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Förord

I området där jag bor finns det runstenar. Med spretiga och kantiga 
bokstäver så kan det stå att ”Björn och Gärdar lät resa denna sten 
efter sina bröder Viking och Sigfast”. Visste man inte att detta var 
bokstäver skulle man kunna tro att det bara var en dekoration i 
inristningen. Dessa enkla bokstäver som ser ut som ränder, kryss, 
grenar och pilar skulle mycket väl kunna vara orsakade av erosion, 
stenar som skrapat, sand som har slipat, vatten som har... 

Ibland kan vi endast tyda vissa brottstycken av texten och ofta 
måste man fylla i bokstäverna med färg för att kunna se mönstret 
och tecknen och ändå så vet vi att det finns en författare till denna 
text. Jag har inte träffat någon som inte har varit övertygad om att 
här har vi en författare som har ristat in en text.

Det finns en annan text som har fyra bokstäver som är samman-
satta i två olika par. Dessa par uppträder i olika kombinationer 
på samma sätt som man kan finna i en dator som har sitt språk 
uppbyggt på ettor och nollor i olika kombinationer. Språket som 
är uppbyggt med dessa par är skrivet med flera miljarder bokstä-
ver med ett oerhört komplicerat budskap. Texten är uppbyggd i 
cirka 30 000-40 000 huvudsatser, eller meningar om man så vill. 
Texten styr de mest komplicerade processer vi känner till och kan 
kombineras med vilka andra texter som helst. Kan denna text ha 
en författare? Den vanligaste uppfattningen är att slumpen har 
skrivit denna text. De som hävdar att slumpen har skrivit denna 
komplicerade text kan med samma övertygelse säga att det är en 
författare som ligger bakom runstenens text.

Vad är då detta för ett språk? Vi kallar det ofta för DNA. Det språk 
som styr de oerhört komplicerade processerna i cellerna. Varje cell 
har den fullständiga informationen för hela kroppen men använder 
bara en del av språket som den läser av för att kunna göra det som 
just denna cell skall göra. Totalt har vi cirka femtiotusen miljarder 
celler i kroppen som samverkar med varandra. Varje gång en cell 
delas kopieras hela språket. En enda cell som startar sin celldelning 
efter att två delar av språket slås samman (befruktningen) ger sedan 
upphov till en helt ny människa. 

Vem eller vad har skrivit denna oerhört komplicerade text som 
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finns i allt som har liv? Det krävs en mycket stark tro på att Slumpen 
av ingen orsak annan än just slumpen har råkat åstadkomma detta.

För mig som naturvetenskaplig forskare så kan jag inte ge denna 
någon ett annat namn än Gud. För min tro är inte så stark att jag 
kan tro att Slumpen har gjort detta av en ren olyckshändelse. För 
jag tror nämligen också att den mycket enkla text som finns på en 
runsten har en författare.

Gud kan tala till oss på flera sätt. Dels genom att vi alla finns 
och är till (DNA) men också i en annan text. Den text som vi 
kallar Bibeln. Man kan bara förhålla sig till bibeltexten på två sätt. 
Antingen är den något helt ointressant, nerskriven av några miss-
lyckade individer som inte riktigt förstod hur allt fungerar - och 
då finns det ju inget skäl i världen att bry sig. Eller så är det så att 
Gud verkligen talar till oss genom sitt Ord (Bibeln) och då finns 
det mycket starka skäl att lyssna. Att hitta ett trovärdigt alternativ 
som är en blandning av dessa två ståndpunkter kräver en mycket 
stark tro. Det är ärligare att för sig själv erkänna att antingen är 
Bibeln helt ointressant eller tvärtom - den mest intressanta bok 
man kan tänka sig. För om Gud vill berätta en del om sig själv och 
världshistorien så har det i alla fall väckt mitt intresse.

Människor som tillbringar mycket tid med att läsa och förstå 
vad Bibeln (Guds ord) säger och dessutom lyssnar på ytterligare 
ett sätt - i samtal med Gud (bön) har ofta något att berätta. Ibland 
använder Gud människor på ett mycket speciellt sätt så att de 
mycket tydligt kan berätta vad Gud vill i vissa situationer. Faktiskt 
är det så att hela bibeln är full av sådana berättelser. Ibland kan en 
sådan människa bara förstå vissa saker och kanske inte helt och 
hållet. Därför skall man alltid ha ett visst förhållningssätt, nämligen 
att pröva vad som sägs. Om det är ifrån Gud så kan det inte vara 
i motsats till vad som står i Guds ord (Bibeln). Om det inte står i 
motsats till Bibeln så skall det ändå prövas. Den bästa prövningen 
är att se om det uppfylls om det t.ex. handlar om framtiden. En 
bok som den du nu håller i din hand kan inte heller ha ett större 
värde än bibeltexten.

Det är då befriande att författaren till denna bok själv hävdar 
att innehållet skall prövas. Det som är spännande är att genom 
att studera innehållet i denna bok kanske vi kan förstå lite bättre 
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Författarens förord

Det är roligt att du vill läsa den här boken om den yttersta tiden. Jag 
har under ganska lång tid, cirka 20-25 år, studerat och bett över det 
här ämnet. Jag och min hustru har oräkneliga gånger samtalat och 
diskuterat ämnet vid frukostbordet samt vid många andra tillfällen. 
Vid dessa tillfällen har ofta nya aspekter kommit fram.

Det som under dessa år förvånat mig är att medan många 
människor tidigare talade om tidens tecken och Jesu återkomst, är 
det så gott som tyst idag. Det fanns många predikanter som åkte runt 
och vecklade ut kartor och visade bilder på hur tidens slut skulle 
bli. Vi kan ha synpunkter på vad de sade, men de reflekterade i 
alla fall över något som Bibeln ger stort utrymme för: den yttersta 
tiden. Bibeln uppmanar oss att tränga in i dessa frågor.

Under hösten 1994 hade jag i detta ämne en liten bibelskola 
i Pingstkyrkan, Borås. Därefter började jag att skriva på det här 
manuset. Många vänner har hjälpt och uppmuntrat mig att ge ut 
det i redigerad bokform.

Den här boken kan komma att uppfattas som mörk och negativ. 

vem Gud är.
Jag har träffat Pierre Enbert i flera sammanhang och jag vet att 

han ärligt söker Guds tilltal i Bibeln och i bön. När du läser en 
bok kan du välja en där du vet att innehållet tilltalar dig och att du 
ställer upp på hela innehållet. Sådana böcker kan vara avkopplande, 
men de för knappast mänskligheten framåt. Om du däremot tycker 
att det är märkliga tider vi lever i, särskilt efter den 11 september 
2001, så kan det finnas andra skäl till att läsa en sådan bok Jag  
prövar vad som sägs, tänker, funderar och ser om delar av det kan 
stämma... Jag tycker att du skall göra samma sak.

Lennart Möller
Professor, Dr. Med. Sci.
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Men min avsikt är inte att skrämma upp någon eller att skapa då-
ligt samvete med någon form av domedagspredikan eller negativt 
tal. Jag vill visa på en ljus framtid men att det kan innebära att vi, 
innan vi kommer dithän, kommer att få möta prövningar av olika 
slag – prövningar som vi ibland helst bortser från.

Min önskan och innerliga bön är du som läser denna bok skulle 
dras närmare Kristus, för det är bara hos honom som tryggheten 
och den verkliga framtiden finns. Du behöver kanske tålamod när 
du läser eftersom detta inte är en bok av romankaraktär, utan ett 
studium. Det är bra att reflektera och tänka, bedja, samtala med 
andra och pröva innehållet.

Jag skulle också önska att det här materialet bidrar till att fler 
kristna både vill och vågar tala och predika över det här ämnet. 

Samtidigt vill jag verkligen betona att ingen som läser denna bok 
absolut behöver eller ska hålla med mig om allt. Det betyder också 
att jag själv inte till 100 procent ställer upp på de saker jag själv 
hämtat information ifrån eller hänvisar till. Men olika författare 
kan ha sett saker som är värdefulla att förstå, även om man inte 
håller med dem om allt. Jag kastar ibland fram olika frågor utan 
att alltid själv svara. Jag manar alltså till eftertanke. Pröva, tänk 
och framför allt, bed och studera själv.

Jag gör heller inte anspråk på att täcka alla områden. Det finns 
många saker som jag helt enkelt inte tar upp här i dessa studier, 
som faktiskt hör till ämnet. Studiet är uppdelat i olika mätare för att 
kritiskt kunna granska olika företeelser som sker i tiden och pröva 
dessa. Jag har bemödat mig om att försöka välja ut det som är vik-
tigt att dela, nämligen det jag tror att Gud vill säga i den här tiden.

Med önskan om Guds välsignelse över ditt liv. 

Pierre Enbert
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Inledning

Den första delen i denna bok handlar om tre stora aspekter i studiet 
av tidens tecken:

1. Tiden
2. Yttre tecken, där jag beskriver vad som händer i världens 

system samt olika enskilda tecken
3. Landet och folket Israel
I den andra delen tar jag upp det ekonomiska och politiska system 

som måste uppstå innan tiden når sitt slut. De avslutande kapitlen 
behandlar församlingen/kristenheten vid tidens slut.

Jag har tre huvudsakliga syften med denna bok. Dels presente-
rar jag olika mätare av tiden jag upptäckt i Bibeln. Dels söker jag 
med hjälp av dessa att göra en så god uppskattning som möjligt 
av hur långt in i den yttersta tiden vi hunnit. Slutligen vill jag visa 
hur vi kan orientera oss och förbli Gud trogna i tiden fram till Jesu 
återkomst.

Ett av mina huvudargument är att vi får den bästa förståelsen 
om vi söker efter att studera hela det profetiska tilltal som Bibeln 
ger oss och studera vilka olika aspekter av historisk utveckling det 
beskriver. Vi får därmed en bild av hur historien vid tidens slut 
kan te sig. Tidsbedömningar ska alltså göras genom den samlade 
bilden, inte på iögonfallande enskildheter. Det betyder inte att 
jag tror att vi sett eller har ”hela sanningen”, utan det betyder att 
jag tror att det är viktigt att inte studera vissa utvalda delar eller 
tillfälliga ”nyheter”. Det är viktigt att försöka se helheten av Guds 
Ord (jmf Ps 119:160).

Att våga studera tidens tecken
Innan du börjar läsa den här boken skulle jag vilja be dig att först 
läsa inledningen och förordet (om du inte redan gjort det).

Vi lever i en mycket spännande och intressant tid.  Följer man 
nyhetsmedia och ser vad som händer runt omkring oss så är det 
svårt att tro  att vi lever i någon annan tid än just det som Bibeln 
kallar ”Den sista tiden” eller ”Den yttersta tiden”. Terrordåden den 
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11 september 2001 har än en gång fokuserat debatten om vilken 
tid vi lever i. Jag vill dock vara noga med att påpeka att Bibeln i 
alla tider varit aktuell när det gäller de yttersta tingen. Kristna har i 
alla tider kunnat läsa in olika tidstecken i sin tid. Ordet har många 
olika dimensioner och därför behöver vi vara noga med att försöka 
se och följa perspektiven både bakåt och framåt.

Var någonstans vi faktiskt befinner oss just nu på tidsskalan eller 
hur mycket tid som är kvar, är svårt att säga. Skulle jag säga att 
dessa uppgifter finns på sidan 73 skulle du förmodligen titta där 
med en gång. Sådana uppgifter finns inte direkt uppenbara på det 
viset (jmf Matt 24:36). Däremot kan vi få en förståelse av tiden 
och dess avslutning om vi bemödar oss att leta efter den. 

Vad vi ska studera är hur situationen kan tänkas se ut vid själva 
tidpunkten då den sista tiden inträffar. Jag hoppas att det här stu-
diet kan medverka till att människor återigen börjar diskutera och 
samtala om dessa stora och ibland mycket svåra frågor. Många 
människor vi mött har dock visat stor skepticism till talet om ti-
dens tecken. Det finns människor som i kristna sammanhang blivit 
strängt uppfostrade och skrämda med påföljd att i princip allt tal om 
tidens slut känns mycket besvärande och jobbigt för dem. Därför 
vill man helt enkelt undvika det ämnet.

Religiösa maktmänniskor, och andra maktmänniskor har i alla 
tider använt sig av talet om tidens tecken för att skrämma upp folk 
och skaffa sig själva, eller sin organisation, makt och position. Trots 
allt är det en utomordentligt spännande tid vi lever i och trots att 
människor i alla tider vänt och vridit på hur det kommer att vara i 
tidens avslutning så vill jag  här dela några tankar om detta.

Slutligen är det så att tidens tecken har en central roll i både 
Gamla och Nya testamentet, vilket borde föranleda ett intresse för 
vad Bibeln har att säga om detta.

Profetior om Jesu båda tillkommelser
Studerar vi Gamla testamentet finner vi att cirka 250 profetior talar 
om Jesu andra tillkommelse. Omkring 300 distinkta profetior talar 
om hans första ankomst. Man tror att omkring 50 av dem gick i 
uppfyllelse under en enda vecka. Jesu andra ankomst omtalas 318 
gånger i Nya testamentet. Det profetiska ordet om detta återkommer 
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alltså i var 25:e vers, statistiskt sett. Jämförelsevis kan nämnas att 
nattvarden omtalas 5-6 gånger i Bibeln och dopet cirka 20 gånger. 

Om Gud på minst 568 ställen i Bibeln påtalar Jesu ankomst i ära 
och härlighet, hur viktigt är det då inte för oss att studera, bedja 
och samtala om detta!

När Jesus kom första gången
De skriftlärda som levde strax före vår tideräkning hade nog lika 
svårt att tolka de bibelord som förutsäger Jesu första ankomst som 
vi har att tolka de bibelord som förutsäger Jesu andra ankomst. Då 
gällde det hur Messias skulle komma, i dag handlar det om tidens 
avslutning och Jesu andra tillkommelse. Tänker vi på hur det var 
innan och när Messias kom, så fanns det många olika teorier om 
hur detta skulle ske. Vissa hade en inriktning hit, andra dit och det 
rådde ett väldigt virrvarr av läror, tankar, teorier och idéer. Det 
fanns många delade meningar om platser, tidpunkter och tecken.

För att få en glimt av hur det var strax innan Jesus kom första 
gången, kan vi läsa ur ett tal som Gamaliel höll i Apg 5:36-37: 

För en tid sedan uppträdde Teudas och gav sig ut för att vara något, 
och omkring fyra hundra män slöt sig till honom. Men han blev avrättad, 
och alla som trodde på honom skingrades och det blev ingenting av det 
hela. Efter honom, vid tiden för skatt skrivningen, uppträdde Judas från 
Galiléen. Han fick folk att göra uppror och följa honom. Men också han 
omkom, och alla som trodde på honom skingrades.

Gamaliel tecknar en situation med många olika och samtida reli-
giösa rörelser med messianska anspråk. Denna religiösa förvirring 
är begriplig med tanke på hur de bibliska profetiorna vid en ytlig 
betraktelse spretar åt olika håll. I Matt 2 har evangeliets för fattare 
samlat ihop skriftställen ur Gamla testamentet och dessa illustrerar 
just den förvirrande spretigheten. Där talas om att Messias ska fö-
das i Betlehem, men samtidigt komma från Egypten och dessutom 
vara Nasaretbo. Däremellan  återfinns orden om gråten och den 
högljudda klagan eftersom barnen inte längre är till.1 

Att vara en gammaltestamentlig skriftlärd och försöka sätta 
samman dessa skriftställen om hur Messias skulle komma var 
verkligen inte så lätt. För oss som har det historiska utfallet i vår 
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hand är tolkningen självklar.
Vi vet att Jesus föddes i Betlehem, men fick fly till Egypten för 

att senare bosätta sig i Nasaret. Däremellan lät Herodes döda alla 
gossebarn på grund av att de vise männen enligt Herodes hade lurat 
honom och att han var rädd om makten.

Men när man läste dessa textsammanhang innan de hade upp-
fyllts satte de säkert myror i huvudet på läsarna. Inte undra på att 
dessa bibelord bidrog till mycket spekulation och tolkningstvister.

Utdraget från Apostlagärningarna visar med all önskvärd tydlig-
het vad som hände praktiskt taget var och varannan dag. Det fanns 
människor som gjorde anspråk på att vara den utlovade Messias. 
Några följde efter dem och andra hade tolkningar i mängd på hur 
allting skulle ske och i vilken ordning. Mitt i allt detta försökte 
fariséerna upprätthålla den religiösa ordningen och tron. Det var 
viktigt för dem att man trodde rätt, i enlighet med den rätta läran. 
Den rätta läran var naturligtvis den som fariséerna stod för. Sam-
tidigt var Israel ockuperat av romarna, vilket naturligtvis ledde till 
förtryck och konflikter. Romarna satte också upp olika regler och 
förordningar som judarna kunde ha svårt att acceptera.

Bibelsyn
I min bibeltolkning utgår jag från att Bibeln är en historisk bok 
med ett avgörande budskap till varje människa. Den är likaså en 
profetisk bok som i sina grundtexter är en bok utan fel och brister. 
Bibeln är inte endast en bok som berättar vad som hände för länge 
sedan. Bibeln är en bok som berättar faktiska händelser, om vad 
som faktiskt och rent historiskt har hänt.

Men den säger också om sig själv att den har ett budskap från 
Gud. Varje människa som tar emot detta budskap, som tror och 
tar emot den Jesus som Bibeln talar om, kommer att genomgå 
en fullständig förvandling. Den förvandlingen sker inte genom 
människans egen duktighet eller styrka utan endast genom Guds 
stora nåd.

Genom tro kan varje människa få en personlig gemenskap med 
Jesus själv, genom vad han gjort för oss alla genom sin död och 
uppståndelse (jmf 1 Kor 15:3-4, Rom 10:9-10).

Men Bibeln gör också anspråk på att vara en profetisk bok. 
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Det betyder att den har ett budskap som beskriver händelser som 
inträffade långt innan den blev skriven och saker som skall hända 
långt senare i tiden. 

Grundorsaken till detta är att Bibeln inte handlar om någon 
som funnits för länge sedan utan om honom ”som är och som var 
och som kommer” (Upp 1:8). Den säger också om sig själv att de 
människor som författat Bibeln har gjort det under inspiration av 
Guds egen Ande:

Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har 
kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty 
ingen profetia har burits fram genom någon människas 
vilja utan ledda av den Helige Ande har människor talat 
vad de fått från Gud (2 Pet 1:20-21).

Två sidor av samma mynt
I Bibeln är Gamla testamentet huvudsakligen skrivet på hebreiska 
medan Nya testamentet är skrivet på grekiska. I de språken finns 
många fler bottnar, nyanser och innebörder som vi, vilka står 
utanför den judiska och grekiska kulturen, har svårt att greppa. 
Det betyder att när olika översättningar gjorts så har man ibland 
missat eller avvikit från viktiga betydelser av ord eller innebörder 
av ord och meningar. Det är därför viktigt för oss att läsa olika 
översättningar för att om möjligt försöka att ta reda på grundtex-
ternas verkliga innehåll, samt att öka vår kunskap om den rådande 
kulturen. Detta kan vi göra exempelvis med hjälp av olika lexikon 
och uppslagsböcker.

En helt annan konsekvens av min bibelsyn är att jag tillmäter 
den så kallade talmystiken ett visst värde. Jag ber dig observera att 
jag skriver ”ett visst värde”, inte det absoluta ”värdet”.

Bokstäverna i både Gamla och Nya testamentet har här talvärden 
vilket öppnar möjligheter för oss att till viss del förstå dess budskap 
på ett fullödigare sätt och även Guds fullkomlighet.

Michael Drosnin2  har skapat ett förnyat intresse för denna 
talmystik, när han publicerade boken Bibelkoden. Han hävdade 
att han med datorns hjälp har upptäckt att om man skriver de fem 
Moseböckerna på grundspråket utan vers och kapitelindelning, så 
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hittar man budskap om platser, personer och händelser som äger 
rum den tid vi nu lever i. Det betyder i praktiken att när man skriver 
ner Bibeln på detta sätt liknar den ett korsord av kolossalformat.

I detta cirka 3 000 år gamla korsord finns information om hän-
delser som utspelar sig tusentals år senare med en sådan exakthet 
att forskare och kritiker blir förbluffade.

För att uttrycka det enkelt kan man säga att det finns ett slags 
kryptotext i Bibeln, som först med datorns hjälp blivit möjlig att 
finna. Informationen löper sammanflätad på olika mellanrum i 
den vanliga texten. Det betyder att i den vanliga texten finns ett 
budskap, men det finns också ett mer detaljerat dolt budskap om 
platser, tider och händelser som ingen kan känna till utom den 
allsmäktige Guden.

Man måste förstås vara mycket försiktig med olika tolkningar 
och frågeställningar så att inte den här typen av möjligheter slutar 
med någon form av ”ockult” framtidsforskning.

Exempel på information i informationen
Drosnin menar att han genom sin datorbearbetning bland annat har 
fått fram flera exempel på viktig information om politiska ledare.

Ett exempel är mordet på Israels premiärminister Yitzhak Ra-
bin. Drosnin låter datorn leta igenom den inmatade bibeltexten på 
grundspråket efter namnet på någon person, i det här fallet Yizhak 
Rabin. Datorn delar då upp bibeltexten i en fläta. Flätan består av 
304 805 bokstäver i 64 rader med 4 772 bokstäver i vardera raden. 
Mitt i en utskrift återfinns namnet ”Yizhak Rabin” lodrätt. Vågrätt 
över detta namn mitt i flätan bildas texten ”dråpare som ska döda”. 
Alldeles ovanför bildas ett namn som är svaret efter sökning av 
detta namn på var åttonde mellanslag. Namnet är ”Amir” vilket 
var namnet på den man som mördade Rabin.

Inte nog med detta, på ett annat ställe i flätan uppträder namnet 
på mördaren ”Amir” tillsammans med ”mord på Rabin” tillsam-
mans med ”Tel Aviv” samt årtal 5756 vilket enligt vår kalender 
är 1995-96.

Det hela verkade till en början helt osannolikt, men Drosnin 
varnade ändå Rabin för vad som möjligen komma skulle. Pre-
miärministern tog inte detta på allvar vilket gjorde att mördaren 
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Amir sköt honom i Tel Aviv. Chanserna för att Rabins fullständiga 
namn av en slump skulle uppträda tillsammans med förutsägelsen 
om detta mord på honom var mindre än 1 på 3 000. Matematiker 
säger att om oddsen är 100 mot 1 så kan man bortse från slumpen. 

Sex månader före presidentvalet i USA 1992 återfanns Clintons 
namn överlappat med ”president”. Man matade också in namn 
som ”Hitler”. Det man fann i flätan var att Hitlers namn förekom 
tillsammans med ord som ”ond människa”, ”nazist och fiende”, 
”massaker”, ”Berlin i Tyskland”.

Även den man som hade yttersta ansvaret för koncentrationsläg-
ren, Adolf Eichmann, fanns med tillsammans med ord som ”ugnar”, 
”utrotning”, ”i Auschwitz”. Där datortexten får fram orden ” i 
Auschwitz” säger Bibelns klartext ”ett slut på allt kött”. Dessutom 
fann man ord som ”den slutliga lösningen” och ”Zyklon B”.

På det ställe där Gud säger till Abraham att han ska ”se upp 
mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem”, finns i 
ordflätan följande ord: ”människa på månen”, ”Apollo 11” och  
”rymdskepp”.

Det datum Neil Armstrong tog sina första steg på månen, den 20 
juli 1969, återfinns också. Armstrongs berömda ord ”Detta är ett 
litet steg för en människa men ett gigantiskt språng för mänsklig-
heten” återfinns också. Där det aktuella datumet står, korsas ordet 
”måne” av orden ”utfört av mänskligheten”, ”utfört av människa”.

Andra sätt att hitta ”budskap”
En annan form av talmystik innebär att man ringar in bokstäver 
efter ett regelbundet mönster. Läser man exempelvis Jesaja 53 på 
grundspråket och ringar in var sjunde bokstav kommer budskapet 
”Jesus är Hans namn” att framträda. Skriver man in Davids psalm 
22 på grundtexten i en dator och granskar var fyrtiofemte bokstav, 
kan man läsa budskapet ”Jesus är Messias”.3 

Den tjugoandra psalmen profeterar med stor exakthet om Jesu 
lidande på korset. Judarna har i alla tider läst denna psalm, men hit-
tills förnekat att Jesus är Messias. Men budskapet är rakt och klart.

