
Vad säger Bibeln om… 
Den yttersta tiden?

Apologetik onsdag 20 oktober 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



70 e.Kr. idag 3½ år 3½ år

framtida romarriket Guds rike

evighetentusenåriga 
riket

nådetiden 
(församlingens tid)

vedermödan
vredestiden

(sista årsveckan)



Avsnitt i Upp Sammanfattning

4 Framför tronen

5 Lammet och bokrullen

6 Sigill 1 till 6

7 De 144 000 och en stor vit skara

8-9 Sigill 7. Basun 1 till 6

10:1 – 11:14 De två vittnena

11:15 – 11:19 Basun 7. Guds tempel i himlen öppnas

12 Kvinnan och draken

13 Två vilddjur

14:1 – 14:5 Lammet står på Sions berg

14:6 – 14:12 Tre änglar

14:13 – 14:20 Skördetiden har kommit

15 – 16 Guds tempel i himlen öppnas. Skål 1 till 7

17:1 - 19:5 Babylon

19:6 - 19:10 Lammets bröllopsmåltid i himlen

Inledning

Den röda tråden

Mellanstycke



idag 3½ år 3½ år

framtida romarriket

7
7

1 72 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

# # #sigill basun skål

• Romarriket återuppstår, koalition av 10 kungar

• Antikrist tar kommandot över koalitionen (kan ske senare)

• Religiöst uppvaknande i Israel



idag 3½ år 3½ år

framtida romarriket

7
7

1 72 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

# # #sigill basun skål

• Templet i Jerusalem byggs upp igen

• Antikrist ingår ett förbund att offrandet i templet återupptas

• Startskottet för den sista årsveckan

• De två vittnena börjar profetera



idag 3½ år 3½ år

framtida romarriket

7
7

1 72 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

# # #sigill basun skål

• Antikrist får absolut makt och känner sig oövervinnerlig

• Antikrist bryter förbundet om tempeltjänsten 

• Förödelsens styggelse. Antikrist vill nu också bli tillbedd

• De två vittnena dödas, återuppstår och tas upp till himlen

• Vedermödan blir värre, Israel flyr och får beskydd



idag 3½ år 3½ år

framtida romarriket

7
7

1 72 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

# # #sigill basun skål

• Dom över Babylon

• Efter det, bröllopsmåltid i himlen



idag 3½ år 3½ år

framtida romarriket

7
7

1 72 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

# # #sigill basun skål

• Slutstriden i Israel; Antikrist och hans efterföljare mot Kristus 

• Jesu återkomst; ryttaren på den vita hästen

• Israel som nation blir frälst, förstockelsen släpps

• Antikrist får sin dom

• Startpunkt för Guds rike



Träffar

8 sep – De sju församlingarna

22 sep - Vedermödan, översikt

6 okt - Vedermödan, djupdykning

Idag 20 okt - Återkomsten och uppryckandet



Jesu återkomst
(Upp 19:11-21)

Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har 
genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, 
amen. (Upp 1:7)

Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? 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.” (Apg 1:11)

Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. … Sedan skall Herren gå 
ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På 
den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, 
österut. (Sak 14:2-4)
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7550941


De himmelska härarna

Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn 
han har fått är "Guds Ord". De himmelska härarna följde honom på 
vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. (Upp 19:13-14)

Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid 
det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma 
som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. 
Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, 
och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är 
värdiga. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag 
skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans 
namn inför min Fader och hans änglar. (Upp 3:3-5)
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Vilddjuret besegras

Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått 
något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera 
som kungar under en enda timme. De behärskas av ett och samma 
sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. De skall 
strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans 
med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas 
Herre och konungarnas Konung. (Upp 17:12-14)
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Bröllopsmåltiden i bokens struktur
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Jesus om sin återkomst

När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma 
med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När 
skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här 
tidsålderns slut?” (Matt 24:3)

Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens 
återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och 
drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i 
arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort 
dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. Då skall två män 
vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 
Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den 
andra lämnas kvar. Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag 
er Herre kommer. (Matt 24:37-42)
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Paulus om Jesu återkomst

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, 
då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som 
dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar 
ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i 
rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför 
varandra med dessa ord. (1 Tess 4:16-18)
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vedermödan Guds rike

Jesu återkomst med
församlingen

Jesu återkomst för
församlingen

Uppståndelse för de 
som dött i Kristus 

Jesus

himlen

Möte i luften, 
för alltid hos Herren

Babylon faller

21 3

45

Jesus sätter sina 
fötter på Oljebergetslutstrid

bröllopsmåltiden

?



Post-tribulation

Uppryckandet 
nämns inte i 

Uppenbarelseboken

Uppryckandet är 
en av många händelser 

vid Jesu återkomst

Församlingen är
inte förskonad från lidande

Apg 14:22, 1 Tess 3:4, 2 Tim 3:12, …



Pre-tribulation

Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas 
av vredesdomen utan till att vinna frälsning 
genom vår Herre Jesus Kristus. (1 Tess 5:9) 

Eftersom du har bevarat mitt ord om 
uthållighet, skall jag bevara dig och rädda 

dig ur prövningens stund, som skall komma 
över hela världen och sätta dess invånare på 

prov. (Upp 3:10)

Församlingen nämns inte 
i Uppenbarelseboken 

efter breven



Mid-tribulation

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. … Ty då skall det bli en så 

stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse 
och aldrig mer skall förekomma. (Matt 24:15-21)



Mid-
tribulation?

Pre-
tribulation?

Post-
tribulation?



“Skriften gavs inte för att 
öka vår kunskap, utan för 
att förvandla våra liv”

D.L. Moody (1813-1899)

Copyright by Barron Fredricks, NYC.D11791  U.S. Copyright Office., Public domain, via Wikimedia Commons



Daniel och Uppenbarelseboken
vad kan vi lära oss idag?

Det kommer 
bli värre…

Det finns 
hopp!

Omvänd dig!
Vår 

Gudsbild?
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Han [Jesus] som betygar detta säger: 

"Ja, jag kommer snart." 

Amen, kom, Herre Jesus! 
(Upp 22:20)



Gemensam frågestund


