
Vad säger Bibeln om… 
Den yttersta tiden?

Apologetik onsdag 8 september 2021

Vi sätter igång 19:00



Agenda

19:00 - Välkommen

19:10 - Presentation

19:50 - Frågestund

20:00 - Slut

Eftersnack i mindre grupper för de som vill



Yttersta tiden - ett budskap om hopp!

Jesus
uppståndelse idag

Jesu 
återkomst himlen/evigheten



70 e.Kr. idag 3½ år 3½ år

Romarriket Guds riketidsluckan

Uppståndelsen, start nådetiden, nationen Israel i förstockelse

Jerusalem och templet förstörs, start på diasporan

Romarriket återuppstår, 10 kungar

Start på återvändningen, Jerusalem återuppbyggs

Religiöst uppvaknande i Israel

Templet i Jerusalem byggs upp igen



Daniel
Uppenbarelse 

boken



Tolkningsnyckeln

Kapitel 1: Jesus visar sig för Johannes
Upp 1:19 - Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.

Kapitel 2-3: Jesus skriver till 7 församlingar

Kapitel 4-22
Upp 4:1 - Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter.

… vad du har sett … … vad som är … … vad som skall ske härefter …

Period I
Upp 1

Period II
Upp 2-3

Period III
Upp 4-22 tid



… vad du har sett … … vad som är … … vad som skall ske härefter …

Period I
Upp 1

Period II
Upp 2-3

Period III
Upp 4-22 tid





Dagens och
kommande träffar

Idag – De sju församlingarna

22 sep - Vedermödan, översikt

6 okt - Vedermödan, djupdykning

20 okt - Återkomsten och uppryckandet





1. Efesus
2. Smyrna
3. Pergamus
4. Tyatira
5. Sardes
6. Filadelfia
7. Laodicea

Källa bild: The Bible Atlas, Access Foundation



3 sätt att 
tolka 
breven

Breven var riktade till 
församlingarna där och då

Breven är riktade till alla 
församlingar genom alla tider

Breven är en tidslinje av 
kyrkohistorien från Johannes tid till 
den yttersta tiden
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(Upp 2:12-17)

Hälsning

Situation

Beröm
och
kritik

Uppmaning

Löfte

Skriv till församlingens ängel i Pergamus: 

Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: 

Jag vet var du bor - där Satan har sin tron. 

Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de 
dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 

Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams 
lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt 
kött från avgudaoffer och bedrev otukt. 

Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 

Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem 
med min muns svärd. 

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som 
segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, 
och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får 
det.
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Situation

Skriv till församlingens ängel i Pergamus: 
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Beröm
och
kritik

Skriv till församlingens ängel i Pergamus: 

Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: 

Jag vet var du bor - där Satan har sin tron. 

Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de 
dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 
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Uppmaning

Skriv till församlingens ängel i Pergamus: 

Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: 

Jag vet var du bor - där Satan har sin tron. 

Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de 
dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 

Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams 
lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt 
kött från avgudaoffer och bedrev otukt. 

Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 

Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem 
med min muns svärd. 

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som 
segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, 
och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får 
det.
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Löfte

Skriv till församlingens ängel i Pergamus: 

Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: 

Jag vet var du bor - där Satan har sin tron. 

Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de 
dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 

Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams 
lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt 
kött från avgudaoffer och bedrev otukt. 

Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 

Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem 
med min muns svärd. 

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som 
segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, 
och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får 
det.
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De 7 breven – till oss idag!

• Jesus talar med auktoritet: “omvänd dig” 

• Ett kompromissande med den hedniska religionen runt 
omkring har konsekvenser. ”Alla som jag älskar 
tillrättavisar och tuktar jag” (Upp 3:19)

• Vilka är vår tids avgudar? Vilken religion ser vi omkring oss?

• Nåden är fortfarande öppen för alla. I varje brev finns det 
nåd för ”den som har öron”.
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