


1  Ett löfte om välsignelse 

 Uppenbarelseboken 1:3 

2  Gud låter oss ta del av sina planer 

 Joh 14:1–3, 5. Mos 30:1–4, Matteus 24 och 25 

3  Kristus blir större för oss genom den 

 2. Petrus 1,16–21 



1.1  När sker uppryckandet? 

 Markus 13:32; Apostlagärningarna 1:6,7; 
Uppenbarelseboken 3:11; 22:7,12,20 

1.2 Hur sker uppryckandet? 
 Johannes 14,1–3; 1. Tessaloniker 4:13–18;  1. 

Korintier 15:51,52 

1.3  Vad händer därefter? 
 Daniel 9:24–27 



före Kristus Händelse 

ca. 2000   Abrahams födelse 

1446   Israel uttåg ur Egypten 

1051–1011   Sauls regering 

1011–971   Davids regering 

971–931   Salomos regering 

931   Riket delas under Rehabeam (1Kung. 12–14; 2Krön 10–12) 

722/721   Nordriket bortförande i assyrisk fångenskap 

606–587   Sydrikets bortförande i babylonisk fångenskap 

538   Återvändningen av kvarlevan ur Babylon 

445   Början av årsveckorna ur Daniel 9:24–27 

Efter Kristus   

32   Jesus Kristus död och uppståndelse 

70   Ödeläggelse av Jerusalem och dess tempel 

14.05.1948   Etablering av staten Israel 



 

24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och 
över din heliga stad för att göra slut på 
överträdelse, försegla synder, försona skuld, 
föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn 
och profetia och smörja den Allraheligaste. 

25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet 
gick ut att Jerusalem skulle återställas och 
byggas upp till dess den Smorde Fursten 
kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå 
veckor. Gator och vallgravar skall på nytt 
byggas upp, trots tider av svårigheter. 



 

26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den 
Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden 
och helgedomen skall förstöras av folket till en 
furste som kommer. Men slutet kommer som 
en störtflod. Intill änden skall det råda krig. 
Förödelse är fast besluten. 

27 Han skall stadfästa förbundet med de många 
under en vecka, och mitt i veckan skall han 
avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på 
styggelsers vinge skall förödaren komma, till 
dess att förstöring och oryggligt beslutad 
straffdom utgjuts över förödaren." 



 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över 

din heliga stad,  
 

1. för att göra slut på överträdelse 

2. för att försegla synder 

3. för att försona skuld 

4. för att föra fram en evig rättfärdighet 

5. för att fullborda syn och profetia 

6. för att smörja den Allraheligaste. 



De 70 årsveckorna (Dan 9:24–27) 

7 veckor = 49 år 

62 veckor = 434 år 

Nådetid av 
obestämd längd 

70.  veckor = 7 år 

445 f.Kr. (Nehemja 2) 

Ödeläggelse av Israels stat 
och tempel (70 e.Kr.) 

Uppryckandet 

Kristus offentliga uppenbarelse 

Kristi död (32 e.Kr. ) 



Daniels 70 årsveckor 

Början av 

födslovåndorna 

(Mat 24) och 

sigilldomar (Upp 6) 

Början av fredsriket 

3½ år 3½ år = stora vedermödan 

7 år = prövningens stund (Upp 3:10) 

Basundomar  

(Uppenbarelse 8+9) 

  Mitten av veckan 

Skåldomar  

(Uppenbarelse 16) 

1. 42 månader 

2. Tid, tider och en 

halv tid 

3. 1260 dagar 

Uppryckandet 



2.1 Början av Daniels sista årsvecka (= 7 år) 
efter uppryckandet (Dan 9:27) 

2.2 De första 3½ åren är en tid av katastrofer 
över hela världen (Matt 24:4–13; Upp 6)  

2.3 Under denna tid kommer evangeliet om 
riket förkunnas över hela världen (Matt 
24:14) 

 



  Verser Symbol Uppenbarelseboken 6 (8) 

1 6:1,2 
Vit häst 
(Seger) 

En härskare erövrar ett stort område 

2 6:3,4 
Eldröd häst  

(Slakt) 
Freden kommer tas bort: revolution, 

inbördeskrig, anarki, terrorism 

3 6:5,6 
Svart häst  

(Sorg) 
Vågen: Hungersnöd – ekonomisk 

sammanbrott, inflation  

4 6:7,8 
Gulblek häst 

(Död) 
Döden och hades: hunger, vilda djur – 
massdöd av hunger, epidemier, pest 

5 6:9–11 Altare 
Martyrer av de första 3½ åren ropar 

efter vedergällning 

6 6:12–17 Sol, måne, stjärnor Ordningsstruktur sönderfaller 

7 8:1–5 
Sju änglar –  
Sju basuner 

Översteprästen ger bedjare kraft 



1 Förenade Europa (Återuppkomst av det 
romerska riket) 

2 Israel – Spänningar i mellan östern 

3 Världsomspännande terrorism 

4 Världsomspännande finansläge  och 
följande världsomspännande finanskris 

5 Kristenhetens sönderfall – särskilt evangelisk 
(Upp 3:14‒22) 



http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/schulden-der-welt-mckinsey-studie-belegt-deutlichen-anstieg-a-1016749.html   

