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Forord 
Jeg har lenge vært opptatt av hva som skal skje og når det skjer at Jesus kommer igjen, Vil vi bli 

opprykket før, etter eller midt i trengselen? Hva er dyrets merke? Hva/hvem er dyret? Kan vi vite 

sikkert noe av dette? Den eneste måten er å gå gjennom alle skriftsteder i bibelen, og det er det jeg 

skal gjøre nå. 

Alle sitater er hentet fra Bibelen med 2011 oversettelsen 

Husk når jeg siterer bibelen å sjekke din egen bibel om det som står er riktig. 

Dette er først og fremst ett bibliotek av bibeltekster om endetiden. 

Mitt syn på bibelen er: 

 Hele bibelen er det innblåste ord av gud skrevet av personer gud har valgt til oppgaven. 

 Bibelen er skrevet av mennesker med sine egne personligheter slik at de eksakte 

formuleringene er skrivernes, men betydningen er guds. 

 Gud har voktet over/passet på bibelen slik at det ikke er skjedd forandringer på bibelen. 

Kapittel 1, Hva sier Jesus/Gud? 
Når man tenker på skriftsteder i bibelen som omhandler de siste tider vil de fleste si Daniel og 

Johannes åpenbaring, men det er også en del ting som Jesus sa om de siste tider. 

I dette kapitlet skal jeg gå gjennom hva Jesus sier om de siste tider, vi skal først og fremst forholde 

oss til, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. 

Matteus, Markus, Lukas og delvis Johannes skriver om de samme hendelsene som Jesus gjorde, 

samtidig som de utfyller hverandre slik at vi bedre ser helheten av det Jesus sa.  

Matteus 

Kapittel 6, vers 15-20 

De falske profeter 
15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i sauehamn, men innvendig er de glupske ulver. 16 På 

fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre 

bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi 

god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne 

dem på fruktene. 

Kapittel 24 

De tider som skal komme 

Jesus forlot nå templet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene. 2 Men han 

sa: «Ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein; alt skal rives ned.» 

 3 Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er 

tegnet på ditt komme og verdens ende?» 

     4 Jesus tok til orde og sa: 
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        Pass på at ikke noen fører dere vil! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal 

villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! 

For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal 

være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene. 

     9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns 

skyld. 10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske 

profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de 

fleste. 13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele 

verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. 15 «Den ødeleggende styggedom», som 

profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted – forstå det, den som leser! Når dere ser det, 16 må 

de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i 

huset, 18 og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Stakkars dem som 

venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på 

sabbaten. 21 For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som 

det heller aldri mer vil bli. 22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de 

utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. 

23 Om noen da sier til dere: «Se her er Messias», eller: «Der er han», så tro det ikke! 24 For falske messiaser og 

falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg 

har sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: «Han er ute i ødemarken», så gå ikke dit ut, eller: 

«Han er inne i huset», så tro det ikke. 27 For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når 

Menneskesønnen kommer. 28 Der hvor åtselet er, vil gribbene samles. 

    29 Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle 

ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på 

himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens 

skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans 

utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre. 

 

Lær av fikentreet! 

32 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er 

nær.33 Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren. 34 Sannelig, jeg sier 

dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri 

forgå. 36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare 

Faderen. 

  

Vær beredt når Herren kommer! 

37 Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38 For i tiden før storflommen 

spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting 

før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.40 Da skal to menn 

være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen; 

den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 

    42 Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. 43 Men det skal dere vite: Dersom husbonden 

visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. 44 Vær derfor også dere 

beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. 

    45 Hvem er en tro og klok tjener, en som herren har betrodd oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi 

dem mat i rette tid? 46 Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig 

er han! 47 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 48 Men dårlig er denne tjeneren om 

han sier til seg selv: «Det varer lenge før min herre kommer», 49 og så gir seg til å slå de andre tjenerne og ete 
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og drikke sammen med drukkenbolter. 50 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han 

ikke kjenner, 51 og hogge ham ned. Han skal dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner. 

Kapittel 25 
 

Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.  2 Fem av 

dem var uforstandige, og fem var kloke.  3 For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje.  4 De 

kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene.  5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de 

søvnige og sovnet alle sammen. 

     6 Men ved midnatt lød et rop: «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!»  7 Da våknet alle brudepikene og 

gjorde lampene sine i stand.  8 Men de uforstandige sa til de kloke: «La oss få litt av oljen deres, for lampene 

våre slokner.»  9 «Nei,» svarte de kloke, «det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp 

selv!» 10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn 

til bryllupet; og døren ble stengt. 11 Senere kom de andre brudepikene og sa: «Herre, herre, lukk opp for 

oss!» 12 Men han svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.» 13 Våk derfor, for dere vet ikke dagen 

eller timen. 

  

Lignelsen om talentene 

14 Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem alt han 

eide: 15 En gav han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så 

reiste han. 

    16 Han som hadde fått fem talenter, gikk bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17 Han som hadde 

fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. 18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i 

jorden og gjemte sin herres penger. 

    19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. 20 Han som hadde fått 

fem talenter, kom med fem til og sa: «Herre, du gav meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.»21 Hans 

herre svarte: «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til 

gleden hos din herre!» 22 Så kom han fram som hadde fått to talenter, og sa: «Herre, du gav meg to talenter; 

se, jeg har tjent to til.» 23 Og hans herre svarte: «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil 

sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!» 

    24 Til slutt kom han fram som hadde fått én talent, og sa: «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som 

høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. 25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte 

talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» 26 Men herren svarte ham: «Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg 

høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til 

dem som driver med utlån, så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28 Ta derfor talenten fra 

ham og gi den til ham som har de ti! 29 For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, 

skal bli fratatt selv det han har. 30 Og kast så denne unyttige tjener ut i mørket utenfor, der de gråter og 

skjærer tenner.» 

  

Dommen 

31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i 

herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller 

sauene fra geitene, 33 og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre. 

    34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie 

som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var 

tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var uten klær, og dere kledde 

meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» 37 Da skal de rettferdige svare: 

«Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok 
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imot deg, eller uten klær og kledde deg? 39 Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?» 40 Men kongen 

skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot 

meg.» 

    41 Deretter skal han si til dem på venstre side: «Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som 

er gjort i stand for djevelen og hans engler. 42 For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men 

dere gav meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde 

meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg.» 44 Da skal de svare: «Herre, når så vi deg sulten 

eller tørst eller fremmed eller uten klær eller syk eller i fengsel uten å hjelpe deg?»45 Men han skal svare dem: 

«Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» 46 Og 

disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. 

 

Markus 

Kapittel 13- De tider som skal komme 

Templet skal ødelegges 

Da Jesus var på vei ut fra templet, sa en av disiplene til ham: «Mester! Se, for noen steiner og noen 

byggverk!»  2 Han svarte: «Ja, ser du disse veldige bygningene? Det skal ikke bli stein tilbake på stein; alt skal 

rives ned.» 

  

Trengslene begynner 

 3 Da han satt på Oljeberget rett overfor templet, og Peter, Jakob, Johannes og Andreas var alene med ham, 

spurte de ham:  4 «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet når alt dette skal fullbyrdes?» 

     5 Jesus tok til orde og sa: 

        Pass på at ikke noen fører dere vill!  6 For mange skal komme i mitt navn og si: «Det er meg.» Og de skal 

villede mange.  7 Når dere hører om kriger, og det går rykter om krig, da la dere ikke skremme! Dette må skje, 

men ennå er ikke enden kommet.  8 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være jordskjelv 

mange steder, og også hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsveene. 

     9 Vær på vakt! De skal overgi dere til domstolene, de skal piske dere i synagogene, dere skal føres fram for 

landshøvdinger og konger for min skyld og stå som vitner for dem. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle 

folkeslag. 11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva 

dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd. 12 Bror 

skal angi bror og sende ham i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres 

død. 13 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst. 

  

Den store trengsel 

14 Men når dere ser «den ødeleggende styggedom» stå der den ikke skulle stå – forstå det, den som leser! – da 

må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 15 Den som er på taket, må ikke gå ned og inn i huset for å ta med 

seg noe, 16 og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 17 Stakkars dem som 

venter barn og dem som gir bryst i de dager! 18 Men be om at det ikke må hende om vinteren!19 For i de dager 

skal det bli slike trengsler som det ikke har vært siden Gud i begynnelsen skapte verden, og som det heller aldri 

mer vil bli. 20 Om ikke Herren forkortet den tiden, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for deres skyld som 

han har utvalgt, har han forkortet den tiden. 

  

Når Menneskesønnen kommer 

21 Om noen sier til dere: «Se her er Messias» eller: «Se der er han», så tro det ikke! 22 For falske messiaser og 

falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. 23 Vær på vakt! Jeg har 
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sagt dere alt på forhånd. 

    24 Men i de dager, etter denne trengselstid, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. 25 Stjernene skal 

falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 26 Og de skal se Menneskesønnen komme i 

skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire 

verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense. 

  

Lær av fikentreet 

28 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er 

nær.29 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at han er nær og står for døren. 30 Sannelig, jeg sier 

dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 31 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri 

forgå. 32 Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare 

Faderen. 

  

Vær beredt til Herren kommer! 

33 Vær på vakt og våk! For dere vet ikke når tiden er inne. 34 Det er som når en mann skal reise utenlands: Før 

han drar hjemmefra, overlater han styre og stell til tjenerne og gir hver av dem en oppgave, og pålegger 

dørvokteren å våke. 35 Våk da! For dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på 

natten, ved hanegal eller om morgenen. 36 Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende. 37 Det jeg 

sier til dere, sier jeg til alle: Våk! 

 

Lukas 
Kapittel 12 vers 35++ 

35 Spenn beltet om livet og hold lampene tent, 36 lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står 

klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. 37 Lykkelige er de tjenere som herren finner 

våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal spenne beltet om livet, la dem gå til bords og selv gå 

fram og tjene dem. 38 Ja, lykkelige er de som han finner beredt, selv om han først kommer i andre eller tredje 

nattevakt. 

