
                                              Läran om Framtiden 

 

      Introduktion 

 

     1.  Cirka en fjärdedel av Bibeln var profetisk när den skrevs. En del är redan uppfyllt.  

(Daniel förutsade Persien, Grekland och Romarriket, etc.) Profetior är uppenbarligen en stor 

del av skriften. Många är fortfarande inte uppfyllda. 

2.  Denna korta studie försöker lägga grunderna för att tolka bibelns profetior och hur 

man tar itu med vissa viktiga skriftställen och händelser. 

 

         Ett hjälpmedel för studiet är detta diagram: 

 

    I.  Huvudprinciper för att förstå Bibelprofetia 

 

   A.  Att tolka profetian på ett normalt bokstavligt sätt 

 

   1.  Inkorrekt -  den allegoriska metoden 

   Alternativet till att tolka profetian bokstavligt är att göra det allegoriskt. Denna     

...                  syn anser ofta att den verkliga fullbordan av en profetia inte är bokstavlig utan ..  

.                    istället har en djupare “andlig” betydelse. Till exempel, på så sätt skulle  ...          

..                   Tusenårsriket (Upp 20:2,4,6,7) inte vara ett bokstavligt 1000 år av Kristi    ....               

.....               .herravälde på jorden i framtiden utan snarare ett “andligt” Kristi herravälde på  

.....                jorden nu. 

            2.  Korrekt -  den bokstavliga metoden Om Guds Ord säger något om framtiden,   

.......              kommer det bokstavligen att ske. Det kan finnas symboler i profetian, men  .....  

.,,,,,               symbolerna förutsäger bokstavlig sanning (se nedan). 

 

   B.  Att förstå några grundläggande regler 

 

  1.  Symboler - symbolerna representerar en bokstavlig sanning. Till exempel,  

.......          ..Gud gav Daniel en symbolisk vision av 4 djur (ett lejon, en björn, en leopard och  

.........         .ett “skrämmande” djur - Dan 7). En ängel sa att de representerade 4 riken.                

....................Det är tydligt nu att de hänvisade till på varandra följande riken, Babylon,  

.................-..Persien, Grekland och Rom. 

  2.  Jämför en profetia med andra profetior - genom att jämföra liknande  



.....              .profetior blir dess betydelse tydligare. Till exempel, genom att jämföra Daniel  

.....             ..9:27; 2 Tess 2:3,4 och Matteus 24:15, vet vi att “förödelsens styggelse” är när  

............       .Antikrist bryter fredslöftet till judarna i mitten av den 7-åriga Vedermödan och    

.....................kräver att bli dyrkad. Ett enda skriftställe berättar inte alltid hela historien.  

  3.  Varierat tidsmoment -  framtida händelser står inte alltid i futurum. Till  

.....................exempel, “För ett barn blir oss fött, etc.” (Jes 9:6). Jesaja talade i presens men        

.....................vi vet att det hänvisar till Kristi födelse som då låg i framtiden. En ytterligare   

.....................varning är att ibland kan en profetia flyta samman med flera händelser utan att   

.....................visa de tidsluckor som skiljer dem åt (se Jes 11:1-4 - Krista första och andra  

.....................tillkomst). 

  4.  Dubbel uppfyllelse -  en del profetior har 2 olika uppfyllelser. Till exempel  

.....................Jes 7:14 är uppfylld genom ett barns födelse 744 f. Kr. som ett tecken för Kung     

.....................Ahaz likväl som Kristi födelse år 5 (Matt 1:23). 

 

 C.  Skillnad mellan Israel och kyrkan 

 

 1.  Gud gjorde ett par speciella löften till Israel om deras framtid. 

 Abrahams förbund - Israel skulle bli en stort folk (1 Mos 12:2), med ett specifikt 

land (1 Mos 15:18) som skulle vara deras för evigt (1 Mos 17:8). 

