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Ordning av profetiska händelser
Viktiga framtida händelser i deras möjliga ordning

1.

Uppryckandet av de troende

4.6

2.

Händelser i början av Daniels sista årsvecka dvs.
under första halvan

4.7

2.1
2.2
2.3

Början av Daniels sista årsvecka (= 7 år) som
omfattar den stora vedermödan
De första 3½ åren är en tid av katastrofer över hela
världen (Matt 24:4–13; Upp 6)
Under denna tid kommer evangeliet om riket
förkunnas över hela världen (Matt 24:14)

3.

Händelser i mitten av Daniels sista årsvecka

3.1

I mitten av Daniels sista årsvecka kastas Satan ut ur
himlen (Upp 12:7–12)
Därmed börja de sista 3½ åren, den stora
vedermödan
Antikrist ställer styggelseavguden i tempelområdet
(Matt 24:15; Upp 13:14,15), sätter sig i templet och
låter sig tillbes som gud (2 Tess 2:3,4)
Vid denna tid får ledaren av Europa sin tron och
makt av Satan att verka i 3½ år (Upp 13:4,5)
För Gudfruktiga judar i Judea är detta tecknet att fly
till de kringliggande bergen (Matt 24:16)
Gud reser upp två trogna vittnen som verkar under
den stora vedermödan i Jerusalem och utför
extraordinära under – vid slutet av denna tid mördas
dem; de kommer efter 3½ dagar att uppstå (Upp
11:3–13)

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

4.

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

Händelser under de sista 3½ åren av denna vecka (=
tiden av den stora vedermödan)
Babylon, den avfallna kyrkan i den sista tiden
(= skökan) kommer förstöras (Upp 17; 18)
De sju basundomarna träffar huvudsakligen
europeiskt område = den avfallna kristenheten (Upp
8; 9)
Med sju skåldomar kommer Guds ilska utgjutas –
med den sjätte skålen torkas Eufrat ut så krigshärar
från öster kan dra fram (Upp 16)
Domen över staden Babylon som ekonomiskt
centrum äger rum (Upp 17 och 18)
Sedan följer de sista kamperna om Jerusalem:
Egypten anfaller Israel, därefter Kungen i Nordlandet
(Dan 11:40–45)

Kungarna i hela världen (= romerska rikets område)
samlas till Harmagedon (Upp 16:14–16)
I himlen sker Lammets bröllop (Upp 19:6–9)

5.

Händelser vid slutet av den stora vedermödan resp.
början av fredsriket

5.1

5.7
5.8
5.9

Kristus kommer ner från himlen medföljd av de sina
(Upp 19:11–16)
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)
Satan blir bunden i 1000 år (Upp 20:1–3)
Ockupationsmakten kring Jerusalem och Israels fiender
besegras (Sak 12; 14)
Edom döms tillsammans med de andra kungarna (Jes
34; 63)
Ryska härar reser sig upp mot Israel och krossas (Hes
38; 39)
Gudlösa judar döms (Upp 14:17–20)
De levande döms (Matt 25:31–46)
Slutet av den första uppståndelsen (Upp 20:4–6)

6.

Händelser under det tusenåriga fredsriket

6.1

Återvändandet av judar som flydde under den stora
vedermödan (Ps 122)
Återvändandet av Israels 10 stammar ur alla folk (Hes
20:34–38)
Jerusalems återuppbyggelse (Jes 65:17ff.; Sak 8)
Uppförandet av templet och upprättandet av
offertjänsten (Hes 40–48)
Återvändandet av Guds härlighet i templet (Hes 43:1–9)
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)
Vid slutet av riket kommer djävulen att kastas i eldsjön
(Upp 20:10)
Domen över alla döda otroende (de dödas dom) äger
rum (Upp 20:11–15)

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

7.

Nyskapandet av himmel och jord – början av det
eviga tillståndet (Upp 21:1–4)
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