    39 Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når tyven kom, ville han ikke la ham bryte inn i huset 

sitt. 40 Vær også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. 

    41 Da spurte Peter: «Herre, er denne lignelsen bare for oss, eller er den for alle?» 42 Herren svarte: 

        Hvem er en tro og klok forvalter, en som herren betror oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem 

mat i rette tid? 43 Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er 

han! 44 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 45 Men sett at denne tjeneren sier til 

seg selv: «Det varer lenge før min herre kommer», og så gir seg til å slå tjenesteguttene og pikene og ete og 

drikke og fylle seg. 46 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og 

hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. 47 Den tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke 

steller i stand eller gjør det han vil, han skal få mange slag. 48 Men den som ikke kjenner den og gjør det som 

fortjener slag, han skal slippe med færre. 

        Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av. 

  

Ikke fred, men strid 

49 Ild er jeg kommet for å kaste på jorden; hvor jeg ønsker at den alt var tent! 50 En dåp må jeg døpes med; 

hvor tynget jeg er til den er fullført! 51 Mener dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke 

fred, men strid. 52 Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: Tre mot to og to mot 
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tre; 53 far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og 

svigerdatter mot svigermor. 

  

Å tyde tiden 

54 Han sa også til folket: 

        Når dere ser at det skyer til i vest, sier dere straks: Nå kommer det regn, og slik blir det. 55 Og når dere 

merker at det blåser fra sør, sier dere: Nå blir det varmt, og det blir slik. 56 Hyklere! Det dere ser på jorden og 

himmelen, vet dere å tyde; hvorfor kan dere ikke da tyde denne tid? 

    57 Og hvorfor dømmer dere ikke ut fra dere selv om hva som er rett? 58 Når du er på vei til domstolen med 

din motpart, så gjør hva du kan for å komme overens med ham mens dere ennå er på veien. Ellers trekker han 

deg for dommeren, dommeren overgir deg til vokteren, og vokteren kaster deg i fengsel. 59 Jeg sier deg: Du 

slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. 

Kapittel 18, 1-4 

Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelse kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville 

være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse 

små. 3 Ta dere i vare! 

        Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, skal du tilgi ham. 4 Ja, om han forgår 

seg mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: Jeg angrer, så tilgi ham.»  

Kapittel 21, 5++ 

Templet skal ødelegges 

 5 Det var noen som snakket om templet, hvor fint det var utsmykket med de vakre steinene og tempelgavene. 

Da sa Jesus:  6 «Det kommer en dag da det dere ser her, skal rives ned, så det ikke blir stein tilbake på stein.» 

  

Trengslene begynner 

 7 De spurte da: «Mester, når skal dette skje, og hva er tegnet på at det forestår?»  8 Han svarte: 

        Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: «Det er meg», og: «Tiden er 

nær». Men følg dem ikke!  9 Og når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette 

skje; men det betyr ikke at enden kommer straks. 10 Og han fortsatte: Folk skal reise seg mot folk og rike mot 

rike; 11 det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder pest og hungersnød, og det skal skje forferdelige ting og 

vise seg store tegn fra himmelen. 

    12 Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, overgi dere til domstolen i synagogene 

og kaste dere i fengsel; dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld.13 Da skal dere 

få vitne for dem. 14 Husk på at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. 15 For 

jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. 16 Men dere skal 

bli angitt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere skal bli drept. 17 Og dere skal hates 

av alle for mitt navns skyld; 18 men dere skal ikke miste et hår på hodet.19 Holder dere ut, skal dere nå fram til 

livet. 

  

Jerusalems ødeleggelse 

20 Når dere ser Jerusalem kringsatt av hærer, da skal dere vite at byen snart skal bli ødelagt. 21 Da må de som 

er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke dra inn i 

byen. 22 For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal bli oppfylt. 23 Stakkars dem som venter barn 

og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vredesdommen skal ramme dette folk. 24 De 

skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk 

inntil folkeslagenes tid er forbi. 
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Menneskesønnen kommer 

25 Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse 

når hav og brenning bruser. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For 

himmelrommets krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og 

herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær. 

  

Lær av fikentreet! 

29 Han fortalte dem en lignelse: 

        Se på fikentreet og alle de andre trærne! 30 Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er 

nær. 31 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig, jeg sier dere: Denne 

slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 

  

Våk og be! 

34 Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer 

over dere 35 som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og 

stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for 

Menneskesønnen. 

    37 Om dagen var Jesus i templet og lærte folket, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter 

Oljeberget, og ble der natten over. 38 Og fra tidlig om morgenen flokket folk seg om ham på tempelplassen for 

å høre ham. 

Johannes 

Kapittel 16 

Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall.  2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en 

tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud.  3 Det skal de gjøre fordi de verken 

kjenner Faderen eller meg.  4 Dette har jeg sagt dere for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg sa 

det. 

  

Talsmannen 

Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere. 5 Nå går jeg til ham som har sendt meg, 

men ingen av dere spør: «Hvor går du hen?» 6 For sorg har fylt deres hjerter, fordi jeg har sagt dette. 7 Men jeg 

sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke 

talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. 8 Og når han kommer, skal han gå i rette 

med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: 9 Synden er at de ikke tror på meg, 10 retten får jeg, fordi 

jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, 11 dommen er at denne verdens fyrste er dømt. 

    12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal 

han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre 

dere det som skal komme. 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for 

dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 

  

Sorgen skal bli til glede 

16 Om en liten stund ser dere meg ikke, og om en liten stund igjen skal dere se meg. 17 Da sa noen av disiplene 

hans til hverandre: «Hva mener han med dette at vi om en liten stund ikke ser ham, og så igjen om en liten 

stund skal se ham, og at han går til Faderen? 18 Hva betyr dette: om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han 

taler om.» 19 Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa: «Snakker dere om det jeg sa: Om en liten stund ser 
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dere meg ikke, og om en liten stund igjen skal dere se meg? 20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte 

og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. 21 Når en kvinne 

skal føde, er hun engstelig, for hennes tid er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene, i sin 

glede over at et menneske er kommet til verden. 22 Slik er det også med dere. Nå er dere bedrøvet, men jeg skal 

se dere igjen, og deres hjerte skal bli fylt av glede, og ingen skal ta gleden fra dere. 

  

Fullendelse og trengsler 

23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Faderen 

om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så 

deres glede kan være fullkommen. 

    25 Det jeg nå har sagt til dere, er gåtefull tale. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale til dere i gåter, men 

åpent forkynne dere om Faderen. 26 Den dagen skal dere be i mitt navn. Jeg sier ikke at jeg skal be Faderen for 

dere; 27 for han selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud.28 Jeg er utgått fra 

Faderen og kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» 

    29 Disiplene hans sier: «Nå taler du rett ut, du taler ikke i gåter. 30 Nå forstår vi at du vet alt, og du har ikke 

bruk for at noen stiller deg spørsmål. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud.» 31 Jesus svarte: «Tror dere 

nå?32 Den tid kommer, ja, den er der nå, da dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la meg bli igjen alene. Men 

jeg er ikke alene, for Faderen er med meg. 33 Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har 

dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!» 

Summering 
Dette var alt fra Matteus, Markus Lukas og Johannes. 

Kapittel 2, Hva sier Paulus? 

Paulus andre brev til Tessalonikerne 

Kapittel 1 

Dommen når herren kommer tilbake 

3 Vi må alltid takke Gud for dere, søsken, som rett er. For troen deres vokser seg stadig rikere, og kjærligheten 

dere har til hverandre, blir større hos hver og en av dere.  4 Når vi forteller om dere i Guds menigheter, kan vi 

derfor være stolte over den utholdenhet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler dere må tåle.  5 Dette 

er et varsel om Guds rettferdige dom. Når den kommer, skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nå lider 

for.  6 For dette er rettferdig i Guds øyne: Når noen volder dere trengsler, skal han gjengjelde med 

trengsler,  7 og dere som møter trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik blir det når Herren Jesus 

åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler  8 i flammende ild og straffer dem som ikke 

kjenner Gud, og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9 Straffen deres blir en evig fortapelse 

borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, 10 den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine 

hellige og hyllet av alle som tror. Og dere har trodd det vitnesbyrdet vi ga dere.  

    11 Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med 

all vilje til det gode og med en tro som med kraft viser seg i gjerning. 12 Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos 

dere og dere få ære av ham, ved nåden fra vår Gud og Herren Jesus Kristus. 
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Paulus første brev til Timoteus 

Kapittel 4, 1-4 

Vranglæren i de siste tider 

Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og 

til demoners lære  2 fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet.  3 Disse forbyr folk å gifte seg og krever 

avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot den med 

takk.  4 Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. 5 For det helliges ved 

Guds ord og bønn 

Paulus andre brev til Timoteus 

Kapittel 3 

Menneskene i de siste tider 
Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For da vil menneskene være egoistiske, glade 

i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, 

uten respekt for det hellige,  3 ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, 

likegyldige for det gode,  4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud.  5 I det ytre har 

de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!  6 Til dem hører også de som sniker seg 

inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær,  7 og 

som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne.  8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, 

setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro 

holder mål.  9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det 

også gikk med Jannes og Jambres. 

Hold fast på det du har lært! 

10 Du har fulgt meg i lære og liv, i holdning, tro, tålmod, kjærlighet, utholdenhet, 11 forfølgelser og lidelser, slikt 

som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hva har jeg ikke måttet tåle av forfølgelser! Men Herren har 

reddet meg ut av dem alle. 12 Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13 Men 

onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og farer vill. 14 Men du skal holde fast på det 

du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av. 15 Helt fra barndommen har du kjent de 

hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16 Alle skrifter som er 

inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. 17 Slik 

skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning. 

