
Vid tidens slut
- Tecknen inför hans återkomst



Nöd och förföljelse
När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var 
ensamma med honom, kom de fram till honom och 
frågade: "Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet 
på din återkomst och den här tidsålderns slut?" 
Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Många 
ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och 
de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm 
och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. 
Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk 
ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli 
svält och jordbävningar på många platser. Men allt 
detta är bara början på födslovåndorna. 



Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni 
kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns 
skull. Och då ska många komma på fall, och de ska 
förråda varandra och hata varandra. Många falska 
profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom 
laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de 
flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och 
detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen 
till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. 
När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel 
talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt –
då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. Den som är 
på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt 
hus, och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för 
att hämta sin mantel. 



Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att 
ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, för då ska 
det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit 
från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte 
heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle 
ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer 
den tiden att förkortas.
Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, 
så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter 
ska träda fram och göra stora tecken och under för att om 
möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i 
förväg. Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, 
eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. För som 
blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska 
det vara när Människosonen kommer. Där liket ligger, där 
samlas gamarna.



Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen 
inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och 
himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken 
synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser 
Människosonen komma på himlens moln med stor makt och 
härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, 
och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, 
från himlens ena ände till den andra. 
Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan 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 och 
står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska 
inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, 
men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden 
känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen 
utom Fadern. 



Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när 
Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt 
de och drack, de 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 ska det bli när 
Människosonen kommer. Då ska två män vara ute på 
åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två 
kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den 
andra lämnas kvar. 
Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre 
kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när 
på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och 
inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda 
också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer 
Människosonen” (Matt 24:3-43).



Tecken inför Jesu återkomst, enligt Jesus själv i 
Matt 24:

- Livets gilla gång för många (Som på Noas dagar innan 
floden).

- Bedrägeri och villfarelse (Falska profeter och 
messiasgestalter).

- Nöd och förföljelse (Många kommer att komma på fall 
och det kommer att leda till att kärleken svalnar hos 
många).

Jesus uppmanar till vaksamhet inför dessa tecken!



”Se till att ingen bedrar er” (Jesus)

Bedra; bedrägeri = att vilseleda; att föra någon vilse.

Att någon, med ord eller handling, avsiktligen försöker 
föra någon bakom ljuset med list och falskhet, genom att 

dölja sanningen eller ge en förfalskad framställning av 
verkligheten.



Bibeln avslöjar att det är Satan som är den personliga 
källan till allt svek och bedrägeri. (Upp 20:10, Apg 13:10).

Bedrägeri och villfarelse står i rak motsats till vem Jesus 
är och det han står för. (Sanningen & Livet).



Upp 5

Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen 
en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, 
förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som 
ropade med stark röst: "Vem är värdig att öppna 
bokrullen och bryta dess sigill?" Men ingen i himlen eller 
på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller 
se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns 
någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. 
Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, Lejonet 

av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna 
bokrullen och dess sju sigill." 



Lammet inför tronen
Och jag såg: i mitten mellan tronen och de fyra 
varelserna och de äldste stod ett Lamm, som såg ut att 
ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är 
Guds sju andar utsända över hela jorden. Och Lammet 
gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom 
som satt på tronen. 
Och när det tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de 
tjugofyra äldste ner inför Lammet. Var och en hade en 
harpa och skålar av guld fulla med rökelse, som är de 
heligas böner.



Den nya sången till Lammet
Och de sjöng en ny sång:  "Du är värdig att ta bokrullen 
och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad, och med ditt 
blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och 
språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett 
kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på 
jorden." 
Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt 
tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 
tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen, och de 
sade med stark röst: "Lammet som blev slaktat är värdigt 
att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, 
härligheten  och lovsången!" 



Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden 
och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: 
"Honom som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör 
lovsången och äran och härligheten och makten  i 
evigheters evighet!" 
Och de fyra varelserna sade: "Amen." Och de äldste föll 
ner och tillbad.



Upp 13:1-11

Vilddjuret från havet
Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 
tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och 
hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg 
liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och 
ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och 
sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut 
att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade 
läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och 
följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin 
makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: 
"Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?" 



Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska 
ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå 
månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att 
häda hans namn och hans boning, dem som bor i 
himlen. Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga 
och besegra dem, och det fick makt över alla stammar 
och folk och språk och länder. Alla jordens invånare 
kommer att tillbe det, alla som inte från världens 
skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör 
Lammet som är slaktat. 
Du som har öron, hör: Om någon ska gå i fångenskap, då 
går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då 
dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet 
och tro.



Vilddjuret från jorden

Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det 
hade två horn som ett lamm men talade som en drake.



Ulvar i mormorskläder -Varför odjur lyckas med att 
bedra



…såg ut som ett lamm…men talade som en drake!



I Jesu närhet

…Så säger han som är helig och sann, han som har Davids 
nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och 

stänger så att ingen kan öppna…

…Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna 
vittnet, upphovet till Guds skapelse…

Upp 3:7; 14


