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I föregående predikan fastslog vi att Antikrist kommer en gång i världen före 
Jesus tillbakakomst. För att göra det lättare för oss att förstå vad Bibeln säger om 
Ändens tid skall vi fastställa en tidslinje över de årtal som Bibelns böcker blev till: 
 Hesekiels bok skrevs ca 592 f.Kr.           
 Daniels bok skrevs krng 603 f.Kr.          
 Matteus evangelium skrevs ca 45-50 e.Kr., ungefär 12 år efter Jesu 

uppståndelse. 
 Markus evangelium skrevs ca 60 e.Kr., ca 27 år efter uppståndelsen. 
 Lukas evangelium skrevs i sent 50-tal e.Kr., ca 25 år efter uppståndelsen. 
 Johannes evangelium skrevs mellan åren 85-95 e.Kr., kring 52 år efter 

uppståndelsen. 
 Apostlagärningarna skrevs kring 60 e. Kr. ca 27 år efter uppståndelsen. 
 Första Tessalonikerbrevet skrevs kring 52 e. Kr. ungefär 19 år efter Jesu 

uppståndelse.  
 Uppenbarelseboken skrevs åren 95-96 e. Kr., 62 år efter uppståndelsen. 

TIDER OCH FÖRHÅLLANDEN, EN BAKGRUND 
Matteus evangelium är den tidigaste redogörelsen om Jesus i NT. Han hette från 
början Levi. I Apostlagärningarna sägs det att Paulus en tid var i Jerusalem med 
apostlarna, då han också sannolikt talade med Levi. Mark. 2:14; Apg. 9:26-29 
Lukas var en ständig kamrat till Paulus men det finns inte mycket skrivet om 
honom i Nya Testamentet, utom att han var hedning, läkare och författare till 
Lukas evangelium och Apostlagärningarna. Lukas var inte ögonvittne till det som 
hände kring Jesus och sade att han skrev ned vad han fått höra av de människor 
som hade levt nära Jesus. Det är också sannolikt att han hade mött Jesu moder, 
Maria, eftersom han beskriver vad som hände före Jesu födelse så detaljerat. 
Luk. 1:1-4 
Troligt är att Paulus hade tillgång till Lukas evangelium, och det är möjligt att han 
hade ett exemplar av Matteus evangelium när han skrev brevet till kyrkan i 
Tessalonika. Men Paulus hade inte tillgång till de andra apostlarnas skrifter, 
eftersom de inte ännu fanns vid den tid som han skrev brevet till Tessalonika.  
I själva verket hade apostlarna blivit utspridda från Jerusalem efter den första 
samlingen, som omtalas i Apostlagärningarna kapitel 15. Petrus hamnade i 
Babylon, där ca tre miljoner judar bodde då, och resten var kringspridda över 
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hela romarriket. På grund av detta fanns det inget reellt kristet ledarskap i det 
första århundradet e.Kr. När sedan Jerusalem förstördes flyttades den kristna 
tyngdpunkten till Antiokia, och mer än 300 år senare flyttades den till Rom. 
Apostlarnas skrifter kanoniserades inte förrän efter 100 e.Kr. när de alla var döda 
och kallades sedan det Nya Testamentet. 
Nya Testamentets författare blev manade av den Helige Ande att redogöra 
för olika händelser under denna tid, att framställa redogörelser om Jesus 
och skriva ned den kristna trons lära. 2 Petr. 1:12-21 

Med undantag av Johannes, var alla andra apostlar redan döda när Jesus 
gav oss den Stora Uppenbarelsen; därför hade ingen författare varken av 
GT eller NT:s författare sett Uppenbarelseboken när de skrev sina verk. 

ANTIKRIST REGERAR 
Jesus sade att det skulle bli ”som i Noas dagar” en tid innan han skulle komma 
tillbaka. Matt. 24:37-39 
Hurudant var det på Noas tid? Det fanns en blandras som bestod av till hälten 
människor och till hälften avfallna änglar, genmanipulation bland djur och växter, 
sexuell perversion, trolldom och våld.1

I Uppenbarelseboken sägs det att Antikrist kommer upp ur havet. Upp. 13:1 

 Förhållandena som råder på jorden år 
2010 är mycket lika dem som pågick före syndafloden. 1 Mos. 6:1-12 

Vi har mycket litet information i detta ämne, men det finns en referens om att 
intelligenta varelser bor i havet som blev påverkade av Satans nedkastande till 
jorden. Havet symboliserar i Bibeln även människorna på jorden. Upp. 12:12 
Ett intressant faktum är att amerikanska militära myndigheter har medgett att 
UFO:n ”retades” med American Air Force och Navy på 1940- och 50-talet och 
rörde sig lika bra i vattnet som i himlarymderna.2

Oavsett var Antikrist kommer ifrån, så kommer han att ha övernaturliga förmågor, 
som imponerar på folken i världen; hans övernaturliga krafter kommer från 
Djävulen och hans politiska position kommer också från hin Onde. Upp. 13:2  

 

Denna världshärskare kommer att bli dödligt sårad av någon, men som genom 
ett mirakel kommer han till liv igen. vers 3 
Till denna vers finns det ingen korsreferens i Bibeln men jag vill ge dig mitt sätt 
att se på detta: 

När Djävulen presenterar sin världshärskare till folken på jorden kommer 
han inte att bli presenterad som “Antikrist,” utan som den efterlängtade 
judiska messias som till slut har kommit för att rädda människan från alla 
problem; hungersnöd, krig och global uppvärmning.  