Det finns också talvärden i bokstäverna i Bibeln vilka kan bilda 
olika budskap i olika skriftsammanhang. Man kan alltså säga att 
Bibeln är den enda bok i vilken den här typen av information finns. 
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Det betyder också att Bibeln inte är någon vanlig bok utan helt 
enkelt Guds levande Ord till människan.

Dessa typer av budskap hittar man inte i vanlig skönlitteratur 
även om man försöker. Man kan naturligtvis hitta olika budskap 
beroende på materialets storlek men det går inte att hitta tal, da-
tum, platser och personer som stämmer med verkligheten. Det har 
gjorts olika seriösa försök med detta, men alla stupar på att det man 
eventuellt får fram inte stämmer med verkligheten. Bibeln är den 
enda bok i världen som kan ge dessa typer av budskap.

Tolkningsprinciper för Bibelns öppna 
profetiska texter

Syftet med redogörelsen ovan var att peka på några principer för 
tolkning av Bibelns profetior samt peka på hur svårt det var att 
med hjälp av Gamla testamentets profetiska texter få en klar och 
enkel bild av Jesus som person och därmed känna igen honom. Vi 
kan också därigenom sluta oss till principen att det blir lika svårt 
att mekaniskt utläsa av Bibelns profetior om den yttersta tidens 
utveckling och Jesu återkomst.

En annan princip är att det trots detta är helt korrekt att genom bi-
belstudium ungefärligt ringa in den tid som Jesus kommer tillbaka.

Här följer ett litet sammandrag av vad Bibeln säger profetiskt 
i Gamla testamentet om när och hur Jesus skulle komma första 
gången. Man ser klart att när Bibeln visar profetiska framtida 
händelser är det inte alldeles lätt att tolka dessa. Därför måste 
man vara mycket generös och ödmjuk i sin tolkning av profetior 
om Jesu andra tillkommelse liksom i attityden till de skriftlärda 
under Jesu tid.

Jesu födelseort
Den enda person i världen som hade platsen där han skulle födas 
identifierad sekler innan det skedde var Jesus Kristus. Profeten 
Mika skriver 500 år tidigare om att en skulle födas ”vilkens här-
komst tillhör förgångna åldrar”. Det står klart att detta är en refe-
rens till Jesus Kristus vilken som Guds Son hade existerat före sin 
födelse på jorden. Han var gudsmänniskan som föddes i Betlehem.
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Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Judas 
släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bli en furste i Israel, en 
vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar (Mika 5:2).

Endast några få veckor innan Jesus föddes befann sig hans mor 
Maria höggravid i staden Nasaret. I detta tillstånd hade hon förstås 
inte planerat någon resa många mil till Betlehem, men kejsaren 
Augustus utfärdade en förordning att hela världen (Romarriket) 
skulle skattskrivas. För att lyda lagen blev Maria tvungen att göra 
denna långa resa söderut och registrera sig tillsammans med sin 
man Josef, trots att hennes graviditet var så långt framskriden.

När de kom till Betlehem fanns det inget rum ledigt. Som ett 
resultat av detta blev de tvungna att bege sig till ett stall där Maria 
födde gossebarnet Jesus och fick lägga honom i en krubba.

Messias skulle bli föraktad
Profeten Jesaja levde i Jerusalem på 700-talet före Kristus, och han 
beskriver hur Jesus skulle bli föraktad och övergiven:

Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man 
och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt 
ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet (Jes 53:3). 

Evangelisten Johannes beskriver hur denna profetia uppfylls med 
orden:

Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom” (Joh 1:11).

Han skulle bli förrådd och korsfäst
Mot slutet av sin levnad på jorden utsattes Jesus för ett förakt 

av delar av det judiska samfundet i Jerusalem och avrättades efter 
en summarisk rättegång. Markus beskriver hur ”Judas Iskariot, 
en av de tolv, gick till översteprästerna för att utlämna Jesus åt” 
de romerska myndigheterna (Mark 14:10). I Psaltaren skriver 
psalmisten att:

Ohjälplig ofärd har drabbat honom, han som ligger där skall inte mer 
stå upp. Ja, också min vän, som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter 
nu mot mig sin häl (Ps 41:9-10).
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Nej, du gör det, du som var min jämlike, min vän och förtrogne (Ps 
55:14).

Denne Judas fick en belöning för att han identifierat Jesus: de vägde 
de upp trettio silvermynt åt honom (Matt. 26:15b). Detta uttryckte 
profeten Sakaria hundratals år tidigare med orden:

Därefter sade jag till dem: ’Om ni så finner för gott, så ge mig min 
lön. Om inte, må det så vara.’ Och de vägde upp trettio siklar silver som 
lön för mig (Sak 11:12).

Under den rättegång där han dömdes till döden, vägrade han för-
svara sig inför åklagaren. Till och med översteprästen reagerade 
och sade: ”’Svarar du inget på det som dessa vittnar mot dig?’ Men 
Jesus teg” (Matt 26:62-63a). Dessutom blev han misshandlad. 
”Några började spotta på honom, band för hans ögon och slog 
honom med knytnävarna och sade: ’Profetera!’ Och rättstjänarna 
tog emot honom med hugg och slag” (Mark 14:65). Profeten Jesaja 
beskriver denna händelse i en profetia:

Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun, 
lik ett lam som förs bort att slaktas, och lik ett får som är tyst inför dem 
som klipper det – ja, han öppnade inte sin mun. (Jes 53:7)

Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem 
som ryckte mig i skägget. Jag dolde inte mitt ansikte mot smädelse och 
spott. (Jes 50:6)

Under de timmar som Jesus hängde på korset blev han föroläm-
pad. ”De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet 
och sade: ”Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre 
dagar, hjälp dig själv, om du är Guds Son, och stig ner från korset” 
(Matt 27:39-40). I psalm 22 står det:

Till dig ropade de och blev hjälpta, på dig förtröstade de och kom inte 
på skam. Men jag är en mask, och inte en människa, till vanära bland 
män, föraktad av folket. Alla som ser mig smädar mig. De spärrar upp 
munnen, de skakar på huvudet. (Ps 22:6-8)

Lottkastningen (Mark 15:24) om Jesu kläder och att fångvaktarna 
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gav Jesus ättiksvin att dricka är också beskrivet i Psaltaren. Psal-
misten säger:

De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad (Ps 
22:19).

Där stod ett kärl fullt med ättikvin, och de fäste en svamp fylld med 
ättikvin runt en isopstjälk och förde den till hans mun (Joh 19:29).

Eftersom Jesus korsfästes, var ju hans händer och fötter ge-
nomborrade av spikarna. Också detta har psalmisten beskrivit 
med orden:

Ty hundar omger mig, de ondas hop har kringränt mig, mina händer 
och fötter har de genomborrat (Ps 22:17).

När Jesus väl dött fick han en grav av en ”rik man från Arimatea 
som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till 
Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få 
den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin 
grav som han hade låtit hugga ut i klippan” (Matt 27:57-60a). Jesaja 
profeterar på sitt poetiska sätt att bland de ogudaktiga fick han sin 
grav – bland de rika kom han först när han var död (Jes 53:9a). 
Även Jesu uppståndelse och himmelsfärd beskrivs profetiskt. 

Ty du skall inte lämna min själ åt dödsriket, du skall inte låta din 
fromme få se graven (Ps 16:10).

Du for upp i höjden, du tog fångar, du mottog gåvor bland männis-
korna, ja, också de motsträviga skall bo hos Herren Gud (Ps 68:19).

Själva syftet med Jesu liv på jorden var att han skulle dö för våra 
synder och därefter uppstå från döda. Hela evangeliet handlar om 
Gud som vill friköpa sin skapelse. Om detta syfte profeterar Jesaja 
tydligt. Han säger:

Därför skall jag tilldela honom hans lott bland de många, och med 
talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden 
och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad 
för överträdarna (Jes 53:12).
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Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på 
sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pi-
nad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra 
missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, 
och genom hans sår blir vi helade (Jes 53:4-5).

Också evangelisten Matteus gör en koppling mellan Jesu livsverk 
och profeten Jesajas ord.

Jesus kom hem till Petrus hus och fick se att Petrus svärmor låg sjuk 
i feber. Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne, och 
hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll, förde man till 
honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord 
och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom 
profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar 
han (Matt 8:14-17).

Dessa några få utvalda bibelord visar Bibelns profetiska dimension 
när det gäller Jesus i Gamla testamentet. Det finns en mycket stor 
mängd fler sådana bibelställen, men det finns också många ställen 
i både Gamla och Nya testamentet som på samma sätt visar andra 
saker som Gud bestämt och som måste ske innan tiden når sitt slut.

När vi läser dessa bibelord som endast är några få av de väldigt 
många som talar om Messias ankomst första gången, så ser vi hur 
dessa ord ofta är invävda i olika sammanhang. Många gånger kan 
det vara svårt att rätt förstå vad vissa ord i ett sammanhang betyder 
och att få fram det som de faktiskt säger.

Människorna som uttalade dessa profetiska ord förstod ibland 
och ibland inte om det var om sig själva eller någon annan de 
talade. Många av dem bad också till Gud om svar på sina frågor 
och fick uppenbarat för sig att det var om Messias de talade. De 
bad och forskade om hur och i vilken tid Jesus skulle framträda.

Det var denna frälsning som profeternas sökte och forskade 
efter, de som profeterade om den nåd ni skulle få. De undersökte 
vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade 
Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev 
uppenbarat för dem att det var inte sig själva utan er de tjänade 
med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som 
i den helige Ande sänd från himlen, predikade evangeliet för er. 
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Och detta önskar änglarna att få blicka in i (1 Pet 1:10-12). Jmf 
Apg 8:30-35.

Som sammanfattning skulle man alltså kunna säga att det är helt 
korrekt att söka och forska samt undersöka

1. vilken tid Kristus ska komma,
2. hur tidens slut ska bli,
3. samt vad som ska hända under denna speciella tid.

Skriften har svaren
Fanns det människor på den tiden som uppfattade tidpunkten för 
Jesu första ankomst och som fick rätt? Detta är en relevant fråga 
som vi måste börja med att ställa till oss själva, vi som möjligen 
står inför Jesu andra tillkommelse.

De vise männen är ett bra exempel. Men hur gjorde de för att 
komma rätt?

För det första: de följde det ljus de hade fått, i det här fallet 
stjärnan som visade sig på himlen.

För det andra: de sökte allvarligt och uppriktigt efter Messias.
För det tredje: när de kom till Herodes i Jerusalem och insåg 

att de hade kommit fel vände de sig till andra och lyssnade till 
vad bibelordet hade att säga. Låt oss läsa vad de skriftlärde och 
de förnämsta prästerna svarade på frågan som ställdes om var 
Messias skulle födas:

De svarade: ’I Betlehem i Judéen, ty så är skrivet genom profeten: Du 
Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall 
utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel’. (Matt 2:5-6)

För det fjärde: när de hade hört detta funderade de inte i många år 
om detta budskap möjligen kunde vara sant. De handlade utifrån 
sin övertygelse i hopp och tro om att få se och hylla Messias.

För det femte: De såg längre än vad människorna normalt gjorde, 
för i det lilla barnet såg de Messias.

För det sjätte: De hyllade och prisade honom med de gåvor de 
hade, guld, rökelse och myrra, (vilka i sig symboliserar ett erkän-
nande av Kristus ur tre olika aspekter).
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De vise männen gick tillbaka till skrifterna och fick ett svar. 
På samma sätt kan vi göra i dag. Vi kan tränga in i Bibeln och 
genom Guds nåd finna svar på bland annat följande frågor: Vad 
är budskapet i tiden? Vad kommer att hända? På vilket sätt kan vi 
förbereda oss?

Att förbereda sig
Jesus uppmanar oss att söka svaren. Det är inte bara en stilla from 
tanke, ”om utifall att”. Nej, han uppmanar oss att söka svaren. Gud 
önskar och längtar efter att vi ska förstå Skriftens budskap, så att 
vi med hjälp av det kan förbereda oss inför tidens avslutning.

Det intressanta med berättelsen om de vise männen är dock att de 
skriftlärde teoretiskt visste utifrån sin kunskap ”att  Messias skulle 
födas i Betlehem”. Trots att människor nu stod framför dem som 
hade rest mycket långt och hävdade att de hade sett hans stjärna 
och som ställde bibliska frågor, så gjorde dessa fariséer sig inte 
besväret att kontrollera sanningshalten i deras påståenden. 

Varför? Jo, därför att de hade trots sin kunskap helt enkelt inte 
det perspektivet.

Förmodligen sa de ungefär så här: ”Men var det verkligen så här 
Ordet menade? Det finns så många som pratar så mycket. Hade 
Gud verkligen låtit detta ske skulle han naturligtvis ha visat det 
för oss först!”

Det tragiska med dessa människor är att Gud visade dem detta, 
som de studerat och bett om i hela sitt liv. Men de såg inte, de hörde 
inte och förstod därmed inte tidens tecken.

Balanserad tolkning
Innan vi börjar att tolka och försöka förstå tidens tecken bör vi 
lägga grunden för en sund tolkning. Viktigt till att börja med är att 
vi aktar oss för två ytterligheter.

Ytterlighet 1: ”Allting har skett”
Den första ytterligheten innebär att man antar att alla profetior 

i Bibeln redan är uppfyllda. Man slår till exempel fast att de tio 
konungarna som det står om i Uppenbarelseboken levde på 200-ta-
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let och att allt som den boken talar om alltså redan har inträffat. 
Slutsatsen blir då att Bibeln inte har något att säga profetiskt om 
vår tid. Allt eller i varje fall det mesta har redan inträffat.

Dessutom menar man att vi människor är så små och obetydliga 
att vi inte kan förstå Skriftens profetiska inriktning, om det nu finns 
någon. Kanske tänker man också att om det vore så att Gud verkli-
gen hade något att säga om tidens tecken så skulle han väl göra det.

Med detta påstående nöjer man sig och hoppas på att Gud visar 
oss det som ska ske med någon sorts automatik, till exempel att 
det berättas i någon tidning eller i något tv-program om Antikrists 
framträdande, eller Jesu tillkommelse.

Ytterlighet 2: ”Överdrifter”
En överdrift kan illustreras så här: Någon kommer in och säger: 

”Kära vänner, nu måste vi be väldigt mycket. Jag fick mina nya 
bilplåtar från Länsstyrelsen, och vet ni vad det stod på mina nya 
bilplåtar? Det stod BOA 666, och det betyder att djävulen har tagit 
över Länsstyrelsens bilregister. Nu är det dags att börja be extra 
mycket, nu kommer Antikrist!”

Det finns många exempel på överdrifter. Att räkna utvalda 
specialdetaljer eller förstora enstaka iögonfallande händelser och 
därmed försöka räkna ut när tiden tar slut, tillhör de mer överdrivna.

Att hitta balansen
Det är viktigt att ha en balans och inte falla i någon av dessa två 
ytterligheter. Först då finns det möjlighet att börja hitta rätt per-
spektiv. Det är förvisso så att allt profetiskt inte händer precis här 
och nu. I alla tider har människor kunnat se profetiska händelser 
gå i fullbordan. Antikrister har uppstått i olika tider och kristna 
har kunnat läsa in detta i sin tid. Men Bibeln talar om och visar på 
en tid som är den absolut sista delen av Guds tideräkning. Därför 
måste man vara mycket försiktig och inte med full kraft fastslå det 
ena eller det andra.

Däremot är det viktigt att följa det ljus man får och låta sitt liv 
förändras och formas efter det. Samtidigt behöver man pröva och 
vara villig till förändring och inte bara försöka hitta bevis för att 
den egna ”läran” ska gå ihop.
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Tänk dig själv in i den situationen att de vise männen kommer 
och hävdar vad de sett, men att de som får höra det inte följer med; 
de bryr sig helt enkelt inte.

Hade de inte rätt lära? Jo, men deras inställning var fel och 
därför missade de det som de hela livet studerat, samtalat och 
samlats kring. 

Detta är en stark varning, om att vi inte ska låsa fast oss i mönster 
vi inte kommer ur, när Gud väl kallar på oss.

Jesus talar ofta väldigt klart om att hålla balansen (i t.ex. Matt 
16).

Fariséerna och sadducéerna kom fram och ville snärja Jesus och be-
gärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen (Matt 16:1).

Ibland har vi någon slags föreställning att om exempelvis EU 
möjligen är något som finns i Bibeln, så kommer detta att stå med 
eldskrift på himlen. Eller så kommer det att på EU:s ordförande att 
rullas ut en svans och två horn tydligt växa ut, och därmed skulle 
vi förstå att denne verkligen är Antikrist, djävulen. Skulle dessa 
saker inte inträffa är allting förmodligen okej, resonerar många.

Jesus svarar fariseerna att det inte är riktigt så det fungerar: 

”Men han svarade dem: ’På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, 
för himlen är röd, och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är 
röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken 
kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall 
inte få något annat tecken än Jonas tecken.’ Och han lämnade dem och 
gick sin väg.” (Matt 16:2-4)

Jesus svarar här rakt och klart. Han säger att de skall få Jonas tecken 
och bara går därifrån. Man kan tänka sig hur lärjungarna kliar sig 
i huvudet och undrar vad detta svar kan betyda. Jonas tecken var 
en bild på hur Jona befann sig tre dagar i fiskens buk. På samma 
sätt skulle Jesus vara tre dagar i jordens inre innan han uppstod.

Men människorna som frågade hade inte det perspektivet. Även 
längre fram när Jesus talade om sin död och uppståndelse förstod 
inte lärjungarna vad han talade om. Se exempelvis Matt 16:21-23.

Samtidigt finns det perspektivet att Satan gör vad han kan för 
att hålla lärjungarna borta från att förstå detta. Jesus säger då att 
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det finns en väg  som lärjungarna måste gå för att följa och förstå 
Guds tankar (Matt 16:24-28).

Jesus säger i Matt 16:3 att vi faktiskt ska kunna tyda ”tidernas 
tecken” vilka kan vara trender, tendenser och olika faktorer som 
gör att vi kan förstå var någonstans vi befinner oss. Risken för olika 
”överdrifter” kan då bli mycket stor. Överdrifter har förekommit 
många gånger samtidigt som flera människor funnit bevis för att 
olika saker först måste ske innan tiden når sitt absoluta slut.

Jag har en bok hemma från 1902 som handlar om Jesu profeti-
or. Boken talar om att Jesu tillkommelse är väldigt nära därför att 
telegrafen har blivit uppfunnen. Dessa telegrafförbindelser byggs 
med en oerhörd hastighet och enligt bokens författare anses det 
betyda att Jesus snart kommer tillbaka.

Det var med all säkerhet så att de människor som proklamerade 
detta verkligen trodde att ”tiden snart var slut”. Det hjälpte dem 
också att ivrigt söka Gud, vilket i sig inte alls är fel. Jag tror dock 
vi behöver förstå att våra olika teorier om uppfinningar, jordbäv-
ningar, svält, politik, krig och EU tillhör faktorer som måste sättas 
och förstås i ett större sammanhang. 

Vi kan möta trender och saker vi behöver se upp med, men detta 
är inte det absolut viktigaste. Det viktigaste är att vi lever utifrån 
detta perspektiv: ”Den som har öron må höra vad Anden säger 
till församlingarna.” Det står inte att om någon uppträder som en 
trevlig och framgångsrik person, och det helt plötsligt växer ut 
horn på honom, så vet vi att denne är Antikrist.

Nej, precis lika lite som att detta hände när Jesus kom första 
gången så kommer detta inte att hända när han kommer andra 
gången. När Jesus föddes kom ingen eldskrift över himlen eller 
någon artikel i tidningen som sade: ”Messias är här nu”. Stjärnan 
fanns där och många andra tecken som Ordet långt i förväg talat 
om inträffade. När detta skedde  var det  människor med en rätt in-
ställning som förstod ”tecknen” och som även förstod att tyda dem. 

Man kan alltså säga att de människor som lyssnade till Gud i 
tiden och studerade Skriften förstod vem Jesus var och vad som 
höll på att ske.
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Tolkningar baserade på våra olika ”läror”
Under årens lopp har det utvecklas många läror kring tidens slut. 
Kristna i olika länder ser detta, ganska naturligt, utifrån sitt perspek-
tiv. Amerikanerna har inte alls samma perspektiv som exempelvis 
ryssarna eller afrikanerna.

Ibland har jag hört svenska kristna predika ungefär så här: ”När 
kommunisterna kommer och tiderna blir tuffa och det drar ihop 
sig ordentligt, då kommer Jesus och hämtar oss.” När man talar på 
det viset, så har man tänkt utifrån sin egen situation, men en lära 
om kommunisternas ankomst som ett tecken i tiden kan man inte 
predika i Kina eller före detta Sovjetunionen.

Dessa bröder och systrar har lidit under kommunismens  ok under 
mycket lång tid och upplevt svår förföljelse. Skulle vi då predika 
att Jesus kommer och hämtar oss när kommunisterna kommer och 
tiderna blir tuffa, så skulle de undra vad det är för sorts eskapistisk 
lära vi ägnar oss åt.

Jesu tillkommelse är inte något slags flyktteori utan en triumf. 
Samtidigt finns det ingenting som säger att just vi som lever i 
Västeuropa skulle komma undan förföljelse, lidande, tortyr eller 
död. Kristna har i alla tider fått utstå detta (jmf 2 Tim 2 :12). Det är 
en mycket egotrippad tanke att just vi skulle komma undan. Varje 
sådan ”flykt-ur-situationen-lära” eller liknande tankegång bör prö-
vas med en fråga som denna: ”Går detta att predika i exempelvis 
Kina, Etiopien eller någon annanstans där kristna fått eller får lida 
för sin tro och övertygelse?”

Åren innan Messias kom första gången fanns det en lära som sa 
ungefär så här: ”Messias skall komma på en vit häst, upprätta sitt 
rike och kasta ut romarna.” 

Lever man under romersk ockupation skulle det inte vara spe-
ciellt underligt att dra in befrielsen från romarna i profetian om 
Messias ankomst. Men det är ett slags naturligt flykttänkande. På 
samma sätt är det med vår tids tänkande. Vi svenskar och nordbor 
har gärna dragit in tanken om ryssarna och kommunisterna i sam-
band med Jesu tillkommelse. Vi kommer inom en inte allt för snar 
framtid att dra in andra liknande faktorer.

De kristna i USA ser det hela på sitt sätt och säger exempelvis 
att FN är Antikrists rike. Pentagon, USA:s förvarshögkvarter är 
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byggt som en femudding vilket kan betyda ”pentagram” eller 
”djävulsöppning”. Enligt flera amerikaners lära betyder det att 
Antikrist kommer att uppstå ur detta. Våra bröder och systrar i öst 
trodde 1917 och framåt att Sovjetunionen var början på Antikrists 
rike.  Många av dem har också senare hänvisat till Daniels bok och 
budskapet om Jerusalems ”sjuttioåriga fångenskap” och befrielse, 
applicerat på Sovjetunionen.

Mekane Yesu-kyrkan i Etiopien, som upplevde både svår för-
följelse och stark församlingstillväxt under de år då diktatorn 
Mengisto satt vid makten i landet, har den tanken att Jesus kan 
komma vilken stund som helst. Dock tror man att Matt 24 först 
måste uppfyllas, särskilt vers 14. 

När Hitler kom till makten och började visa sitt rätta ansikte så 
trodde många att han var Antikrist och att Italiens Mussolini var 
den falske profeten. Vid denna tidpunkt vågade man inte alltid säga 
rent ut att ”denne är Antikrist och nu är vi vid tidens slut”. Men det 
var säkert så att människorna som var med upplevde det så. Det 
är dock korrekt att säga att dessa var några i raden av Antikrister 
som uppstått genom tiderna.

Även om det finns en rak tidslinje, verkar det som om Bibeln 
beskriver att tiden och händelser gått och går i cirkelgångar. Man 
kan beskriva detta som en nedåt-inåtgående spiral. Det betyder att 
ju längre tiden går så går det fortare och fortare. Samtidigt upprepar 
sig olika saker i varje tid. Man kan alltså säga att människor i alla 
tider sett profetiska händelser gå i fullbordan. De har också sett 
olika Antikrister uppstå, komma och gå (jmf 1 Joh brev 4:1-6 samt 2 
Joh brev1:1-7).

För den kristne är det dock mycket viktigt att få ett bredare per-
spektiv och trakta efter att se vilka händelser som bör och måste 
äga rum enligt bibeln innan tiden når sitt absoluta slut och den siste 
i raden av Antikrister träder fram.

