöker lyfta den skall sarga sig, och alla jordens folkslag skall samla sig
mot den” (Sak 12:2-3). Efter en tid av svåra födslovåndor ska världen
födas på nytt och då får Israel och Jerusalem den ställning som Gud har
bestämt åt dem enligt löftena till Abraham (Matt 19:28).
Stefan: – Vi har hört tidigare att romarna återerövrade Jerusalem då de
slog ned upproret som leddes av Bar Kochba. Vad hände med Jerusalem
sen?
Hanna: – Bar Kochbas mål med upproret 132-135 var att återuppbygga templet. När romarna under kejsar Hadrianus slog ned upproret
och dödade 580 000 judar däribland bar Kochba, blev hela Juda totalt
ödelagt. Judar var förbjudna att återvända till Jerusalem under hot om
dödsstraff. Hadrianus byggde nu ett tempel till Jupiter på platsen där judarnas heliga tempel hade stått.
När Konstantin blev den förste kristne kejsaren lät han förstöra det
tempel till Astarte som hade byggts på platsen där nu den heliga gravens
kyrka står, och Jerusalem blev ett av flera centrum för kristendomen. Senare under 500-talet blev Jerusalem en av de fem Patriarkernas städer
som på den tiden dominerade kristendomen. De andra Patriarkernas städer var Rom, Konstantinopel, Antiokia och Alexandria.
År 637 föll Jerusalem i muhammedanernas händer och förblev en islamisk stad med undantag för omkring 100 år under korsfararperioden,
ända fram till år 1917 då det kom under kontroll av de kristna genom att
England fick regeringsmandat över området.1
Antalet judar i världen
Stefan: – Får jag komma med en fråga i det sammanhanget? Hur många
judar fanns det på den tiden och hur många finns det nu?
Hanna: – Man beräknar att hela romarriket hade ca 50 miljoner innevånare vid vår tideräknings början och att det då fanns ca åtta miljoner judar.
Av dem bodde ca sju miljoner inom det romerska imperiet och resten i
Partien och Babylonien. Många judar levde i diaspora redan från mackabeertiden och det fanns stora judiska kolonier i Alexandria, i Jonien och
på Cypern. Befolkningen i själva kärnlandet Israel, Galileen och Juda,
utgjorde mindre än tre miljoner vid tiden för Jerusalems förstöring.2
1

Uppgifter från Halley´s Bible Handbook, s656
Bra Böckers historia, del 3 s128-136
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Som en jämförelse kan nämnas att det nuvarande EU25, som närmast
motsvarar det gamla Västrom, den förste januari 2004 hade en befolkning
av 456,4 miljoner. År 2000 hade länderna med arabisk befolkning – en
del av Östrom – 281,4 miljoner invånare med Islam som den statsbärande
religionen.
Enligt statistik från början av 2006, har staten Israel nu över 7 miljoner
invånare av vilka 5,23 miljoner är judar. Jewish Virtual Library uppger att
det finns 14.596.017 judar i världen (2005), därav i USA 5.9 miljoner, i
Europa 2,35 miljoner (i Sverige 18.000), i Ukraina 142 tusen och i före
detta Sovjet 717 tusen judar. Det finns judar i minst 50 av världens 193
länder. Israel News Agency meddelar att under 2005 immigrerade 23.000
judar till Israel.
Israels moderna historia
Stefan: – Hur gick det till när Israel fick tillbaka sitt land?
Hanna: – Det är en spännande historia. Att studera detta är att studera
Gud som historiens Herre. Detta blir bara en kort sammanfattning.
Kalifen i Damaskus härskade från mitten av 700-talet över ett ofantligt
rike, från atlantkusten till Indien. Denna arabiska storhetstid upphörde under
senmedeltiden och de osmanska turkarna tog över det arabiska väldet i
Nordafrika och Främre Orienten. Men minnet av denna storhetstid lever
kvar bland araberna och är en stark drivkraft till arabisk nationalism.