                                            
1 AS IN THE DAYS OF NOAH, John S. Torell, 2001 
2 THE DAY AFTER ROSWELL, Col. Philip J. Corso, 1997, s.54 

http://www.eaec.org/svenska/som_det_var_i_noas_dagar.htm�
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Utöver det, har Djävulen förberett det judiska folket i över 2 000 år för att ta emot 
den judiske messias, och var och en som är förtrogen med judendomen vet att  
judarna längtar efter att deras messias skall komma.  
Judarna har spridit ut sig till varje land i världen, och fast de bara är sex miljoner 
som lever utanför staten Israel, är dessa välutbildade och finns på toppositioner 
inom politiken, militären, bankerna, juridiken, media samt religion och utbildning.  
Det judiska folket har mer samröre med varandra än andra nationaliteter, så det 
existerar redan ett centralt globalt ledarskap som kallas World Zionist Federation 
tillsammans med en rad andra organisationer som World Jewish Congress, 
African Jewish Congress, European Jewish Congress, American Jewish 
Congress, Canadian Jewish Congress och South American Jewish Congress.  
Glöm inte heller bort den amerikanska judiska kommittén (AJC), B’nai B’rith, 
American Civil Liberties Union (ACLU), Jewish Defense League (JDL) och 
hundratals andra organisationer. Det finns också ”kristna sionister,” det vill säga 
kristna som sätter judendomen före kristendomen som har brett ekonomiskt stöd, 
speciellt i USA.  
Ingen annan religion i världen väntar på en messias som de tror kommer att vara 
en världshärskare och att Jerusalem kommer att bli maktens säte var ifrån 
Antikrist kommer att vara överhuvud för hela världen.  
Därför har Djävulen ställt sitt folk överallt och byggt en politisk struktur nödvändig 
för att allt skall fungera med en global ledare. Gud gav profeten Daniel en del 
insikt i detta, och denna uppenbarelse säger oss att den globala världshärskaren 
kommer att vara judisk, homosexuell, och kommer att förkasta det Gamla 
Testamentets lära. Daniel 11:36-39 
I Uppenbarelseboken kapitel 11 får vi veta att denna globala härskares residens 
blir Jerusalem och att Gud kommer att placera två vittnen där för att bemöta 
Jordens Diktator. Upp. 11:1-8 

 SATANSDYRKAN 
De flesta kristna vet inte vad judisk kabbala (som består av 600 böcker), lär.3

Judisk kabbala lär att Abrahams Gud är den onde guden och roten till allt ont. 
Lucifer (Satan) är där en god gud, och en verklig, därför kommer han att 
introducera sin gud för tillbedjan under Antikrists regeringstid. När det blir sådana 
maktdemonstrationer från Lucifer och hans diktator, kommer folk gladeligen att 
acceptera att Lucifer är gud och att diktatorn är messias. 

  
I ändens tid kommer världsreligionen att bli till dyrkan av Djävulen och hans 
Diktator. Upp. 13:4 

Sionistpastorer och deras anhängare kommer att få en del svårigheter vid denna 
tid. De tror att Jesus, Marias son, är Messias och att han kom för flera tusen år 
sedan, men hur tänker de då handskas med diktatorn, som hävdar att han är den 
judiska messias? 

                                            
3 THE DOVE MAGAZINE: WINTER 1995, John S. Torell, sid. 2-37 
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John Hagee (om han nu lever än) kommer säkert hävda att ’Gud har en särskild 
leverans av messias enkom för judiska människor och de är ju nu tillbaka där de 
hör hemma, i sitt land. Den globale härskaren har tagit dem under sina vingar 
och Jerusalem är inte längre staten Israels huvudstad, utan hela världens. 
Templet återuppbyggs, djuroffren börjar igen och alla de Gamla Testamentets 
profetior har därmed uppfyllts.’ 
Vart tog det himmelska Jerusalem vägen? Vi har knappast hört talas om det på 
femtio år i våra församlingar i Sverige! (Sedan före 1948!) 
Vid denna tid kommer de kristna sionisterna bli tvungna att förneka Jesus som 
Messias eller förkasta diktatorn Antikrist, för de måste välja en av dem. 
Eftersom de biblar som används i de flesta kristna kyrkor nu är förfalskade och 
omarbetade, kommer inte människor att kunna vända sig till Bibeln längre för att 
få svar.  Amos 8:11-13 

Detta betyder att de flesta kristna kommer att bli så förvirrade att de 
kommer att tro att diktatorn Antikrist  verkligen är Jesus, som har kommit 
för att upprätta sitt kungarike på jorden. 2 Tess 2:8-12 

 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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Hesekiels bok 

 

 

 

 

 

 

Jesus dog på korset och återuppstod 
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Johannes Uppenbarelse 
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