Vårt problem
I 2 Petr 3:34 beskriver brevets författare en attityd som blivit allt 
vanligare.

Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor 
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som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: ‘Hur 
går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir 
ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.

Säkert har du lagt märke till att det blir fler och fler kristna som 
ifrågasätter tanken ”att nu är sista tiden” och säger: ”Vad är det som 
egentligen säger att den tid som vi lever i nu skulle vara den absolut 
yttersta tiden? Det kan ju gå 500 år till, eller 200 år i alla fall!”

Det oroar mig att bekännande kristna uttalar sig föraktfullt om 
Jesu andra tillkommelse och menar att den tid vi lever i nu absolut 
inte skulle kunna vara den sista tiden, eller att vi inte kommer att få 
uppleva ett mycket snabbt slut. Det betyder inte att kristna skall gå 
runt och säga: ”Nu är tiden slut”, klä sig i vita lakan och sätta sig på 
ett berg och vänta på Jesu snara tillkommelse. Men det är märkligt 
att inte fler troende förbereder sig ifall så skulle kunna vara fallet.

Risken att fastna i lögn
Många människor som inte är bekännande kristna resonerar ungefär 
så här: ”Att vara kristen är säkert så tråkigt så det kan jag bli när 
jag är 70 år gammal. Precis innan jag dör kan jag bli frälst och då 
är allt fixat!”

Kristna kan leva i den lögnen på ett liknande sätt: ”Vi är kristna, 
vi behöver inte vara på vår vakt, vi behöver inte söka Gud just nu, 
allt fixar sig själv. Det kommer att stå i alla kristna tidningar med 
stora rubriker: ’Antikrist har kommit’ och då vet vi ju att Antikrist 
är här.”

Jag tror inte att det kommer att bli så. Det kommer att smyga 
sig på oss och under tiden är den andliga passiviteten ett faktum. 
Det går några år, sen går det ett antal år till, sen går det några år 
ytterligare och plötsligt har det antikristliga riket etablerat sig så 
starkt att vi inte kan ändra på det. Denna trend går långsamt och 
gradvis fram, och man kan fråga sig om kristna människor är 
uppmärksamma på det. Det är exempelvis väldigt få som reagerar 
över Sveriges avkristning och den djupa andliga svacka med dess 
följder vi befinner oss i. Det är väldigt få som reagerar över den 
andliga misär vi har runt omkring oss. Många talar däremot väldigt 
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mycket om ”den stora väckelsen”.
Men det är inte trovärdigt att tala om något som man i praktiken 

inte förbereder sig för! Tror du på ”den stora väckelsen”? Hur 
förbereder du dig i så fall på att ta emot alla som kommer, som 
behöver din hjälp, ditt stöd, din förbön, dina studier, din hemgrupp?

Var på er vakt så att era sinnen inte fördunklas av omåttlighet och 
dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen 
som av en snara för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll 
er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och 
kan stå upprätta inför människosonen. (Luk 21:34-35)

Paralleller i vår tid
Under 1920- och 1930-talen upplevde Europa och framför allt 

Tyskland en mycket besvärlig tid. Landet hade stora krigsskulder, 
hög inflation och utbredd arbetslöshet. I denna situation växte en 
rörelse fram med en liten mustaschprydd man som ropade att det 
skulle bli ordning i landet. Han skulle bli som en fader för de fa-
derlösa, för alla dem som förlorat sina fäder i första världskriget. 
Han lovade att landet skulle blomstra, med jobb och ett bra socialt 
liv åt alla som röstade på honom.

Läser man böcker av den tyske kristne författaren Dietrich 
Bonhoeffer, som var en av de få kristna som väldigt tidigt såg vad 
som höll på att hända, förstår man att det inte var lätt att se det 
han såg. Resten av kristenheten tyckte att Hitler var en gudasänd 
person som kom för att rädda landet. Hitler gjorde också anspråk 
på just detta. De tyska soldaterna hade i sitt bälte tillsammans med 
hakkorset texten ”Got mit uns – Gud med oss”.

Min mamma brevväxlade med några tyska kristna som tackade 
Gud för Hitler. Han skulle skapa fred, ge landet arbete, ekonomi, 
kol och potatis.

Allt detta låter väl väldigt bra? Men verkligheten blev en annan, 
och därför måste också vi börja med att ställa oss frågan: Hur starkt 
påverkar världen mig? (jmf 1 Joh 5: 15-17).

Längtan – en princip för att se
En huvudprincip att förstå det som händer i tiden är att man väntar 
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på Herren.

På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var 
rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israel tröst (Luk 2:25a).

Lever du som Simon? Finns det någonting inom dig som väntar på 
att Jesus skall komma tillbaka? Det betyder kanske inte att Jesus 
kommer i morgon, men det finns något inuti dig som längtar och 
trängtar efter Jesus, oavsett om han kommer i dag eller i morgon 
eller om tjugo år. Givetvis får inte denna sunda och nödvändiga 
längtan övergå i fruktan.

Det har predikats läror där man till exempel säger att när du vak-
nar upp efter nattens sömn och vila så kanske dina kristna vänner 
har blivit hämtade av Jesus medan du har fått bli kvar. På detta 
sätt har man skrämt upp folk. Det finns många som i sin barndom 
upplevt detta och därför inte ens vill tala om dessa saker.

Jag har hört en berättelse som utspelade sig i USA och som 
illustrerar hur man kan skrämma människor med läran om Jesu 
tillkommelse. Några ungdomar hade haft studium om tidens av-
slutning, och de hade precis konstaterat att Jesus kan komma när 
som helst och om man inte är redo så får man inte följa med. På 
eftermiddagen skulle en av killarna ner på stan för att köpa något. 
När han senare kom tillbaks såg han att duschen stod och strilade, 
men det fanns ingen människa där. Radion spelade och de andra 
pojkarnas kläder låg utslängda på golvet. I stark förtvivlan föll 
den stackars killen ner och började be. Då hoppade alla de andra, 
som stått gömda, ut ur klädskåpen och skrattade glatt åt honom.

Denna historia är inte unik. Under årens gång har man skrämt 
många människor med att ”om du inte går till kyrkan så kan Je-
sus komma tillbaka i natt och då blir det synd om dig som inte är 
redo”. Naturligtvis är det så att den som inte är redo inför tidens 
slut kommer att få det problematiskt. Men det går inte att skrämma 
upp människor till att vara ”redo”.

Detta sätt att predika eller framföra evangeliet har också inne-
burit att många som växt upp i troende hem inte vill höra talas om 
”tidens slut”. I stället för att studera, bedja och samtala om dessa 
saker så lägger man helt enkelt locket på.
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Att längta
Även om vi vet att det dröjer en viss tid innan Jesus kommer 
tillbaka så måste det finnas något inom oss som längtar efter hans 
återkomst. Det går inte att tänka att ”det tar nog tid så jag kan göra 
vad jag vill under tiden jag väntar. Gud, välsigna mina planer”.

För att kunna förstå det som Gud gör i tiden är det nödvändigt 
att längta efter och leva i Andens ledning.  Att vara ledd av den 
helige Ande som Simeon var i Luk 2:25-32 är en stor och viktig 
del i den kristnes liv.

”På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var 
rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige 
Ande var över honom. Och av den helige Ande hade han fått den up-
penbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens 
smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in 
barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog 
han honom i sina armar och prisade Gud och sade: ’Herre, nu låter du 
din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har 
sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som 
skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.’”

Hade vi träffat Simeon, skulle han nog inte ha framstått som en 
andlig superfantom som gick omkring med en gloria  kring huvudet 
och som skröt om att han var ledd av Anden. Jag tror att Simeon 
var en väldigt ”go äldre man” som väntade på Messias. Han följde 
de impulser som han fick i sitt sinne för han trodde att det var Gud 
som talade. Han trodde inte att alla impulser och tankar var från 
Herren, utan han hade lärt sig sortera och känna igen det som var 
Guds tilltal.

Men Simeon hade också noga studerat skrifterna. Han var 
medlem av Sanhedrin, judarnas råd. Han var far till Gamaliel, den 
skriftlärde, som Saulus/Paulus hade haft till lärare.

Helt plötsligt känner Simeon att han skall gå iväg till templet. 
Där ser han bland alla människor och familjer som kommit för att 
bära fram sina barn, ett speciellt par med ett litet barn. De är inte 
annorlunda klädda och har inte några speciella yttre kännetecken. 
Men Simeon känner att Gud vill något speciellt med denna lilla 
familj. Han närmar sig paret och tar upp det lilla barnet i sina 
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armar. Då ser han något som andra inte ser: det lilla barnet är 
Messias. För alla andra är det ju otänkbart att en sådan liten krake 
är Messias. Man har snarare väntat sig att Messias skall komma 
med pompa och ståt under trumpetfanfarer medan en röd matta 
rullas ut framför honom.

Men Simeon ser det som Gud ville visa honom. Det är uppenbart 
att Simeon har upplevt Guds tilltal både ur Skriften och genom 
Anden när han tackar Gud och säger: ”Ty mina ögon har sett din 
frälsning”. Ordet för ”frälsning” är här Yeshua vilket kan översättas 
med Josua men också med Jesus.

Jag tror att det i sådana här skeenden inte är  fråga om att se som 
människor ser, utan att se som Gud ser det. Vad ser Gud i detta? 
Oftast frågar vi pastorn, Jönsson och Svensson om vad och hur de 
ser på ditt eller datt, men vad de tycker är inte speciellt viktigt. Det 
som är viktigt är vad Gud ser och säger om det som sker. Därmed 
inte sagt att man inte ska värdera och lyssna till vad andra säger, 
men det är du som har ansvar för ditt liv och din relation till Gud.

Simeon hade en väldig öppenhet inför Guds tilltal. Han såg att 
det judiska folket skulle få uppleva härlighet genom det lilla barn 
han just höll i sina armar. Men han såg längre än så därför att han 
var öppen för Guds Ande. Även om han inte kunde förstå det, såg 
han att även hedningarna skulle få del av Messias välsignelser och 
han uttryckte sin tacksamhet till Gud över detta.

Alla människor
Låt oss fortsätta att läsa i Luk 2:36-38: 

Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. 
Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man 
från den tid hon var jungfru, och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. 
Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt 
och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade 
om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning.

Det är viktigt för oss att förstå att Gud använder alla människor 
som söker Honom, män såväl som kvinnor unga såväl som äldre 
utan åtskillnad (jmf Rom 2:11, Gal 3:28). Simeons och Hannas 
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budskap är väldigt lika, eller hur? 
Namnet Simeon betyder enligt grundtexten ”Bönhörelse”. Det 

är egentligen en underbar bild på hur du kan leva. Du ber och 
söker Herren men lever i en relation där du också upplever svar 
från himlen.

Hanna betyder enligt grundtexten ”Benådad”. Att vara en 
”Hanna” är att uppleva Guds nåd över sitt liv; att veta att man är 
benådad. Nåd är inget vi kan ge oss själva, utan nåd är någonting 
som kommer ifrån Gud.

Ibland tar det lång tid för kristna människor att inse att det är 
Gud och inte vi själva som har hand om livet och att det är han som 
är konung eftersom Riket är hans. Att få uppleva att du är benå-
dad förändrar ditt liv. ”Bönhörelse” och ”benådad” är två viktiga 
ingredienser för att förstå vad Gud säger i tiden.

Summerar vi vad Hanna och Simeon säger, får vi ett budskap 
som jag tror vi hittar i Uppenbarelseboken: ”Den som har öron må 
höra vad Anden säger till församlingarna.” Det är de människor 
som lyssnar till Herren som kan förstå vad som händer i tiden och 
vad Gud gör i olika situationer. Detta kan man inte skapa själv 
genom 20 mötesbesök i veckan eller genom någon annan andlig 
kraftansträngning.

Olika mätare
För att försöka förstå var någonstans vi befinner oss rent tidsmässigt 
när det gäller tidens avslutning, så går det inte att peka på några 
enskilda tecken, typ att jordbävningarna har ökat. I alla tider har 
människor vid olika katastrof- tillfällen hävdat att domens dag är 
kommen. Det är därför viktigt att försöka förstå vilka mätvärden 
eller mätare Gud har gett oss i bibelordet. 

Det går inte att med total säkerhet att säga: ”Nu är domens dag 
nära”, eller ”I morgon kommer Jesus tillbaka”. Däremot kan man 
med hjälp av olika mätare försöka avläsa vad dessa gemensamt 
säger och utifrån detta dra sina slutsatser. Det räcker inte att en 
mätare pekar åt ett visst håll, eller ger ett visst utslag.

Mätarna behöver stämma tillsammans och ge det utslag som 
bibelordet faktiskt talar om som indikation på tidens slut. 

Vi ska gå igenom några av de saker som jag tror är mätare på var 
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vi befinner oss och med hjälp av detta dra vissa slutsatser.
I alla tider har talet om tidens tecken uppfattats som spekulation 

och ibland våld på bibelordet. Samtidigt är det oundvikligt så att 
det vi inte med full säkerhet känner till blir någon form av speku-
lation. Men vad som är viktigt enligt mitt sätt att se, är att lägga 
ihop den information och kunskap vi har tillgänglig i vår tid och 
pröva detta. Jag har valt att göra detta genom att hänföra denna 
information till det jag kallar för just mätare.

I en bil eller ett flygplan finns det olika instrument som hjälper 
till att mäta av höjd, hastighet, bränsletillgång, tillryggalagd och 
återstående flygsträcka och mycket annat. Dessa indikationer stäms 
av med kartan eller färdrutten. På samma sätt tror jag Gud gett oss 
olika mätare att stämma av tiden med. Det är inte mätarna i sig som 
är det märkvärdiga utan vad dessa pekar på. Hur mycket drivmedel 
finns det kvar? För en pilot är det viktigt att läsa av den mätaren 
korrekt och vidta de åtgärder som resultatet kräver.

De bibliska profetiorna jag tror är relevanta för den yttersta tiden 
har jag valt att dela in i fem olika kategorier. Dessa kategorier delar 
in bibelordet efter olika aspekter av den historiska utvecklingen och 
fungerar därmed som en form av mätinstrument. De mätare som jag 
funnit och kategoriserat bibelordet efter kallar jag för huvudmätare. 

Huvud-mätare 1: Tiden
Huvud-mätare 2: Yttre tecken
Huvud-mätare 3: Profetior relaterade till Israels land och folk
Huvud-mätare 4: Den yttersta tidens ekonomiska och politiska 

system
Huvud-mätare 5: Den yttersta tidens församling

Under dessa huvudmätare finns naturligtvis också mindre mätare 
utifrån vilka vi kan läsa av olika företeelser och skeenden som i 
sin tur behöver ses i ett större sammanhang.

Med tanken om dessa mätare som grund ska vi nu studera Bibeln 
och dagens samhälle och försöka finna ut om vi lever i ändens tid 
eller åtminstone nära ändens tid. Vi ska gå igenom dessa olika 
mätare och se vad som kan dölja sig bakom de utslag vi tror att de 
anger samt diskutera hur vi kan förbli trogna Gud i den tid som 
vi tror väntar oss.
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Fotnoter
 1 ”Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, 

ty från dig skall det komma en hövding för folken, en herde för mitt Israel” 
(Matt 2:6/Mika 5:2).

”Ut ur Egypten kallade jag min son” (Matt 2:15b/2 Mos 4:22; Hos 11:1).
”Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel sörjde sina barn, 

och hon ville inte låta trösta sig, eftersom de inte längre fanns till” (Matt 2:18/
Jer 31:15).

”Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det skulle uppfyllas som 
var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasaré” (Matt 2:23/Jes 9:1).

 2 Michael Drosnin, Bibelkoden, DN förlag, Stockholm 1998.
 3 Sodot 1 och 2 Hans Holger Lorenzsonn Höje 64 684 95 Munkfors
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HUVUDMÄTARE 1 
Tiden
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Tiden

Var någonstans på tidsaxeln är det mest spännande att leva? Om 
jag fick välja, skulle jag antingen vilja leva på Jesu tid eller i tidens 
avslutning. Min egen övertygelse är att vi lever i tidens avslutning 
och jag tycker att det är mycket spännande att se det profetiska 
ordet fullbordas inför mina ögon.

Under mätare 1 vill jag lämna några olika pusselbitar att fundera 
över. Dessa pusselbitar ger ingen absolut klar bild och på vissa 
ställen kanske de inte alldeles passar in i varandra. Men dessa bitar 
ger oss en viss möjlighet att förstå tiden som sådan. Längre fram 
under andra mätare försöker jag visa några andra faktorer som 
också tidsmässigt visar var vi kan befinna oss. 

   1 2                                                        3                                      4

1.  Skapelsen
2.  Syndafallet
3.  Jesu försoning
4.  Jesu återkomst

I 2 Petr brev 3:8 läser vi om tiden: 

”Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 
tusen år och tusen år som en dag.”

Gud skapade jorden på sex dagar och på den sjunde dagen vi-
lade han.1  Vi kan säga att det har gått 4 000 år fram till punkt 3 på 
tidslinjen. Sedan har det gått ytterligare 2 000 år efter punkt 3 och 
nu är vi alltså inne på det sjunde årtusendet. Om tusen år är som en 
dag kan vi säga att vi rent tidsmässigt är inne på den sjunde dagen, 
och den dagen beskrivs i Bibeln som en vilodag. 

Vi vet också att efter de vedermödor som Bibeln beskriver kom-
mer en tusenårig period av fred och lugn (jmf Upp 20:4).
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Guds tidsschema för skapelsen fullbordades alltså den sjätte 
dagen. På samma sätt visar detta räknesätt att Guds tidsschema 
fullbordas efter sextusen år, och därefter kommer en ny tid.

Mellan den sjätte och sjunde dagen kommer olika händelser att 
inträffa som påverkar skapelsen och människorna som lever i den. 
Därefter inträder tusenårsriket.

En annan tidsaspekt
Ja, i sin nöd ska de söka mig: ”Kom, låt oss vända om till Herren. Ty 

han har sårat oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han skall 
också förbinda oss. Han skall om två dagar åter göra oss friska, ja, på 
tredje dagen skall han åter låta oss stå upp, så att vi får leva inför honom. 
Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. 
Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens och Han skall komma 
över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden” (Hos 6:1-3).

Den här texten talar helt klart om Jesu uppståndelse på tredje dagen. 
Men lägger man denna aspekt vid punkt 3 och 4 efter korset så 
får man en räkneaspekt som säger oss att uppståndelsen kommer 
i början av tredje årtusendet efter Kristi födelse.

Texten säger också: ”Ja, låt oss sträva efter att lära känna ho-
nom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens och han skall 
komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.”

Regnet återgår till himlen efter att det vattnat jorden, vilket är 
en bild på att de troende kommer att på samma sätt som Jesus, ”på 
tredje dagen” lyftas bort från den här jorden. Jesus uppväcktes 
på den tredje dagen. Då började den nya tidsåldern. Innan Jesus 
uppväcktes i början av den tredje dagen, skedde det mycket i och 
kring graven på en väldigt kort tid.

Vid tidens slut skulle detta i så fall ske vid punkt 4. Jag tror att 
det kommer att ske mycket under kort tid i  samband med början 
av det nya årtusendet. På väldigt kort tid kommer det att inträffa 
många händelser som kommer att påverka mänskligheten starkt. 
Samtidigt vill jag slå fast att jag inte tillhört dem som trodde att 
domen skulle komma exakt vid tusenårsskiftet. Spekulationer har 
gjorts vid varje sekelskifte och det gjordes även inför detta årtu-
sende. Det bör också poängteras att vår tideräkning inte påbörjades 
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exakt vid Jesu födelse, utan den är en konstruktion.

Den sjunde från Adam
Hanok, som vi läser om i 1 Mos 5, blev 365 år.

Sedan Hanok så hade vandrat i gemenskap  med Gud  såg man honom 
inte mer, ty Gud tog honom bort. (1 Mos 5:24)

I tro togs Hanok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann 
honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick 
han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. (Hebr 11:5)

Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: 
”Se Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över  
alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för 
alla hårda ord som dessa gudlösa har talat mot Honom. (Jud v 14)

Dessa skriftställen visar bland annat att Hanok blev 365 år, vilket 
är lika många enheter/dagar som vi i vår del av världen räknar på ett 
år. I den judiska kalendern är årtalen och beräkningen annorlunda.

Utgår vi då från det sätt att räkna som vi tidigare använt, näm-
ligen att Gud räknar en dag som tusen år och tusen år som en dag, 
samt att Hanok blev borttagen av Gud och att detta skedde med den 
person som var ”den sjunde från Adam”, kan vi tänka oss följande:

1. Bibeln visar hur början och slutet är och blir på en viss angiven 
tid. Man kan också jämföra detta med A och O.

2. Hanok, den sjunde från Adam, visar på att slutet på denna 
tid innebär ett borttagande/uppryckande på ett övernaturligt eller 
annorlunda sätt. 

3. Hanok var den sjunde från Adam, vilket visar just på  att detta 
är samma sätt att räkna tid på som vi tidigare studerat. Det finns 
ingen absolut exakthet i detta men det visar ett visst sätt att räkna.

Chronos och kairos
Det finns ännu en faktor att ta hänsyn till när vi tittar på begreppet 
tid i biblisk bemärkelse.
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Nya testamentet använder två olika ord för begreppet tid. Det 
ena ordet är chronos vilket betyder ”bestämd tidpunkt”, därav ordet 
”kronologi”. Man skulle alltså kunna tro att allt sker på bestämda 
tidpunkter, men riktigt så är det inte.

Det andra ordet är kairos vilket betyder ”lämplig tid” eller ”rätt 
tid”. Det betyder också ”lägligt tillfälle” eller ”passande tillfälle”.

Man kan alltså säga att dessa två ord, chronos och kairos, balan-
serar varann. Det går alltså inte att bestämma en exakt rätt tid utan 
den måste balanseras av lägliga omständigheter. Det är förmodligen 
utifrån detta perspektiv som Jesus säger:

Men om den dagen eller stunden vet ingen, icke ens himlens änglar 
icke heller Sonen, utan Fadern allena. (Matt 24:36, Åkesson).

Vill man försöka uppfatta tiden på rätt sätt så måste man ta  sig till 
vara för varje rent mekanisk betraktelse. Skriften önskar inte att 
rada upp tidsenheter, den ena efter den andra, på ett kronologiskt 
mekaniskt sätt. På samma sätt som varje detalj i tillvaron har rela-
tion till tillvaron i dess helhet så förhåller det sig med varje punkt i 
tiden. Från varje ögonblick går linjen inte uppåt till ett tidlöst ”ting 
i sig”, utan till all övrig tid. Man kan alltså säga att varje punkt i 
tiden står i förbindelse med Gud som handlar i all tid och är all tid.

Man kan också säga att detta innebär att alla tider kan vara i 
ett ögonblick. På samma sätt går Jesus mellan ljusstakarna i Up-
penbarelsebokens första kapitel. Det betyder att han kan förflytta 
sig i tiden både bakåt och framåt eftersom han är både Alpha och 
Omega. Han är begynnelsen och änden samt allt vad som ryms 
däremellan. Gud har alltså tiden i sin hand och det han har bestämt, 
det kommer att ske i sin tid (jmf Gal 4:4).

Man kan jämföra detta med att ”Jesus Kristus är densamme i går 
och i dag och i evighet” (Hebr 13:8). En människa kan få uppleva 
hur hon och Jesus går tillbaka i tiden och förändrar eller lägger 
tillrätta situationer som har gått snett. Det finns många vittnesbörd 
om hur Gud rättat till, läkt eller helat situationer som ligger långt 
tillbaka i tiden. Gud kan göra detta av den anledningen att han är 
Gud och obegränsad av tid och rum på det sätt som vi är.

Bibliska händelser
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Det är min fasta övertygelse att exempelvis evangelierna klart 
berättar om de händelser som faktiskt utspelade sig. Men precis 
som det i GT finns i olika profetiska ord och kapitel inlagda om 
framtiden i de faktiska händelserna så finns det även det i NT. 
Några exempel: Läs exempelvis Johannesevangeliets första och 
andra kapitel. Lägg tidsaspekten en dag är som tusen år och tusen 
år som en dag i berättelsen. Jmf vers 2, 35, 43, och läs början av 
det tredje kapitlet: På tredje dagen var det ett bröllop i Kana. 