Stormuftin av Jerusalem gick i allians med Hitler under det andra världskriget. Efter krigsnederlaget bildades det moderna Turkiet. Det osmanska
väldet försvann ur historien och delades upp i flera andra stater: Frankrike
fick mandat över Libanon och Syrien. England fick styra över Palestina,
Transjordanien och Irak. När dessa stater blev självständiga bildades arabförbundet, 1945, med syfte att återupprätta det arabiska väldet.3
I slutet av 1800-talet fanns det c:a 10 miljoner judar i världen, många
under rysk regim. De saknade i regel medborgliga rättigheter och blev
ofta hänvisade till att leva i särskilda judiska ”getton” som ofta angreps
och plundrades (pogromer). Judehatet i östeuropa medförde en stark invandring av judar till Österrike, vilka vid sekelskiftet utgjorde 4,5% av
befolkningen och cirka en procent i Tyskland. 1894 skakades Frankrike
av ”Dreyfusaffären” då en judisk kapten på falska grunder blev oskyldigt
dömd för landsförräderi. Det blev en våldsam proteststorm som slutade
med att Dreyfusdomen blev upphävd.
3

Arabförbundet har 2006 följande medlemmar: Algeriet, Bahrain, Komorerna, Djibouti, Egypten,
Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marocko, Oman, Palestina, Qatar,
Saudiarabien, Somalia, Sudan, Syrien, Tunisien, Förenade Arabemiraten, Jemen. Med PLO blir
det 23 medlemmar.
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Sionismen
Då judehatet och antisemitismen bara ökade började judiska ledare att
söka nya utvägar. Theodor Herzl (1860-1904) en österrikisk journalist
som med fasa följt Dreyfusaffären, publicerade 1896 en pamflett: ”Den
judiska staten”.4 Han grundade sionistorganisationen och sammankallade
till den första sionistiska kongressen i Basel 1897. Syftet var att grunda en
oavhängig judisk stat i det forna israeliska landet. Vid den tiden var det
området så gott som öde men redan år 1900 fanns det ca 50 000 judar
bosatta där. De började att förvandla ökenlandet till en grönskande trädgård.
Under slutet av första världskriget lyckades sionistkongressens ledare,
Chaim Weizmann (1874-1952), att få den brittiske utrikesministern James
Arthur Balfour att avge ett löfte (1917) om ett ”framtida nationalhem” för
judarna i Palestina. I gengäld ville britterna ha aktiv hjälp från judisk sida
i kriget, särskilt mot Turkiet. England var beroende av salpeter för sin
kruttillverkning, ett material som var svåråtkomligt ty det fanns vid Döda
havet, som turkarna noga bevakade. Som en gåva från ovan fick då denne
Weizmann, som var en brittisk-judisk kemist, göra en revolutionerande
uppfinning som hjälpte England. Han uppfann en metod att framställa
salpeter ur luftens kväve. Weizmann grundlade det första judiska universitet i Israel och 1948 blev han Israels förste president.5
Staten Israel
Den 29 november 1947 genomdrevs ett beslut i FN att Palestina skulle
delas i en judisk och en arabisk stat. Den judiska befolkningen uppgick då
till ca 600 000 och araberna (inklusive nuv. Jordanien) till ca 900 000.
Den judiska staten utropades i Tell-Aviv den 14 maj 1948 med David Ben
Gurion (1886-1973) som dess förste statsminister och med hebreiska som
det officiella språket. Oavhängighetsförklaringen ledde till krig med det
Arabiska förbundets stater. Redan på morgonen den 15 maj trängde trupper från Egypten, Irak, Libanon, Syrien och Jordanien in i Palestina för att
bevara detta som ett arabiskt land. Men innan årets slut hade judarna segrat över alla dessa armeer och kunde behålla de i FN:s fördelningsplan
nämnda områdena och dessutom västra Galileen och den Nya staden i
Jerusalem. 1950 fanns det över en miljon judar i Israel och 1966 var antalet 2 345 000 plus ca 300 000 araber. Vid det berömda 6-dagars kriget
1967, då alla grannländerna på nytt angrep Israel, vann israelerna en mirakulös seger och lade då under sig ytterligare gammal israelisk mark:
Västbanken, Golanhöjderna och hela Sinaihalvön. Vad som har hänt sedan skulle ta för lång tid att gå in på i detalj. Men vi läser nästan dagligen
nyheter om Israel och om spänningen mellan Israel och arabländerna.