 Davids förbund - Gud lovade ett “nytt förbund”, en tid då Israel ska ha ett 

förändrat hjärta som är hängivet Gud och deras synder vara förlåtna (Jer 31:31). 

 Det finns också andra större skriftställen fyllda av framtida löften till Israel (Jes 

60-66; Jer 30-33; Hes 40-48; etc.). 

 2.  Vissa tror att dessa löften till Israels nation inte bokstavligen kommer att 

uppfyllas. De tror att på grund av Israels upprepade olydnad till Gud så har nu 

dessa löften på något “andligt” sätt överförts till de troende i kyrkans tidsålder. 

Men varje nyckelförbund (löften) var villkorslösa till sin natur. De var Guds löften 

utanrestriktioner. 

 3.  En persons syn på om Guds många löften kommer att faktiskt uppfyllas för 

 Israels nation leder till många mycket olika tolkningar av framtiden. 

     a.  Bokstavlig tolkning - premillennialism  

  Tusenårsriket (Upp 20:1-9) är när Kristus regerar över Israel på jorden    

...........och Gamla testamentet blir bokstavligen uppfyllt. Denna syn (bild nedan) 

...........är före “Tusenårsriket” eftersom Kristus kommer tillbaka innan  

...........Tusenårsriket  börjar. 

 

   



         b.  De icke bokstavliga tolkningarna 

             Detta synsätt hanterar de många ouppfyllda löftena till Israel på olika sätt.  

           Tusenårsriket tolkas inte bokstavligt. Dessa två huvudtolkningar av 

           tusenårsriket har uppstått. 

 

    

    

4.  Slutsats 

   Genom att följa den normala bokstavliga tolkningen av Skriften (vilket är  

   grundläggande för hela Bibeln), kommer vi fram till premillennialism som syn på 

   framtiden. Så har vi nu en bild av den grundläggande tidslinjen. 

 

 

Gud påbörjade något speciellt med Israel i det Gamla testamentet (1 Mos 12). Han 

kommer att fullborda sin plan för dem (Rom 9-11 är nyckelkapitlen i Nya 

testamentet som undervisar denna sanning). Vi lever idag i tidsintervallet mellan 

Guds handlande med Israel (Rom 11:1,25).  

 

Gud sa att Israel ska återvända till landet (Jes 11:11,12). Den “sionistiska” judiska 

rörelsen av återvändande judar till Israel sedan 1897 verkar vara en betydelsefull 

förberedelse för den “yttersta tidens” scenario. 1948 blev Israel en erkänd stat. 

Under sex-dagars kriget 1967 fick Israel 4 gånger så mycket land, inklusive 

Jerusalem, som innan. Den ständiga konflikten i Mellanöstern verkar bara vara en 



början på den nyckelroll Bibeln säger att Israel kommer att få under den 

kommande Vedermödan och Tusenårsriket. Innan 1900-talet hånade de som 

trodde på postmillennialism och amillennialism tanken på att ett bokstavligt Israel 

skulle få del av de Gammaltestamentliga löftena. Idag verkar dessa mer och mer 

realistiska. (obs.: vi bör, dock, vara försiktiga att säga att Israel faktiskt redan 

uppfyller Gamla testamentets profetia. Det är fortfarande kyrkans tidsålder. Israel 

har återvänt i otro och erkänner inte Jesus som Messias. Det kommer senare. Gud 

arrangerar dock allt.) 

 

  II.  Daniels “70 veckor”  (Dan 9:24-27) 

 

Inledning - Daniels profetia om “70 veckor” (Daniel 9:24-27) är betydelsefull eftersom 

den kan förklara församlingens tidsålder som en “parentes” mellan de två delar som 

finns i Guds plan för Israel. 69 veckor av Daniels profetia har bokstavligt uppfyllts. Den 

70:e veckan kommer också att uppfyllas, men har inte skett ännu. Så vi lever 

tidsmässigt mellan dessa båda uppfyllanden. Profetian om de “70 veckorna” lägger även 

en gammaltestamentlig grund för den tydliga betoningen i Uppenbarelseboken på den 

sjuåriga Vedermödan. 