Läs även som exempel Luk 10:25-32 vilket handlar om den 
barmhärtige samariten. I vers 35 står det: ”Följande dag tog han 
fram två denarer och gav dem åt värden och sade: Sköt om honom 
och vad du mer kostar på honom skall jag betala när jag kommer 
tillbaka.” En denar är lika med en dagslön. Han betalar två denarer 
och därefter säger han: När jag kommer tillbaka. Fundera över 
innebörden av dessa exempel utan att lägga på för stora växlar och 
bruka våld på texterna. Det finns enligt min uppfattning många fler 
liknande exempel instuckna i olika bibliska sammanhang vilka är 
profetiska bilder och tidsaspekter om framtiden.

Bilkartan
För att få en ytterligare förståelse för tidsmätning kan man säga så 
här: Vi är i Borås och skall för första gången åka till Stockholm. 
Vi har en Sverigekarta med en massa städer och vägar på. Vi åker 
till Ulricehamn, Jönköping och sen passerar vi en rad andra städer 
som ligger på vägen till Stockholm.

Ju närmare vi kommer Stockholm, ju mer inser vi att vi närmar 
oss vårt mål. Det är då viktigt för oss att läsa av ortsnamn, kont-
rollera olika skyltar om hastighet och avfarter längs vägen. Gör vi 
detta noggrant kan vi få en ganska klar uppfattning om hur långt 
vi åkt, hur långt vi har kvar, vilka städer eller orter vi ska passera 
innan vi är framme och hur lång tid detta kan ta. Dessutom behöver 
vi kontrollera bensinmängd, samt läsa av andra mätare som kan 
hjälpa oss att förstå vår position.

Tittar vi på klockan och kartan antar vi att detta kommer att 
ta omkring fyra och en halv timme, beroende på vår hastighet. 
Klockan och vår rörelse framåt blir naturligtvis också en faktor 
att följa samtidigt som vi tittar på kartan.
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På samma sätt är det med Jesu återkomst. Ju närmare vi kommer 
rent tidsmässigt, desto mer tror vi och är övertygade om att vi snart 
är framme vid hans återkomst.

Vet vi hur lång tid det tar att komma till Stockholm, då kan vi 
säga att ”rent tidsmässigt borde vi vara där, vid tidens slut, det vill 
säga precis – nu”. Men det räcker inte eftersom det finns massor 
av fler faktorer och mätare som måste visa rätt i fråga om var vi 
befinner oss.

När man tolkar Bibeln om den sista tiden måste man vara generös 
och öppen för att man faktiskt kan ha fel. Man får inte absolut slå 
fast att si eller så är det, punkt slut. Man får försöka tyda de stora 
tecknen, vilka kan vara olika trender och tendenser som uppstår 
och råder i den tid man lever i. Om ett land eller en världsdel har 
en viss politik eller inriktning kan det betyda många olika saker 
för dem som betraktar detta vid inriktningens början. De som ser 
längre kan oftast se vad olika inriktningar kan komma att leda till,  
medan andra inte bryr sig.

Att tro att vi lever i tidens avslutning är inget unikt. Kristna i 
alla tider har trott att de har levt i ändens tid och Bibeln uppmanar 
oss att leva som om dagen vore inne:

Gör detta med så mycket större iver, eftersom ni känner den tid i 
vilken vi lever. Ni vet, att det nu är tid för er att vakna upp ur sömnen, ty 
frälsningen är oss nu närmare än när vi först kom till tro. Det är sent på 
natten, dagen är nära. Låt oss därför kasta ifrån oss mörkrets gärningar 
och rusta oss med ljusets vapen. Låt oss leva värdigt, som om dagen redan 
vore inne, inte i gillen och dryckeslag, inte i otukt och utsvävningar, inte 
i trätor och avundsjuka! Nej, kläd er själva i Herren Jesus Kristus och 
ha inte sådan omsorg om kroppen, att onda begär väcks till liv. (Rom 
13:11-14, Hedegård)

Vi kan anta att redan Paulus och Johannes trodde att 
tiden gick mot sitt slut under deras verksamma år. I 1 
Kor 7:31b-32a säger Paulus att…

…den värld som nu är går mot sitt slut och jag ser helst att ni slipper 
bekymra er. 
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Johannes säger i sitt första brev:

Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att antikrist ska komma 
och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det 
är den sista tiden (1 Joh 2:18-19).  

Johannes uppmanar sina ”barn” att leva som om det vore den sista 
tiden. Det är alltså helt korrekt att i alla tider efter Jesu död och 
uppståndelse leva som om det just nu vore den sista tiden.

Det har grundläggande betydelse att göra med att inte binda upp 
sig till den här världen och dess system, att helt enkelt ”inte älska 
världen”. Men Bibeln visar också klart att det kommer en tid som 
bokstavligen är ”den sista tiden”, mer än andra tider. 

Fotnot
 1 Denna bok är inte ett studium om skapelsen, eller om  tiden innan den ska-
pelse vi ser och lever i i dag Det finns enligt min  uppfattning (vilken många 
delar), saker i Bibeln som pekar på att före den skapelse som 1 Mosebok 
beskriver fanns en annan värld och ett annat system. Denna värld gick under 
genom Guds dom och den värld vi ser i dag skapades delvis av den värld som 
då fanns. 1 Mosebok 1 pekar bland annat på detta men också flera andra sam-
manhang både i Nya och Gamla testamentet. Oavsett om du håller med mig 
om detta eller inte så är den värld vi ser i dag cirka 6 000 år gammal. Detta 
går att räkna ut med hjälp av de bibliska släkttavlorna.



54



55

HUVUDMÄTARE 2
Krig och ekologisk 

obalans



56



57

Krig och ekologisk 
obalans

När Jesus ridit in i Jerusalem, besökte han också templet och 
undervisade strax efter detta besök om tidens slut. I Matt 24:1-2 
berättas att när…

Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram 
och visade honom på tempelbyggnaderna. Man han sade till dem: ’Ni 
ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt 
skall brytas ner’.

Lärjungarna visar Jesus på de stora yttre sakerna. De visar Jesus den 
enorma byggnaden, precis som om Jesus inte hade sett någonting. 
Lärjungarna är lika tanklösa som vanligt, både nu som då – här 
försöker de till och med att undervisa Jesus om en byggnad.

Jesu svar visar att han ser mycket längre än till det yttre: ”Ni 
ser allt detta. Amen säger jag er: här skall inte lämnas sten på sten, 
allt skall brytas ner.” Då börjar lärjungarna att fundera, undra och 
tänka. Sedan när de sitter på Oljeberget frågar lärjungarna: ”Säg 
oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och 
den här tidsålderns slut?” (v 3).

Lärjungarnas frågor
Lärjungarna ställer alltså tre olika frågor som också Jesus svarar 
på, men i olika omgångar. Frågorna är:

1. När skall detta ske?
2. Vad blir tecknet på din återkomst?
3. Vad blir tecknet för den här tidsålderns slut? 

Jesus svarar inte på lärjungarnas frågor i följd, utan ger ett slags 
samlat svar i en utläggning där svaren på de tre frågorna finns 
med. Det är alltså upp till lärjungarna att lyssna och studera samt 
dra slutsatser av detta. 



58

Jesus kunde ha börjat med alla punkter och svåra invecklade 
saker, men han börjar med att säga: ”Se till att ingen bedrar er” 
(v 4). Det är en viktig inledning, så vi delar upp meningen och går 
igenom den:

1. ”Se till…” Detta handlar om det egna ansvaret, att vara vak-
sam. Jag kan inte bara lyssna till vad alla andra säger eller följa 
med strömmen: ”Vad säger pastor Jansson om det här? Vad säger 
”Skvallers” och ”Årets Strunt”, om det här? 2. ”…att ingen 
bedrar er”. Du är ansvarig för ditt liv, du är själv ansvarig för att 
ingen bedrar dig! Du kan aldrig stå inför Gud och säga: ”Det var 
den otäcke pastor Jansson som förledde mig.” Lägg märke till vad 
Romarbrevet och Jakobsbrevet säger:

Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud (Rom 14:12).

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva (Jak 1:
22).

Det mest effektiva sättet att bli bedragen på, är att höra Ordet, men 
inte göra det, dvs. olydnad (jmf Joh 3:36).

Den ”Utvalde”
Jag vill poängtera att det här kapitlet inte är skrivet för att raljera 
eller trycka ned någon. Men jag önskar verkligen mana till efter-
tanke och en egen sådan.

Jesus fortsätter med att säga följande i Matt 24:5:

Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de 
skall leda många vilse.

Det finns ganska många rörelser av olika slag vars ledare gör 
anspråk på att vara ”utvald”. När man säger: ”Jag är Messias”, då 
säger man enligt grundtexten: ”Jag är den smorde” eller ”Jag är 
den utvalde”. De flesta ”profeter” kallar sig oftast inte för Messias. 
Däremot väljer de många gånger att prata om sig själva som något 
speciellt, som ”den utvalde, den smorde”.

I ordet Messias ligger tanken och innebörden i att man är en helig 
person som inte någon kan förgripa sig på, eller tillrättavisa. Man 
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är ”smord”, vilket i detta sammanhang är lika med ”gudagiven”.
Detta är alltid en grundprincip i alla falska rörelser. I en sådan 

rörelse finns det alltid någon som gör anspråk på att vara gudagiven. 
Den personen säger att ingen kan röra hans helighet, och vad han 
än gör så är han en helig person.

Då är det bra om någon ställer frågor om ”profetens” sätt att 
hantera pengar, bemöta det motsatta könet eller behandla andra 
människor. Pengar, sex och makt är nämligen de klassiska fallgro-
parna. Dessa har inte blivit annorlunda i vårt århundrade, snarare 
tvärtom. Tänk igenom och jämför gärna med Matt 9:35-37:

Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han under-
visade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla 
slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna, fylldes han av 
medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa lika får utan 
herde, och han sade till sina lärljungar: Skörden är stor men arbetarna få. 
Be därför skördens Herre att sänder ut arbetare till sin skörd.
 

De som ställer dessa frågor får dock vara beredda på att betraktas 
som otroende, skeptiska kritiker mot Gud själv. En vanlig handling 
från den självutnämnde brukar vara att den person som ställt frågor 
och därmed är en kritiker mot Gud, måste lämna församlingen, 
rörelsen, mötena, etc. Oftast tar den falske profeten inte något 
ansvar hur han eller hon behandlar dessa människor. De ska bara 
ut, så att ”Guds vilja” kan få ske.

Många ärliga och undrande människor har genom sådan här be-
handling blivit mycket skadade och besvikna. Men det finns hopp 
om du blivit utsatt för sådant. Gud älskar dig och vill läka dina sår.

Den ”utvalde” i fråga har i regel fått någon uppenbarelse och 
därför måste efterföljarna slaviskt läsa, studera och följa dessa 
uppenbarelser.

Man får dock inte förväxla detta med kristna ledare som gett ut 
många böcker för uppbyggelse eller studier. Befinner man sig däre-
mot i en rörelse där ledarens skrifter är upphöjda, måste läsas och 
efterföljas bör man tänka efter mer än en gång var man befinner sig.

En sådan här rörelse börjar oftast med en eller flera människor 
som verkligen vill vidare. Man är besviken på den kyrka eller 
församling man befinner sig i och detta kanske med rätta. Alla 
nya rörelser har ju som bekant vuxit fram ur dem som gått före.
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Problemet är oftast att de människor som nu ”går vidare” sällan 
går att resonera med. Eftersom det ”profeten” har sagt kommer 
från Gud så kan det därmed inte ifrågasättas (jmf 1 Tess 5:17 ff). 
Detta brukar vara ett av de första tecknen på villfarelse. Samtidigt 
måste man komma ihåg att allt inte behöver vara fel. Mycket kan 
vara rätt, men de indikationer jag här ställer fram är verktyg för 
att bedöma och pröva.

Oftast brukar också denna typ av ledare efterhand ”profetera” på 
ett sådant sätt att efterföljarna blir ekonomiskt eller känslomässigt 
uppbundna. Detta får oftast till följd att profetiskt tal, även om 
det skulle vara korrekt, betraktas med stor skepsis, vilket i sig är 
mycket tragiskt. 

Ibland blandas ”profetian” med manipulation av olika slag. Ett 
exempel på detta kan vara att ”profeten” uppmanar folket att säga 
halleluja när de ska lägga pengar i kollektboxen: ”Säg halleluja 
nu! Ja mina vänner, nu minskar hallelujaropen när boxen kommer 
till mitten och går bakåt där”. Genast känner människor pressen 
att ropa, säga efter och visa sin ”andlighet”.

Det betyder inte att alla möten ska likna en gravplats där allt är 
tyst och stilla. Men det måste få finnas en frihet. Om Gud vill göra 
något speciellt eller annorlunda så bör ledaren hjälpa människor 
in i detta utan press (jmf Joh 8:31-36, 2 Kor 4:18).

Det vanliga är också att människor som blir utsatta för sådana 
här saker upplever ett ”andligt maktmissbruk” vilket är precis vad 
det är. Man missbrukar helt enkelt de möjligheter man fått av Gud 
för att hjälpa och upprätta människor.

Bara för att människor gradvis går fel så försvinner dock inte 
Guds smörjelse genast, och det är viktigt att förstå. Den försvin-
ner till slut men inte bara för att en människa gör något som är 
fel. Skulle någon av oss få uppleva Guds välsignelse och omsorg 
endast då vi är fullkomliga på alla plan lär inte speciellt många av 
oss få göra detta.

Det är dock den kristnes egen plikt att ”se till att inte bli bedra-
gen”. Bara för att någon ber kraftfullt eller utför något under är 
det lätt att tro att personen i fråga är ”Guds smorde”. Men Ordet 
säger uttryckligen att ”på deras frukt ska ni känna igen dem” (Matt 
7:16). Det står inte: ”av deras gärningar eller tecken”. Det bästa 
sättet att undvika att bli bedragen är att leva i det som äkta och 
genomskinligt, kort sagt att vandra i ljuset (jmf 1 Joh 1:7ff).
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Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap 
med varandra och blodet från Jesus, han som renar oss från all synd.

Man kan också säga att det bästa sättet att hålla sig undan det 
falska är att syssla med det äkta. En bankkassörska kan gå på kurser 
i det oändliga och lära sig olika punkter om ”hur man hittar och 
upptäcker falska sedlar”. Det bästa är dock att syssla med de äkta 
sedlarna och bli van vid dem. Skulle det komma en falsk sedel 
bland de äkta så upptäcks denna omedelbart eftersom man ägnat 
tid åt att handskas med de äkta.

Det finns egentligen heller ingen anledning att tala om ”falska 
Andens gåvor” eller ”problemen med att missbruka Andens gåvor” 
om man har en församling som aktivt lever i de äkta  uttrycken av 
Andens gåvor. Sådan undervisning leder oftast bara till negativt tal 
och sällan till möjligheten att komma ut i eller fungera i det som 
är äkta. Fruktan för att göra fel leder istället till att det inte blir 
några uttryck alls av Guds liv. Detta kan i och för sig vara bekvämt: 
gör man ingenting så kommer man aldrig att göra fel. Men man 
kommer aldrig att göra något rätt heller, och därmed missar man 
Guds verkliga vilja och stiltjen är ett faktum.

Pröva deras frukt
Vill man pröva människor så säger Jesus att vi ska döma efter 
deras frukt. Frukt är detsamma som karaktär, och för att bedöma 
en människas karaktär kan man ställa några enkla frågor. Vilken 
öppenhet finns det för andra människor? Hur ser familjesituationen 
ut? Hur sköts egentligen relationen till andra människor, moraliskt 
och ekonomiskt? (jmf Matt 7:21-23)

Det betyder helt enkelt att man ska se upp med både sitt eget 
agerande i förhållande till andra och andras agerande i förhållande 
till en själv och andra.

Jag tror också att det är helt korrekt att svara som en broder 
gjorde. En människa frågade hur han skulle kunna få se Jesus. Den 
här brodern svarade inte: ”Kom med på väckelsemötet och prata 
sedan med pastorn.” Nej, han svarade: ”Kom och bo i vår familj 
några veckor så kan du få se vem Jesus är.”
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Det kan också vara viktigt att berätta om den församling som 
inte kallade nya medarbetare utan att först träffa deras makor. I 
samtalen fick de se hur mycket mannen hade byggt upp av tillit, 
trohet och trygghet i sin hustru och familj innan han gav sig ut för 
att ”vinna världen”. 

Det finns många bröder och systrar som är så renläriga och 
duktiga men som har missat det väsentligaste i sin strävan att vara 
”andliga”. De har glömt kärleken och vikten av att börja praktisera 
teorierna i sitt eget hem först, för att se om de fungerar. Renlärig-
het som har blivit snudd på steril leder inte till att människor får 
möta Jesus till frälsning och upprättelse utan lämnar bara en besk 
eftersmak. Kärlek som är steril ger ingen frukt.

Man kan säga att om inte din fina andliga teori fungerar hemma 
så se till att stanna hemma, ändra dig fort och gå inte ut till andra 
för att sprida din villfarelse.

Eftersom du är falsk är jag rätt?
När det visar sig att någon motsvarar kriterierna för ”falsk profet” 
kan det vara lätt för de etablerade sammanhangen och samfunden 
att ta detta som inteckning för att man själv har allt på rätt plats. 
Men faktum är att de kan vara lika fel ute som den ”falske pro-
feten” fast på ett annat sätt. Den första fråga en andlig ledare bör 
ställa sig när människor börjar gå någon annanstans än till just 
hans församling är:

· Varför?
· Vad är det som människor saknar här? 
· Har de blivit besvikna? 
· Finner de inte sin plats och funktion? 
· Är det som vi har att komma med torrt och tråkigt? 
· Vad vill Gud?

Pastorn eller ledaren kan å andra sidan skälla ut människor som 
längtar efter friskt vatten och tala om för dem att eftersom de varit 
på den ”falske profetens” möten är de farligt ute. En stor portion 
kärlek är den bästa medicinen för alla inblandade.

Här följer några tips för den som vill bli ledare. Detta är också 
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mätverktyg på hur du bör bedöma stora ”profeters” och talares 
karaktär.

Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst så önskar 
han sig en god uppgift . En församlingsledare skall vara 
 oklanderlig,
 en enda kvinnas man,
  nykter,
 förståndig,
 aktad,
 gästfri,
 och en god lärare.
 Han får inte missbruka vin
 eller vara våldsam utan
 skall vara vänlig,
 fridsam
 och fri från penningbegär,
 Han skall ta väl hand om sin familj
 och se till att hans barn lyder
 och visar all respekt.
 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj 

hur   ska han då kunna ta hand om Guds församling?
 Han ska inte vara nyomvänd
 så att han blir högmodig
 och döms av den som förtalar honom.
 Han ska också ha gott anseende bland dem som står utanför
 så att han inte får dåligt rykte
 och fastnar i djävulens snara.
(1 Tim 3:1-7)

Rykten om krig
I Matt 24:6 övergår Jesus från falska profeter till krigsrykten.

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni 
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inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu 
inte kommit.

Skulle du vilja hålla med mig om att när det har varit krig och 
svårigheter har de kristna och många människor i allmänhet trott 
att de levt i tidens slut? ”Nu kommer turkarna, kineserna, tyskar-
na, kommunisterna eller skurkarna, nu måste tiden vara slut.” När 
vi läser historien ser vi detta fenomen bland de kristna och bland 
människor i stort. Jesus säger att vi inte skall låta oss skrämmas. 
Stridslarm och rykten om krig måste komma, men detta är inte 
slutet.

Rike mot rike
Jesus gör sedan ett tillägg med i vers 7:

Folk skall resa sig mot folk (grek etnos)  och rike mot rike, och det 
skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den 
andra. 

När Jesus talat om att folk skall resa sig mot folk och rike mot 
rike, så handlar det inte bara om två olika folk som reser sig mot 
varandra, som till exempel svenskar mot norrmän. Det kan också 
vara folkgrupper inom ett land som reser sig mot varandra. Några 
exempel är Somalia, Rwanda och före detta Jugoslavien.

Man kan tolka de inbördeskrig som man läser om i tidningar 
och som man ser om på TV som ett tecken i tiden. Det kan man 
inte göra enbart därför att förekommer inbördeskrig utan därför att 
dessa har trappats upp och inbördeskrigen som sådana har stegrat 
i omfattning. TV2 rapporterade 1995 om 83 oroshärdar i världen, 
79 av dessa var inbördeskrig.

I vers 8 fortsätter Jesus: ”Men allt detta är bara början på föds-
lovåndorna”. Detta är alltså inte tecknet på tidens slut.

När vi talar om födslovåndor finns det två saker som vi skall 
tänka på:

1. När födslovåndorna börjar, då vet man att det nya barnet 
kommer att födas. Det är inte frågan om det kommer ett barn eller 
inte.
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2. Värkarna kommer allt tätare och blir allt starkare. Kvinnan 
vet inte vilken exakt tid hon kommer att föda, men när födslovån-
dorna börjar då vet man att födelseprocessen kommer att öka i 
hastighet och styrka samt att födelsen är ett oundvikligt faktum.

Detta är en undermätare där vi ser klara utslag mot vart vi är på 
väg. Ser du detta ser du ett tecken i tiden.

Dagens miljö
I Matteus 24:7 b nämner Jesus förutom krig också hungersnöd och 
jordbävningar som tecken i början av födslovärkarna. 

Jesus sade: ”Det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena 
platsen efter den andra.” 

Jag skulle vilja säga att detta är orsakat av ekologisk obalans. 
Kristna har i alla tider sagt att Jesus snart kommer tillbaka när det 
har varit en stor jordbävning, pest eller hungersnöd. Man skall hålla 
sig lugn angående miljökatastrofer och inte låta sig skrämmas. Det 
som är det intressanta med olika miljöproblemen är dock att de 
ökar i hastighet och styrka.

De yttre tecknen är inte de största tecknen i tiden och av dem kan 
vi egentligen inte slå fast med exakthet var någonstans vi befinner 
oss på tidsskalan. Men vi kan säga att när de ökar i intensitet och 
styrka, och detta kan läsas av som ett mönster, då bör vi vara på 
vår vakt och förstå att det är ett av tecknen i tiden.

Tänk dig att du har ett markområde vid en liten sjö. Nära stran-
den finns en näckrosart som har en högst märklig egenskap: den 
fördubblar sin storlek varje dygn. Du har fått veta att om denna 
näckros får växa okontrollerat kommer den att inom 30 dagar täcka 
hela din sjö. Allt ljus och syre kommer att slukas och därmed kväva 
varje annan livsform i sjön. Men du har mycket att göra och dess-
utom verkar näckrosen så liten i jämförelse med hela sjön. Därför 
struntar du i detta i flera veckor och beslutar dig för att ta itu med 
problemet när näckrosen täcker halva sjön. På vilken dag kommer 
detta att ske? På den tjugonionde dagen förstås. Då har du bara en 
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dag på dig att rädda din sjö.

Drivhuseffekten kan skapa massvält
Som en följd av växthus- eller drivhuseffekten kan ytterligare 
60-350 miljoner människor vara drabbade av svält år 2050. Detta 
utöver de 650 miljoner människor som redan vid oförändrade 
klimatförhållanden inte kommer att ha tillräckligt att äta. Dessa 
uppgifter kommer från den brittiske forskaren Martin Parry.1 

Parry har räknat ut att uppvärmningen av jordatmosfären genom 
tillförsel av koldioxid kommer att få drastiska följder för bland an-
nat jordbruket. Ser man på världen som helhet kommer skördarna 
inte att minska även om koldioxidkoncentrationen fyrfaldigas. 
Skillnaden däremot mellan det bördiga rika norr och det uttorkade 
fattiga söder kommer att förstärkas.

Parry tror att enorma strömmar av svältande människor kom-
mer att söka sig norrut för att få mat. En annan hotande följd av 
drivhuseffekten är ökningen av extrema väderlekssituationer. Om 
sannolikheten för ett svårt oväder, en torrperiod eller ihållande regn 
under 1900-talet var en på 500 så kommer den under 2000-talet 
att vara en på tre. 

Växthuseffekten drabbar också Norden
Det blir varmare i världen genom växthuseffekten, vilket forsk-
ningen och erfarenheten visar. Men det betyder en ny istid för 
Norden. Golfströmmen kan komma att ändra riktning och då 
sjunker temperaturen i Norden och länderna däromkring med 4-5 
grader. Det betyder att grödan kan komma att försvinna eftersom 
vintrarna blir längre.

Man skulle alltså kunna tro att det blir varmare, vilket det också 
blir i vissa delar av världen, men i Norden blir det kallare.2 

Serien av väderkatastrofer fortsätter
Jesus talar i Matt 24:7 om hungersnöd och jordbävningar. I Luka-
sevangeliet hämtar vi ett ytterligare tillägg på detta tema.

