
Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv  
TIDENS TECKEN 

RLJ-1196-SE              JOHN S. TORELL 26 JULI  2009 
DEL 6A: DE YTTERSTA TINGEN 

 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

De tidens tecken jag förut nämnt:  
 Bedrägerier – Matt. 24:4-5 
 Krig och rykten om krig – vers 6 
 Hungersnöd, jordbävningar och farsoter – vers 7 
 Många skall komma på fall – vers 11 
 Laglöshet – vers 12 

VAD ÄR DEN STORA VEDERMÖDAN FÖR NÅGOT ? 
Jesus sade att om denna tidsperiod inte blev förkortad så skulle inte en enda 
människa överleva. Orsaken till att dessa turbulenta dagar blir förkortade är den 
kristna församlingen på jorden som är Guds egendomsfolk. Läran om att de 
kristna hämtas före Vedermödan finns inte i Bibeln utan är ett påhitt av de falska 
teologerna John Darby och Cyrus Scofield. Matt. 24:21-22 
Den stora vedermödan är en tid när Satan kommer att sätta in sin man (Antikrist) 
som en global diktator, men det är också en tid då Gud skall straffa människorna 
i världen som aldrig förr. 
Hur länge varar då denna period? Darby och Scofields lära, att det rör sig om en 
sjuårsperiod, är ännu en villolära som inte finns med i Bibeln; men Jesus gav oss 
en tidsram i Uppenbarelseboken när han sade att Antikrist kommer att regera en 
timme. Om man tolkar Guds Ord till aposteln Petrus, att en dag för Gud är som 
tusen år för människan, kan man kalkylera, att en dag för Gud är som 41.67 år 
för en människa. Upp. 17:7-13; 2 Petr. 3:8 
Min slutsats är att den stora vedermödan varar åtminstone 42 år. 

VAD TÄNKER SATAN GÖRA? 
Satan har arbetat i 7000 år för en världsregering och en världsdiktator. Han har 
försökt två gånger att införa detta, och båda försöken stoppades av Gud. 

1. Före floden. 1 Mos. 6:1-13 
2. Efter floden. 1 Mos. 11:1-9  

Det tredje försöket kommer också att stoppas, men inte förrän Satan fått styra 
hela jorden under en viss förutbestämd tid som borde vara i åtminstone 41.67 år.  
2 Tess. 2:1-8; Upp. 13:1-9 
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DET KOMMER ETT STORT BEDRÄGERI 
Detta Satans globala rike kommer att bestå i både en politisk och religiös regim. 
När Gud kallade Moses och grundade Israel var det en teokrati som kretsade 
kring den absolute härskaren, Gud.  
Satan globala rike kommer att vara ett starkt religiöst system, som ger makten åt 
den politiske härskaren, som också blir föremål för dyrkan. Ett stort antal kristna 
kommer att duperas och luras in i systemet. 2 Tess. 2:9-13; Upp. 17:1-7, 15-18 
 

DET BLIR EN TOTAL EKONOMISK KONTROLL 
I Satans globala rike kommer det att bli en total ekonomisk kontroll som världen 
aldrig har sett. För att detta system skall kunna sättas i verket måste teknologin 
förfinas till den grad, att ingen kan göra någon ekonomisk transaktion utan att 
kunna spåras av datorer som Satan och hans jordiska ledarskap kontrollerar.  
För att kunna vara medlem av ett globalt ekonomiskt system måste varje 
människa bli tvingad att dyrka Satan. Upp. 13:11-15 
Bara de som dyrkar Satan kommer att ha tillgång till det globala ekonomiska 
systemet genom att utsätta sig för en märkningskod som 
kommer att insättas i huden på den högra handen eller i 
pannan. vers 16-17 
Jesus identifierar märket som numret 666. Varje jude 
som levde under den tid när aposteln Johannes fick 
Uppenbarelseboken, visste att detta var det nummer och 
namn som de kabbalistiska judarna bar, de som strävade 
efter att bygga upp Israel igen och styra hela världen från 
Jerusalem. Det Gamla Testamentet förser oss med den 
information vi behöver om 666 och detta tals betydelse.   
1 Kon. 10:14, 18-20; 11:1-9 
Idag har detta system ett annat namn men det styrs ännu 
av ättlingar till avfallna judar från Salomos tidevarv. Den 
sionistiska världsorganisationen (WZO) har opererat 
sedan 1898 då den blev både ett politiskt och religiöst 
system.   

SATAN KOMMER ATT FÖRA KRIG MOT KYRKAN 
Kristendomen måste bort innan att Satan globala rike kan komma, och Jesus 
varnade för att detta skulle hända. Alltsedan Adam, har Satan förföljt människor 
som älskar Gud och vandrar med honom, men den här gången blir det en 
förföljelse i en världsvid skala så som aldrig förut. Upp.12:7-17; 13:6-9  

JESUS VARNADE SÄRSKILT FÖR DETTA 
Vilken människa som än tar Vilddjurets märke kommer inte att bli förlåten för 
denna upproriska synd. När du väl tagit märket finns ingen förlåtelse eller 

 
Sabbatai Sevi sitter på Kung 
Salomos tron. Se sista sidan, 
där du finner en helsidesbild. 
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frälsning kvar för dig. Du kan inte göra det ogjort, och du är därmed dömd till att 
tillbringa evigheten i den Brinnande Sjön. De kristna som har tagit Vilddjurets 
märke blir av med frälsningen och blir dömda till den Brinnande Sjön i 
evighet! Upp. 14:9-11 
Samma situation som i Lustgården, när Gud sade till Adam att han inte skulle äta 
av Kunskapens träd kommer också att råda under den stora vedermödan. Istället 
för ett träd och dess frukt kommer objektet vara Vilddjurets märke. 1 Mos. 2:16-
17 

VAD SKALL DE KRISTNA GÖRA? 
När vi kommer till denna tid någon gång i framtiden så kom ihåg att det enda du 
kan göra är: vägra ta Vilddjurets märke! 
Satan kommer inte att med våld tvinga dig att ta märket om du inte vill ha det; 
tvärt om måste du själv vilja ta märket och frivilligt upphöja Satan.  
För de kristna som lever på den här tiden kommer det att bli för dem som det var 
för andra dagars heliga, när de vägrade att avsäga sig den kristna läran och 
Jesus, och hellre gav sina liv än att dyrka en människa som upphöjt sig till Gud 
eller ett beläte upphöjt till Gud.  
Det finns inget människan kan göra för att slippa gå igenom denna mörka framtid 
för den har förutsagts av Gud och kommer att uppfyllas så som han har sagt det. 
Folk som lever på den tiden måste acceptera dessa sanningar och be Gud om 
att visa nåd. Matt. 10:28-39    

HUR KAN DU FÖRBEREDA DIG FÖR DENNA VEDERMÖDA? 
Det finns inga fysiska förberedelser du kan göra. Du kan bara leva vidare som en 
kristen, som kristna alltid har gjort. Läs Bibeln 1917 och be till Fader Gud i Jesu 
namn och i den Helige Andes smörjelse. Det finns inget annat sätt! Apg. 4:15-31 
   
 
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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Sabbatai Sevi as messiah, sitting on the kingly throne, under a celestial crown 
held by angels and bearing the inscription “Crown of Sevi.” Below: the Twelve 
Tribes studying the Torah with the messiah. From an etching after the title page 
of one of the editions of Nathan’s Tiqqun Qeri’ah (Amsterdam 1669) 
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