 

A.  Översiktsdiagram 

 

 

B.  Förklaring av de “70 veckorna”  (Dan 9:24-27) 

 

1.  Bakgrund 

 a.  Daniel var i fångenskap i Babylon. 

 b.  Kungariket Babylon hade erövrats av Mederna  (Dan 5:30; 9:1). 

 c.  Daniel insåg att den 70-åriga fångenskapen nästan var slut (Dan 9:2; Jer 

25:11,12). 

 d.  Han fastade och bad för att få reda på vad Gud skulle göra härnäst (Dan 9:3-

19). 

 e.  En ängel uppenbarade sig med svaret (Dan 9:20ff). 

2.  Vers 24 - “70 veckor” = en tidsperiod då 6 saker ska ske. 

 a.  “Göra slut på överträdelse” - Israel slutar att överge Gud 

 b.  “Försegla synder” - Deras synder blir dömda (slutet av Judas 70-åriga 

fångenskap åstadkom dessa två saker). 

 c.  “Försona skuld” - Kristi död på korset. 

 d.  “Föra fram en evig rättfärdighet” - Tusenårsriket med dess rättfärdighet 



börjar. 

 e.  “Fullborda syn och profetia” - Profetiska tecken upphör (Tusenårsriket) 

 f.  “Smörja den Allraheligaste” - Det heliga platsen återupprättas (Tusenårsriket) 

 

Vad är de 70 veckorna? 

Bokstavligt översatt är “veckor” “sjuor”. Men frågan förblir om en “sjua” är 7 

“dagar” eller 7 “år”. 70 “sjuor” som dagar blir 15 månader. Det passar inte alls 

profetian. Men 70 “sjuor” som år blir 490 år. Detta passar profetian perfekt. 

 

Hur långa är dessa år? 

Daniel räknar med “profetiska år” vilket betyder år som är 360 dagar långa. 

Judarna använde inte 365 dagars år. I själva verket använde de 12 synodiska 

månader som var cirka 29 dagar (vilket ibland krävde att man lade till en extra 

månad). Ibland rundade man av till 360-dagarsår som i syndaflodens kronologin 

(150 = 5 månader - 1 Mos 7:11,24; 8:3,4). I Uppenbarelseboken är det tydligt att 

360-dagars år används eftersom 1260 dagar = 42 månader = 3 år (Upp 13:4-7; 

12:13,14 ;12:6). På samma sätt använder Daniel 360-dagarsår. 

3.  Vers 25 

Utgångspunkten för denna profetia är  “påbudet att återuppbygga Jerusalem”. 

Detta hänvisar till kung Artashastas påbud 5 mars 444 f. Kr. (Neh 2:1-8). 

Slutpunkten för profetian är “till dess den Smorde Fursten kommer”. Detta syftar 

på Kristi triumferande ankomst 30 mars år 33 e.Kr. Daniel säger att det kommer 

att ta 69 “veckors” år. Det blir på dagen (69 x 7 x  360 = 173.880 dagar)! De 483 

“profetiska åren” (eller 476 solår plus de 25 dagarna mellan 5 och 30 mars) är det 

exakta tiden från Artashastas påbud till den triumferande ankomsten. 

4.  Vers 26 - “efter de 62 veckorna” (även efter de 7) 

  a.  “Messias förgörs” - Kristi korsfästelse 

  b.  “Den kommande furstens folk ska förstöra staden (Jerusalem) och 

helgedomen (templet)” 

 “Folket” = Romarna 

 “Furste” = Antikrist - huvudet för det återuppståndna romarriket  

 (år 70 förstörde Romarna Jerusalem). 

 

  Obs: 

 - den 70:e veckan följer inte omedelbart. Varför? För minst 2 saker 

 händer efter den 69:e veckan (v. 26) och före den 70:e (v. 27). 