Kapittel 4 

En evangelists gjerning 
 

For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han 

kommer og oppretter sitt rike:  2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke 

opp når du lærer dem!  3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de 

finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret.  4 De skal vende sitt øre 

fra sannheten og holde seg til myter.  5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din 

gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. 
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Kapittel 3, Hva sier profetene? 
 

Profeten Daniel 

Kapittel 7 

Verdensrikene og det evige rike 

I det første året Belsasar var konge i Babylonia, hadde Daniel drømmer og syner i sitt indre mens han lå på sitt 

leie. Han skrev synene ned, og her begynner hans beretning. 

     2 Daniel fortalte: Jeg så i et syn om natten at himmelens fire vinder satte storhavet i opprør.  3 Fire store dyr 

steg opp av havet, og de var ulike å se til. 4 Det første dyret var som en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så 

på det, ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et 

menneskehjerte. 5 Så fikk jeg se et dyr til, det andre i rekken. Det var likt en bjørn, og det reiste seg halvveis 

opp. I gapet mellom tennene hadde det tre ribben. Og det ble sagt til det: «Stå opp og ét mye kjøtt!» 6 Deretter 

så jeg et annet dyr som lignet en leopard. Det hadde fire fuglevinger på ryggen, og det hadde fire hoder. Dyret 

fikk stor makt. 7 Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hadde 

store tenner av jern og åt og knuste; og det som ble til overs, tråkket dyret ned med føttene. Det var annerledes 

enn alle de tidligere dyrene og hadde ti horn. 8 Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et annet lite horn som 

skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde 

øyne som et menneske og en munn som talte store ord. 

     9 Videre så jeg: 

        Tronestoler ble satt fram, 

        og en som var gammel av dager, tok sete. 

        Hans klær var hvite som snø 

        og håret på hans hode som ren ull. 

        Hans trone var flammende luer, 

        og dens hjul var luende ild. 

    10 En strøm av ild fløt fram, 

        og den gikk ut foran ham. 

        Tusen på tusen tjente ham, 

        ti tusen, ja, titusener stod foran ham. 

        Retten ble satt, og bøker ble åpnet. 

 

    11 Mens jeg så på dette, ble dyret drept fordi hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden 

for å brennes. 12 Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme; tid og stund var fastsatt for deres levetid. 

    13 Videre så jeg i mine nattsyner: 

        Se, med himmelens skyer 

        kom det en som var lik en menneskesønn. 

        Han nærmet seg den gamle av dager 

        og ble ført fram for ham. 

    14 Han fikk herredømme, ære og rike; 

        folk og stammer med ulike språk, 

        alle folkeslag skal tjene ham. 

        Hans velde er et evig velde, 

        det skal ikke forgå; 

        hans rike går aldri til grunne. 

 

    15 Jeg, Daniel, ble urolig til sinns på grunn av dette; synene i mitt indre skremte meg. 16 Jeg gikk bort til en av 

dem som stod der, og bad ham om rett forklaring på alt dette. Han svarte meg og fortalte hva synene 
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betydde: 17 «Disse store dyrene, fire i tallet, betyr at det kommer fire konger på jorden. 18 Men Den Høyestes 

hellige skal overta riket og beholde det for alle tider, i evigheters evighet.» 

    19 Da ønsket jeg å få vite hva meningen var med det fjerde dyret. Det var annerledes enn alle de andre, et 

fryktelig dyr med tenner av jern og klør av kobber. Det åt og knuste, og det som ble til overs, tråkket det ned 

med føttene. 20 Jeg ønsket også å få rede på de ti hornene det hadde på hodet, og det nye hornet som skjøt 

opp og fikk tre av de andre hornene til å falle av. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og 

var større å se til enn de andre. 21 Jeg så at dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem,22 inntil 

den gamle av dager kom. Da fikk Den Høyestes hellige sin rett, og tiden kom da de hellige fikk riket i eie. 

    23 Slik lød hans svar: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes 

enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. 24 De ti hornene betyr at det 

skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge, som er annerledes enn de 

tidligere. Han skal slå tre konger. 25 Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes 

hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og 

en halv tid. 26 Da skal retten bli satt. Herredømmet skal tas fra ham; det skal bli ødelagt og tilintetgjort for 

godt. 27 Kongedømmet og veldet og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er Den 

Høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.» 

    28 Her ender min beretning. Jeg, Daniel, ble meget skremt av mine tanker, og jeg ble blek i ansiktet. Men jeg 

gjemte alt dette i mitt hjerte. 

Kapittel 8 – Væren og bukken 

I det tredje året Belsasar var konge, fikk jeg, Daniel, et syn; det kom en tid etter det forrige.  2 I dette synet så 

jeg at jeg var i borgen Susa i provinsen Elam, og at jeg var ved elven Ulai. 

     3 Da jeg så opp, fikk jeg øye på en vær som stod ved elven. Den hadde to horn. Begge var store, men det ene 

var større enn det andre, og det største vokste sist fram.  4 Jeg så at væren stanget mot vest, mot nord og mot 

sør. Det var ingen dyr som kunne stå seg mot den, og ingen kunne berge noen fra dens makt. Væren gjorde som 

den ville, og fikk veldig makt. 

     5 Mens jeg stod og så på dette, kom det en geitebukk fra vest. Den fór fram over hele jorden uten å komme 

nær marken. Bukken hadde et stort horn i skallen.  6 Den kom bort til væren med de to hornene, den jeg så ved 

elven, og fór imot den med voldsom kraft.  7 Jeg så hvordan den kom helt bort til væren, stanget til den i sinne 

og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg imot den. Bukken kastet den til jorden og 

tråkket på den, og ingen kunne berge væren fra dens makt. 

     8 Geitebukken fikk veldig makt. Men nettopp som den var på det sterkeste, ble det store hornet brukket av, 

og det vokste opp fire andre horn i stedet, ett for hver av de fire himmelretninger.  9 Fra ett av dem skjøt det 

fram et nytt lite horn. Det vokste seg større og større, mot sør og mot øst og mot det fagre landet. 10 Det 

vokste helt opp til himmelens hær, og det kastet noen av denne hæren og av stjernene ned på jorden og tråkket 

på dem. 11 Selv mot høvdingen over hæren brisket det seg. Det tok fra ham det daglige offer, og stedet hvor 

hans helligdom står, ble vanæret. 12 Det reiste seg mot Gud og opprettet en gudsdyrkelse i strid med det 

daglige offer. Hornet kastet sannheten til jorden og hadde fremgang i alt det tok seg fore. 

    13 Så hørte jeg en av de hellige tale, og en annen hellig spurte ham som talte: «Hvor lenge gjelder synet om 

det daglige offer og den ødeleggende synd, og hvor lenge skal helligdom og gudsdyrkelse bli overgitt til å 

tråkkes ned?» 14 Han sa til meg: «Inntil det er gått to tusen tre hundre kvelder og morgener. Da skal 

helligdommen igjen få sin rett.» 

    15 Da jeg, Daniel, hadde hatt dette synet og forsøkte å forstå det, stod det brått foran meg en skikkelse som 

så ut som en mann. 16 Og over Ulai hørte jeg en menneskerøst som ropte: «Gabriel, forklar synet for denne 

mannen!» 17 Så kom han bort til det stedet hvor jeg stod, og da han kom, ble jeg redd og kastet meg ned med 

ansiktet mot jorden. Han sa til meg: «Hør, menneske! For synet gjelder endetiden.» 18 Mens han snakket til 

meg, lå jeg sanseløs med ansiktet mot jorden. Men han tok fatt i meg, reiste meg opp 19 og sa: 

        «Nå vil jeg la deg få vite hva som skal skje når vredestiden tar slutt, for synet gjelder endetiden.20 Væren 

du så, den som hadde to horn, er kongene av Media og Persia. 21 Den raggete bukken er kongen av Javan. Det 

store hornet den hadde i skallen, er den første kongen. 22 Når dette hornet ble brukket av, og det vokste opp 
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fire andre isteden, betyr det at det skal oppstå fire kongeriker av hans folk, men de skal ikke ha samme kraft 

som han. 23 Ved slutten av deres herredømme, når brottsmennene har fylt syndens mål, skal det stå fram en 

konge med hardt ansikt og glatt tunge. 24 Han skal få stor makt, men ikke ved egen kraft. Han skal gjøre 

uhyggelig skade og ha hell og fremgang i det han tar seg fore. Han skal gjøre ende på mektige menn og folket 

av de hellige. 25 Fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham. Han skal være stor i egne tanker og 

utrydde mange når de minst venter det. Han skal reise seg mot høvdingen over høvdingene og bli knust, men 

ikke ved menneskehånd. 26 Det er sant, dette synet om kvelder og morgener som her er fortalt. Du skal gjemme 

på synet, for det gjelder en fjern fremtid.» 

    27 Jeg, Daniel, var syk i flere dager. Så stod jeg opp og gjorde min tjeneste hos kongen. Jeg var lamslått av 

synet og forstod det ikke. 

Kapittel 9 – De sytti ukene 

I det første året Dareios, sønn av Xerxes, var konge – han var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket 

–  2 i hans første regjeringsår gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til hvor lenge Jerusalem etter Herrens 

ord til profeten Jeremia skulle ligge i ruiner; det var sytti år.  3 Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham i 

ydmyk bønn. Jeg fastet, kledde meg i botsdrakt og strødde aske på hodet. 

