
Avsnitt 32:
Först måste avfallet komma

2 Tess 2:1-9
När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall 
samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa 
fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av 
något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går 
ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något 
sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, 
fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver 
sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i 
Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att 
jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är 
som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först 
när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet 
verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur 
vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom 
kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och 
förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses 
ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med 
lögnens alla tecken och under.

2 Tess 1:6-10
Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som 
plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans 
med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen 
och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande 
eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som 
inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade 
med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans 
härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina 
heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt 
vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.

1 Tess 4:15-17
Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är 
kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de 
insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och 

02:50 - 04:21 

04:56 - 05:20 

05:44 - 05:55 

1/4



en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. 
Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall 
vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans 
med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid 
vara hos Herren.

Luk 21:8
Han svarade: ’Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall 
komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är 
nära. Men följ dem inte!’

Apg 21:21
Nu har de hört sägas att du lär alla judar ute bland 
hedningarna att avfalla från Mose och säger till dem att de 
inte skall omskära sina barn eller leva efter våra seder.

Matt 24:9-11
Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni 
kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då 
skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och 
hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och 
bedra många.

1 Tim 4:1
Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några 
att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror

1 Joh 2:18
Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att 
Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt 
fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.

Matt 26:59-61
Översteprästerna och hela Stora rådet försökte få fram ett 
falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till 
döden. Men de fann inget, trots att många falska vittnen 
trädde fram. Till sist kom det fram två män som sade: ’Han har 
sagt: Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen 
på tre dagar.’

Upp 11:1-2
Jag fick en mätstång som liknade en stav, och man sade: ’Stå 
upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där 
inne. Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den 
är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden 
under sina fötter i fyrtiotvå månader.’
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en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. 
Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall 
vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans 
med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid 
vara hos Herren.

Dan 8:9-11
Från ett av dem sköt det ut ett nytt litet horn, som växte kraftigt 
mot söder och öster och mot det härliga landet. Det växte 
ända upp till himlens här och kastade ner en del av hären och 
av stjärnorna till jorden och trampade på dem. Det förhävde 
sig till och med mot härens furste och tog ifrån honom det 
dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod revs ner. 
Dan 9:27
Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, 
och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och 
på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att 
förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” 
Dan 11:31
Härar från honom ska komma, och de ska orena helgedomen, 
tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp 
förödelsens styggelse.
Dan 12:11
Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens 
styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar.

Dan 11:36
Kungen ska göra vad han vill, och han ska upphöja sig och 
förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudarnas Gud ska han 
tala fruktansvärda ting. Allt ska lyckas för honom till dess att 
vredens tid är ute, för det som har beslutats måste ske.
Dan 8:11
Det [hornet] förhävde sig till och med mot härens furste och 
tog ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans 
helgedom stod revs ner.

Apg 16:6-7
Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de 
blev hindrade av den helige Ande från att förkunna ordet i 
Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, 
men det tillät inte Jesu Ande.

Hes 10:18-19
Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel och 
stannade över keruberna. Då såg jag hur keruberna lyfte sina 
vingar och höjde sig över jorden, och när de begav sig i väg 
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var hjulen med dem. De stannade vid ingången till östra 
porten av Herrens hus, och härligheten från Israels Gud vilade 
över dem.

1 Joh 2:18
Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att 
Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt 
fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.

1 Joh 2:19
De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de 
hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa 
sig att alla inte hör till oss.

1 Joh 2:22
Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är 
Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

Mark 14:27
Jesus sade till dem: ’Ni kommer alla att överge mig. Det står 
skrivet: Jag ska slå herden, och fåren ska skingras.’
Mark 14:50
Då övergav alla honom och flydde.

Matt 13:36-39
Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom 
då fram till honom och sade: ’Förklara liknelsen om ogräset i 
åkern för oss.’ Han svarade: ’Den som sår den goda säden är 
Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets 
barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är 
djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är 
änglar.’
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