 - Det finns en tidslucka mellan den 69:e och den 70:e veckan  

 (v. 24-26 - historia) (v. 27 - framtid). 

 - Uppryckelsen avslutar tidsluckan och Guds plan för  

 judarna fortsätter i den sjuåriga Vedermödan. 

5.  Vers 27 

 “Han” - fursten som kommer - Antikrist 

 “Förbund” - ett avtal 

 “Med de många” - judarna; 70 veckornas profetia handlar om 

  Judarna. 

 “En vecka” - 7 år 



 “Men mitt i” - efter 3 ½ år kommer Antikrist att bryta avtalet han gjorde  

 där judarna fick religionsfrihet under Vedermödan. 

 “Styggelse… förstöra” - Han kommer att förstöra templet och göra  

 sig själv till gud  (Dan 11:36-38; Matt 24:15,22; 2 Tess 2:4). 

 “till dess fast beslutad straffdom” - Antikrists förödelse genom Kristi 

 eget domslut under andra delen av Vedermödan och vid hans  

 kommande Domsdag vid slutet  (Matt 24:27; Upp 19:11-16). 

6. Sammanfattning: 

De första 69 veckorna har bokstavligen blivit uppfyllda. 

Vi lever i dag i en tidslucka mellan 69:e och 70:e veckorna. Detta är 

Kyrkans tidsålder. 

Vi kan vara förvissade om att den 70:e veckan - den sjuåriga Vedermödan -       

också kommer att bokstavligt uppfyllas. 

 

 

  III.  Uppryckelsen 

 

 Inledning 

 Uppryckelsen är Kristi återkomst för att hämta de troende till himlen. 

Uppryckelse före Vedermödan är den uppfattning som anser att detta kan ske när              

som helst (nära förestående). Därmed är det före (pre) den sjuåriga Vedermödan.              

De viktigaste skriftställen som undervisar detta är Joh 14:1-3; 1 Kor 15:51-57 och              

1 Tess 4:13-18. 

               

Ordet “uppryckelse” används inte i Bibeln, förutom att det kommer från det latinska            



ord i 1 Tess 4:17 som översätts “ryckas upp”. Så uppryckelse är en bra beskrivning             

på tillfället när Kristus kommer tillbaka för att hämta både levande och döda troende 

från kyrkans tidsålder för att ta dem till himlen.  

 

           A.  Joh 14:1-3 - förhoppningen om uppryckelsen är baserat på Kristi tydliga  

..........löfte. “Jag går och bereder er en plats. Och om jag nu går bort och bereder plats för     

..........er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig” 

 

           B.  1 Kor 15:51-58 

 

               1.  Uppryckelsen är för alla troende under kyrkans tidsålder, levande eller döda.                 

...............“Vi ska inte alla insomna (dö), men vi ska alla förvandlas (förvandlade kroppar vid     

...............uppryckelsen - se nedan),  (15:51)” 

                2.  Uppryckelsen medför en omedelbar förändring. 

              “De döda ska uppstå odödliga” - förhärligade kroppar  (15:52). 

                 “och vi (levande troende) ska förvandlas” - förhärligade kroppar  (15:52) 

 

           C.  1 Tess 4:13-18 

 

1.  Kristus kommer personligen att återvända. “Då ska Herren själv komma ner från 

himlen”  (4:16). 

2.  De troende under kyrkans tidsålder som har dött kommer att uppstå. “de som har 

dött i Kristus ska uppstå först.”  (4:16). 

3.  De levande troende kommer att “ryckas upp” - fysiskt tagna till himlen. “vi som 

lever och är kvar ska ryckas upp bland skyar tillsammans med dem (uppståndna 

troende) för att möta Herren i rymden.”  (4:17). 

4.  Vi kommer att vara tillsammans med Herren och med de nära och kära som varit 

troende.  (4:17,18; 4:13). 