     4 Jeg bad til Herren min Gud, bekjente vår synd og sa: «Å Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din 

pakt og viser miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!  5 Vi har syndet og handlet ille, vært 

ugudelige og trassige; vi har veket av fra dine bud og lover.  6 Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene som 

talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre, og til alt folket i landet.  7 Din er retten, Herre, og vår 

er skammen; slik er det i dag med Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og 

de som er langt borte, i alle de land du drev dem bort til fordi de hadde vært troløse mot deg.  8 Ja, Herre, vi må 

skamme oss, vi og våre konger, våre høvdinger og våre fedre, som har syndet mot deg.  9 Hos Herren vår Gud er 

barmhjertighet og tilgivelse, enda vi har satt oss opp mot ham. 10 Vi hørte ikke på Herren vår Gud og levde ikke 

etter hans lover, som han la fram for oss ved sine tjenere profetene. 11 Hele Israel brøt din lov, vendte seg bort 

og hørte ikke på deg. Derfor kom den over oss, den forbannelsen som Gud sverget at han ville sende, og som 

det er skrevet om i Guds tjener Mose lov. For vi hadde syndet mot ham.12 Han holdt sine ord som han hadde 

talt mot oss og mot de styresmenn som rådde over oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke fins et 

sted under himmelen hvor det har hendt noe slikt som i Jerusalem. 13 Etter det som står skrevet i Mose lov, kom 

all denne ulykken over oss. Men vi prøvde ikke å vinne Herren vår Guds velvilje; vi vendte ikke om fra våre 

misgjerninger og aktet ikke på din sannhet.14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme 

over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør, men vi hørte ikke på ham. 

    15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, slik det 

er i dag, vi har syndet og vært ugudelige. 16 Herre, du som har gjort så mange frelsesgjerninger, vend vreden og 

harmen bort fra din by Jerusalem, fra ditt hellige fjell! Fordi vi har syndet, og våre fedre har handlet ille, er 

Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 17 Hør nå, vår Gud, hva din tjener ber og 

bønnfaller deg om, og la ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom – for din egen skyld, Herre. 18 Min Gud, 

vend ditt øre hit og hør, lukk opp dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er 

ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner fram for deg, men i tillit til din store 

barmhjertighet. 19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt på vår bønn! Grip inn, dryg ikke – for din egen skyld, 

min Gud! For ditt navn er nevnt over din by og ditt folk.» 

    20 Mens jeg ennå talte og bad og bekjente min egen og mitt folk Israels synd og bar fram for Herren min Gud 

en inderlig bønn for min Guds hellige fjell, 21 ja, mens jeg ennå holdt på å be, kom Gabriel, den mannen jeg 

tidligere hadde sett i synet, og fløy helt bort til meg. Det var ved tiden for kveldsofferet. 22 Han ville lære meg 

og sa: «Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg full innsikt. 23 Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er 

kommet for å fortelle deg det; for du er elsket av Gud. Så merk deg ordet og gi akt på synet. 

    24 Sytti uker er fastsatt 

        for ditt folk og din hellige by, 

        til ondskapen har nådd sitt mål 

        og synden tar slutt. 
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        Da blir skylden strøket ut, 

        det kommer en evig rettferd, 

        profetenes syner blir stadfestet, 

        og Det aller helligste blir salvet. 

 

    25 Du skal vite og forstå: Fra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen 

bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker. I 62 uker skal byen være 

gjenreist og bygd opp igjen med gater og vollgraver. Men tidene skal være harde. 26 Etter disse 62 ukene skal 

den salvede ryddes av veien og ikke mer være til. 

        Byen og helligdommen skal ødelegges 

        av hæren til en fyrste som kommer. 

        Han skal ende sine dager i en flom. 

        Ødeleggelsen som er fastsatt, 

        skal vare til krigen er slutt. 

    27 Én uke gjør han pakten tung for mange, 

        midt i uken gjør han ende 

        på slaktoffer og grødeoffer. 

        På styggedommens vinger 

        kommer det en som herjer, 

        helt til ødeleggelsen som er fastsatt, 

        strømmer ned over ødeleggeren selv.» 

Kapittel 10 – Synet ved Tigris 

I det tredje året Kyros var konge i Persia, fikk Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar, en åpenbaring. 

Åpenbaringen er sann, og den varsler tunge tider. Han merket seg åpenbaringen og gav akt på synet. 

     2 På den tiden hadde jeg, Daniel, sørget i tre uker.  3 Fine retter spiste jeg ikke, kjøtt og vin kom ikke i min 

munn, og jeg salvet meg ikke før de tre ukene var omme. 

     4 Den 24. dagen i den første måneden stod jeg ved bredden av Storelven, det er Tigris.  5 Da jeg så opp, fikk 

jeg øye på en mann som var kledd i lin og hadde et belte av Ufas-gull om livet.  6 Kroppen hans var som 

krysolitt, ansiktet skinte som lynet, og øynene var som flammer; armene og bena så ut som skinnende bronse. 

Når han talte, lød røsten hans som larmen av en stor folkemengde. 

     7 Jeg, Daniel, var den eneste som så synet. De mennene som var med meg, så det ikke, men det kom stor 

redsel over dem, og de løp og gjemte seg.  8 Så ble jeg alene tilbake. Og da jeg hadde dette store synet, ble jeg 

helt maktesløs. Jeg skiftet farge og ble likblek; all min kraft var borte.  9 Jeg hørte lyden av ordene hans, og da 

jeg hørte den, falt jeg sanseløs ned med ansiktet mot jorden. 10 Da var det en hånd som rørte ved meg og hjalp 

meg opp på hender og knær. 11 Han sa til meg: «Daniel, du som er så høyt elsket av Gud, gi akt på de ordene 

som jeg vil tale til deg, og reis deg opp igjen. For nå er jeg sendt til deg.» Mens han talte slik til meg, reiste jeg 

meg skjelvende opp. 

    12 Så sa han til meg: «Vær ikke redd, Daniel. For fra den første dagen du satte deg fore å vinne forstand og 

ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt; og på grunn av dine ord er jeg kommet. 13 Fyrsten over 

Perserriket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. 

Jeg forlot ham der hos perserkongen. 14 Nå er jeg kommet for å la deg få vite hva som skal hende folket ditt i de 

siste dager. For dette er enda et syn som gjelder de dagene.» 

    15 Mens han talte til meg på denne måten, vendte jeg ansiktet mot jorden og stod målløs. 16 Men se, en som 

lignet et menneske, rørte ved leppene mine. Da jeg åpnet munnen, kunne jeg snakke. Og jeg sa til ham som stod 

foran meg: «Herre, synet har tatt slik på meg at all min kraft er borte. 17 Hvordan skulle jeg, min herres ringe 

tjener, kunne tale med en herre som deg? Kreftene svikter, og jeg orker ikke lenger å puste.» 

    18 Han som lignet et menneske, rørte ved meg enda en gang og styrket meg. Han sa: «Vær ikke redd, du som 

er elsket av Gud. Fred være med deg! Vær frimodig og sterk!» Og mens han talte med meg, fikk jeg styrken 

tilbake, og jeg sa: «Tal, herre! For du har styrket meg.» 19 Da sa han: «Vet du hvorfor jeg er kommet til deg? Nå 
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må jeg nok vende tilbake for å kjempe mot fyrsten over Persia. Og når jeg har gjort det, kommer fyrsten over 

Javan. 20 Men jeg skal fortelle deg det som er skrevet i Sannhetens bok. Det er ikke en eneste som hjelper meg 

mot dem unntatt Mikael, som er høvding over dere. 

Kapittel 11 – Verdensrikene og de hellige folk 

Og jeg stod ved hans side til hjelp og vern i det første året mederen Dareios styrte.  2 Nå vil jeg kunngjøre 

sannheten for deg.» 

     

Det skal enda komme tre konger i Persia. Den fjerde skal samle seg større rikdom enn alle de andre, og når 

rikdommen har gjort ham mektig, skal han egge alle til strid mot det greske rike.  3 Så kommer det en 

krigerkonge. Han skal herske med stor makt og gjøre som han selv vil.  4 Men så snart han er trådt fram, skal 

riket hans bryte sammen og deles i fire, etter himmelretningene. Det skal ikke gå over til hans etterkommere og 

ikke være så mektig som da han selv styrte. For riket skal bryte sammen og gå over til andre. 

     5 Kongen i sør skal vinne stor makt. Men en av fyrstene hans skal bli enda mektigere og vinne et 

herredømme som er større enn hans.  6 Noen år etter skal de slutte forbund. En datter av kongen i sør kommer 

til kongen i nord for å trygge freden. Men hun holder ikke stand, og hennes sønn får ikke leve. De mister livet, 

både hun og hennes følge, hennes sønn og hennes ektemann. 

     7 På den tid skal et av skuddene fra hennes røtter komme i hans sted. Han går mot fiendehæren og bryter inn 

i festningen til kongen i nord og vinner.  8 Også deres guder fører han som bytte til Egypt, sammen med deres 

støpte bilder og deres kostbare kar av sølv og gull. I noen år holder han seg borte fra kongen i nord. 

     9 Kongen i nord skal dra mot riket til kongen i sør, men må vende tilbake til sitt land. 10 Siden skal sønnene 

hans ruste seg til strid og samle store hærstyrker. En av dem drar inn i landet og skyller over det som en flom. 

Men han ruster seg igjen og rykker fram mot festningen til kongen i sør. 11 Da blir han harm og drar ut og 

kjemper mot kongen i nord, som fylker en stor hær; men hæren faller i fiendens hånd 12 og blir feid bort. Da blir 

kongen i sør overmodig. Han feller titusener, men får likevel ikke stor makt. 

    13 Kongen i nord fylker en ny hær som er enda større enn den første. Og etter noen år kommer han med en 

stor hær og et veldig tren. 14 I de tider gjør mange opprør mot kongen i sør, og voldsmennene i ditt folk reiser 

seg, så synet blir stadfestet; men de faller. 15 Kongen i nord skal komme, kaste opp en voll og innta en 

festningsby. Styrkene fra sør holder ikke stand; selv ikke de beste blant dem makter å gjøre 

motstand.16 Fienden som kommer mot dem, kan gjøre som han vil, og ingen kan stå seg imot ham. Han får 

fotfeste i det fagre landet og fører ødeleggelse med seg. 17 Han setter seg fore å få hele riket til kongen i sør i 

sin makt. Derfor inngår han forlik med ham og gir ham en av sine døtre til hustru. Slik vil han ødelegge riket 

hans. Men det skal ikke lykkes for ham. 18 Så vender han seg mot kystlandene og inntar mange av dem. Men en 

hærfører gjør ende på hans hovmod og gjengjelder ham for hans overmot. 19 Da vender han seg mot 

festningene i sitt eget land. Men han snubler og faller, og det er ute med ham. 

