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ANDRA TECKNET - KRIG OCH RYKTEN OM KRIG 
Vi måste förstå att det uppstår krig hela tiden. Men det allra första världskriget 
började inte förrän efter 7000 år, år 1914, och världen har nu sett två globala krig 
det senare mer förödande än det första.  

TREDJE TECKNET - HUNGERSNÖD, JORDBÄVNINGAR, PEST   
Det har alltid funnits hungersnöd, jordbävningar och epidemier på jorden. Men 
det Jesus säger här är att dessa företeelser kommer att öka, till den grad att 
mänskligheten kommer att bli vansinnig av fruktan för vad som skall övergå 
världen.. Matt. 24:4-8; Mark. 13:5-8; Luk. 21:8-11  
Människornas hjärtan skall svika dem av rädsla. Luk. 21:25-26 
Dessa tecken kommer till att bli en period som Jesus benämner VEDERMÖDAN! 
Matt. 24:8  
Många kristna som lever år 2004 (2009) vill inte höra talas om det budskapet 
som Jesus hade till oss, det passar inte deras teologi, därför att de är mera 
upptagna med att skapa sig ett fint liv på denna jorden. 2 Tim. 4:1-5 
Varje kristen måste förstå att det är en hård realitet att vi är soldater i Guds 
armé, köpta med Jesu blod, lever endast tillfälligt på denna planet och 
måste en gång tas ur tjänst och hämtas till Himlen. När vi lämnar detta liv 
får vi inte ens ta våra kroppar med oss! (2 Tim. 2:1-5) 
Ingen soldat i ett krig blir inblandad i en privat strid, eftersom hans mål är att göra 
den som kallat in honom nöjd.  
Bibeln talar inte om hur lång Vedermödan blir, men det blir en tid av förföljelse, 
lidande och död. Det var så den apostoliska kyrkan levde under de första 300 
åren. Apg. 8:1-8; 12:1-25 
De troende som lever nu har en romantisk bild av den tidiga kyrkan, och tänker 
att det hade varit stort att få leva på den tiden. Vi har glömt förföljelsen, lidandet 
och de avrättningar som ägde rum. 
En glömd del av den kristna kyrkan är de franska hugenotterna, som från 1520 
till 1789 (269 år) arresterades, torterades och dödades i miljontal. John Calvin 
kom från denna grupp, som sedermera skulle påverka den protestantiska kyrkan 
i England och Förenta Staterna. Här kommer fler exempel: 

• De svenska kristnas lidanden från 1650 till ca 1880. 
• De ryska kristnas lidanden från 1917 till 1990. 



 

• Låt oss inte glömma de kristna i Östeuropa under Sovjets terrorregim. 
• De kinesiska kristnas lidanden från 1948 och i denna stund. 
• De kristnas lidanden i Vietnam, Kambodja, Laos, Burma, Pakistan, Indien, 

Sudan, Saudi Arabien, Mexico, Indonesien, just nu.  
Se vad Jesus säger till oss: 

1. Kristna kommer att bli arresterade, torterade och dödade. De kommer att 
bli hatade, inte älskade, av världen. (Matt. 24:9) Bekymra dig inte för vad 
du skall säga! Luk. 21:12-15 

2. Denna sorts behandling kommer att orsaka förräderi, förolämpningar och 
hat! Matt. 24:9-10; Luk. 21:16-19 

3. Falska profeter kommer att uppstå och predika ett annat evangelium om 
lycka, välstånd och storvinster i form av helanden, rikedom, makt och 
kraft. Jesus sade aldrig att hans kyrka skulle regera politiskt över denna 
jorden innan han kommer tillbaka! Matt. 24:11-12 

4. Kristna i Förenta Staterna lever förnärvarande i ett tillstånd som kan kallas 
”smekmånad.” Vi skördar välsignelserna från de stora väckelserna som 
svepte igenom Amerika från 1800 till runt 1950. Dessa sötebrödsdagar 
kommer att vara över en vacker dag om inte den nuvarande generationen 
vänder tillbaka i stora skaror till Jesus Kristus. Guds Ord kan inte gå om 
intet. 5 Mos. 28:1-15 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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