 

           D.  Sammanfattning 

 

               1.  Uppryckelsen är nästa profetiska händelse som ska ske. Vi vet inte när det  

...............kommer att  hända. Paulus förväntade sig att det kunde hända närsomhelst. 

       2.  En del premillenialister håller inte med. De säger att Uppryckelsen inte sker innan  

,,,,,,,,,,,,,,,Vedermödan utan vid ett senare tillfälle, d.v.s efter eller mitt i.  

 

 

  IV.  Vedermödan 

 

           A.  Översikt 

 

Vedermödan är den sjuåriga period då Gud dömer världen. Men under samma tid 

leder Gud de otroende judarna till att vända sig till Kristus som Frälsare. Både 

dom och frälsning sker under hela sjuårsperioden men bägge kulminerar vid Kristi 

återkomst vid slutet. Han kommer att förgöra de otroende genom dom (Upp 



12:1-10) men räddar också de många judar som vänder sig till Honom (Sak 12:1-

10). 

 

          B.  Början av Vedermödan 

 

Vedermödans period börjar officiellt när Antikrist (som också kallas “fördärvets 

son” - 2 Tess 2:3 eller “odjuret” - ledaren för 10 nationsförbund - Dan 7:23-25) 

gör ett avtal med Israel (Dan 9:27). Detta avtal är tydligen ett fredsfördrag då de 

10 staterna som ingått ett nationsförbund och Israel blir allierade och Israel lovas 

beskydd för att kunna återinföra judendomens ritualer (Dan 9:27). 

Uppryckelsen här hänt precis innan detta - därmed avslutas kyrkans tidsålder. 

“Tidsintervallet” mellan Daniels 69:e och 70:e veckor måste vara avslutat innan 

den “70:e veckan” börjar. 

 

           C.  De första 3 åren under Vedermödan 

 

1.  Israel under de första 3 åren 

 a.  Israel har relativ fred under de första 3 åren (1 Tess 5:3). 

 b.  Under dessa år kommer 144.000 judar “förseglas”  

 (Upp 7:27; Mt 24:15; 2 Tess 2:4). Detta verkar betyda att de blir  

 frälsta och “beskyddade” av Gud för tjäna som evangelister. 

 

2.  Världen under de första 3 åren 

 a.  Gud låter en fruktansvärd dom gå över hela jorden genom både  

 naturfenomen och personliga ingripanden (6 “sigill domar” - Upp 6). 

 b.  Gud ska döma kungen i Nordlandet 

 c.  Nyckelställe - Hes 38, 39 

 Hes 37 - Israel återupprättas som nation och har framgång. 

 Hes 38 & 39 - Gog och Magog (= Ryssland geografiskt 38:2) och 

 andra allierade (Turkiet, Iran, Norra Sudan, Libyen geografiskt  -  

 38:5) planerar att plundra Israels rikedomar (38:8-13). Men Gud 

 planerar att förhärliga sig själv (38:14-16), Han gör detta genom  

 att förgöra Nordlandets makt (38:17-39:8). 

 

           D.  Mitten av Vedermödan 

 

1.  Antikrist bryter sitt avtal med Israel och upphöjer sig själv för att  

dyrkas (Dan 9:27; Matt 24:15; 2 Tess 2:4). 

2.  De två “vittnena” tjänar Herren med unik profetisk tjänst och  

mirakulösa domar (Upp 11:3-6). Efter 3 år är deras tjänst fullbordad  

och de mördas av Antikrist (11:3,7-10). Gud låter dem sedan  

uppstå och de stiger upp till himlen inför hela världen (11:11-13). 

 

           E.  De sista 3 år under Vedermödan 

 

1.  Israel under de sista 3 åren 



 a.  Israel lider stor förföljelse (Dan 7:21,22; Matt 24:16-22; 1 Tess  

 5:3). 

 b.  Resultatet av de 144.000 är att det finns talrika martyrer 

  (troende) av varje ras och geografisk grupp (Upp 7:9-17). 