    20 I hans sted skal det komme en som sender en skatteoppkrever gjennom det landet som er rikets pryd. Etter 

kort tid blir han knust, men ikke på grunn av Guds vrede og ikke i krig. 

  

Den onde kongen 

21 I hans sted skal det komme en usling. Han har ikke fått kongeverdighet, men kommer uventet og river 

kongemakten til seg med list. 22 Hærstyrker feies vekk foran ham og knuses – likeså han som vokter 

pakten. 23 Etter at han har sluttet forbund, farer han med svik. Han drar ut, og med få folk vinner han 

herredømmet. 24 Uventet gjør han innfall i de mest fruktbare bygdene i landet og gjør slikt som verken fedrene 

hans eller deres fedre har gjort. Gods som han har røvet og tatt, strør han ut til sine folk. Han planlegger angrep 

på de befestede byene; men det varer bare en tid. 

    25 Så samler han alt sitt mot og all sin makt mot kongen i sør og kommer med en stor hær. Kongen i sør 

ruster seg også til krig med en stor og slagkraftig hær. Men han kan ikke holde stand, for det blir lagt onde 

planer mot ham. 26 De som spiser ved hans bord, bryter hans makt. Hans hær feies bort, og det blir et stort 

mannefall. 27 Begge kongene har ondt i sinne. De sitter ved samme bord og taler løgn. Men deres planer lykkes 
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ikke. For enden kommer først til den fastsatte tid. 28 Mens han er på hjemvei med mye gods, legger han planer 

mot den hellige pakt. Etter å ha satt dem i verk vender han tilbake til sitt land. 

    29 Til fastsatt tid drar han igjen mot sør, men denne gangen går det ikke slik som sist. 30 For skip fra vest 

kommer mot ham. Da mister han motet, snur om og lar sin harme gå ut over den hellige pakt. Han vender 

tilbake og merker seg dem som har sviktet denne pakten. 31 Hærstyrker som han sender ut, vanhelliger 

helligdommen, den faste borg, avskaffer det daglige offer og stiller opp den ødeleggende styggedom.32 Dem 

som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folk som kjenner sin Gud, står fast og viser 

det i gjerning. 33 De forstandige i folket hjelper de mange til innsikt. Men en tid blir de offer for sverd og bål, 

fangenskap og plyndring. 34 Mens de er i trengsel, får de litt hjelp. Men mange som slutter seg til dem, er ikke 

oppriktige. 35 Noen av de forstandige kommer i trengsel så de blir lutret og renset og tvettet inntil endetiden. 

For ennå er det en stund igjen til den fastsatte tid. 

    36 Kongen skal fare fram som han vil. Han er hovmodig og gjør seg større enn alle guder, og mot Den 

Høyeste Gud taler han uhørte ord. Han har fremgang inntil forbannelsen tar slutt. For det som er fastsatt, må 

fullføres. 37 Han bryr seg ikke om sine fedres guder, og heller ikke om kvinnenes yndlingsgud eller noen annen 

gud. Han gjør seg selv større enn dem alle. 38 I stedet ærer han borgenes gud. En gud som hans fedre ikke 

kjente, ærer han med gull og sølv, edle steiner og andre kostbare ting. 39 Folket til en fremmed gud gjør han til 

mannskap i borgene. Dem som dyrker denne guden, viser han stor ære. Han setter dem til å herske over mange, 

og deler ut jord til dem som lønn. 

    40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med 

vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom.41 Han drar inn 

i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste 

av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. 43 Han får makt 

over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. 44 Da 

skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til 

døden. 45 Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot slutten med 

ham, og det er ingen som hjelper ham. 

Kapittel 12 – Endetidens trengsel og frelse 

På den tid skal Mikael, 

        den store fyrsten, stå fram, 

        han som verner dine landsmenn. 

        Det skal komme en trengselstid 

        som det ikke har vært maken til 

        helt siden folkeslag oppstod. 

        Men på den tid skal ditt folk bli frelst, 

        alle som er skrevet opp i boken. 

     2 Og mange av dem som sover i jorden, 

        skal våkne opp, 

        noen til evig liv, 

        andre til skam og evig avsky. 

     3 Da skal de forstandige skinne 

        som den strålende himmelhvelvingen; 

        og de som har ført de mange til rettferd, 

        skal skinne som stjernene, evig og alltid. 

 

     4 Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og 

kunnskapen skal øke. 

     5 Da fikk jeg, Daniel, øye på to andre som stod der, en på hver side av elven.  6 En av dem sa til mannen som 

var kledd i lin, og som svevet over vannet i elven: «Hvor lenge varer det før disse underfulle ting har 

hendt?»  7 Mannen som var kledd i lin, og som svevet over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot 
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himmelen, og jeg hørte at han sverget ved Den Evige: «Én tid og tider og en halv tid. Når det hellige folks makt 

er helt knust, kommer slutten på alt dette.»  8 Jeg hørte det, men forstod det ikke og spurte: «Herre, hva er 

slutten på dette?»  9 Da sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for disse ordene skal være skjult og forseglet inntil 

endetiden. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og 

ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå. 11 Fra den tid da det daglige offer blir avskaffet 

og den ødeleggende styggedom stilles opp, skal det gå 1290 dager. 12 Salig er den som venter og når fram til 

1335 dager. 13 Så gå du endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.» 

Johannes åpenbaring 
Johannes åpenbaring er vel den boken som inneholder mest om endetiden, nesten hele boken er om endetiden. 

Kapittel 4 

Tilbedelse i himmelen 
 

Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, 

med klang som en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» 

     2 I det samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen stod en trone, og det satt en på tronen.  3 Han som 

satt der, var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue; den var som smaragd. 4 I en 

krets om tronen så jeg tjuefire andre troner, og på dem satt tjuefire eldste, kledd i hvite klær og med kranser av 

gull på hodet.  5 Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet sju fakler, det er Guds 

sju ånder.  6 Framfor tronen var det likesom et glasshav, lik krystall. Og rundt tronen, midt på hver side, var det 

fire vesener, dekket med øyne foran og bak. 

     7 Det første vesenet lignet en løve, det andre lignet en okse, det tredje hadde ansikt som et menneske, og det 

fjerde var lik en ørn i flukt.  8 Hvert av de fire vesener hadde seks vinger, og overalt hadde de øyne, både rundt 

om og under vingene. Natt og dag roper de uten stans: 

        Hellig, hellig, hellig 

        er Herren Gud, Den Allmektige, 

        han som var og som er og som kommer. 

     9 Hver gang de fire vesener priser og hyller og takker ham som sitter på tronen, han som lever i all 

evighet, 10 faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De 

kaster sine kranser fram for tronen og roper: 

    11 Verdig er du, vår Herre og Gud, 

        til å motta all pris og ære og makt. 

        For du har skapt alle ting, 

        du ville det, og de ble til, skapt av deg. 

Kapittel 5 
Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og 

utenpå, og den var forseglet med sju segl.  2 Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst: «Hvem er 

verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?»  3 Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden 

var det noen som kunne åpne boken eller se i den.  4 Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne 

boken eller se i den.  5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Juda stamme, Davids rotskudd, 

han har seiret og er den som kan åpne boken og de sju segl.»  6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, 

mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju 

øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden. 

     7 Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok imot boken av hans høyre hånd.  8 Da det tok boken, 

falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av 

røkelse, det er de helliges bønner.  9 De sang en ny sang: 
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Boken med de sju segl 

Verdig er du til å ta imot boken 

        og åpne seglene på den. 

        For du ble slaktet 

        og har med ditt blod frikjøpt for Gud 

        mennesker av alle stammer og tungemål, 

        av alle folk og nasjoner. 

    10 Til et kongerike har du gjort dem, 

        til prester for vår Gud, 

        og de skal herske på jorden. 

    11 Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste 

– det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem. 12 De ropte med høy røst: 

        Verdig er Lammet som ble slaktet, 

        verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, 

        ære og pris og takk. 

    13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: 

        Han som sitter på tronen, 

        han og Lammet skal ha all takk og ære, 

        pris og makt i all evighet. 

    14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad. 

Kapittel 6 

De første seks segl blir brutt 

I mitt syn så jeg Lammet bryte det første av de sju segl, og jeg hørte et av de fire vesener rope med en røst som 

torden: «Kom!»  2 Da så jeg en hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue. Det ble gitt ham en 

seierskrans, og med seier drog han ut for å seire. 

     3 Da Lammet brøt det andre segl, hørte jeg det andre av de fire vesener si: «Kom!»  4 Og det kom fram en 

annen hest, som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle 

slakte hverandre ned; og det ble gitt ham et stort sverd. 

     5 Da Lammet brøt det tredje segl, hørte jeg det tredje vesen si: «Kom!» Da så jeg en svart hest, og han som 

satt på den, hadde en vekt i hånden.  6 Og jeg hørte likesom en røst inne blant de fire vesener: «En liter hvete 

for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.» 

     7 Da Lammet brøt det fjerde segl, hørte jeg det fjerde vesen rope: «Kom!»  8 Da så jeg en gulblek hest. 

Rytterens navn var Døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne 

drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr. 

     9 Da Lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått i hjel for Guds ords 

skyld og for det vitnesbyrd de hadde. 10 De ropte med høy røst: «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige 

Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?» 11 Da fikk hver av 

dem en hvit kappe, og de ble bedt om å holde seg i ro ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og 

brødre var fullt, de som skulle slås i hjel slik som de selv. 

