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De flesta kristna tror att de rycks upp till himlen före den Stora Vedermödans tid 
och ser inte någon anledning till att förbereda sig. Läs dessa verser: 
”Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt               
ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma. Och om 
den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de 
utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.” (Matt. 24:21-22) 
Aposteln Paulus var inte kristen när Jesus talade dess ord och något evangelium  
hade inte skrivits än vid denna tid. Jesus profeterade om den Stora Vedermödan 
och sade till sina lärjungar att det skulle komma en nödens tid utan motstycke 
men att den hade blivit avkortad för de som tillhörde honom.  

JESUS VARNADE SINA LÄRJUNGAR 
Det var goda tider under början av Jesu verksamhet och han visade sin härlighet 
och makt genom att hela människor, kasta ut demoner och skaffa mat till fem 
tusen personer på en gång. Lärjungarna förstod inte det faktum att Jesus kommit 
till jorden för att betala för hela mänsklighetens synder. 
Jakob och Johannes blev upprymda och ville säkra sig en position i Guds Rike, 
men de blev tillsagda av Jesus att det inte var hans sak att bifalla deras önskan. 
De skulle också få tömma lidandets kalk som Jesus. Matt. 20:20-23 
Jesus inledde nu en viktig undervisning om vad framtiden skulle bli för hans 
lärjungar efter deras tid i templet i Jerusalem. Först uttalade han en profetia om 
templet som uppfylldes 37 år senare när romarna kom dit och dödade varje man, 
kvinna och barn och förstörde templet ner till den sista stenen, även Klagomuren. 
Matt. 24:1-2 
Jesus började sedan tala om ändens tid. vers 3-12, 14 

1. Förförelse 
2. Krig och rykten om krig. 
3. Att kristna skall bli förföljda, hatade, arresterade och avrättade.  
4. Förolämpningar och förräderi mot kristna. 
5. Falska profeter uppträder som predikar ett falskt evangelium. 
6. Kärleken hos de flesta kristna skall kallna. 
7. Evangeliet kommer att predikas i varje land på jorden. 



 
 

Alla dessa händelser har inträffat under de 1900+ år som gått, men Jesus sade 
även att slutet på detta system är nära och att han återkommer när alla dessa 
händelser inträffar samtidigt.  
De kristna som vägrar att lämna sin tro trots allt lidande kommer att bli frälsta till 
slut. Jesus talade inte om frälsningen här, utan om att de kristna blir räddade ur 
Djävulens klor. vers 13 
Ca trettio år senare förklarade Paulus hur denna räddningsoperation skulle gå till. 
1 Tess. 4:13-18 
Det var inte allmänt på Kristi tid att de som bor söder om ekvatorn hade ett annat 
klimat, så när det är vinter på halva jorden är det sommar på den andra delen. 
Jerusalem ligger på den norra delen.  
Kommer du ihåg att Nya Testamentet inte existerade när Jesus uttalade sin 
profetia? Han hänvisar till templet i Jerusalem och en förödelsens styggelse i 
templet, och att de troende skulle be om att denna tid inte skall komma på vintern 
eller på sabbatsdagen. vers 15-20 

DET ÄR VID DENNA TIDPUNKT DEN STORA STORA VEDERMÖDAN 
BÖRJAR PÅ JORDEN! 

 

Efter sin uppståndelse profeterade Kristus att aposteln Petrus skulle tas tillfånga 
och komma till en plats dit han inte ville gå. Joh. 21:18-19 
Jesus lovade inte att hans lärjungar skulle undgå förföljelse, fängelse eller att de 
inte skulle bli tvungna att gå i döden för sin tro, men han lovade att vara med 
dem alltid intill tidens ände och att han aldrig skulle lämna dem eller sluta bry sig 
om dem. Matt. 28:18-20; Hebr. 13:5-8 
I Uppenbarelseboken står det att många kommer att bli dödade för Herrens skull. 
Upp. 6:9-11; 7:9-17 
De som dödas för sin vägran att ta Vilddjurets märke får en särskild välsignelse. 
Upp. 14:9-13 

HUR BLIR DET MED ALLA GUDS DOMAR ÖVER JORDEN? 
Gud kommer att sända den ena katastrofen efter den andra över jorden under 
Antikrists regeringstid, men före det kommer Gud att sätta ett skyddande insegel 
på varje troendes panna. Upp. 7:1-3; 9:1-4 
Aposteln Paulus säger att de kristna är förutbestämda till frälsning, inte till Guds 
vrede. 1 Tess. 5:9 
Har Gud förut dömt ett folk och räddat ett annat? Ja, det var så Gud gjorde när 
han förde ut Israel ur Egypten.  2 Mos. 8:22-23; 9:4-7, 23-26; 10:21-23; 11:4-7 

SAMMANFATTNING 
Världsregeringen kommer att utsätta de kristna för förföljelse under den Stora 
Vedermödans tid och många kommer hellre att vilja dö, än att böja sig för Satan. 



 
 

Kristna kommer att vara skyddade av Gud från hans domar och lider ingen skada 
under straffdomarnas verkställande. 
Ett antal kristna kommer att överleva en del av den Stora Vedermödan tills Jesus 
tar oss/dem upp till sig.  
Bara de som tror på Kristus och som har förberett sig andligen kommer att kunna 
stå emot trycket under den Stora Vedermödan. Genom tro tar Gud hand om dem 
precis som han gjorde med profeten Elia. 1 Kon. 17:1-6 
Gud sände Elia till en änka utanför landet Israel när bäcken Kerit torkade upp.  
vers 7-16 
När Elia blev rädd och sprang för sitt liv sände Gud en ängel som bakade ett 
särskilt bröd som han kunde livnära sig på i 40 dagar. 1 Kon. 19:1-8 

Om vi kristna skall överleva tills Jesu återkomst, behöver vi fortsätta 
bygga upp vår tro på Gud och arbeta på vår helgelse. Jak. 1:1-8 

  

Planerar du och arbetar för att bli en överlevare i framtiden eller följer du bara 
med strömmen och blir ett offer? 
 

 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 

viktigare att du avslutar den rätt! 
 

Har du en plan för livet eller följer du bara med strömmen? 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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