Början av 2018: 233 bilj. US$ 

Stat 

Finanssektor 

Näringsliv (exkl. finanssektor) Privata hushåll 

4:e kvartalet 

2000 

4:e kvartalet 

2007 

2:a kvartalet 

2017* 



3.1 Satan kastas ut ur himlen (Upp 12:7–12) 

3.2 Början av de sista 3½ åren (= stora vedermödan) 

3.3 Uppställandet av styggelseavguden i 
tempelområdet (Matt 24:15; Upp 13:14,15) –  
antikrist sätter sig i templet och låter sig tillbes som 
gud (2 Tess 2:3,4)  

3.4 Ledaren av Europa får av Satan i 3½ år sin tron och 
makt (Upp 13:4,5) 



3.5 Gudfruktiga judar i Judea flyr till de kringliggande 
bergen (Matt 24:16) 

3.6 De två trogna vittnens verk under den stora 
vedermödan i Jerusalem – extraordinära under – 
deras mord och uppståndelse efter 3½ dagar (Upp 
11:3–13) 



4.1 Babylon, den avfallna kyrkan i den sista tiden 
(= skökan) kommer förstöras (Upp 17; 18) 

4.2 De sju basundomarna träffar huvudsakligen 
europeiskt område = den avfallna kristenheten 
(Upp 8; 9) 

4.3 Med sju skåldomar kommer Guds ilska utgjutas 
– med den sjätte skålen torkas Eufrat ut: från 
öster drar fram arméer (Upp 16) 



4.4 Domen över staden Babylon som sköka och 
ekonomiskt centrum äger rum (Upp 17 och 18) 

4.5 De sista kamperna om Jerusalem: Egypten anfaller 
Israel, därefter Kungen i Nordlandet (Dan 11:40–
45) – se följande bilder 

4.6 Kungarna i hela världen (= romerska rikets 
område) drar fram till Harmagedon (Upp 16:14–16) 

4.7 I himlen sker Lammets bröllop (Upp 19:6–9) – 
bruden är församlingen, och gästerna är troende 
från gamla testamentets tid 



Daniel 11:40–45 



Europeiska härar (vilddjuret, 
falske profeten och 10 

kungar) 

Harmagedon 

Kungar från 
östern 

Daniel 11:40–45 



5.1  Kristus kommer ner från himlen medföljd av de sina 
(Upp 19:11–16) 

5.2 Slakt vid Harmagedon: Kristus kastar båda djuren 
(Europas härskare och antikrist) i eldsjön – Europas 
kungar och dess arméer dödas med svärdet (Upp 
19:17–21) 

5.3 Satan blir bunden i 1000 år (Upp 20:1–3) 



5.4   Israels fiender besegras (Sak 12; 14) 

5.5 Edom [Saudi-Arabien?] döms tillsammans med de 
andra kungarna (Jes 34; 63) 

5.6 Ryska härar reser sig upp mot Israel och krossas (Hes 
38; 39) 

5.7  Gudlösa judar döms (Upp 14:17–20) 

5.8 Dom över alla folk [de levandes dom] (Matt 25:31–46) 

5.9 Slutet av den första uppståndelsen (Upp 20:4–6) 





6.1 Återvändandet av judar som flydde under den stora 
vedermödan (Ps 122) 

6.2 Återvändandet av Israels 10 stammar ur alla folk (Hes 
20:34–38) 

6.3 Jerusalems återuppbyggelse (Jes 65:17ff.; Sak 8) 

6.4 Uppförandet av templet och upprättandet av 
offertjänsten (Hes 40–48) 

6.5 Återvändandet av Guds härlighet i templet (Hes 43:1–
9) 



6.6 Satan släpps loss under en kort tid och bedrar 
människor från jordens alla hörn att angripa 
Jerusalem. Eld från himlen förtär dem dock (Upp 
20:7–9) 

6.7 Vid slutet av riket kommer djävulen att kastas i 
eldsjön (Upp 20:10) 

6.8 Domen över alla döda otroende (de dödas dom) äger 
rum (Upp 20:11–15) 

 

 



Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och 

den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.  

Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner 

från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin 

brudgum.  

Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds 

tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de 

skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem.  

Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte 

finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det 

som förr var är borta." 
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