 

2.  Världen under de sista 3 åren 

  a.  Världen är under sträng dom under Vedermödan. “Basundomarna”  

  (Upp 8 & 9) och “vredeskålsdomarna” (Upp 15 & 16) verkar ske under 

  de sista 3 åren. 

  b.  Politiskt är världsmakterna i kaos. Vedermödans höjdpunkt är en serie 

  av strider som kallas Harmagedons “fälttåg” (Upp 16:14).  

  Detta kan ses på det kompletterande diagrammet för Vedermödan. 

 

           F.  Slutet av Vedermödan 

 

 1.  Den politiska aspekten av Kristi återkomst vid slutet av  

 Vedermödan är att Han förgör och dömer alla Israels fiender  

 (egentligen alla otroende) när Han återvänder (Sak 12:1-9;  

 14:1-4; Upp 19:11-18). 

 2.  Den andliga aspekten av Kristi återkomst gäller Israel som  

 kommer att vara i en desperat materiell situation(militär).  

 Människosonens tecken” (Kristus) syns (Matt 24:29-31). När Kristus då 

 strider för Israel, vänder de sig till Kristus och tror på Honom. Gud  

 utgjuter då “nådens och bönens Ande” (Sak 12:9-10a) och de erkänner 

 Kristus som sin Frälsare/Messias (Sak 12:10b; Hes 37:14; 23-28). Detta 

 påbörjar uppfyllelsen av det Nya Förbundet (Jer 31:31-33; Rom 

 11:26,27). 

 

 

  V.  Tusenårsriket 

 

A.  Översikt 

 

Upp 20:1-6 visar oss att Tusenårsriket är en bokstavlig 1000-årig tidsperiod då Satan är 

bunden (20:2,3) och Kristus regerar (20:4). Det är ett bokstavligt rike med Kristus på 

tronen. Det är uppfyllelsen av Davids förbund som utlovade en sådan kung och ett 

sådant rike (2 Sam 7:16). De kommer även att uppfylla det Nya Förbundets andliga 

löften (Jer 31:31-33) och Abrahamsförbundets fysiska löften. (1 Mos 12:1-3; 15:18).  

 

B.  Viktiga frågor 

 

 1.  Vad är syftet med Tusenårsriket? 

  a.  Just som i alla andra dispenser (Lagens tidsålder, Nådens  

     tidsålder, etc.) så är Guds syfte att pröva den fallna mänskligheten.  

  Tusenårsriket är den slutgiltiga dispensen. Det kommer att bli idealiska 

  omständigheter (se nedan). Kristus är synbart närvarande och Satan 



  bunden (Upp 20:1-6). Men när Satan släpps lös vid slutet av de 1000 

  åren, kommer han att snabbt samla stora mängder av folk från alla 

  nationer för att strida mot Kristus (Upp 20:7-10). Så återigen bevisas det 

  att människan misslyckas. 

  b.  Det andra viktiga syfte Gud har är att uppfylla sina löften till Israel.  

     De kommer att vara Guds priviligerad folk under perfekta  

  omständigheter (se nedan). 

 2.  Vem kommer att bo på jorden under Tusenårsriket? 

  Enligt Gamla testamentets profetior kommer Tusenårsriket att  

    bokstavligen befolkas av judar i normala mänskliga kroppar (Jes 65:23; 

  Jer 30:20).  

 

  Vilka är dessa judar? De är de som vände sig till 

  Kristus som Messias vid hans återkomst vid slutet av Vedermödan 

  (Sak 14:1-11; 16:21). Jesus uppmanade dessa framtida judar att fly och 

  gömma sig så att de överlever (Matt 24:41, 16-22). De som är “kvar” 

  efter Kristi dom (Matt 24:41) är de som kom in i Tusenårsriket i normala 

  kroppar och befolkar jorden.  