    12 Og jeg så Lammet åpne det sjette segl. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, 

hele månen ble som blod, 13 og himmelens stjerner falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et 

fikentre i storm. 14 Himmelen delte seg og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet 

fra sitt sted. 15 Kongene på jorden, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, 

alle gjemte seg i huler og mellom berghamrer. 16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul 

oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede. 17 For den store dag er kommet, vredens dag, og 

hvem kan da bli stående?» 
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Kapittel 7 

Guds tjenere merkes med segl 

Deretter så jeg fire engler som stod ved jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinder tilbake, så det ikke skulle 

blåse noen vind på jorden eller over havet eller mot trærne.  2 Og jeg så en annen engel: Han steg fram fra øst 

og bar den levende Guds segl. Med høy røst ropte han til de fire engler som hadde fått makt til å skade jorden 

og havet:  3 «Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et segl på pannen til vår Guds tjenere.» 

     4 Og jeg hørte tallet på dem som hadde fått seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk. 

     5 Av Juda stamme var det 12 000 med segl, 

        av Rubens stamme 12 000, 

        av Gads stamme 12 000, 

     6 av Asjers stamme 12 000, 

        av Naftali stamme 12 000, 

        av Manasse stamme 12 000, 

     7 av Simeons stamme 12 000, 

        av Levi stamme 12 000, 

        av Jissakars stamme 12 000, 

     8 av Sebulons stamme 12 000, 

        av Josefs stamme 12 000, 

        og av Benjamins stamme 12 000 med segl.  

Den store hvite flokk 

 9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og 

tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. 10 Og de ropte 

med høy røst: 

        Seieren tilhører vår Gud, 

        han som sitter på tronen, og Lammet. 

    11 Alle englene, som stod i en krets om tronen og de eldste og de fire vesener, kastet seg ned for tronen med 

ansiktet mot jorden og tilbad Gud 12 og sa: 

        Amen. 

        All lov og pris og visdom, 

        takk og ære, makt og velde 

        tilhører vår Gud i all evighet. 

        Amen. 

    13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor 

kommer de fra?» 14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den 

store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. 15 Derfor står de nå for Guds 

trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. 16 De 

skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. 17 For Lammet, som står 

midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre 

fra deres øyne.» 

Kapittel 8 

Men da Lammet brøt det sjuende segl, ble det stille i himmelen omkring en halv time. 

Røkelse og ild 

 2 Deretter så jeg de sju engler som står framfor Gud, og det ble overrakt dem sju basuner.  3 En annen engel, 

som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham en stor mengde røkelse, som 

han skulle legge til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen.  4 Og fra engelens hånd steg det opp for 

Guds åsyn en sky av røkelse sammen med de helliges bønner.  5 Så tok engelen røkelseskaret og fylte det med 
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ild fra alteret og kastet ilden på jorden. Da kom det tordenbrak og drønn, lyn og jordskjelv. 

     6 De sju engler med de sju basuner gjorde seg nå klar til å blåse. 

De fire første basuner 
7 Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagl og ild, blandet med blod, og det ble kastet ned på 

jorden. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det 

grønne gresset. 

     8 Den andre engelen blåste i basunen. Noe som lignet et stort brennende fjell ble da kastet i havet. Tredje 

delen av havet ble til blod,  9 og tredjedelen av alt liv i havet døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt. 

    10 Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, 

og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. 11 Stjernens navn er Malurt, og tredjedelen av vannet 

ble til malurt; og mange mennesker døde av vannet, fordi det var blitt forgiftet. 

    12 Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble tredjedelen av solen og av månen og av stjernene rammet, og 

en tredjedel av dem ble formørket; dagen mistet en tredjedel av sitt lys og natten likeså. 

    13 Da så jeg en ørn, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst: «Ve, ve, ve 

over dem som bor på jorden, når de tre siste englene lar sine basuner lyde.» 

Kapittel 9 

Den femte basun 

Den femte engelen blåste i sin basun. Da så jeg en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk 

nøkkelen til brønnen som fører ned i avgrunnen.  2 Og da den åpnet brønnen, steg det opp røk som av en stor 

ovn, så solen og luften ble formørket.  3 Ut av røken kom det gresshopper som spredte seg over jorden, og de 

fikk samme makt som jordens skorpioner.  4 Det ble sagt dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe 

annet grønt og ikke noe tre, men bare de mennesker som ikke hadde Guds segl på pannen.  5 De fikk ikke lov til 

å drepe dem, men de skulle pine dem i fem måneder. Og pinen var som når et menneske blir stukket av en 

skorpion.  6 I de dager skal menneskene søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få dø, men 

døden skal flykte fra dem. 

     7 Gresshoppene var likesom hester rustet til krig; på hodet hadde de noe som lignet kranser av gull, og 

ansiktene var som menneskeansikter.  8 Håret deres var som kvinners hår, tennene som løvetenner,  9 og deres 

bryst var som brystplater av jern. Lyden av vingene deres var som larmen av mange hester og vogner som raser 

fram til kamp. 10 De hadde haler med brodd som skorpioner, og i halene deres lå makten til å plage 

menneskene i fem måneder. 11 Til konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter 

Abaddon og på gresk Apollyon. 

    12 Det første ve er nå over. Men det kommer enda to. 

Den sjette basun 

13 Den sjette engelen blåste i sin basun. Da hørte jeg en røst fra de fire hornene på gullalteret for Guds 

åsyn. 14 Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen: «Løs de fire engler som står bundet ved Eufrat, 

den store elven.» 15 Og de fire engler ble løst, de som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne 

måned, dette år, for å drepe tredjeparten av menneskene. 16 Tallet på ryttere som var i hæren deres, var tjue 

tusen ganger ti tusen; jeg hørte tallet på dem. 17 Og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut: Mennene 

hadde brynjer som var ildrøde, mørkeblå og svovelgule; hestene hadde hoder som løver, og ut av munnen deres 

stod ild og røk og svovel. 18 En tredjepart av menneskene ble drept av disse tre plagene, av ilden og røken og 

svovelen som kom ut av hestenes munn. 19 For deres makt ligger i munnen, men også i halene, for halene deres 

ligner ormer med hoder, som de skader menneskene med. 

    20 Men de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om, og sluttet ikke å tilbe sine 

henders verk, men tilbad de onde ånder og avgudsbilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som verken kan 

se eller høre eller gå. 21 De vendte ikke om fra sine mord og sine trolldomskunster, sitt horeliv og sine tyverier. 
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Kapittel 10 

Engelen med den lille boken 

Jeg så en annen, mektig engel stige ned fra himmelen. Han var kledd i en sky og hadde regnbuen om sitt hode, 

og ansiktet var som solen og føttene som ildsøyler.  2 I hånden holdt han en liten oppslått bok. Han satte sin 

høyre fot på havet og den venstre på jorden  3 og ropte med kraftig røst, som når en løve brøler. Da han hadde 

ropt, lød røstene fra de sju tordener.  4 Etter at de hadde talt, ville jeg til å skrive; men jeg hørte en røst fra 

himmelen som sa: «Sett segl for det som ble sagt av de sju tordener, skriv det ikke ned!»  5 Og engelen som jeg 

hadde sett stå på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen  6 og sverget ved ham som lever i all 

evighet, han som skapte himmel og jord og hav og alt som er i dem: «Tiden er ute.  7 Men når den sjuende 

engel lar sin basun lyde, i de dager skal Guds hemmelige plan være fullført, slik som han kunngjorde for sine 

tjenere profetene.» 

     8 Den røst jeg hadde hørt fra himmelen, talte igjen til meg: «Gå bort og få den åpne boken av engelens hånd, 

han som står på havet og på jorden.»  9 Da gikk jeg bort til engelen og bad ham gi meg den lille boken. Han sa 

til meg: «Ta boken og spis den! Den vil kjennes bitter i din mage, men søt som honning i munnen.» 10 Så tok jeg 

den lille boken av engelens hånd og spiste den, og i munnen smakte den søtt som honning; men da jeg hadde 

svelget den, kjente jeg at den sved i min mage. 11 Da ble det sagt til meg: «Igjen skal du tale profetisk, mot folk 

og nasjoner og tungemål, og mot mange konger.» 

Kapittel 11 

Templet og de to vitnene 

Jeg fikk nå et rør til å måle med, det var som en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og 

alteret og dem som tilber der!  2 Men forgården utenfor templet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle; for 

den er overlatt til hedningene, og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder.  3 Men jeg vil sette mine 

to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1260 dager.»  4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker 

som står foran jordens herre.  5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør 

ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø! 6 De har makt til å lukke himmelen, så det 

ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå 

jorden med alle slags plager, så ofte de vil. 

     7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire 

over dem og drepe dem.  8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles 

Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.  9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og 

nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem.10 Og de som bor 

på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde 

vært en stor plage for dem som bor på jorden. 

    11 Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og 

de som så dem, ble grepet av stor frykt. 12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: «Stig opp hit!» 

Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender. 13 I samme stund kom det et stort 

jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen, ble forferdet 

og gav himmelens Gud ære. 

    14 Det annet ve er nå over. Men det tredje ve kommer snart. 

Den sjuende basunen 
15 Den sjuende engelen blåste i sin basun. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: 

        Herredømmet over verden er tilfalt 

        vår Herre og hans Salvede, 

        og han skal være konge i all evighet. 

    16 De tjuefire eldste som sitter på sine troner for Guds åsyn, kastet seg ned på sitt ansikt og tilbad Gud17 og 

sa: 
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        Vi takker deg, Herre Gud, du Allmektige, 

        du som er og som var, 

        fordi du har overtatt din store makt 

        og er blitt konge. 

    18 Hedningfolkene ble harme, 

        men nå er din vredesdag kommet, 

        og tiden da de døde skal dømmes. 

        Da skal du lønne dine tjenere, 

        profetene, de hellige 

        og dem som frykter ditt navn, små og store, 

        og ødelegge dem som ødelegger jorden. 

    19 Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og kisten som er tegnet på hans pakt, ble synlig der inne. Og det 

kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl. 

Kapittel 12 

Kvinnen og dragen 

Et stort tegn viste seg på himmelen: En kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en 

krans av tolv stjerner på hodet.  2 Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer. 