Tecken ska visa sig i solen, månen  och stjärnorna och på jorden skall 
hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån 
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(Luk 21:25).

El Niño är ett väderfenomen som återkommer med två till sju års 
mellanrum. Fenomenet kännetecknas av en omkastning mellan 
strömmar och vindar i Stilla havet. Dessa störningar har hittills 
vållat skador för minst 100 miljarder kronor och krävt ett okänt 
antal människoliv.

Förutom översvämningar rapporteras bränder av tidigare inte 
kända omfattningar, vilka bränt ner enorma arealer skog och 
skördar.

I USA har Florida och Kalifornien drabbats av extrema regn-
mängder. I Florida har ovädren ibland åtföljts av tornador och 
virvelstormar som ödelagt allt i sin väg. El Niño påverkar i stort 
hela jordens klimat.

I ett land som Ecuador har detta bland annat inneburit enligt vad 
myndigheterna uppger:

att cirka 180 000 människor blivit hemlösa,
att 30 000 evakuerats,
att 165 människor hittills har hittats döda,
att 105 000 hektar åkerjord förstörts,
att 3 500 kilometer vägar förstörts,
att omkring 7 000 hus skadats och 700 förstörts helt,
att skadorna uppgår till cirka 600 miljoner dollar.3 

Vattenbrist hotar två tredjedelar av världen
Två tredjedelar av världsbefolkningen riskerar att tvingas leva 
med svår vattenbrist redan år 2025. Epidemiska och ekonomiska 
förluster kommer att drabba minst 45 länder om sötvattenstill-
gångarna minskar i samma takt som nu, hävdar FN. På bara 50 år 
har utnyttjandet av floder och sjöar och underjordiska källor enligt 
FN:s beräkningar fyrdubblats.

Orsaken är framför allt en kraftigt ökad vattenanvändning inom 
industri och jordbruk, som slukar 90 procent av allt sötvatten. Bara 
en tiondel går åt till hushållen trots den snabbt växande världsbe-
folkningen, rapporterar FN:s miljöprogram UNEP.4 

Vad beträffar vattentillgången kan vi stå inför en global kris. 
Detta beror på att vattenslöseriet är enormt i vissa delar av världen 
samtidigt som vattenbristen är akut på andra håll. I torrområdena 
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tvingas människor, främst kvinnor, vandra många timmar varje 
dag för att finna rent vatten. Omkring en tredjedel av världens 
befolkning lever i områden med stor vattenbrist. Samtidigt insjuk-
nar varje år 700 miljoner människor och 10 miljoner dör sedan de 
druckit förorenat vatten.5 

Juli 1998 var den varmaste månaden i världen på hundra år. 
Temperaturer på mellan 40 och 60 grader har kunnat uppmätas i 
Europa och USA.6 

Samtidigt har Kina upplevt en översvämningskatastrof som be-
döms vara den största i modern historia. 240 miljoner människor 
har hittills berörts på något sätt. 21 miljoner hektar jordbruksland, 
en yta lika stor som England och Irland tillsammans, har under 
översvämningarna lagts under vatten. 17 miljoner hus har förstörts, 
och hur många människor som omkommit vet man inte eftersom 
Kina inte lämnar ut dessa uppgifter.7 

Kvinnan som var klädd i solen
Vi lämnar inte sammanget men gör en liten avvikare och tittar på 
Uppenbarelseboken 12 vilken handlar om kvinnan som var klädd 
i solen, med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor 
på sitt huvud. Innan vi går in i själva bibeltexten vill jag visa några 
intressanta observationer som läsaren själv får bedöma vikten av.

Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden 
skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas 
dån. (Luk 21:25)

I samband med att Jesus talar om att tecken ska visa sig i solen 
och månen och stjärnorna så skall samtidigt hedningarna gripas 
av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Det kan 
betyda att när tecken visar sig på himlen sker enorma katastrofer, 
till exempel översvämningar.

Under 1998 har världen upplevt de största översvämningarna i 
modern tid. I Kina och Bangladesh har ytor stora som hela europe-
iska länder satts under vatten. De politiska ledarna kan inget göra 
utan grips av panik. Samtidigt rapporteras hur messiastroende fors-
kare ser tecken på himlen. Dessa tecken bör dock inte ses som ”det 
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stora tecknet” utan dessa observationer bör ses i sitt sammanhang.

Tecken på himlen
Greg Killian, astronom och messiastroende jude, skrev våren 

1996 följande om Jungfruns stjärnbild som den visade sig den 15 
september 1996. Killian hade fotograferat olika stjärnbilder och 
blev fascinerad när han upptäckte det bibliska perspektivet av vad 
han såg. Han hänvisar till det som beskrivs i Uppenbarelseboken 
12 1-5 om kvinnan som var klädd i solen, och den eldröda draken 
som ville sluka det barn hon födde.

Greg Kilian fortsätter: ”Denna sekvens av fyra snabbfoton av 
stjärnhimlen visar hur den såg ut på Yom Teruah, basunklangens 
dag, det judiska året 5757-5760 (1996-1999). Fotona visar nymå-
nen i en process som kan ses som födslovåndorna. År 5757-5760 
framträder stjärnbilden på en sabbat. Jag förstår detta som att 
födslovåndorna börjar 1996 och 1999 sker själva födelsen. I dessa 
stjärnbilder ser man inte draken; bildytan är krökt och därför kan 
man inte få med den. Draken balanserar ovanför kvinnan och väntar 
på tillfället att få rycka gossebarnet till sig.

Dessa bilder kan ses som intressanta observationer, inte som 
biblisk sanning. Men det är möjligt att Gud på detta sätt vill visa 
ett tecken på himlen.”

Att studera stjärnbilder på detta sätt har inget med astrologi och 
spådom att göra, utan med astronomi. Ur ett bibliskt perspektiv kan 
vi med hjälp av studier av stjärnhimlen ibland finna tecken på vad 
som sker i tiden (jmf Joel 2:30). Astrologi är däremot en djävulsk 
förvanskning och tolkning av det som Gud skapat.

Namnen på stjärnorna i stjärnkonstellationen Jungfrun bär vitt-
nesbörd om Jesus:

Spica = telningen
Vindemiatrix = Sonen som skall komma
Subilon = Vetekornet (som faller i jorden och dör)
Zavijava = Strålande härlighet (jmf Jes 4:2)

Den första stjärnbilden i Jungfrun framträder år 5757 (1996) 
vilket är år 19 i en nittonårig månperiod. År 5758 är det första året 
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i en ny månperiod på nitton år.
De som firar Rosh Chodesh, nymånadsdagen (detsamma som 

Yom Teurah), har lärt sig att månen representerar Messias. Månen 
representerar alltså Messias i denna unika astronomiska händelse. 
Denna mycket speciella position av Jungfruns stjärnbild som håller 
på att ”föda fram” månen (Messias) kommer aldrig mer att visa 
sig på detta sätt enligt dagjämningens bestämmelse.

Den 21 september 1998 visade sig Jungfruns stjärnbild över 
staden Jerusalem för tredje gången på detta unika sätt. Det kommer 
endast att inträffa en enda gång till i universums historia, nämligen 
12 september 1999. Då kommer månen (i sin födsloprocess) att stå 
närmast horisonten på stjärnhimlen och vara placerad längst inne i 
jungfruns ”kropp” för att sedan gå tillbaka till Jungfruns ”sköte”.

Solen är då strax under stjärnhorisonten och kastar sina strålar 
över Jungfrun så att ”hon omsluts av solen”. Över hennes huvud 
finns stjärnbilden ”Bernices hår”, vilken består av tolv stjärnor i en 
krans. Detta är kronan över kvinnans huvud. Högre upp och över 
kvinnans ben finner vi Draken som balanserar för att uppsluka 
kvinnans barn.8 

Uppenbarelsebokens skålar
Vi gör nu ytterligare ett litet hopp från Matteus 24:e kapitel för 
att strax återvända dit eftersom miljöfrågorna också beskrivs på 
många andra ställen i Bibeln. Rubriken för det här avsnittet skulle 
kunna vara:

”Vad vi kan förvänta oss inom en nära framtid” eller
”Några övriga händelser som ännu inte står i tidningarna.”

I Uppenbarelsebokens sextonde kapitel talas det om Guds vrede 
över jorden. Sju olika skålar kommer att tömmas ut över jorden, 
de har alla olika effekter på jorden och på dess invånare.

Det är inte alldeles säkert att människorna kommer att se en ängel 
med en skål. Däremot kommer de att uppleva att olika former av 
katastrofer inträffar, vilka kan förklaras naturligt. Man kommer 
helt enkelt att ge dessa fenomen en naturlig förklaring eftersom 
vetenskapen föredrar att tolka naturfenomen inomvärldsligt. Men 
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för den människa som har andra perspektiv står det klart vad som 
händer. Vidare kan vi konstatera att alla dessa vredesskålar ger 
ekologiska effekter.

Den första skålen – svåra bölder
Den förste [ängeln] gick bort och tömde sin skål över jorden. Och det 
slog upp onda och svåra bölder på de människor som bar odjurets märke 
och tillbad dess bild. (Upp 16:2).

Tidsmässigt betyder detta att odjuret har fått makt över hela jorden. 
Man kan mycket väl se att när olika länder, regioner och system 
kopplar samman med varann ekonomiskt och politiskt så måste 
”666”-systemet med vad det innebär börja att införas (jmf Luk 
2:1ff).

Det är inte helt omöjligt att ett datachip (i handen eller i pannan) 
som alstrar egen elektricitet kan förorsaka svåra infektioner och 
andra typer av sjukdomar. Följderna kan bli just de bölder som 
Johannes beskriver.

Det behöver nödvändigtvis inte vara ett straff från ovan eller 
upplevas som detta för att man tagit odjurets märke, utan detta kan 
ses som den naturliga följden av man bär märket på sin kropp. I det 
andliga är det ängeln som utgjuter vredesskålen men människorna 
uppfattar det inte så (utom de som har en biblisk kunskap om detta). 
Versen ger vid handen att inte alla bär märket, utan att det bara är 
de som bär märket som drabbas. Detta är också en tidsindikation 
i jämförelse med Upp 13:16-18.

Den andra skålen – hav och sjöar dör
Den andre tömde sin skål över havet. Och havet blev till blod som från 
en död och allt liv dog, allt levande i havet (Upp 16:3).

Världens marinexperter är överens om att giftalger hotar livet i 
haven. De är dock oense om vad det är som orsakar den giftiga 
blomningen. Vi svenskar minns hur giftalgerna drabbade den 
norska västkusten och orsakade katastrof för de norska laxodlarna.

De kinesiska räkfiskarna har råkat ut för liknande fenomen på 
grund av algblomning. När de mikroskopiska rödbruna giftalgerna 
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plötsligt uppträder i stora koncentrationer säger man att algerna 
”blommar”. Frågan är vad som är orsaken till denna blomning. 
Den svenske forskaren Lars Edler tror att miljöförstöringen bär 
en stor del av skulden. Om vi vill att havet ska må bättre måste vi 
använda mindre gödningsämnen. Den spanske forskaren Timothy 
Wyatt tror däremot att det är naturliga klimatförändringar som 
förändrar vattenstrukturen och därmed också algens förmåga att 
leva och blomma.9 

Ingen av dessa forskare behöver ha fel. Det kan vara så att olika 
förändringar leder till dessa fenomen. Det som är intressant är just 
den rödbruna färgen och att man också tror att detta beror på den 
okontrollerat ökande mängden avfall som körs till soptippar och 
andra avfallsstationer.

Förr i tiden kan det inte ha varit lätt att förstå hur hela hav skulle 
kunna bli förgiftade. I dag vet vi hur det kan gå till. I flera hav ligger 
även flera andra former av tickande bomber. Efter Hitlertysklands 
sammanbrott 1945 ställdes ockupationsmakterna inför problemet 
att oskadliggöra 310 000 ton tyska giftgranater. USA och Storbri-
tannien tvingades ta hand om 275 000 ton giftvapen medan 35 000 
ton hamnade på den sovjetiska sidan.

De följande åren dumpade Sovjet sin del av gifterna i Östersjön 
utanför Liepaja i Lettland och söder om Gotland. Britterna och 
amerikanarna staplade giftbehållarna i lastrummen på uttjänta far-
tyg vilka senare sänktes på fyra platser i Östersjön, Kattegatt och 
Skagerack däribland utanför Lysekil på Västkusten. Sammanlagt 
sänktes ett femtiotal fartyg.

Behållarna rostar sakta, mellan 0,10-0,15 mm varje år. Behål-
larna innehåller bland annat senapsgas, lewesite, adamsit, arsenik, 
pikrinsyra och C-stridsmedel. Man räknar med att de nedre behål-
larna brister först på grund av tyngden ovanifrån. Enligt forskarna 
kan detta komma att ske mellan åren 2002 och 2005.

Ämnena i dessa behållare har både kända och okända egenska-
per. De är cancerframkallande och kan ge genetiska förändringar 
av icke skådat slag. Professor Valentin Tarasov, laboratoriechef på 
institutet för allmän genetik i Moskva, säger till den ryska tidningen 
Izvestija  att giftet direkt skulle kunna drabba människorna i form 
av cancerfall och missbildade spädbarn.
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Han är dock betydligt mer oroad över risken för mutationer. Hos 
mikroorganismer sker ett snabbare skifte av generationer. Muta-
tioner kan sprida sig som en löpeld och framkalla nya mänskliga 
förbannelser såsom HIV och aids. Mellan 80 och 250 miljoner 
människors ekonomiska intressen skulle kunna komma att skadas 
av denna katastrof. Länder som är specialiserade på fiske skulle i ett 
slag komma att förlora en mycket stor del av sin nationalprodukt.10 

Miljökatastrofen vid Aralsjön
Aralsjön var en gång världens fjärde största insjö, med en yta av 63 
000 kvadratkilometer. Nu håller den på att torka ut och har sedan 
1960 krympt till en fjärdedel av sin storlek. Vattnet sjunker och 
lämnar efter sig ett förgiftat ödeland. Miljögifter som blivit kvar 
när vattnet har dragit sig tillbaka har medfört att barnadödligheten 
har ökat och antalet kvinnor som dör i barnsäng har tredubblats 
mellan 1984 och 1989.11 

Den tredje skålen – förgiftade källor
Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna och vattnet 
blev till blod (Upp 16:4).

Här är den totala vattenkatastrofen ett faktum. Förgiftat vatten kan 
också orsakas av att exempelvis radioaktivitet från havererade 
kärnkraftverk eller uttjänt kärnbränsle från lagringsplatser sprids 
i vattendragen. Det kan också ske genom allmän miljöförstöring 
och genom de kända läckande vapen som ligger på havsbottnarna 
och de okända vapen som också finns där.

Men utöver detta sker också förändringar i hav och sjöar i form av 
algblomning som kan drabba jorden på ett våldsamt sätt. Blågröna 
alger är en stor familj med minst 150 släkten. De förekommer i 
alla sorters vatten: sött, salt och bräckt, och förekommer praktiskt 
taget över hela jordklotet utom i de allra kallaste trakterna.

Algerna trivs bäst i näringsrikt och varmt vatten, men nu börjar 
de också breda ut sig i klara och kalla sjöar. Deras giftproduktion 
är något av en gåta eftersom det inte är givet att de är giftiga när 
de förökar sig även om risken är störst då. Kanske är det stress 
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eller någon form av självförsvar som orsakar giftproduktionen, 
men ingen vet ännu säkert.

Algerna orsakar inte bara en allmänt oaptitlig och stinkande 
vattenmassa när de blommar. De producerar också några av na-
turens farligaste gifter, som angriper framförallt levern och det 
centrala nervsystemet. Levergiftet, microcystin och nodularin, kan 
ge akut dödliga skador vilka orsakar blödning och leverkollapser. 
En person på omkring 50 kilo dör en våldsam död av mindre än 
2,5 gram av giftet. Klimatförändringar som exempelvis varmare 
väder orsakat av utsläppen av växthusgaser, ökad UV-strålning, 
minskande ozonskikt och övergödning är tre möjliga förklaringar 
till algökningen.

Den första blågröna algblomningen som dokumenterats ägde 
rum för omkring 3000 år sedan. Tidningen Ny Teknik omnämner 
att man kan läsa om detta i 2 Mosebok som skildrar hur Nilens 
vatten förvandlas till blod. Trots den blågröna algblomningen kan 
dessa alger nämligen bli röda. I havet ger de ofta upphov till så 
kallade red tides, röda flodvågor.12 

Den fjärde skålen – solsveda
Den fjärde tömde sin skål över solen. Och solen fick rätt att sveda män-
niskorna med eld och de sveddes i stark hetta och de hädade Gud som 
hade makt över dessa plågor och ville inte omvända sig och ge Honom 
sin hyllning. (Upp. 16:8-9)

Vi vet att ozonskiktet, det skikt som omger jorden och skyddar den 
från solens ultravioletta strålning, håller på att försvagas. Forskare 
utfärdar den ena larmrapporten efter den andra utan några nämn-
värda reaktioner från regeringar eller befolkning.

När ozonskiktet tunnas ut ökar den farliga strålningen och ger 
oönskade och oanade effekter. Man tror att hudcancern som ökat 
lavinartat de senaste åren har att göra med detta. Över Australien 
är hålen stora och över polerna märker man förändringar. Det är 
främst utsläppen från bilar och flygplan som ger dessa effekter 
men också freoner som bland annat finns i kylskåp och sprayer. 
Den vätska eller gas som används i kylskåp har använts ända sedan 
1930-talet då kylskåpen började användas i hushållen. 
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Gasen som finns i de äldre tillverkade skåpen har den effekten 
att när ett skåp skrotas och gasen kommer ut i luften så tar det cirka 
30 år innan den når atmosfären där ozonskiktet finns. Det betyder 
att de skåp som skrotades på 1960-70-talet börjar ge utslag först 
nu. Vi vet alltså inte vilka effekter detta kommer att få. Även om vi 
numera tar hand om kylskåp och skrotar dem i Sverige och inom 
EU på ett acceptabelt sätt, så finns det en mycket stor okunskap 
i före detta Sovjetunionen och öststaterna kring dessa frågor. De 
stora elektronikföretagen vill dessutom starta tillverkning av sådana 
här typer av kylskåp till bland annat Kina.

I Sverige får varje år 1 500 personer malignt melanom. Sjuk-
domen hör till de cancerformer som ökar snabbast i hela Norden 
just nu. Malignt melanom förekommer i alla åldrar men är än så 
länge sällsynt hos barn. De viktigaste riskfaktorerna för malignt 
melanom är sol och arv. 13 

Den femte skålen – mörker
Den femte [ängeln] tömde sin skål över odjurets tron. Och dess rike 
lades i mörker och människorna bet sönder tungan av smärta och hädade 
himlens Gud för sina smärtor och sina bölder och omvände sig inte från 
sina gärningar (Upp 16:10).

Detta kan betyda att förutom andligt mörker så kan elförsörjningen 
upphöra eller strömavbrott bli permanenta. Det är lätt att föreställa 
sig vad som skulle kunna hända i vår del av världen, som är så 
beroende av elektricitet.

Det som händer vid ett strömavbrott är att samhället i princip 
slutar att fungera. Vid de tillfällen som strömavbrott inträffat i större 
omfattning i Sverige har de så gott som lamslagit samhället. Det 
finns uppgifter som tyder på att när solen släpper ifrån sig olika 
typer av gasmoln kan dessa alstra energi vilka kan störa och även 
förstöra elnätet och därmed elförsörjningen.

När den digitala tidsåldern blommar ut än mer och människor 
får ett datachip inplanterat i kroppen med självalstrande elektricitet 
inopererade kan detta få oanade följder. (Se vidare under Mätare nr 
4). Vi vet också att man tekniskt sett kan spärra av områden med 
hjälp av ljus eller signaler.
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Passerar människor sådana spärrade områden kan de till exempel 
få stötar i huvudet, vilket effektivt håller obehöriga borta. Än är de 
inte utbyggda i stor skala och vi vet inte hur dessa system kommer 
att reagera vid strömavbrott eller störningar. Vi kan bara ana.

Den sjätte skålen – Eufrat torkar ut och 
förvillelsen blir treenig

Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat. Och dess vatten 
torkade bort så att vägen öppnades för kungarna från Östern. Och jag 
såg att ur drakens [djävulens] mun och ur odjurets mun och ur den fal-
ske profetens mun kom det tre orena andar som var som paddor. De är 
demonandar och kan göra tecken och de gick ut till kungarna över hela 
världen för att samla dem till striden på Guds allhärskarens stora dag. Se 
jag kommer som en tjuv. Salig den som vakar och bevarar sina kläder så 
att han inte går naken och blottar sitt kön. Och de samlade dem till den 
plats som på hebreiska heter Harmagedon (Upp 16:12-16).

Detta är den slutliga striden, som börjar med att floden Eufrat torkar 
ut. Turkiet bygger flera enorma jättedammar för kraftförsörjning 
vid och i floden Eufrat. Dessa omstridda  anläggningar kommer 
att dränka stora delar av nu bebodda områden. Vad följderna blir 
längre fram kanske ovanstående vers faktiskt förklarar. När detta 
sker vet vi att tiden för striden mot Israel är nära. Detta hör alltså 
tidsmässigt ihop.

Kungarna som hyllade Jesus vid hans ankomst första gången 
kom från Östern. Innan Jesus kommer andra gången lyckas kung-
arna från Östern förleda resten av världen till strid mot Israel. Från 
draken (djävulen), ”Odjuret” (en organisation med stort herraväl-
de) och den falske profetens mun (någon som står organisationen 
mycket nära) utgår en propagandakampanj för att ena världen till 
strid mot Israel. Treenigheten är andlig och består i att dessa ore-
na demoner, paddor, hoppar runt och sprider sitt budskap. Detta 
kommer inte att ske genom att vi ser tre paddor hoppa runt. Dä-
remot kommer vi att se högt uppsatta ledare resa runt och sprida 
sitt budskap.

När det gäller enhet mellan ledare, sådana som tidigare varit 
bittra fiender, är det inte alls svårt att se hur sådana kan bli eniga. 
Precis som det gick till när Jesus skulle korsfästas, kommer det med 
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all säkerhet att gå till här: ”Den dagen [påsken då Jesus dömdes] 
blev Herodes och Pilatus vänner. Förut hade det rått fiendskap 
mellan dem” (Luk 23:12). Även fariséerna och sadducéerna var 
också fiender både läromässigt och på andra plan men de förenades 
genom sitt motstånd mot Jesus Kristus. Man måste verkligen fråga 
sig vilken andemakt som låg bakom att de blev vänner.

Den sjunde skålen – den stora 
jordbävningen

Den sjunde [ängeln] tömde sin skål över luften. Och en stark röst kom 
från tronen i templet och den sade: det har skett. Och det kom blixtar 
och dån och åska och det blev en väldig jordbävning så stor att något 
liknande inte har förekommit så länge människor funnits på jorden, sådan 
var jordbävningen och så väldig. 

Och den stora staden slets i tre delar och folkens städer störtade sam-
man. Och Gud glömde inte det stora Babylon utan gav det bägaren med 
sin stränga vredes vin. Alla öar försvann och bergen fanns inte mer. Och 
väldiga hagel tunga som talenter föll ner från himlen på människorna. 
Och människorna hädade Gud för hagelplågan, ty den plågan var mycket 
svår. (Upp 16:17-21)

Detta är den sista stora plågan, och här hälls skålen över luften. 
Vi vet att det i dag finns vapen, exempelvis neutronbomben, som 
effektivt slår ut människor och elektronik, men inte byggnader, 
när den exploderar i luften.  Om detta bibelord har denna innebörd 
kan vi inte med exakthet säga, men människan har i dag de vapen 
som denna text beskriver. Konsekvensen kan också vara såsom 
Jesaja beskriver den:

Jorden blir i grund ödelagd och i grund utplundrad, ty Herren har 
talat detta ord. Jorden sörjer och tvinar bort, jordkretsen försmäktar och 
tvinar bort, vad högt är bland jordens folk försmäktar. Ty jorden har blivit 
ohelgad under sina inbyggare, de har överträtt lagarna, de har förvandlat 
rätten, brutit det eviga förbundet. Därför uppfräter förbannelse jorden 
och de som bor där måste lida vad de har förtjänat. Därför förtärs jordens 
inbyggare av hetta så att ej många människor finns kvar (Jes 24:5).

Petrus undervisar också i sitt andra brev om den yttersta tiden 
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och säger där att jorden är sparad åt eld.

