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KOMMER DET ETT UPPRYCKANDE? 
Det har varit mycket spekulerande om uppryckandet och istället för att citera 
olika källor, låt oss söka svaren i Bibeln.  
Jesus lärde att det kommer till en separation mot slutet av tiden då de rättfärdiga 
kommer att skiljas från de onda och förflyttas från jorden. Jesus säger bara att vi 
skall förflyttas upp på skyarna, inte vart vi sedan förflyttas. Matt. 24:37-42; Luk. 
17:26-37 
Jesus beskrev att några togs upp under natten och andra medan de arbetade på 
dagen. Vid denna tid visste inte människan att jorden är en glob som roterar runt 
solen och att ca halva världen ligger i mörker om dagen, men Jesus beskrev 
detta sanningsenligt, utan att beskriva den tekniskt för dem.   

Härav kan vi konstatera att det kommer ett ske ett borttagande av Guds 
folk från jorden och att det sker i framtiden.  

 

Det finns bara en till referens som beskriver detta faktum; Paulus berättar för oss 
om att det kommer en uppståndelse vid tidens slut, men den är ett mysterium ty  
kristna kommer att leva på jorden när detta sker. 1 Kor. 15:51-58 
Men Paulus berättade inte när det skulle ske och vart de uppståndna skulle tas. 
För att få veta mer måste vi vända oss till 1 Tess. 4:13-18 
Paulus sade att det blir en del kristna som lever vid uppryckandet och att dessa 
skall få vara med Herren. 1 Tess. 4:13-18 
Men Paulus visste inte när detta skulle ske. 1 Tess.  5:1; Upp. 16:15 
Uppenbarelseboken (95-96 e. Kr.) fanns inte ännu när Paulus skrev sitt brev till 
kyrkan i Tessalonika. (52 e. Kr.)   
Vi har förstått att det blir ett upptagande av de sant kristna, men när kommer det 
att ske? För att få veta mer skall vi läsa Paulus andra brev till kyrkan i 
Tessalonika. 2 Tess.  2:1-4 

Med Bibelns hjälp har vi etablerat att det kommer en upphämtning av alla  
de som tror på Jesus men att det inte kommer att ske förrän Antikrist har 
börjat regera på jorden. Då hans regim kommer att vara i 41.6 år är det 
omöjligt att veta när detta händer; bara Gud Fader vet när det sker.  

 

Det står klart att de troende kommer att förföljas under Antikrists regim. Upp.  
13:5-9 
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Det är också så, att de kristna inte kommer under Guds vredesskålar när 
domarna i Uppenbarelseboken hälls ut över jorden. 1 Tess. 5: 3-11 

VILDDJURETS MÄRKE 
Uppenbarelseboken är den enda bok I Bibeln som talar om Vilddjurets Märke; 
inte ens Jesus talade om detta när han gick härnere. Men han talade om 
”Förödelsens styggelse.”  
När vi ser på det intryck Märket kommer att ha på människorna på jorden och 
senare i evigheten skulle det inte förvåna att Djävulen har gjort sitt bästa för att 
utplåna Uppenbarelseboken. 
En av de mest framgångsrika av Djävulens lärjungar är liberalteologerna och 
pastorer som genom seklerna har hävdat att Uppenbarelseboken är en allegori 
(liknelse) som aposteln Johannes skrev när han var fängslad av romarna på 
fängelseön Patmos. För att få ut ett hemligt budskap till de kristna därifrån har 
man hävdat att Johannes fabricerade boken så att inte fängelsets vakter skulle 
stoppa de kristna som förde ut den efter att ha besökt Johannes.  
Därför har de flesta kristna samfund avfärdat Uppenbarelseboken, och struntat i 
alla varningar som Jesus gett oss i denna sak. Många samtida pastorer som  
Rick Warren, Bill Hybels, Robert Schuller, etc. talar inte överhuvudtaget om 
Uppenbarelseboken.Resultatet blir att när tidens slut kommer, kommer en 
majoritet av kristna ta på sig Vilddjurets Märke utan att tänka närmare på det. 
Låt oss se vad mer Jesus säger oss om denna tidsperiod: 
1. Alla människor kommer att dyrka Antikrist, Satans messias, förutom de som 

är födda på nytt och vägrar böja knä för denne man. Upp. 13:8 
2. Jesus berättade för aposteln Johannes för ca 1900 år sedan att det skulle 

finnas television på jorden. Upp. 13:14-15 
Detta bildspridningssystem skulle bli globalt, så att alla människor i världen 
kan se samma bilder på samma gång. Upp. 11:7-10  

3. Man kommer att ha ett identifieringssystem, så att varje människa på jorden 
kommer att märkas och registreras. För att det skall fungera, måste en 
världsledare komma som kontrollerar alla länder och har en databas där alla 
människor finns registrerade. Han kommer att kräva att alla som köper och 
säljer måste ha tillgång till hans databas och ha utrustning för att ta reda på 
allt om vem som helst och varje affär som sker.  
Finns det teknologi för detta gigantiska projekt? DET GÖR DET!    
I alla länder i västvärlden har alla medborgare blivit registrerade med nummer 
och namn. I USA kallas det  “Social Security.” De senaste åren har databaser 
satts upp för diverse ändamål: för Social Security, IRS, FBI, kreditbyråer, 
sjukvård, motorfordon, fängelser samt militär. Förbundet med detta system 
finns det information att hämta om fingeravtryck och DNA-profiler; allt oftare 
skaffar sig myndigheter denna information genom bedrägligt förfarande och 
fångar tvingas helt enkelt att lämna DNA.  
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Varje butik i USA som tar kreditkort är förbundna med en central instans som 
kollar kreditvärdigheten, så är ju också fallet i Sverige. Detta gäller även 
bensinstationer. Således finns systemet redan på båda sidor Atlanten.  
Systemet är klart att sjösättas när politiskt beslut fattas om att alla måste låta 
sig registreras och skall få någonting insatt under huden. Låt oss noga 
studera de följande verserna: Upp. 13:16-18 