4
5

”Der Judenstaat”, Theodor Herzl, Bra Böckers historia Nr 12, s133
Nordisk familjebok, W130
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Med denna resumé kan man verkligen tala om undret Israel. Utan Guds
hand bakom skeendet hade aldrig Israel kunnat återuppstå. Guds välsignelse vilar över landet som Herren en gång lovade Abraham.
I Israel finns det stor kunskap och en framstående forskning på nästan
alla områden. Trots terror och fientliga stater omkring sig, finns det en
företagsamhet och en framstidstro i Israel som gör att det blomstrar både
vetenskapligt och ekonomiskt. Det finns ingen annan folkgrupp som ens
tillnärmelsevis fått så många nobelpris per kapita som judarna. Jesus ord
om ”fikonträdet som knoppas och vars blad spricker ut” har gått i uppfyllelse. Vi vet då att sommaren är nära.
Detta släkte
Stefan: – När Jesus talade om att fikonträdet, Israel, åter skulle grönska som ett tidstecken på hans ankomst så avslutade han med orden: ”Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer” (Matt 24:34).
Hur skall man tolka detta? Jag har hört att en del tolkar det som att det
anger tiden för ankomsten.
Hanna: – Min uppfattning är att ”detta släkte” syftar på judarna som
folk. De nationer som fanns runtom Israel på Jesu tid, edomiter, ammoniter,
moabiter och filisteer finns inte mer, men judafolket finns kvar. Gud har
vakat över dem så att de inte har dött ut eller blivit uppblandade i folkhavet. De har till och med bevarat sitt urgamla språk. Judarna och deras
återvändande från ”diasporan” är vår tids märkligaste tidstecken.
Men jag vet att det även finns en annan tolkning nämligen att det släkte
(generation) som får vara med om att Israel åter blir en nation 1948, ”skall
inte förgå förrän allt detta händer” nämligen att de får vara med om Jesu
återkomst till jorden. Men i så fall borde ordalydelsen varit ”det släktet”
och syfta på ett släkte i framtiden och inte ”detta släkte” som ger uppfattningen om att det gäller judarna som ett folk.
Mattias: – Jag vill invända mot Hannas behandling av uttrycket ”detta
släkte”. Grundtextens grekiska ord är geneá (nom. sing)6 vilket betyder
generation, vilket måste innebära att den generation som ser Israel grönska också ska få se ”allt detta hända” alltså vara med om Jesu återkomst.
Andreas: – Det grekiska ordet ”geneá” kan även betyda släktled och
efterkommande. Men även om Mattias skulle ha rätt, så innebär det inte
någon möjlighet att fastställa det exakta årtalet för Kristi återkomst. Längden på en generation blir ca 50 år enligt ett genomsnitt av generationsväxlingarna i Matt 1:17.7 I så fall skulle den generation som fick uppleva år
1948 redan vara avslutad. Men om man i stället för generation utgår från
en människas livslängd, som enligt psalmisten ”varar upp till 80 när det
6
7
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Grundtexten gr: Geneá = släktled, generation, härkomst, efterkommande.
Från Abrahams födelse till Kristi födelse är det 2172 år fördelade på 42 generationer = 51,7 år

blir långt” (Ps 90:10), så skulle Jesu återkomst kunna bli ”när som helst”
före år 2030. Alla tidstecken pekar på att Kristi ankomst närmar sig med
stormsteg.
Israel under vedermödan – Jakobs nöd
Hanna: – I mina föredrag har jag hela tiden hållit mig till den ordning
som Jesus har framställt tidstecknen. Jesus talar om två avslut, det första
när evangelium har förkunnats för alla folk med orden ”Sedan skall slutet
komma”. Nyckelordet i denna del av Jesu tal är: ”För mitt namns skull”.
Den delen av Jesu tal handlar om de tidstecken som särskilt berör de kristna
i hela världen. Det första avslutet gäller avslutningen av evangeliets och
församlingens tidsålder som Andreas just har sagt.