Framför allt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare, 
som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: ’Hur blir det 
med löftet om Hans ankomst? Våra fäder har redan dött, och allt är som 
det har varit sedan världens skapelse’. De bortser från att det för länge 
sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom 
vatten i kraft av Guds Ord. Den värld som då fanns dränktes därför i 
vatten och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns är i 
kraft av samma ord sparade åt elden, de bevaras till domens dag då de 
gudlösa skall förintas (2 Petr. 3:3-7).

Vid vilken tidpunkt detta ska ske, det är den stora frågan. Det finns 
inget givet svar, men Bibeln ger här och var intressant vägledning.

Vad jag säger er är ett mysterium, vi ska inte alla dö, men vi ska alla 
förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud (1 Kor 
15:51-51; jmf 1 Tess 4:16-18, Upp 10:7).

”I ett nu” är grekiskans en atomå vilket betyder odelbar. I anslut-
ning till detta står tidsmängden uttryckt: ”på ett ögonblick” vilket på 
grekiska är kronos. Dessa ord tillsammans ger en vink om vad som 
ska hända och är samtidigt en underbar uppenbarelse om Bibelns 
exakthet. De som skrev Bibeln visste ingenting om atombomber 
eller att materiens innersta kärna är odelbar. Detta har upptäckts 
i vår tid. Bibeln berättar dock om detta tusentals år i förväg. Rent 
konkret skulle dessa ord betyda ”tidsatomer”. Det kan hända att 
det finns sådana.

Vi brukar tala om stenåldern som följdes av bronsåldern och 
därefter järnåldern. Den tid vi lever i nu är atomåldern. Bibeln 
ger alltså på detta sätt en tidsmässig vink om när det, som vi nyss 
läste om, kommer att inträffa. Inte under järnåldern och inte under 
bronsåldern, men väl i atomåldern.

Man kan säga att atomåldern inleddes med Einsteins relativi-
tetsteori. Hans enkla formel E=mc2, som går ut på att summan av 
energin i ett slutet system är konstant, förändrade faktiskt världens 
sätt att tänka.
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Förföljelse
Vi går nu tillbaka till Matteus 24:e kapitel. Att miljön är ett yttre 
tecken på tidsklockan tror de flesta kristna på. I detta avsnitt ska 
vi främst studera ett annat tecken: förföljelsen mot kristna. I Matt 
24:9-10 beskrivs detta:

Då [när födslovåndorna äger rum] skall man utlämna er till att miss-
handlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt 
namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda 
varandra och hata varandra.

Jag tror att detta bibelord gäller för de människor som bekänner 
sig som kristna, eftersom det står ”för mitt namns skull.” Ett paral-
lellställe till Matt 24:9 är Luk 21:12. Denna text i Lukasevangeliet 
vänder sig till judarna samt de judiska kristna, för det står talas 
om synagogor:

Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man 
skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar 
och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. 
Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal. 

Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen 
av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga. Ni kommer att bli 
förrådda till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner, 
och en del av er skall man döda. Och ni skall bli hatade av alla för mitt 
namns skull (Luk 21:12-17).

Man kan alltså säga att både judar och kristna kommer att förutom 
all förföljelse som redan varit tiderna igenom få uppleva en speciell 
svår tid av förföljelse i samband med tidens avslutning. Jag undrar 
om vi riktigt förstår vad dessa bibelord kan innebära för oss? Jag 
undrar också om kristenheten i stort har förstått den grundläggande 
sanningen om att förlåta för att bli förlåten? 

Avundsjuka, bitterhet, oförsonlighet och annat sådant syns inte 
alltid utåt, men under ytan kan det finnas mycket märkliga saker. 
Frågan är hur stort det yttre trycket måste bli för att det som finns 
inuti många kristna ska ”poppa” fram.

När kristna får uppleva verklig förföljelse och blir hatade, miss-
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handlade och till och med dödade för Jesu namn skull, så försvinner 
mycket religiöst hyckleri. När denna förföljelse äger rum kan det 
få sådana konsekvenser för köttsliga kristna att de till och med 
börjar hata och förråda. På så sätt kan de skaffa sig egna fördelar.

Så har det varit i alla tider när förföljelse har brutit ut. Det kom-
mer inte att vara annorlunda när den sista förföljelsen bryter ut. 
Allt kommer dock att vara kraftigare och hätskare i sin omfattning. 
De som förråder andra kommer att göra det därför att de tror att 
de handlar rätt och gör Gud och samhället en stor tjänst (jmf Joh 
15:1-26, speciellt v 18-25).

Förföljelsen kommer inte att bryta ut över en natt. Förmodli-
gen växer hatet gradvis tills det når kokpunkten. Det betyder att 
ju mer utsatta kristna blir desto fler kommer att avfalla. Följande 
resonemang kan ge en uppfattning om hur förföljelse har sett ut i 
Europa i modern tid.

Politiskt dirigerad förföljelse
Mer än 20 000 västtyskar arbetade mer eller mindre flitigt för den 
östtyska hemliga polisen Stasi. Det visar en studie som genomförts 
av den myndighet som ansvarar för Stasis arkiv.

Studien visar att det bara var en mindre del av informatörerna 
som fick pengar för de tjänster de utförde åt Stasi. De flesta gjorde 
det av ideologiska skäl. En del var övertygade kommunister och 
trodde på DDR som ett bättre samhälle, medan andra sympatiserade 
trots att de tillhörde demokratiska partier.

Enligt undersökningens ledare Hubertus Knape var det med-
lemmar inom socialdemokratiska partiet, fackföreningsrörelsen, 
vänsterflygeln inom det liberala partiet FDP  och studentrörelsen 
som lämnade uppgifter till Stasi. De ansåg att de på så sätt bidrog 
till kampen mot fascismen.

Slutsatsen visar enligt undersökningen att man inte kunde skilja 
på goda och onda i det tyska samhället. ”Det är inte så att spioner-
na fanns i öst och västtyskarna var goda skötsamma demokrater” 
säger Joachim Geuck.14   en av dem som granskat undersökningen. 

Fram till dagen då Martin Luther spikade sina teser på kyrk-
dörren i Wittenberg var det den katolska kyrkan som politisk och 
religiös organisation vilken främst förföljde kristna. Efter detta har 



81

förföljelsen varit störst mot kristna i länder med socialistiska och 
kommunistiska styren. Så är det fortfarande i dagens Kina.

De flesta svenskar känner till hur den socialdemokratiska re-
geringen bevakade och kartlade kommunister och andra politiska 
aktivister som under det kalla krigets epok ansågs farliga. Det 
intressanta är dock att det var ett politiskt parti som gjorde detta 
via 22 000 arbetsplatsombud i rörelsen. Människor som arbetade 
sida vid sida och drack kaffe och åt tillsammans spionerade på 
varandra. Flera misstänkta internerades. Läger fanns i Norrland, 
bland annat i Storlien.

Hur kunde man få människor att göra detta? Det är en öppen 
fråga. Men samtidigt måste vi konstatera att människor är i stånd 
till mycket, bara de av uppdragsgivaren kan motiveras på rätt sätt.

Religiöst dirigerad förföljelse
När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos 
Honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli upp bli 
uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle 
ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt er inte lura er 
på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa up-
penbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över 
allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger 
sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sade detta redan när jag var 
hos er. Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan 
träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam 
som en  hemlighet, det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur 
vägen. Då skall den laglöse uppenbaras.

Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen 
och blir dömda  alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt 
orättfärdigheten (2 Tess 2:1-8, 11-12)

Hur kan detta hända: att vi å ena sidan väntar en stor sista väckelse 
och å andra sidan kommer att uppleva ett stort avfall och därefter 
förföljelse?

I 1 Tess 2 varnas vi för att låta oss luras. Ordet säger också att 
”först måste avfallet ske och den laglöse framträda innan Herrens 
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dag kommer”. Tidsordningen här är viktig att se. Det är dock så 
att någon hindrar den laglöse från att framträda. Den laglöse kan 
bara komma när hans stund är inne.

Förklaringen finns förmodligen i de bibeltexter som berättar om 
hur Jesus avslutade sitt jordeliv. Vi vet att när påsken närmade sig 
hade fariséerna problem. De ville gripa Jesus men kunde inte för 
folkets skull (jmf Matt 21:46).

Många trodde att Jesus var den efterlängtade Messias även om 
det rådde delade meningar bland folket. När Jesus red in i Jeru-
salem på en åsninnas fåle som profetorden sagt kom hela staden 
i rörelse. Man skar av kvistar, man tog av sig kläder och la dem 
framför Jesus där han kom ridande.

Människorna hyllade honom, men fariséerna ville göra allt för 
att röja honom ur vägen. Bara någon dag därefter förråddes Jesus 
i utbyte mot pengar. Detta gjordes av en person som var hans egen 
lärjunge och stod honom nära. Fariséerna kunde nu bevisa vilken 
farlig person Jesus egentligen var, men var förstås tvungna att 
använda falska vittnen för att göra detta.

Fariséerna dömde Jesus inför sin egen domstol men också in-
för romarna som hade ockuperat större delen av världen vid den 
tiden. Fariséerna påstod att Jesus ville sätta sig upp mot staten, 
mot överheten. Därmed utgjorde han en fara för samhället och 
samhällsordningen. Pilatus som skulle döma honom kunde inte 
göra detta, eftersom han inte kunde finna honom skyldig för något 
egentligt brott, men lät dock misshandla och piska Jesus.

Nu var det en sed att ståthållaren, i det här fallet Pilatus, vid 
påsken kunde frige en fånge för att visa överhetens ynnest mot 
sina undersåtar. Det fanns två fångar som var aktuella: Jesus och 
Barabbas. Barabbas var anklagad för upplopp och mord medan 
Jesus var oskyldig. Nu kommer det intressanta: folket fick avgöra 
vem som skulle få leva och vem som skulle avrättas.
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Folket avgör med 51 procents majoritet
Fariséerna hade naturligtvis ordnat det så att folket, med 51 procents 
majoritet, överröstade den andra delen. Lagen sattes ur spel, den 
oskyldige dömdes skyldig och den skyldige gick fri. Folkmassan 
som någon dag innan hyllade och prisade Jesus, skränade nu: 
”Korsfäst, korsfäst!”

Bakom alltsammans fanns en högre plan som människorna inte 
såg, vilket Jesus däremot gjorde (jmf Joh 19:11).

Denna händelse är en parallellberättelse till vad som kommer 
att ske i framtiden. Liknande händelseförlopp kommer att inträffa 
när tiden når sitt slut, eller när ”tiden är inne”. Den som håller 
tillbaka är troligtvis lagen, det vill säga de ordningar som får ett 
samhälle att fungera.

Den absoluta motsatsen till lagen med allt vad den innebär av 
struktur och ordning i ett samhälle är ”den laglöse”. Så länge det 
finns lag och ordning, salt och ljus, kan ”den laglöse” inte framträda 
fullt ut. Men när nedmonteringen av lagen nått en viss punkt är 
”tiden inne” (jmf chronos och kairos).

Vi kommer att få se hur människor hyllar Jesus för sin frälsning, 
och hur religiösa så kallade kristna får problem med detta och för-
söker hitta vägar för att bli av med dem. De kommer att anklagas 
för överandlighet och fanatism: ”Vad dessa fanatiker tror på gäller 
egentligen inte i vår tid; det skrevs ju för så länge sedan. Det kan 
vara farligt att tro på detta fundamentalistiska sätt.”

De verkligt oskyldiga kommer att dömas skyldiga och de skyl-
diga kommer att frias. Misshandel, prygel och död kommer att 
inträffa i ett territorium som står under annat inflytande än det 
egna landets regering. Det betyder i praktiken att det egna landet 
styr inte självt längre sitt land utan andra gör det, se vidare Mätare 
4.  Men bakom detta finns en gudomlig plan och frågan är vilka 
som ser den. 

Varför kommer människor, såväl kristna som icke-kristna, att 
bli lurade in i detta? Svaret finns i Bibeln!

1: De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som 
kunde ha räddat dem
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2: Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror 
på lögnen

3:  och blir dömda, 
4: alla dessa som inte trott på sanningen 
5: utan valt orättfärdigheten (2 Tess 2:10-12).

Alexander Solzjenitsyn, den ryske författaren som länge satt 
fängslad i Sovjetunionen för sina ”obekväma” åsikters skull, har 
sagt: ”Vi lever inte i villfarelse därför att det är svårt för oss att 
finna sanningen. Ofta är den till och med så nära att vi kan röra 
vid den. Vi lever i villfarelse därför att det är bekvämare för oss.”

Hur ska vi klara detta?
När allt detta sker kan man förstås fråga sig hur de kristna kommer 
att klara sig. Vi som inte upplevt förföljelse och förstår innebörden 
blir lätt uppskrämda och hoppas att Jesus kommer och hämtar oss 
innan allt detta sker. Men de kristna i exempelvis Kina eller före 
detta Sovjetunionen, som redan i dag upplever och under lång 
tid upplevt en verklig förföljelse, kan berätta många mäktiga och 
märkliga historier om hur Gud uppmuntrat och gett dem styrka, 
mitt i de mest fruktansvärda situationer.

Vid ett tillfälle berättade en rysk pastor för mig och min fru hur 
han och två andra som inte var bekännande kristna blev inlåsta i ett 
slags lufttät hytt för att kvävas ihjäl. När vakterna slutligen öppnade 
dörren för ta bort liken satt de tre livs levande där.

När luften precis höll på att ta slut i den lilla hytten uppenbarade 
sig plötsligt en stor vit örn. Den flaxade kraftigt med vingarna och 
vid varje vingslag ökade syremängden. Pastorn såg örnen men det 
gjorde inte de andra två som var med i hytten. Däremot kände de 
vingslagen.

Sådana berättelser kan många kristna, som upplevt svår för-
följelse, berätta. Det betyder inte att alla undkommer med livet 
i behåll om vi står för vår tro. Men Gud är med oss även i de 
svåraste stunder (jmf Upp 3:21). Det bör tilläggas att det tjugonde 
århundradet har haft fler kristna martyrer än alla de tidigare nitton 
seklerna sammanlagt.
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Muslimskt dirigerad förföljelse
I Matt 24:11 står det att ”Många falska profeter skall träda fram 
och bedra många”. Det här sammanhanget handlar inte i första 
hand om människor inom de kristna leden som förför utan om 
falska profeter som kommer utifrån för att förleda och förföra. Det 
är inte en stor profet som kommer, utan ”många falska profeter 
ska uppstå”. 

Det betyder att ett myller av röster och rörelser kommer att tala 
sig varma för sin väg till ”sanningen”. Vi ska dock titta på en av 
de många, som håller miljoner människor i  ett järngrepp. 

Bli judar eller kristna så skall ni komma på den rätta vägen! Svara 
nej, följ Abrahams lära emedan han var hanif och hörde ej till avguda-
dyrkarna. (Koranen, sura 2:129)

Vi tror på Gud på vad som nedsänts till oss och vad som nedsänts 
till Abraham, Isak och Jakob och stamhövdingarna, på vad Moses och 
Jesus fått och vad profeterna fått ifrån sin Herre, utan att vi gör någon 
skillnad på någon bland dem, i det att vi underkastar oss honom. (Kor-
anen, sura 2:130)

Namnet Allah är ordmässigt till stammen besläktat med det he-
breiska ordet Elohim (jmf 1 Mos 1:1). Det är alltså ett av namnen 
på Gud bibliskt sett. 

I islams huvudhelgedom ”Kaba” var allah en av 365 gudar långt 
före Muhammed hans profets tid. Guden allah trängde undan de 
andra 364 gudarna men fortsatte att dyrkas som gud i detta tem-
pel. Guden allah är en svart sten som ger syndaförlåtelse åt den 
som kysser denna svarta sten och personen ifråga kommer enligt 
läran, kanhända också till paradiset. Det finns en berättelse som 
kan förtydliga detta. När Muhammed föddes i augusti 570 i ett hus 
i Mecka, var den svarta stenen i Kaba, Arabiens religiösa medel-
punkt. På den stora tempelgården i Kaba stod 365 avgudabilder 
uppställda. Man dyrkade alla slag av gudar och gudomligheter. Men 
den verklige guden, stenarnas gud samt månguden överträffade dem 
alla i ära och berömmelse Han var gudarnas gud och fastän man 
inte längre offrade människor åt honom utan bara kameler var han 
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så mäktig att han gjorde staden Mecka omöjlig att angripa och inta.
Muhammed jagade bort de andra 364 gudarna. Hans gud ”Al-

lah” var den ende guden. Men han behöll Kaba som helgedom 
och bekräftade även  att den svarta stenen ägde kraft att i sig uppta 
synder. Muhammed gjorde det till en plikt för varje troende mus-
lim att göra en pilgrimsfärd till den heliga staden. I Koranen, sura 
22:26-37 föreskrivs det att en muslim måste vallfärda till Mecka 
minst en gång i sitt liv.15 

    Av detta framgår att Muhammed valde ut en av de 365 befint-
liga gudarna som redan dyrkades i Kaba. Hans val föll på stenen 
”Allah” den högste anden. Denne gud trängde, enligt läran, undan 
de andra 364 gudarna och därmed även judarnas och de kristnas 
Gud eftersom dessa inte lät sig identifieras med Kabas ande.

Det betyder att pilgrimerna som vallfärdar till Mecka böjer sig 
för den ande som hade sin boning i Kaba redan före islams tid.

De dyrkar alltså inte skaparen utan den svarta stenen i 
vilken anden bor och den kallas också för ”Allah”
Bakom denna sten finns en andefurste med underlydande andar 
som håller miljoner människor i ett järngrepp. Islam kan med den 
styrka och position det idag har sätta press på omvärlden för att få 
igenom sina krav, både på enskilda människor och på hela nation-
er. På en förhållandevis kort period har Arabländerna stigit ur de 
förtrollade sagoböckernas värld och blivit en maktfaktor av icke 
tidigare skådat slag. Nu kan de sätta press på omvärlden. Detta är 
b l.a. vad islam säger till kristna affärsmän:

Inga order längre till de kristna? ”Det låter otroligt men det är sant: 
De kristna har bedrivit ett farligt mångguderi då de har tillbett Fadern, 
Sonen och den helige Ande. Denna omständighet, som man måste ta 
hänsyn till när det gällde att fortsätta affärerna, gjorde nyligen en re-
presentant för den saudiarabiska regeringen på fullt allvar en holländsk 
byggnadskoncern uppmärksam på. Visserligen planerar man inte ännu 
att företa några repressalier, men troligen kommer man inte att kunna 
tåla mångguderiet i längden”.16 

Om islam säger detta till kristna affärsmän, vad kommer det att 
säga till nationer som kallar sig kristna?  Hur ser  Islam på nationer 
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som kallar sig kristna?  Är de kristna i islams ögon?
Följande information visar hur islam ser på saken.

Avidentifiering
Islam som religion kräver att den rättrogne muslimen kallar Pa-
lestina med en teologisk term ”Dar al Islam” vilket betyder ”ett 
hem för islam”. Den beteckningen får ett geografiskt område som 
intagits och behärskats av islam. Det har en mycket djup teologisk 
innebörd för en rättrogen muslim. Staten Israel har  t ex upprättats 
inom ett sådant område. Det hela gör det inte bättre av att det dess-
utom är judar som har makten där. Koranen föreskriver att judar 
och kristna alltid ska vara underordnade muslimer! 

Den nuvarande situationen är därför en total utmaning mot islams 
hela världsbild och verklighetsuppfattning. Därför är det svårt att 
se hur det ska kunna bli en fred om inte araberna frigör sig från 
sin muslimska identitet. 

Koranen tillåter inte att judar och kristna råder över muslimer. 
Judar och kristna kan ha en relativ frihet i muslimska länder så 
länge de inte har någon makt över muslimer. Därför utvecklar alltid 
muslimer i länder dit de kommer som invandrare förr eller senare 
självständiga områden, där de kan tillämpa sina egna lagar, vilket 
på sikt kan utmana hela samhällsordningen som vi känner den!  

För att betraktas som kristen i muslimskt  tänkande behöver man 
ju bara vara född i en kristen familj eller som i Sverige vara svensk 
medborgare för att betraktas som kristen. Men skulle en muslim 
gifta sig med en svenska och därmed enligt islamskt tänkande med 
en kristen gör det inte så mycket eftersom kvinnan i detta fall helt 
är underkastad mannen.17  

Samtidigt kan man fråga sig varför det är så viktigt att avkristna 
eller avidentifiera ett land, vilket ju kan ses på många sätt. Det är 
naturligt att när de styrande i ett sk  ”kristet land” utmanas på olika 
sätt av utomstående t ex regeringar, så är de styrande i de flesta 
fall naturligtvis inte kristna i den bemärkelsen att de själva tror på 
det kristna budskapet. 

Det är svårt att ha en övertygelse för något man egentligen inte 
tror på eller något som man kanske inte upplevt själv. Därmed inte 
sagt att det inte finns kristna riksdagsmän, men när någon som inte 
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är verkligt troende utmanas så upplevs det mycket besvärligt för 
den personen. Med tanke på det yttre trycket från omvärlden blir 
det naturligt att mer och mer sänka den ”kristna” profilen. Inför 
hot om mjältbrandsbakterier eller terrordåd med kärnvapen kan 
detta synas ganska naturligt.

Ytterligare är det ju också så att det finns en andemakt som ver-
kar för laglöshet, vilken helt efter sin natur och avsikt avkristnar 
en människa, en familj, ett stad, ett land jmf 2 Tess 2:7 och  Matt 
12:43-45.

Ytterligare kan nämnas som exempel att det ena islamska landet 
efter det andra ställer om och tränger undan sina lagar byggda på 
kristendom från kolonialtiden för att de ska stämma med sharia, 
islams lag.

En tjuv får hand eller fot avhuggen, äktenskapsbryterskor stenas 
och den som förtär alkohol eller gör sig skyldig till förargelseväckande 
beteende, blir piskad. Eftersom islam strävar efter världsherravälde är 
muhammedanerna övertygade att dessa lagar gäller hela mänskligheten. 
De måste därför användas mot utländsk arbetskraft i dessa länder. Den 
pakistanske militärdiktatorn Zia ul-Haq har sagt att muslimerna kan 
regera världen.18 

Det är också med all säkerhet bekant för de flesta även om man 
helst vill dölja det att människor som ”hädar islam” helt enkelt 
avrättas. Det betyder inte att man kanske faktiskt har hädat men 
islamiska företrädare kan hävda att en speciell person gjort detta 
och denne döms därför till döden genom halshuggning, allt enligt 
islamsk tankegång.

Man måste verkligen fråga vilka konsekvenser detta får med 
tanke på hur ”islamisterna” tänker och vad som ligger till grund 
för deras sätt att agera.

Ni är det bästa folk som frambragts bland människorna, enär ni 
påbjuder det tillbörliga och förbjuder det otillbörliga och tror på Gud. 
Och om de som fått skriften (judarna) trodde så vore det bättre för dem, 
bland dem finns rättrogna, men de flesta av dem är ogudaktiga. (Kora-
nen, Sura 3:106)

Här gör Muhammed anspråk på det Gud lovat sitt egendomsfolk, 
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judarna (5 Mos 14:2). När Muhammed såg att judarna och de 
kristna inte omvände till islam ympade han in ett mycket starkt hat 
i sina egna som varit kvar i århundraden. Muhammed förbannade 
judarna i Allahs namn (Koranen, Sura 4:42,55).

Parakletos eller perykletos
Ett annat område där islams lära förvanskat den kristna är att Gud 
sänt oss den Helige Ande.

Och jag skall bedja Fadern och Han skall giva er en annan Hjälpare 
(grek parakletos) som alltid skall vara hos er (Joh 14:16).

Ordet Parakletos, hjälpare eller tröstare, är enligt islam förfalskat. 
Enligt islam är ordet ursprungligen ”perykletos” vilket har samma 
betydelse som det arabiska namnet Ahmed. Det betyder att Guds 
Ande utelämnas och är utbytt och Muhammed intar Hans plats. 
Muhammed och därmed hela den islamiska världen är övertygad 
om att,  Muhammed, är den utlovade perykletos; den ärofulle 
och underbare. Mohammed är alltså den som leder in i den fulla 
sanningen. Den sanning som därmed presenteras är den att det 
är en styggelse för muslimen att tro att Jesus är Guds son. I vissa 
muslimska länder blir den människa avrättad som kommer till tro 
på Jesus Kristus. 