     3 Også et annet tegn viste seg på himmelen: En stor ildrød drake kom til syne, med sju hoder og ti horn, og 

på hodene hadde den sju kroner.  4 Med halen drog den med seg tredjedelen av stjernene og kastet dem ned på 

jorden. Draken stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.  5 Da fødte hun 

et guttebarn, som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans 

trone.  6 Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud har gjort i stand for henne, så hun der i 1260 

dager kunne få mat og det hun trengte til. 

     7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen 

med sine engler,  8 men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. 9 Den store drake 

ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned 

på jorden og hans engler med ham. 10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket 

tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som 

anklaget dem for vår Gud dag og natt. 11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet 

om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden.12 Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i 

dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at 

han bare har en kort tid igjen.» 

    13 Da draken så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet.14 Men 

hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun 

trengte, i én tid og to tider og en halv tid, langt borte fra slangen. 15 Ut av gapet spydde slangen vann etter 

kvinnen, som en elv, for å rive henne vekk i strømmen. 16 Men jorden kom kvinnen til hjelp; den åpnet sin munn 

og slukte elven som draken hadde spydd ut av gapet. 17 Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å 

føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om 

Jesus. 18 Og den stilte seg nå på stranden ved havet. 

Kapittel 13 

Draken og de to dyrene 

Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og en krone på hvert horn. På hodene stod 

navn som var en spott mot Gud.  2 Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som 

en løve. Draken gav det sin kraft og sin trone og stor makt.  3 Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått 

banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det.  4 Folk tilbad 

draken fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot 
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det?» 

     5 Det ble gitt dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 

måneder.  6 Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor 

i himmelen.  7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver 

stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon.  8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra 

verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet. 9 Den som har 

ører, hør dette! 10 Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap! Den som skal drepes med sverdet, han 

må dø for sverd! Her gjelder det at de hellige holder ut og har tro. 

    11 Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en 

drake.12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele 

jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget. 13 Det gjør store under, lar 

til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, 

med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til 

ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til. 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til 

og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde. 16 Det sørger for at alle – små og store, 

rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller 

selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her trengs det visdom. Den som 

har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666. 

Kapittel 14 

På Sions berg med lammet 
 

I mitt syn fikk jeg se Lammet stå på Sions berg og sammen med det de 144 000 som hadde Lammets navn og 

dets Fars navn skrevet på pannen.  2 Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruset av veldige vannmasser og som 

drønnet av sterk torden. Og lyden var som når harpespillere spiller på sine harper.  3 Foran tronen og de fire 

vesener og de eldste synger de en ny sang, en sang som ingen kunne lære uten de 144 000, de som er frikjøpt 

fra jorden.  4 Det er de som ikke har besmittet seg med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger 

Lammet hvor det så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en første frukt for Gud og 

Lammet.  5 Det ble ikke funnet løgn i deres munn, de er uten feil og lyte. 

Tre engler forkynner dommen 

6 Jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for 

dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.  7 Han ropte med høy røst: «Frykt Gud 

og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og 

kilder!» 

     8 Deretter fulgte en annen engel og ropte: «Falt, falt er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har 

skjenket vin til alle folkeslag, en vredens vin.» 

     9 En tredje engel fulgte dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot 

merket på pannen eller hånden, 10 skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ublandet i hans 

harmes beger; og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.11 Røken fra 

deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og bildet av det og tar 

dets navn til merke.» 12 Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. 

    13 Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som dør i Herren, fra nå av. Ja, sier 

Ånden, de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.» 

Den siste høst 

14 Da så jeg en hvit sky, og på skyen satt en som lignet en menneskesønn. Han hadde en krone av gull på hodet 

og en skarp sigd i hånden. 15 Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på 

skyen: «Sving sigden og høst inn! For det er høsttid, og jordens grøde er fullmoden.» 16 Han som satt på skyen, 

lot da sigden gå over jorden, og jorden ble høstet. 17 Det kom nå enda en engel ut fra templet i himmelen, også 
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han med en skarp sigd. 18 Deretter kom en engel fra alteret, han som hadde makt over ilden, og han ropte med 

høy røst til engelen som hadde den skarpe sigden: «Sving din skarpe sigd og høst drueklasene i jordens vingård, 

for nå er druene modne!» 19 Engelen lot sigden gå over jorden, høstet druene i jordens vingård og kastet dem i 

Guds vredes store vinpresse. 20 Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og den fløt over med blod, så det stod opp 

til bisselet på hestene hele 1600 stadier borte. 

Kapittel 15 

Sangen for lammet 

Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og forunderlig: Sju engler med sju plager, som er de siste, for 

med dem er Guds vrede fullbyrdet.  2 Og jeg så også noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og på 

glasshavet så jeg dem stå som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dets navn. De har 

Guds harper i hendene  3 og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for 

Lammet: 

        Store og underfulle er dine gjerninger, 

        Herre Gud, du Allmektige. 

        Rettferdige og sanne er dine veier, 

        du folkenes konge. 

     4 Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, 

        og ære ditt navn? 

        For du alene er hellig. 

        Alle folkeslag skal komme 

        og tilbe for ditt åsyn, 

        fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.  

De sju siste plager 

5 Etter dette så jeg at templet i himmelen, vitnesbyrdets telt, ble åpnet.  6 Ut kom de sju engler som hadde de 

sju plager. De var kledd i rent og skinnende lin og hadde belter av gull spent om brystet.  7 Et av de fire vesener 

gav de sju englene sju gullskåler fylt av Guds vrede, han som lever i all evighet.  8 Og templet ble fylt med røk 

fra Guds herlighet og makt, og ingen kunne gå inn i templet før de sju plagene fra de sju englene var fullført. 

Kapittel 16 

Så hørte jeg fra templet en høy røst som sa til de sju englene: «Gå av sted og tøm de sju skålene med Guds 

vrede ut over jorden!»  2 Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden. Og vonde og farlige byller slo 

ut på de mennesker som bar dyrets merke og tilbad bildet av det. 

     3 Den andre engelen tømte sin skål i havet, og det ble til blod som av en død kropp, og alt liv i havet døde. 

     4 Den tredje tømte sin skål i elvene og kildene, og de ble til blod.  5 Og jeg hørte vannenes engel si: 

«Rettferdig er du som dømmer slik, du som er og som var, du hellige.  6 For de har utøst hellige menns og 

profeters blod, og du har gitt dem blod å drikke. Det har de fortjent.»  7 Og jeg hørte alteret si: «Ja, Herre Gud, 

du Allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer.» 

     8 Den fjerde engelen tømte sin skål ut over solen. Da fikk den makt til å svi menneskene med ild,  9 og 

menneskene ble brent i voldsom hete. Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og 

de vendte ikke om så de gav Gud ære. 

    10 Den femte engelen tømte sin skål over dyrets trone. Da ble dets rike lagt i mørke, og folk bet seg i tungen 

av smerte. 11 Men smertene og byllene deres fikk dem bare til å spotte himmelens Gud, og de vendte ikke om 

fra sine gjerninger. 

    12 Den sjette engelen tømte sin skål i Eufrat, den store elven. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes 

vei for kongene fra Østen. 13 Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens 

munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker. 14 Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de 

går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. –15 «Se, jeg 
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kommer som en tyv. Salig er den som våker, og som vokter sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin 

skam.» – 16 Og de samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. 

    17 Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Da lød det fra tronen i templet en veldig røst som sa: «Det 

er skjedd!» 18 Og det kom lyn og drønn og tordenbrak, og et jordskjelv som det ikke har vært maken til så lenge 

det har levd mennesker på jorden – så kraftig var det. 19 Den store byen ble kløvd i tre deler, og folkenes byer 

raste sammen. Gud husket på det store Babylon, så det fikk overrakt begeret med hans harmes og vredes 

vin. 20 Hver øy vek bort, og fjellene forsvant. 21 Og fra himmelen falt svære hagl på hundre pund over 

menneskene. Men de spottet Gud for den plage som haglet var, for plagen var fryktelig. 

Kapittel 17 

Den store skjøgen 

En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg hvordan den 

store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann.  2 Jordens konger har drevet hor med henne, og 

hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden.» 

     3 I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret 

var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn.  4 Kvinnen var kledd i 

purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk 

styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt.  5 På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: 

«Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden.»  6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet 

fra de hellige og fra Jesu vitner. 

        Jeg ble slått av undring da jeg så henne.  7 Men engelen sa til meg: «Hvorfor er du forundret? Jeg skal 

fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn. 8 Dyret du 

så, det var og er ikke mer; men det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor 

på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når 

de ser dyret, det som var og ikke er mer, men som skal komme igjen. 

     9 Her trengs det forstand og visdom. De sju hoder er sju høyder, og på dem sitter kvinnen. De er også sju 

konger: 10 Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet; og når han kommer, skal han bli stående 

bare en kort stund. 11 Dyret som var og ikke er mer, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju og 

går sin undergang i møte. 12 De ti horn du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike; men sammen med 

dyret skal de få kongemakt i én time. 13 De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til 

dyret. 14 De skal føre krig mot Lammet; men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal derfor seire 

over dem, sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.» 

    15 Han sier videre til meg: «Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og 

mennesker med ulike tungemål. 16 Og de ti hornene du så, og dyret, de skal komme til å hate skjøgen, legge 

henne øde og gjøre henne naken, spise hennes kjøtt og brenne henne opp med ild. 17 For Gud inngav dem i 

hjertet å utføre hans plan, så de ville ett og det samme: overgi sin kongemakt til dyret, inntil Guds ord er blitt 

oppfylt. 18 Men kvinnen du så, er den store byen som har kongemakt over jordens konger.» 

Kapittel 18 

Babylons fall 

Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen 

omkring ham.  2 Han ropte med veldig røst: «Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde 

ånder, et tilhold for alle slags urene ånder, ja, en tilflukt for alle slags urene og avskyelige fugler.  3 For alle 

folkeslag har drukket av hennes utukts vin, en vredens vin, kongene på jorden har drevet hor med henne, og 

kjøpmenn jorden rundt er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.» 