Men vid vers femton har vi en brytpunkt där Jesus övergår till att tala
om speciella tecken för judarna i Israel. Nyckelordet där är ”på sabbaten”
(v20), vilket visar att hela den delen av framställningen handlar om judarna som fortfarande firar sabbaten. Låt oss se närmre på vad Jesus säger
i denna del som visar att det handlar om judarna och om Israel under
vedermödans tid, även kallad Jakobs nöd (Jer 30:1-7-10). Han börjar med
att citera Daniels profetia om ”Förödelsens styggelse på helig plats”,
vilket de flesta tolkar som att vara ”Antikrists bildstod i det nyuppbyggda
templet i Jerusalem” (2 Thess 2:4; Upp 13:14-15).
Han fortsätter att tala om ”Den stora vedermödan”, och tillägger att
”För de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas”. De utvalda är ett
täckord för judarna. Vidare talar han om ”Judarnas flykt till bergen” och
att den inte bör inträffa ”på sabbaten”. Sedan säger han: ”Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och
under för att om möjligt bedra även de utvalda” (Matt 24:15-24 SFB).
Dessa tecken tillhör en annan kategori än de tecken som gäller för
”början av födslovärkarna”. De kommer att visa sig under vedermödans
tid under de sista 3½ åren före Kristi återkomst på Herrens dag. Då ska
han församla alla de utvalda – de kringspridda judarna – och upprätta
Israel och göra Jerusalem till världens huvudstad. Det andra avslutet har
vi alltså när Jesus kommer i makt och härlighet, och åter sätter sina fötter
på Olivberget utanför Jerusalem. Då ska han döma jorden och hedningarnas
tider får sitt slut.
Bevara tron
I sitt tal uppmanade Jesus oss flera gånger till uthållighet och vaksamhet: ”Men den som håller ut till slutet skall bli räddad (Matt 24:13). Håll
er därför vakna ty ni vet inte vilken dag er herre kommer” (Matt 24: 42).
Det är livsviktigt att bevara tron trots allt det hemska som händer på jor-
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den. När allt blir kaos runtomkring är det lätt att förlora fotfästet och sjunka
ned i otro. Det kan vara en svår prövning för den troende att bli drabbad
av våldsverkare och laglösa människor.
– ”Varför tillät Gud detta”, kanske ekar inom en. Men man ska inte
skylla allt det hemska som händer på Gud. Som kristen kan man få möta
hat och illvilja från ogudaktiga människor, men allra värst är om man får
möta det från sina syskon i tron.
– Men Bibeln lär oss att det är förbjudet att förtala någon. I himlen
kommer det aldrig att finnas något förtal. Man får återge fakta, men inte
förvränga sanningen och rätten mot någon. Jesus lär oss att be för dem
som är fientliga mot oss.
Man kan bli skadad av de katastrofer som går över världen eller möta
sjukdom och olyckor. I allt som kan hända måste man se att världen är
ond och att vi lever under det fallna släktets betingelser. Då gäller det att
komma ihåg Jesu ord om att ”hålla ut till slutet”, bevara tron och så bli
frälst.
Jag vill citera ett viktigt avsnitt från Petrus första brev: ”Därför kan ni
jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika
slag, för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det
förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet
och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar
honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i
outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars
räddning” (1 Petr 1:6-9).
Vår befrielse närmar sig
Hanna: – Med denna survey av tidstecknen kan man förstå att vi lever
mycket nära Jesu återkomst. Vår befrielse närmar sig! I ett särskilt ”uppryckande” ska Jesus hämta hem sin församling (Luk 17:34, 1 Kor 15:51).
Därefter kommer han som konungen i makt och härlighet för att upprätta
sitt fridsrike på denna sargade och blödande jord.
– Därmed avslutar jag mina föredrag om tidstecknen.
Kristina: – Varmt tack för dessa medryckande och kunskapsmättade
föredrag. I kväll avslutar vi med denna session. I stället för ytterligare en
samling, blir det tillfälle för samtal om Hannas föredrag under vår fikastund. Nästa gång ska vi börja samtala om vårt huvudämne: Kristi återkomst.
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