Det finns några få vittnesbörd nedtecknade från människor som i 
sista stund kommit undan dödsdomen till vilken de varit dömda just 
därför att de kommit till tro på Jesus Kristus. Det finns människor 
som kan vittna om hur till och med deras föräldrar ställt sig bakom 
dödsdomen därför att deras barn lämnat ”den rätta muslimska tron” 
till förmån för frälsningen i Jesus Kristus.

Att säga att Gud har en son är en hädelse för muslimen och en 
hädelse mot Allah.

Otrogna är de som säger ”Gud är förvisso Kristus Marias son”. Säg: 
Vem förmår väl det ringaste mot Gud om han vill tillintetgöra Kristus, 
Marias son hans moder och dem som finnas på jorden allesammans. 
(Koranen, Sura 5:19)

Den som alltså tror att Jesus är Gud betraktas som en otrogen.
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Och säg Lov och pris hör Gud till som icke skaffat sig några barn och 
icke har någon delägare i makten och icke heller någon beskyddare mot 
lågheten. (Koranen, Sura 17:111)

De otrogna sade ”Vi har förvisso dödat Kristus; Jesus, Marias son 
Guds apostel” men de har varken dödat eller korsfäst honom, utan det 
tycktes dem blott så och de som tvistat därom, har sannerligen svävat i 
tvivel, enär de ej haft någon kunskap om honom utan endast antaganden 
att rätta sig efter. (Koranen, Sura 4:156)

Muhammed är alltså den rätta hjälparen och därmed har kristen-
heten bedragit stora delar av mänskligheten genom att predika fel 
lära. Muhammed kom ju som profeten Jesus hade sagt. 

Det är på detta sätt muslimerna resonerar. Dessutom är enligt 
koranen Jesus inte korsfäst och därmed inte heller uppstånden.. 

Det är naturligtvis svårt för den på Jesus troende att möta detta 
eller att överhuvudtaget förstå att dessa tankegångar finns i det 
islam vi hittills mött här i Europa. Men tiden kommer att visa vad 
som verkligen finns bakom den vita kupolen och det fromma talet.

I muslimska stater stenas människor till döds!
Inom kort riskerar den tidigare chefredaktören Morteza Firouzi att 
grävas ner till midjan, få ett skynke över huvudet och överösas med 
stenar tills han avlider. Det är inte medeltiden, det är Iran 1998.

Firouzi dömdes för spioneri (till döden) och för äktenskapsbrott 
(till stening) vid en hemlig rättegång. Därefter fastställde högsta 
domstolen domen; hans öde ligger nu i den religiöse ledaren aya-
tolla Khameneis händer. Nåd kan ges.

Firouzis fall är inte unikt. En FN-rapport beskrev nyligen den all-
varliga situationen för de mänskliga rättigheterna i landet. Särskild 
vikt lades vid att Teheran ännu tillämpar inhumana straff – offent-
liga avrättningar förekommer, liksom stening och amputationer. I 
september 1997 fick en kameratjuv fyra fingrar avhuggna och två 
rånare förlorade sina händer. Övergreppen är en förfärande baksida 
av ett Iran som på flera andra håll börjar visa upp ett nytt ansikte.19  

När vi idag ser hur ”islamister” handlar i Algeriet genom att 
halshugga hela byar. När vi ser hur PLO:s självmordsbombare 
ställer ned en bomb vid en barnvagn i Jerusalem och spränger sig 
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själva och ett antal människor i luften måste vi ställa frågan:  Vilken 
gud finns bakom detta och vad är det som driver dessa människor? 
I Afghanistan tvingas kvinnor och män tillbaka till något som de 
absolut inte vill vara en del av, men de tvingas dit av fanatiker. 
Vi kan därför inte säga att en kärleksfull gud finns bakom detta. 
Däremot kan vi säga att Kaba, den svarta stenen, visar sitt rätta 
ansikte. Det betyder också att vi inte kan låta detta breda ut sig 
hur som helst. Men detta kan bara hindras genom i första hand 
målmedveten bön och ett överlåtet kristenliv. Därmed inte sagt att 
politiska och även andra åtgärder inte är viktiga och nödvändiga.

Carlos Andrés Pérez som var Venezuelas president (1974-79) sa 
så här: ”I dag är oljan historiens motor.”  Tänker man igenom detta 
uttalande, så skulle islam kunna sätta yttre tryck på västvärlden med 
hjälp av oljan. I Sverige såg vi att detta var en sanning på 70-talet 
då oljekrisen blev ett faktum och ransonering av bensin och olja 
infördes. Människor visste inte hur de skulle handskas med denna 
situation. Om Saudiarabien i dag skulle skruva av oljekranen till 
västvärlden, så skulle varken västvärlden eller stora delar av USA 
veta vad de skulle göra utom att lyda deras krav som ställer dem. 
Skulle det samtidigt vara vinter så bör det inte ta lång att få den 
förändring eller genomföra de krav man önskar. 

Om islam skulle skruva av oljekranen till Sverige en vinter, 
skulle det nog hända ett och annat med människorna som lever 
här inkluderat oss kristna. Det som ligger under ytan skulle visa 
sig tydligt. Frågan är hur du och jag skulle reagera?

Detta är Saudiarabiens flagga. Längst ner på flaggan finns det ett 
svärd. Den arabiska texten på flaggan betyder ”I detta tecken skall 
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du segra” vilket ursprungligen var en kristen uppmaning om kor-
set. Islam tog dock uppmaningen till sig och i dag används denna 
uppmaning i det heliga kriget med slagordet ”Det finns ingen Gud 
utom Allah, och Muhammed är hans profet.” Islams lag, säger 
så här: ”Endast den kan bära profetens mantel som är i stånd att 
överallt i världen försvara islam med svärd.”

Irans Ayatolla Khomeini har uttalat : ”Om ni blir dödade så 
kommer ni till paradiset.  Även om ni dödar så kommer ni till 
paradiset, det är islams logik.”

Det heliga kriget
Den 2 juni 1967 höll en islamsk ledare vid namn Ahmed Choukeri 
ett tal vid klippmoskén i Jerusalem. Han sade” Ära vare Allah i 
detta ögonblick då vi förbereder oss att dra ut i det heliga kriget, 
för att befria Palestina och rena det heliga landet från alla otrogna 
och alla gudlösa.20  

För att rena ett land från gudlösa och otrogna tar man fram 
svärdet som finns i flaggan. På bara några få år har den så kallade 
islamska revolutionen och reformationen brutit igenom i mellan-
östern. Genom detta har en ny tid brutit in inte bara för världen 
utan också för islam som sådan. Det är nu det verkliga islam börjar 
att visa sig, inte det toleranta som vi tidigare hört så mycket fint 
om. Nej nu har man förklarat krig ett krig som ska utbreda islam 
och rena hela länder från de ogudaktiga dvs. från dem som inte är 
troende muslimer. Islam betraktar idag de kristna och judar som 
sina värsta fiender som förfalskare av islams uppenbarelseskrifter 
och dessa båda grupper är därmed kättare och värre än hedningar. 
Islam är en religion som gör anspråk på att få styra hela världen 
både religiöst och politiskt. Islam är inte en fredlig religion. Islam 
har faktiskt visat sitt rätta ansikte i och med terrorhandlingarna 
i USA. Det är ofattbart att människor kan bortförklara detta. Vi 
har sett islams väsen uttrycka sig självt och islam har visat vad 
man är i stånd till. Om islam är emot terrorhandlingarna den 11 
september, varför hyllas då bin Laden i muslimska länder. Varför 
tar man helt enkelt inte avstånd från honom inte bara i blidkande 
ord utan också i handling?

Islam har förklarat krig mot alla som ställer sig i dess väg. Fri-
tänkare, ateister, kristna, judar, ickemuslimska missionärer och 
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muslimska avfällingar betraktas som främmande element och blir 
därmed förintade eller utstötta. Islam som religion är totalitär! Tror 
du mig inte, åk i så fall till något av de muslimskt styrda länderna 
och predika öppet och klart evangeliet så får du strax se vad som 
händer. 

Det betyder inte att vi ska se alla araber som fiender eller terroris-
ter. Nej, vårt uppdrag är att predika evangeliet för dessa människor 
och visa dem vem Gud verkligen är.

Kärlekens lag kontra laglöshet
Få av oss har kunnat undgå att se det förfall som Sverige på relativt 
kort tid ramlat ner i. Frågan är dock om vi är beredda att göra något 
åt saken. Problemet är att vi själva både är en del av förfallet och 
även den största orsaken till det.

Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de 
flesta (Matt 24:12).

Det ord som används för kärlek här, är grekiskans agape, Guds 
kärlek. När det gäller laglöshet kan man säga att det finns två typer 
av lagar att överträda, mänskliga lagar och andliga lagar.

1. Mänsklig lag
I varje samhällssystem finns det lagar om hur människor ska uppfö-
ra sig. I västvärlden har vi haft lagar som har varit starkt influerade 
av kristen tro och i flera fall uttryckligen byggda på Bibeln. Vi vet 
att gudlösa system har undergrävt och rivit bort dessa lagar och 
deras innebörd och därmed tagit bort grunden för ett på så sätt 
fungerande samhälle. Några bibelord som belyser detta är Rom 
13:1-7 och 1 Petr 2:13-15.

Den kristne har alltså ett absolut ansvar för utvecklingen. Enligt 
1Tim 2:1 får ett land och därmed också vi kristna den överhet vi 
förtjänar genom våra böner, genom vår försumlighet att be eller 
genom vårt sätt leva: 

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse 
för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan 
föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.
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I grundtexten står det att de kristna ”först och främst skall be”, 
men här har man ändrat det till ”först av allt uppmanar”. Sedan 
står det: ”så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv, på allt sätt 
gudfruktigt och värdigt”. De senaste åren har det sannerligen inte 
blivit mer lugnt och stilla och på allt sätt gudfruktigt och värdigt 
i Sverige. Skilsmässostatistiken har inte gått ned, våldet har inte 
minskat, många människor mår verkligen dåligt. Allt det negativa 
vi ser – vad är det en följd av? Jo, det är en följd av att vi kristna 
inte har tagit vårt ansvar för Sverige i bön.

Vårt land är uppbyggt på följande sätt. Riksdagen är den högsta 
auktoriteten i vårt land. Den utser regeringschef som i sin tur ut-
ser regering. Landsting och kommuner har sina ansvarsområden. 
Närmare oss individer har vi församling och familj. Detta skall 
och vill Gud skall styra över, så att vi kan ”leva ett fromt och stilla 
liv”. Men andra trender i samhället visar på motsatsen: våldet ökar, 
människovärdet sänks, äktenskap och familjer spricker.

Detta är en indikation på att kristenheten inte tagit sitt ansvar i 
bön för landet och dess ledning. Hur ofta ber du för landets stats-
minister? Frågan är nämligen inte vad du tycker om honom eller 
henne eller den rådande politiken, utan hur mycket tid du ägnar i 
bön för din ledare, för landet, för landstinget och för din kommuns 
ledande politiker.

Vi skall be för vår överhet oavsett vad vi tycker om den rent 
politiskt. När jag frågar i ett kristet möte vilka som  ber för Sveri-
ges statsminister eller statsråden minst en gång i månaden, är det 
väldigt få som räcker upp handen. Frågar jag vilka som ber var 
fjortonde dag eller en gång i veckan är det nästan ingen alls som 
räcker upp handen.

Glädjande nog håller dock denna negativa trend på att brytas. 
Det viktigaste för Sverige är att kristna ber för sitt land, men det 
finns något nästan lika viktigt, och det är att kristna också går in 
i politiken.

Det finns kristna som anser att de inte ska befatta sig med politik, 
vare sig i bön eller i praktiken. Men då får vi också det samhälle 
som de icke-kristna vill ha.

Det är dock viktigt att poängtera att en kristen inte ska gå in i 
politiken för politikens skull, den egna ärans skull eller för den egna 



95

ekonomins skull. En kristen ska gå in i politiskt arbete för Guds 
rikes skull därför att Gud har kallat honom eller henne.

Med detta som utgångspunkt kan man säga att kristenheten 
kommer att få möta förföljelse och lidande därför att de inte tagit 
dessa ord om bön för landets ledande personer på verkligt allvar, 
eller enkelt uttryckt: vad man sår får man skörda.

Man kan också säga som Albert Einstein: ”Den människa som 
inte intresserar sig för politik riskerar att styras av dårar.”

Vi läser vidare i 1Tim:

…för Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap 
om sanningen. (1 Tim 2:4, 1917).

Vers fyra är en konsekvens av de tre första. Det betyder att verklig 
folkväckelse hänger ihop med och är baserad på förbön för landets 
regering och styre. Att inte bedja för landets regering och styre 
är lika med att inte bedja om eller vilja ha folkväckelse.

2. Andlig lag
Jesus talar om Guds rikes lagar i exempelvis Bergspredikan (Matt 
5-7). Han avslutar sin Bergspredikan med följande ord:

Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i 
himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många 
skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat 
med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar 
och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall 
jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni 
laglösa! (Matt 7:21-23)

I Guds rike finns det en mängd andliga lagar och Bergspredikan är 
exempel på olika sådana lagar. Men enligt Matteus 7:23 går det att 
arbeta laglöst även i Guds rike. På sikt följer dock en konsekvens 
av detta: ”Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”.

Man kan som kristen kasta ut demoner och utföra kraftgärningar 
utan att leva efter Guds rikes lagar, men då arbetar man laglöst.

Det kristna livet handlar i första hand om att vara beroende av 
Kristus. Det kristna livet handlar inte ”bara” om att be hur som 
helst för människor eller situationer. Jesus säger att vi inte kan göra 
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någonting utan honom (Joh 15:5).
Det är faktiskt möjligt att göra mängder av saker utan honom. 

Vi kan evangelisera, ha möten, sjunga i kören, kasta ut demoner, 
be för de sjuka och så vidare. Men vi kan inte göra det som Gud 
verkligen vill utan honom och vi kan inte få det verkliga resultatet, 
”frukten”, som Gud vill ha utan att förbli i honom. Jesus säger: 
”Jag gör bara det jag ser Fadern göra”. Det betyder att människor 
kanske blir frälsta, friska eller på annat sätt berörda under vår 
evangelisationskampanj, men detta i sig är inget bevis för att 
kampanjen var Guds vilja.

Om jag exempelvis ber för någon som är sjuk och denne blir 
frisk är detta i sig inget bevis för att jag har det rätt ställt med Gud 
eller är en gudsman. Detta är bevis på en stor Gud som ser till 
människors behov, men inget bevis på just min andlighet. De flesta 
av oss löper nog inte så stor risk att hamna vilse när det är fråga 
om evangelisation eller demonutdrivning. De flesta av oss sover 
ju rätt gott och är inte speciellt verksamma utom då vi möjligen 
förflyttar oss till och från kyrkan.

Den grundläggande frågan är trots allt: arbetar vi i beroende av 
Gud, i takt med honom och enligt de lagar som gäller i hans rike?

Ett exempel på en lag i Guds rike är: 

Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn 
för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos 
er Fader som är i himlen. Matt 6:1ff

En annan lag i Guds rike är:

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske 
Fader förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller 
er Fader förlåta er era överträdelser. Matt 6:14ff

Den största anledningen till att man arbetar laglöst är enligt Matt 
24:12 att kärleken svalnar. Det ord för kärlek som här används i 
grundtexten är agape. Agape-kärleken är Guds ovillkorliga kärlek, 
och den kärleken finns enligt Rom 5:5 bara bland de kristna. 

Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra 
hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.
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Slutsatsen blir att när kärleken bland de kristna kallnar mer och mer, 
då ökar laglösheten inte bara i Guds rike utan även i samhället. En 
människa som älskar Kristus sätter honom främst och är noga med 
att följa honom i alla livets situationer, de goda och fina såväl som 
de jobbiga och motiga. Att göra det som Gud vill är alltid nummer 
ett för en sådan människa.

För den människa däremot, där kärleken till Gud och hans väg 
inte är så viktiga, kallnar kärleken och tillståndet blir laglöst. Det 
betyder också att en sådan människa lätt kan bli bedragen. Hon tror 
att hon lever rätt men i själva verket är hon långt borta från det Gud 
vill med hennes liv och hon bedras lätt av yttre omständigheter.

Det är viktigt att pröva sig själv och sin relation till Kristus. 
Han älskar dig, men han accepterar inte att du arbetar laglöst. Ett 
studium i Matt 5-7 kan vara en god prövning inför vad Guds lagar 
handlar om. Oavsett om du tycker att den naturliga tyngdlagen är 
larvig och säkert inte gäller dig, kan du ju i så fall testa vad som 
händer om du kastar dig ut från ett höghus. De första sekunderna 
kanske du upplever en underbart märklig känsla, men när sedan 
verkligheten hårdhänt gör sig påmind har den underbara känslan 
förbytts i något annat.

Tillståndet i Guds rike avspeglas i samhället. Eftersom de krist-
nas närvaro i ett land har inflytande på samhälls-utvecklingen, 
så blir konsekvensen att de kristnas tillstånd också kan avläsas i 
samhället.

Man kan säga att 2 Tim 3:1-5 är en sammanfattning av båda 
lagarna:

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 
Människor kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsam-
ma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 
kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot 
det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i 
stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. 
Håll dig borta från dem!

Orden ”svåra tider” har översatts från det grekiska ordet chalepos. 
Detta ord kan också betyda ”tider av stress” och/eller ”mycket 
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svåra att motstå”. Det här uttrycket förekommer bara en gång till 
i Nya testamentet och det är i Matt 8:28, i berättelsen om männen 
vid gravarna.

När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, 
kom två besatta [som var under inflytande av onda andar, min anm] 
emot honom ut från gravarna. De var så våldsamma [chalepos] att ingen 
kunde ta sig fram på den vägen.

Att männen var våldsamma berodde på de onda andarnas aktivitet. 
Detta ger en oerhörd uppenbarelse om vad som ligger bakom de 
beteenden som Paulus beskriver i brevet till Timoteus som vi nyss 
läste: människor kommer att älska sig själva och vara penningkära, 
skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksam-
ma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, 
råa, fientliga mot det goda,falska, egensinniga och högmodiga. De 
skall älska njutning i stället för Gud.

Den här listan passar in i alla tider och samhällen. Men samtidigt 
säger texten ”att i de yttersta dagarna” – inte ”tiden” utan ”dagar-
na”. Då måste vi ställa oss frågan: har de senaste 20 åren i Sverige 
och Europa lett fram till ett samhälle där människor känner större 
trygghet och upplever mindre våld på gator och torg. Har samhället 
upplevt mindre stölder, fiffel, våld, mord och råhet? Har samhället 
närmat sig en kristen livsstil med allt vad den i praktiken innebär? 

Svaret är nej. Samhället har avkristnats; samhället går mot en 
upplösning och laglöshet vi inte kunnat föreställa oss. Upplever 
vi inte också att stressen är något som ökat lavinartat om vi ser 
oss tillbaka? Måste inte saker och ting gå mycket fortare nu än för 
bara tjugo eller kanske tio år sedan? Måste vi inte få mer gjort på 
samma tid?

Är inte både inre och yttre stress något som plågar människor? 
Ordet utbrändhet har på en relativt kort tid nästan blivit ett uttjatat 
och slitet begrepp. Om det är sant, bör vi i så fall tänka igenom 
vad det beror på.

Förutom själva stressen kan vi se att hela den negativa listan ökar 
i samhället och har så gjort under de senaste tjugo åren. Förutom 
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det som nämns i listan kan vi även konstatera att männen som Jesus 
mötte i Gadaréernas område ”kom emot honom från gravarna”. 
Det betyder att dessa levde bland de döda. De levde i en dödskult. 
Har det svept fram en dödskult av olika slag i Europa? 

Svaret är tyvärr ja. Ett exempel på detta är Halloween-firandet 
vilket brett ut sig på ett ofattbart sätt. Små barn tvingas mer eller 
mindre via dagis eller andra sammanhang att klä ut sig i dödskults-
kostymer. Det finns inga rötter här i Sverige för något sådant firande 
men marken har blivit förberedd.  Det finns en trolig anledning till 
det, nämligen att vi lever i de ”yttersta dagarna”.

I de yttersta dagarna ligger betoningen på att ”älska sig själv”, 
dvs. egoismen frodas. I de yttersta dagarna kommer barnen att 
vara olydiga mot sina föräldrar. Vi har alla varit olydiga mot våra 
föräldrar, och det är inget unikt i sig. Men olydnad som livsmöns-
ter mot sina föräldrar har ökat väldigt de senaste åren. Alla andra 
negativa saker i listan ökar i dagens samhälle. Man kan säga att 
det är ett slags nedåtgående spiral.

Personligen tror jag att det är viktigt för den kristne att gå ige-
nom den här negativa listan och pröva sig själv inför den. Ställ 
dig några frågor: hur mycket har jag påverkats? Vad behöver Gud 
göra i mitt liv?

Det är också intressant att läsa vidare i Tim 3: ”De ska älska 
njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men för-
neka dess kraft. Håll dig borta från dem!” I denna vers ser man 
kristallklart att den negativa lista vi nyss läst också verkligen gäller 
troende, sådana som ger ett sken av gudsfruktan.

De sista dagarna
I 2 Timoteusbrevet talar Paulus om de sista dagarna. Återigen, 
märk väl att det inte står ”den yttersta tiden” utan att det i ”de 
sista dagarna” ska komma svåra tider. När vi når slutet av tiden så 
kommer tiden att bli svår. Stressen och hastigheten ökar på grund 
av de onda andarnas aktivitet och påverkan på människorna, så-
väl kristna som icke-kristna. Dessutom kommer resten av listans 
negativa innehåll att öka, vilket är en mätare på vart vi är på väg 
och vilken tid vi lever i.
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De kristna som lever i gemenskap och närhet till Kristus söker 
skydd och påverkas därmed inte på samma sätt. Den kristne be-
höver inte påverkas personligt men påverkas naturligtvis av det 
samhälle han lever i.

De som vill ha ett sken av gudsfruktan men inte vill leva i 
verkligheten av detta kommer att bli en egen synlig gruppering 
eftersom Paulus uppmaning är att vända sig bort från sådana. 
Dessa människor som vi uppmanas att vända oss bort ifrån säger 
att de tror på Bibelns budskap. I verkligheten förnekar de dock sin 
bekännelse genom att inte ta dess budskap på allvar.

Om du tror på Bibeln så låter du också ditt liv formas av den. 
Om du tror på Bibeln vet du också vad det står där av den enkla 
anledningen att du studerar den. Om du lever ett gudfruktigt liv 
så låter du dig inte formas av denna världens sätt att tänka och 
leva, utan av Ordets sätt att tänka och leva. Du kritiserar inte dem 
som verkligen tror eftersom du drar åt samma håll som de gör. 
Men om du kritiserar andra troende så avslöjar du vilken grupp 
du själv tillhör. 

Man kan alltså sammanfatta detta med att säga: Andlig laglöshet 
i relation till Guds Rike och vanlig laglöshet i relation till landet 
vi lever i visar sig genom de kristnas sätt att inte älska Herren att 
inte följa Guds lagar att inte bedja för landets regering och styre  
och omvänt. Detta får i ett land sitt uttryckssätt i vad 2 Tim 3:1-5 
beskriver. 

Ser du detta, ser du ett tecken i tiden. 

Andlig krigföring
Läser du vidare i 2 Tim 3 så finner du i vers 8 att tidsålderns 
avslutning inte kommer att präglas av logisk krigföring utan av 
andlig krigföring:

Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män 
emot sanningen.

Jannes och Jambres var de egyptiska trollkarlar som i 2 Mos stod 
emot Mose och Aron. Trollkarlarna satte sig inte upp mot Mose 
och Aron i någon sorts diskussionsrunda: ”Nja Mose, jag tycker att 
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du har fel. Jag får nog säga att jag inte riktigt tycker om det här”. 
Nej, trollkarlarna handlade. När Mose kastade sin stav och den 
blev till en orm så ordnade trollkarlarna fram en egen orm genom 
sina ockulta konster.

De förde inte bara en negativ motdiskussion inför landets regent 
och statsminister (farao) utan de utförde också ockulta gärningar 
inför honom. Det ockulta kommer att öka med alla dess tecken. 
Det ockulta kommer att resa sig upp emot Mose (dvs. Guds folk) 
och visa sig i kraft. När Guds folk gör sina under och tecken så 
kommer den ockulta rörelsen att göra sina under och tecken. Dessa 
tecken kommer att vara förvillande lika de tecken som Guds folk 
utför. Men de har till huvudsyfte att stå emot det Gud gör och 
säger i tiden.