4. Jesus säger till oss att numret 666 är en människas tal och det skall gå att 
fundera ut vem detta är. Mycket få vet att detta nummer omnämns även i det 
Gamla Testamentet. 1 Kon. 10:14-20 
Kung Salomo dyrkades av människor och hans kabbalistiska tal var 666. 
Salomo lät bygga en speciell tron så att var och en som stod framför tronen 
kunde de se sex lejonen på varje sida därom, och sex trappsteg som ledde 
upp till tronen. Denna tron hette bokstavligen 666. 
Kung Salomo utvecklade Kabbalan när han blev äldre och avföll från Herren 
på ett avskyvärt sätt. 1 Kon. 11:1-9 
De kabbalistiska skrifterna, jämte de ifrån Talmud, var läran bakom de judiska 
överlöpare som grundade World Zionist Federation år 1898 och de var dessa 
som användes för att återskapa den politiska staten Israel år 1948. De har 
stolt visat upp numret 666 på sin nationalflagga, där vi finner Davidsstjärnan 
som i ockulta kretsar är känt som Salomos tecken, eller hexagrammet. 
Det var stort motstånd mot detta när man i det blivande Israel skulle välja en 
flagga, många ortodoxa judar ville ha menoran (den sjuarmade ljusstaken), 
men de ockulta krafterna vann och kunde välja hexagrammet.1

David Ben-Gurion

  
2

“Världen år 1987 kan spåras i min föreställning: Det kalla kriget är 
över. Internationellt tryck på den ständigt växande intelligentian i 
Ryssland leder till ökad frihet och trycket från massorna för att 
genomföra en höjd levnadstandard kan leda till en gradvis 
demokratisering av Sovjetunionen.  

 (1886-1973) sade följande i ett tal: 

Å andra sidan blir det ett ökat inflytande från bönderna, och den 
växande politiska vikten av vetenskap, kan förvandla Förenta Staterna 
till en välfärdsstat med en planerad ekonomi. Väst och Östeuropa 
kommer att bilda en federation av autonoma stater med en 
socialistisk-demokratisk regim. 

                                            
1 THE SIX-POINTED STAR, Dr. O.J. Graham, The Free Press, Box 452, Don Mills, Ontario, M3C 2T2, 
Canada 
2  “Sionistisk statsman och politisk ledare, Israels första premiärminister (1948-1953, 1955-1963) och 
försvars minister (1948-1953; 1955-1963). Det var Ben-Gurion som den 14 maj I Tel Aviv utropade staten 
Israel. Hans karismatiska personlighet vann massornas hjärtan, och efter sin avgång från regeringen och 
senare knesset, vördades han som Nationens Fader.  (Encyclopedia Brittanica) 
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Med undantag av Sovjet som en federal euroasisk stat kommer alla 
andra kontinenter förenas i en världsallians, som kommer att ha en 
gemensam polisstyrka. Alla armeer kommer att förbjudas, och det 
kommer inte att bli fler krig. I Jerusalem kommer FN (ett sant FN)  att 
bygga en profeternas helgedom för att betjäna världens alla 
kontinenter; denna kommer att vara säte för mänsklighetens Högsta 
Domstol och kommer att lösa alla kontroverser bland de federala 
kontinenterna.”3

Vi kristna borde ta detta på allvar som sionistledaren talade om år 1962. Har 
hans vision gått i uppfyllelse? Döm själv genom att syna dessa fakta: 

 

 Sovjetunionen slutade existera 1991. Ben Gurion hade bara fel på fyra 
år.  

 Europeiska Unionen är en socialistisk demokratisk organisation som 
består av Västeuropa och de flesta ryska sattellitstaterna. 

 USA utvecklas mer och mer till en välfärdsstat och vår ekonomi 
planeras av De Federala Reservbankerna. 

 Resten av denna utopiska vision arbetar man nu på och vi såg en del 
underlig utveckling vid det Globala Mötet i Köpenhamn, som handlade 
om den globala uppvärmningen.  

 Ben Gurion talade om Jerusalem som världens maktcentrum, med en 
helgedom (tempel) och en hösta domstol som har jurisdikton över alla 
länder. Det enda han inte nämnde var en världsledare.  

Som kristna borde vi nog vi ta till oss dessa fakta, och förstå att World Zionist 
Federation har verkat för världsdominans i många år och nästan är där. Aposteln 
Johannes levde ännu år 70 e. Kr. när romarna förstörde Jerusalem och templet 
och spred ut judarna över hela imperiet och miljontals av dessa blev slavar. 
Därför blev Johannes fullständigt häpen när Jesus visade honom i en vision 25 
år senare hur Jerusalem och templet spelar en huvudroll i världen. Jesus visade 
Johannes att under den yttersta tiden är judarna tillbaka i Jerusalem, ett nytt 
tempel är byggt, och det mest viktiga av allt, judarna styrs av sin egen messias 
som är den mäktige världshärskaren, Antikrist. Upp. 17:1-6 
  
 

ÄR DU REDO ATT MÖTA DEN YTTERSTA TIDEN?  
 
 
 

 
                                            
3 LOOK, 16 februari 1962 
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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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