 3.  Var kommer de troende från kyrkans tidsepok att vara? 

      Efter uppryckelsen och uppståndelsen har vi redan förhärligade  

      uppståndelsekroppar. I detta nya tillstånd behöver vi inte prövas under 

      Tusenårsriket. Vi är redan rättfärdiga (1 Joh 3:2). Tusenårsriket på jorden är 

      planerat för att Gud ska kunna välsigna judarna, inte kyrkan. Vi kommer att  

      vara i “himlen” - i det “ Nya Jerusalem” (Upp 21:1-27; “Bruden, Lammets  

      hustru” - 21:9,10) 

 

C.  Styret under Tusenårsriket 

 

 1.  Herren Kristus blir kung (Sak 14:9; Upp 20:4). Han skipar omedelbart  

 rättvisa (Jes 11:3-5). 

 2.  Jerusalem blir huvudstad (Jes 2:3). Det blir en trygg stad (Sak 14:11). 

 3.  Alla på jorden kommer att känna Herren (Jes 11:9). Det kommer inte 

  att finnas några ateister ens bland upproriska icketroende. 

 4.  Hednanationerna kommer att tjäna Israel. Kristus, kungen, kommer 

  inte att tolerera något förtryck av Israel (Jes 49:22-26). 

 

D.  Tillståndet under Tusenårsriket 

 

 1.  Landet kommer att “blomstra som en lilja” (Jes 35:1,2). 

 2.  Djuren lever fredligt med varandra (Jes 11:6-9; 65:25). 

 3.  Sjukdomar och lyten kommer inte att finnas längre (Jes 33:24; 35:3-6). 

 4.  Folk fortsätter att föröka sig (Jes 65:20,23; Jer 30:20; Sak 10:7,8). 

 5.  Livslängden är inte begränsad som nu. Synden blir orsaken till 

 människors död (Jes 65:19,20). 

 

 



  VI.  Det Eviga Tillståndet 

 

A.  Vad är det eviga tillståndet? 

 

På ett sätt börjar “det eviga tillståndet” för de troende när de dör. De troende under 

kyrkans tidsepok är omedelbart “med Herren” när de dör (2 Kor 5:8; Fil 1:23). Nästa fas 

av vårt eviga tillstånd är då vi uppstår och får våra förhärligade kroppar. För de troende 

under kyrkans tidsepok sker detta vid uppryckelsen (1 Cor 15:51-54). För Gamla 

testamentets troende och martyrerna från Vedermödan sker uppståndelsen först vid 

Jesu återvändande (Dan 12:2; Upp 20:4-6). Under detta årtusende på jorden är de 

uppståndna heliga redan i sitt eviga tillstånd (“det nya Jerusalem”- Upp 21:1-22:5). De 

troende i Tusenårsriket går in i evigheten först efter att Tusenårsriket är över (Upp 22:1-

5, 14).  

 

Kort sagt är det det eviga tillståndet som kommer att gälla för de troende under hela 

evigheten. Det är “himlen”. Den följande sektionen beskriver detta. 

 

B.  Hurdant är det eviga tillståndet? 

 

 1.  Det är ett liv av gemenskap med Gud  (Joh 14:3; 1 Kor 13:12; 1 Joh 3:2). 

 2.  Det är ett liv av vila  (Upp 14:13). 

 3.  Det är ett liv av renhet och helighet  (1 Joh 3:2; Upp 21:27). 

 4.  Det är ett liv av Gudstjänande  (Upp 22:3). 

 5.  Det är ett liv av glädje  (ingen smärta, död eller tårar - Upp 21:4). 

 6.  Det är ett liv av tillfredsställelse  (“livets vatten” - Upp 21:6; 22:17). 

 7.  Det är ett liv av härlighet  (2 Kor 4:17; Kol 3:4). 

 8.  Det är ett liv av tillbedjan  (Upp 7:9-12; 19:1-6). 

 