     4 Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: 

        Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. 5 For 

syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort.  6 Gi henne igjen like for 
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like, ja, gi henne dobbelt tilbake for alt hun har gjort, og skjenk dobbelt opp til henne i begeret hun selv har 

fylt.  7 Gi henne så mye pine og sorg som hun selv gav seg av prakt og luksus. Hun sier til seg selv: «Her troner 

jeg som dronning, jeg sitter ikke som enke, og sorg skal jeg aldri vite av.»  8 Derfor skal plagene hennes komme 

på én dag: pest og sorg og hungersnød, og hun skal brennes opp med ild. For veldig er Gud Herren som dømmer 

henne. 

     9 Kongene på jorden, de som har levd med henne i hor og vellevnet, de skal gråte og jamre seg over henne, 

når de ser røken stige opp der hun brenner. 10 Skremt av hennes lidelser skal de stå langt borte og rope: «Ve, ve 

deg, du store by, du mektige Babylon by! På én time kom dommen over deg.»11 Kjøpmennene på jorden skal 

også gråte og sørge over henne, fordi ingen kjøper varene deres lenger:12 skipslaster av gull og sølv og 

edelstener og perler, av fint lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre, all slags gjenstander av 

elfenben og kostbart treslag og kobber og jern og marmor, 13 kanel og krydderier og røkelse og salveolje og 

virak, vin og olje og fint mel og hvete, storfe og småfe, hester og vogner og slaver, levende mennesker. 

    14 Og frukten som var din hjertens lyst, er blitt borte for deg, og alle dine kostbarheter og din prakt er gått 

tapt og skal aldri finnes mer. 15 De som handler med slikt, kjøpmenn som har tjent seg rike på henne, de skal 

stå langt borte i redsel over hennes lidelser, og de skal gråte og sørge 16 og si: «Ve, ve deg, du store by, du som 

var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler – 17 på én time er all 

denne rikdom gått tapt.» 

        Alle som fører skip på havet og de som reiser langs kystene, sjømenn og alle som har sitt arbeid på havet, 

de stod langt borte 18 og ropte da de så røken fra hennes brann: «Hvor finnes maken til denne store by?» 19 Og 

de strødde støv over hodet og ropte i gråt og sorg: «Ve, ve over den store by, hvor alle som har skip i sjøen, er 

blitt rike av kostbarhetene hennes – på én time er den lagt øde.» 

    20 Fryd deg over hennes fall, du himmel og dere hellige, apostler og profeter! For med sin dom har Gud 

straffet henne for det hun gjorde mot dere. 

    21 Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: «Slik skal Babylon, 

den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer. 22 Harpespillere og sangere, fløytespillere og 

basunblåsere – i deg skal de aldri mer høres. Håndverkere av alle slag – i deg skal de aldri mer finnes. Kvernen 

som durer – i deg skal den aldri mer høres. 23 Lampen som lyser – i deg skal den aldri mer skinne. Stemmene av 

brud og brudgom – i deg skal de aldri mer høres. For dine kjøpmenn var jordens fyrster, og med din trolldom ble 

folkene bedratt. 24 I denne by ble det funnet blod av profeter og hellige, ja, av alle dem som er blitt myrdet på 

jorden.» 

Kapittel 19 

Det store kor i himmelen 

Deretter hørte jeg likesom et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: 

        Halleluja! 

        Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, 

     2 for sanne og rettferdige er hans dommer. 

        Han har dømt den store skjøgen, 

        hun som fordervet jorden med sin utukt, 

        og av hennes hånd har han 

        krevd sine tjeneres blod. 

     3 Igjen ropte de: 

        Halleluja! 

        Røken fra henne stiger opp i all evighet. 

     4 De tjuefire eldste og de fire vesener kastet seg da ned og tilbad Gud som sitter på tronen, og sa: «Amen. 

Halleluja!»  5 Og fra tronen lød det en røst: «Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og 

store!» 

     6 Da var det som jeg hørte et stort kor av stemmer, som et brus av veldige vannmasser og drønn av 

voldsomme tordenbrak. De ropte: 
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        Halleluja! 

        For Herren er blitt konge, vår Gud, Den Allmektige. 

     7 La oss glede oss og juble og gi ham æren. 

        Tiden er kommet for Lammets bryllup! 

        Hans brud har gjort seg i stand, 

     8 og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. 

        – Linet er de helliges rettferdige gjerninger. 

     9 Så sier han til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er 

Guds sanne ord.» 10 Da kastet jeg meg ned for føttene hans og ville tilbe ham; men han sier til meg: «Gjør ikke 

det! Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» – Jesu 

vitnesbyrd er Ånden som er i profetordet. 

Rytteren på den hvite hest 
11 Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter «Trofast og Sannferdig», for 

han dømmer og kjemper rettferdig. 12 Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og 

han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans 

navn er «Guds Ord». 14 Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. 15 Og ut 

av hans munn går det et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke 

vinpressen fylt av vredes-vin, av Guds, Den Allmektiges harme. 16 På kappen hans, ved hoften, står det skrevet 

et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre. 

    17 Og jeg så en engel som stod i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: 

«Kom hit, kom sammen til Guds store gjestebud! 18 Dere skal få ete kjøtt av konger og hærførere og helter, 

kjøtt av hester og deres ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store.» 

    19 Da så jeg dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans 

hærskarer. 20 Men dyret ble grepet og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets 

tjeneste og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilbad bildet av det. Begge ble de kastet levende i 

ildsjøen som brenner med svovel. 21 De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle 

fuglene spiste seg mette av deres kjøtt. 

Kapittel 20 

De tusen år 

Jeg så nå en engel som steg ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en svær lenke i sin hånd.  2 Han 

grep draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år.  3 Han kastet ham i 

avgrunnen, låste igjen og satte segl over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. 

Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund. 

     4 Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem 

som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde 

tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket 

sammen med Kristus i tusen år.  5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den 

første oppstandelse.  6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen 

død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år. 

     7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel.  8 Han skal dra ut og forføre folkene ved de 

fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand.  9 De drog opp på jordens 

høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og 

djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der 

skal de pines dag og natt i all evighet. 

Dommen 
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11 Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger 

til. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok 

åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.13 Havet gav 

nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine 

gjerninger. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen 

ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. 

Kapittel 21 

Den nye himmel og den nye jord 

Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke 

mer.  2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som 

en brud for sin brudgom.  3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han 

skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.  4 Han skal tørke bort hver tåre fra 

deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.» 

     5 Han som sitter på tronen, sa da til meg: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette 

er pålitelige og sanne ord.»  6 Deretter sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og 

enden. Den som tørster, vil jeg la drikke av kilden med livets vann for intet.  7 Den som seirer, skal få dette i arv, 

og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn.  8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder 

og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med 

ild og svovel. Det er den annen død.» 

Det nye Jerusalem 

 9 En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plager, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg 

vil vise deg bruden, Lammets hustru.» 10 I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den 

hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud. 11 Den hadde Guds herlighet, og den strålte som den 

skjønneste edelsten, som krystallklar jaspis. 12 Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og tolv engler 

stod ved portene, og navnene på Israels tolv stammer var skrevet der. 13 Tre porter vendte mot øst, tre mot 

nord, tre mot sør og tre mot vest. 14 Og bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var navnene på Lammets 

tolv apostler skrevet. 

    15 Han som talte med meg, hadde en målestang av gull; med den skulle han måle byen med dens porter og 

murer. 16 Byen dannet en firkant, hvor lengden og bredden var like store. Med stangen målte han byen: Den 

var 12 000 stadier lang og like bred og høy. 17 Han målte også bymuren: Den var 144 alen høy etter 

menneskers mål, som også er englenes mål. 18 Muren var bygd av jaspis, og byen selv var av rent gull, lik det 

klareste glass. 19 Grunnsteinene i bymuren var prydet med alle slags edelstener. Den første grunnsteinen var av 

jaspis, den andre var av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd, 20 den femte av sardonyks, den 

sjette av karneol, den sjuende av krysolitt, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, 

den ellevte av hyasint, den tolvte av ametyst. 21 De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste 

perle. Gaten i byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. 

    22 Noe tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel. 23 Og byen 

trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. 24 Folkene skal 

vandre i lyset fra byen, og kongene på jorden skal føre sine rikdommer inn i den. 25 Byens porter skal aldri 

stenges etter dagen, for der er ingen natt. 26 Alt det dyrebare og verdifulle folkene har, skal de føre inn i 

den;27 men noe urent skal ikke komme inn, og ingen som farer med hedensk styggedom og løgn, men bare de 

som er innskrevet i livets bok hos Lammet. 

Kapittel 22 

Livets vann og livets tre 

Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets 

trone.  2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir 
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sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.  3 Det skal ikke lenger finnes noe som er 

under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.  4 De skal se Guds 

åsyn, og hans navn skal være på deres panner.  5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av 

lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet. 

Kom, herre Jesus! 
 6 Engelen sa til meg: «Disse ord er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt 

sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje.  7 Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de 

profetiske ord i denne boken.» 

     8 Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for 

føttene til den engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham.  9 Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg 

er en tjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal 

du tilbe!» 10 Og han sa til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. 11 La den 

som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det 

som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. 12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å 

gjengjelde enhver etter hans gjerning. 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og 

enden. 14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i 

byen. 15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og 

alle som elsker løgn og taler løgn. 

    16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, 

den klare morgenstjerne.» 17 Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører dette, skal si: «Kom!» Den som 

tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet. 

    18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham 

de plager som det er skrevet om i denne bok; 19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da 

skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok. 

    20 Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus! 

    21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle! 

Avslutning 
Uansett hvor mye vi vet om bibelen eller Jesu gjenkomst for den saks skyld, hjelper det ikke om vi 

ikke er frelst. Det er hovedsaken. 
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