I dag ser vi att den ockulta verksamheten i Sverige har ökat i 
styrka. Samtidigt har kristenheten varit oerhört långsam att reagera 
och gå till motangrepp, genom exempelvis fasta och bön. Under-
visningen på de här områdena har varit svag och ibland överdriven 
åt fel håll. Kristenheten behöver komma tillbaka till Ordet och se 
hur Jesus handskades med människor som var under inflytande av 
onda andar och demoner.

I slutet av vers 8 står det att dessa trollkarlar inte håller provet. 
Vill man kontrollera om man själv håller provet kan det vara lämp-
ligt att slå upp 2 Kor 13:5:

Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte 
med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

Att bestå provet handlar inte om att ”det känns underbart” eller 
att du varit i kyrkan de senaste sju mötena. Provet består i att veta 
att Kristus är i dig.

Men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. 
Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som 
har älskat mig och offrat sig själv för mig (Gal 2:19-20).

Evangelium om riket
”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett 
vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma” (Matt 24:14)
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Här står det att efter det att evangeliet har predikats i hela världen 
skall slutet komma. 

För det första kommer innehållet i predikan att bli annorlun-
da. Har man predikat ett innehåll som går ut på att man lockar 
människor till Jesus ”med glass och godis, typ kom till Jesus så 
fixar han allt”, så kommer budskapet att förändras till att man upp-
manar människor att göra bättring och tro evangelium, eftersom 
himmelriket är nära. Evangelium är ingen egotripp för religiös 
självtillfredsställelse. Evangelium är det glada budskapet om 
Jesu försoningsdöd och uppståndelse och dess innebörd för alla 
människor (jmf Luk 4:18ff).

Många kristna grupper som arbetar för att nå onådda folkgrupper 
säger: ”Om du och jag tar vårt ansvar för missionsbefallningen 
kommer hela världen att nås inom en mycket snar framtid”. I dag 
har vi kristna både resurser och folk, men var finns villigheten? Vi 
kanske måste ändra vår strategi.

Det kanske inte är rätt strategi att lägga ut alla våra pengar på 
att bygga en kyrkobyggnad, betala ett lån under lång tid och lägga 
de pengar som blir över på våra ungdomar, våra äldre, våra läger, 
våra problem och våra.… Har du tänkt på att det faktiskt inte finns 
något bibelord som befaller oss att vi ska bygga en kyrka? 

Däremot finns det väldigt många bibelord som klart utmanar oss 
att gå till de förlorade, utstötta och ensamma:

När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla 
sina änglar, då skall Han sätta sig på sin härlighets tron.  Och alla folk 
skall samlas inför Honom och Han skall skilja människorna som herden 
skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger och getterna 
till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ”Kom 
ni  som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat 
er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag 
var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om 
mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till 
mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga 
att  fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig 
och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller 
naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och 
besökte dig? Kungen skall svara dem: Sannerligen vad ni har gjort för 
en av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig.
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Sedan skall han säga till dem som står till vänster: Gå bort ifrån mig, 
ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. 
Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav 
mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag 
var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte 
mig inte. Då kommer också de att fråga: ”Herre när skulle vi ha sett dig 
hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse 
och lämnat dig utan hjälp”? Då skall han svara dem: Sannerligen, vad 
ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni heller inte gjort 
mot mig. Dessa skall då gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till 
evigt liv (Matt 25: 31-46).

Vi behöver lyfta våra blickar och göra det som Herren vill. Jesus 
sa att han lämnade de 99 fåren och sökte efter det borttappade fåret 
tills han fann det. Jesus säger i missionsbefallningen till dig och 
mig att vi skall gå ut till alla folkslag. Han sa inte att vi skulle låsa 
in oss i en kyrka och be Gud utföra missionsbefallningen åt oss.

Nej, det är aktiv handling från mig och dig som får detta bi-
belord att uppfyllas. Ta ditt ansvar, gör det som Herren lägger på 
ditt hjärta och lyd honom! Jak 2:26 säger: ”Liksom kroppen utan 
ande är död, så är tron utan gärningar död.” Fråga Herren vilken 
plats du skall ha i missionsbefallningen. Kanske du skall be för 
ett onått folkslag eller land, kanske skall du understödja mission 
eller kanske gå själv?

Be inte för detta om du inte själv är beredd att bli en del av 
svaret. Det behöver inte betyda att du nödvändigtvis skall fara till 
bortre Zululand. Det kanske är så att Gud vill att du ska bjuda in 
dina grannar och bygga goda kontakter för att sedan kunna prata 
med dem om det viktigaste i livet.

Möjligheterna att fullborda missionsbefallningen blir allt bättre 
och därmed håller tiden på att fullbordas. Om det sedan blir år 2010 
eller år X som missionsbefallningen fullbordas vet ingen av oss.

Bibelns spridning
En annan viktig faktor som hör ihop med evangeliets predikan 
är också Bibelns spridning. Bibeln är fortfarande världens mest 
lästa och spridda bok. Omkring år 1500 var Bibeln översatt till 14 
språk. Vid det stora missionsårhundradets början (1800-talet) var 
den översatt till 71 språk. År 1930 räknade man med att den var 
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översatt till 900 språk och dialekter, 1945 till 1100 språk och 1959 
till cirka 1200 språk.21 

Den 31 december 1997 fanns Bibeln, eller delar av den, översatt 
till 2197 språk. Under 1997 översattes Nya testamentet eller någon 
bibeldel till 30 nya språk. På ytterligare 8 språk gavs för första 
gången hela Bibeln ut. I dag kan sammanlagt XX språkgrupper 
läsa Bibeln på sitt eget språk.

Det är den snabba tekniska utvecklingen som möjliggjort ett 
effektivare bibelarbete. Men många enskilda och olika översätt-
ningsteam som offrat bekvämlighet och för oss i väst ett normalt liv 
samt många  missionsorganisationer har haft den största betydelsen 
för denna utveckling.

I Matt 24:14 säger Jesus:

När evangeliet om riket blivit predikat i hela världen till ett vittnesbörd 
för alla folk, skall sedan slutet komma.

Petrus säger också:

Då nu allt går mot sin upplösning hur heligt och gudfruktigt skall ni 
då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst 
– den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta 
av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi 
efter hans löfte (2 Petr 3:11-13).

Det går att påskynda Guds dag (jmf chronos och kairos), men tiden 
och omständigheterna måste  stämma överens.

Vi återvänder till Matt 24. Där kan vi läsa vidare om hur förödel-
sens styggelse, som profeten Daniel talar om ställs på helig plats. 
Verserna 15-22 handlar om den svåra nöd som ska övergå världen 
och främst drabba det judiska folket och kristenheten.

Jesus varnar i vers 23-28 ännu en gång för falska Messiasgestal-
ter och profeter som kommer att träda fram och göra stora tecken 
och under för att om möjligt bedra även de utvalda (jmf Upp 13: 
13-18). Därefter säger han i vers 28-31 att…

…efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge 
sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen och himlen skall skakas. Då 
skall Människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk skall 
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jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor 
makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar 
och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens 
ena ända till den andra.

Att stjärnor ska falla från himlen kan betyda att exempelvis aste-
roider träffar jorden. Det blir helt enkelt så att stjärnor faller ner 
på jorden. Men det kan förutom detta också betyda att begreppet 
”stjärna” har en ytterligare innebörd. Låt mig förklara.

Kärnkraft
Förutom sju skålar talar Uppenbarelseboken också om sju änglar 
som stöter i basun. Låt oss titta på en av dem.

Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande 
som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna 
och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen 
förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen, som 
hade blivit förgiftade (Upp 8:10-11).
Detta har vi inte sett fullt ut än, men enligt min uppfattning har 

vi sett en del av det. När kärnkraftverket Tjernobyl i Ukraina år 
1986 fick en härdsmälta och exploderade blåste radioaktiviteten 
upp som en fackla och flera länder drabbades av radioaktivt nedfall.

Stora delar av före detta Sovjet drabbades men också vissa delar 
av Sverige. Det som hände var att det osynliga radioaktiva molnet 
bredde ut sig utan att människorna kunde se eller ta på det. Många 
människor som befann sig i närheten dog direkt. Men även de som 
arbetat vid själva olycksplatsen när de skulle bekämpa elden och 
evakuera människor i närheten fick svåra skador och många avled 
en ganska kort tid efter själva olyckan.

Men även i dag, flera år senare, visar sig de långtgående skad-
orna efter explosionen i form av döda och skadade människor. 
Många barn föds döda eller är skadade för livet. Cancerfallen har 
ökat dramatiskt i dessa områden och många barn och vuxna lider 
svårt. Förutom att en mängd människor tvingats flytta ifrån sina 
hem känner många en stor osäkerhet inför sin framtid och sin hälsa. 
Det finns dåligt med uppgifter om hur skadat dricksvattnet är, men 
klart är att vattnen är allvarligt skadade.
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Inte i den ryska, men väl i den ukrainska ordboken finns det 
något som kallas för ”en avart av” eller ”i familjen malört”. Ordet 
på ukrainska är tjernobilnic.

Om det är så att Tjernobyl betyder ”en avart i familjen malört”, 
kan man mycket väl tänka sig att det kan betyda att de kärnkraft-
verk som är byggda i före detta Sovjetunionen och öststaterna är 
en avart, inte bara som kraftverk utan även konstruktionsmässigt. 
Deras konstruktion skiljer sig nämligen på ett dramatiskt sätt från 
dem som finns i Europa och USA.

De svenskbyggda kraftverken och övriga i Europa och USA 
är byggda med olika typer av säkerhetssystem som inte finns på 
Tjernobyltypen och deras motsvarighet i ”familjen”. Utan att göra 
en stor lära av det hela kan man konstatera att kärnkraftverken av 
Tjernobyltypen är en avart.

Nyhetsmedierna uppmärksammade för inte alltför länge sedan 
att det fortfarande läcker radioaktivitet från det havererade Tjer-
no-bylverket. Dessutom brinner det under härden och det dröjer 
inte länge förrän branden når grundvattnet. Ingen vet då egentligen 
vad som kommer att ske, men klart är att radioaktiviteten kommer 
att nå ut i grundvattnet och sedan vidare ut i floderna och sedan 
ut i Svarta havet.

Det är fullt möjligt att det är detta som Upp 8:10-11 beskriver. 
I så fall är tidens ände mycket nära, speciellt om inget görs för 
att förhindra denna ytterligare katastrof – om det överhuvudtaget 
går. Det kan också vara så att någon av de andra kraftverken i 
”familjen malört” drabbas av ett liknande haveri. Detta är mycket 
troligt eftersom dessa kärnkraftverk för länge sedan borde tagits 
ur drift, inte bara därför att de är mycket nedslitna utan i första 
hand av säkerhetsskäl.

Det är också fullt möjligt att översvämningar kan komma att 
dra med sig radioaktivt avfall och transportera det långa sträckor. 
I värsta fall kan då avfallet nå hav och vattenströmmar. Men det 
finns också i gamla Sovjet en mycket stor mängd dumpat och 
mycket dåligt förvarat kärnavfall.

Trots olyckan har de övriga reaktorerna vid Tjernobylverket 
ännu inte tagits ur drift. ”När som helst kan bärande element i 
den skadade reaktorn i Tjernobyl kollapsa”, säger en vetenskaplig 
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rapport från väst. Enligt den engelska tidningen The Observer 
hemlighålls rapporten av EU, som förhandlar med Ukraina om 
villkoren för bistånd i syfte att sanera efter olyckan. I värsta fall 
skulle det pågående ”läckaget” kunna betyda en ny härdsmälta.

I rapporten konstateras enligt The Observer att det finns 74000  
kubikmeter livsfarligt radioaktivt smittat material inuti betongsar-
kofagen. Det är tio gånger mer än tidigare beräknat. Det bekräftas 
att sarkofagen läcker och snart kan störta samman. Uppskattnings-
vis kommer det att ta minst hundra år att sanera Tjernobylverket.

När explosionen skedde i reaktor fyra, försvann den bärande 
stödfunktionen från den sidan av byggnaden. Forskargruppen fann 
att servicebyggnadens fundament därför bär upp en tyngd fem 
gånger större än vad den är avsedd för, och kan därmed brista när 
som helst. Skulle detta ske kan block B kollapsa över sarkofagen 
och skada de redan försvagade takbjälkarna, och då kommer ra-
dioaktiv smitta att läcka ut.

När kommer slutet?
Jesus säger i Matt 24:32:

Lär er av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk 
och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära.

Fikonträdet är alltid i biblisk bemärkelse landet och folket Israel, 
medan vinträdet syftar på Kristus och församlingen (jmf Joh 15:1 
–17).

När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att Han är nära och står för 
dörren. Amen säger jag er Detta släkte skall inte dö förrän allt detta hän-
der. Himmel och jord skall förgå men mina ord skall aldrig förgå. Men 
om den dagen eller den stunden vet ingen något inte ens himlens änglar, 
inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Ty som det var i Noas dagar så skall 
Människosonens återkomst vara. Som människorna levde dagarna före 
floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag Noa 
gick in i arken och de visste av ingenting, förrän floden kom och ryckte 
bort dem alla. Så skall Människosonens ankomst vara. Då skall två män 
vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två 
kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra 
lämnas kvar (Matt 24:33-41).
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Jesus säger att ingen vet något om dagen eller stunden utom Fadern. 
Detta skulle då kunna uppfattas som att det inte är någon idé att 
ens titta efter tecknen i tiden eller över huvud taget bry sig. Gud 
har ju bestämt allt och vi bara kanar med!

Men Jesus säger inte att vi inte ska titta efter tecken av olika 
slag. Hade det verkligen varit på det viset skulle till exempel inte 
det tjugofjärde och tjugofemte kapitlet i Matteus evangelium ha 
blivit skrivet. Vad han säger är att ingen vet dagen eller stunden 
utom Fadern (jmf återigen chronos och kairos).

Här kan det vara viktigt att titta på vad Gud faktiskt visade just 
Noa. För som det var i Noas dagar så skall det vara i Människo-
sonens dagar.

Genom tron var det som Noa sedan han hade fått en uppenbarelse 
om något som man ännu icke såg i from förtröstan byggde en ark för att 
rädda sitt hus och genom den blev han världen till dom och fick till arve-
del den rättfärdighet som hör tron till (Hebr 11:7, 1917, jmf 1 Petr 3:19).

Detta betyder att de som tror blir räddade, men räddningen kom-
mer genom uppenbarelse från Gud. Den kommer inte med någon 
automatik utan genom from förtröstan. Noa räddade inte bara sig 
själv utan sitt hus (grek ”familj”). Det betyder att Gud kommer att 
upprätta hemmen som räddningsstationer för dem som vill söka sig 
till honom. Hemmen och familjerna kommer att bli en centralplats 
i det som Gud gör i den sista tiden, och jag är fast övertygad om 
att det är något som Gud kommer att upprätta (jmf Mal 4:1-6).

Genom detta blev Noa världen till dom. När en lycklig och stabil 
”gudsfamilj” bor och lever bland de människor som lever enligt 
världens normer, blir dessa familjer genom sin livsstil ett starkt 
vittnesbörd för de andra runtomkring.

De som inte tror inser vad de kunde leva i men missat. Samtidigt 
har de möjlighet att se Guds svar till människorna. Dessutom finns 
det räddning till dess att Guds tid är inne, vilken inträder när ”ar-
ken” är färdigbyggd. Den ”ark” vi bygger inför Jesu tillkommelse 
är Guds rike. Det är därför vi predikar evangelium om riket och 
lever efter lagarna som gäller i riket.

I Matteusevangeliet har nu Jesus talat i klartext vad människorna 
kan förvänta sig av olika tecken. Han har svarat på lärjungarnas 
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tre frågor: 

1. När skall detta ske?
2. Vad blir tecknet på din återkomst?
3. Vad blir tecknet för den här tidsålderns slut? 

Nu avslutar han det hela med kraftiga varningar.

Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 
Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom då 
skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 
Var därför också ni beredda. Ty i en stund då ni inte väntar det kommer 
Människosonen (Matt 24:42-44).

Här uttrycks det klart varför vi inte får veta vilken dag eller stund 
Jesus återvänder. Risken skulle då vara stor att vi somnar in och 
är overksamma under tiden.

Om det finns en trogen och förståndig tjänare som av sin Herre blivit 
satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid salig är den tjäna-
ren, om hans Herre finner honom göra så när han kommer. Amen säger 
jag er: Han skall sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren är 
ond och säger i sitt hjärta: Min Herre dröjer och han börjar slå de andra 
tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, då skall hans 
Herre komma på en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han 
inte känner till och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats 
bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder (Matt 24:45-51).

Vaksamhet, ett nyktert och sunt sinnelag samt trohet är nyckel-
orden inför tidens slut. Här måste var och en pröva sig själv. Det 
går inte pröva sig någon gång vartannat år mellan gäspningarna 
utan varje dag.

Vi har nyss läst Jesu ord: ”Lär er av en jämförelse med fikon-
trädet. Redan när kvisten spricker ut vet ni att sommaren är nära” 
(Matt 24:32). Vi har redan konstaterat att fikonträdet i biblisk 
bemärkelse alltid syftar på landet och folket Israel. I nästa kapitel 
ska vi därför titta närmare på vad denna vers kan betyda.

Fotnoter
 1Martin Parry, Göteborgsposten 940912. 
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Landet och folket Israel
Att Israel återuppstått som stat och att det judiska folket nu åter-
samlas i sitt land är ett av de absolut största tecknen i tiden. I 
Bibeln finns profetior som jag är övertygad om syftar på Israels 
utveckling i vår tid. När vi ser att dessa profetior går i uppfyllelse, 
blir de mycket intressanta indikatorer för mätare nummer 3, vilken 
jag valt att kalla Landet och folket Israel.

I Amos 9:11-15 säger profeten:

På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda, jag skall mura 
igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den 
var i forna dagar, så att de får ta i besittning vad som är kvar av Edom och 
av alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn, säger Herren, han 
som skall göra detta. Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren 
skall följa skördemannen i spåren, och druv tramparen såningsmannen, 
då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder skall smälta ner. 

Då skall jag upprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelag-
da städer, skall de också få bo i dem, när de planterar vingårdar, skall 
de också få dricka vin från dem, när de anlägger trädgårdar, skall de 
också få äta deras frukt. Jag skall då plantera dem i deras eget land, och 
de skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger 
Herren, din Gud.

Här ser vi två saker som går parallellt med varann: Det skall komma 
en dag då Gud skall återupprätta Davids förfallna hydda. Samtidigt 
skall Herren upprätta folket Israel.

När fick Israel sitt land? Det var i maj 1948. Före 1948 hade 
judarna varit förskingrade, utspridda över jorden, och det var väl-
digt få som trodde att de över huvud taget skulle kunna få ett land 
igen. Dessutom hade de europeiska och ryska judarna åren innan 
upprättelsen av landet blivit så förföljda att det judiska folket som 
helhet hade blivit kraftigt decimerat.

Vem kunde tro att landet och folket Israel skulle bli verklighet? 
Jo, de som trodde vad Ordet hade att säga! Därför är det väldigt 
intressant att läsa kyrkohistoria. Den visar att det finns en och annan 
person som har stått upp och sagt att innan Jesus kommer tillbaka 
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måste judarna ha sitt land igen.
De människor som uttalade detta fick utstå mycket kritik och 

många blev stämplade som villolärare. En man som predikade detta 
var Peter Fjellstedt. Han gav ut en mycket väl ansedd bibelkom-
mentar på 1800-talet med denna lära. Peter Fjellstedt såg i Bibeln 
att judarna först måste få tillbaka sitt land innan Jesus kan komma 
tillbaka. Det betydde i praktiken att han gick emot dem  som då 
menade att Jesu ankomst stod för dörren (och de var många). Även 
fribaptistsamfundets grundare Helge Åkesson framförde under 
slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet samma tanke.

Under 1800-talet uppstod många rörelser både inom och utanför 
den etablerade kristenheten som drevs av övertygelsen om Jesu 
snara tillkommelse. De sålde allt, satte på sig vita kläder och gick 
upp på ett berg för att invänta Messias ankomst från skyarna. För 
oss låter detta märkligt, men tiden som föregick det förra sekel-
skiftet var helt enkelt sådan. Jerusalemfararna som utvandrade från 
Sverige och väntade Jesu ankomst i Israel är ett sådant exempel. 
Jehovas vittnen är ett annat.

Sionismen
I århundraden har judarna levt med förhoppningen att få ett eget 
hemland. Hälsningen dem emellan i förskingringen har varit ”nästa 
år i Jerusalem”. Judarna har alltid trott att Israel var deras löftes 
land. I slutet av 1800-talet så tändes en förhoppning bland judarna 
att de var allt närmare  sitt mål  ”ett eget hemland”.  Då tog den 
judiska utvandringen till Israel fart. Israel var då ingen självständig 
stat utan styrdes av det stora turkiska  riket. Det bodde då inte mer 
än cirka 100 000 innevånare i Israel varav kanske 10 000 var judar. 

Mot slutet av 1800 talet ökade judarnas antal i landet med 25 
000 genom invandring från Ryssland. Fler och fler judar flyttade 
in i Israel och boskapskolonier anlades.

Landet Israel har alltid spelat en central roll i den judiska tron 
och i århundraden har judar invandrat dit för att ”komma närmare 
Gud”. I juli 1882  kom det en grupp ryska judar till staden Jaffa 
i ett helt annat syfte. De ville omvandla landet till en judisk stat. 
Detta var början till en ny rörelse - sionismen.

1800-talets Europa var en tid av förändring. Många människor 



115

utvandrade ur sina hemländer. Nya stater bildades och kampen 
för nationella rättigheter nådde en första storhetstid. Detta var 
något som även judarna ville. De hade varit förföljda genom hela 
världshistorien. De flesta judar var dock vid denna tid nöjda med 
att assimileras i det samhälle de levde i. Men det fanns det en 
grupp judar som hade en annan uppfattning. De var påverkade 
av nationalismen, och de ansåg att judarna var en splittrad nation 
utan eget hemland. Lösningen på deras problem ansågs därför vara 
en kolonisering av Israel och bildandet av en judisk stat. Endast 
i ett eget land skulle de kunna utveckla sin egen nationella och 
kulturella särart. Den första bosättningen upprättades 1882 mellan 
städerna Jaffa och Jerusalem. Bakgrunden till denna bosättning var 
judeförföljelserna i Ryssland, där judarna anklagades för mordet 
på tsar Alexander II.

I augusti 1897 samlades judar från hela världen i Basel, Schweiz, 
till den första sionistkongressen. Under ledning av Theodor Herzl 
grundade de formellt den världsorganisationen. Dess mål var att 
”skapa ett folkrättsligt hem i Israel åt det judiska folket”. Rörelsens 
program formades i fyra punkter:

1. Främjandet av en judisk kolonisation av Israel.
2. Upprättandet av en världsorganisation för judar.
3. Stärkandet av judisk nationell samhörighet.
4. Utverkande av olika regeringars godkännande av sionis-

mens   mål.

Herzl angav att han trodde att  inom femtio år skulle judarna få eget 
land, landet Israel. Hur profetisk var han inte.  Från den tid han 
uttalade detta gick det samma tid som ett jubelår. Sionisterna arbe-
tade intensivt på att judarna skulle få rättigheten till sitt eget land 

Från början stötte Herzls planer på hårt motstånd från olika 
judiska kretsar. Den judiska församlingen i München motsatte sig 
sionismens kongress och deklarerade öppet att de var motståndare 
till sionismen, därför att den huvudsakligen skulle ifrågasätta loja-
liteten till de länder i vilka de var medborgare. Deras uppfattning 
var också att det skulle bli svårare för judarna att verka som ett 
integrerat, religiöst samfund i de olika länderna. 

De ortodoxa judarna tyckte också att sionismen var fel. För 
dem så ska återvändandet till ”Eretz Yisrael” (Landet Israel) vara 
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förknippat med Messias ankomst till jorden. Den messianska dröm-
men om det heliga landet (den religiösa sionismen) hade vid den 
tidpunkten inte några som helst planer på att upprätta en judisk stat. 

Efter första världskrigets slut fick Storbritannien kontrollen över 
Israel vilket ledde till problem för den judiska invandringen. Men 
det skulle alltså gå femtio år från Theodor Herzl första inbjudan 
till sionistkongressen innan judarna fick sitt eget land.

 De sista åren av dessa femtio år får betecknas som de mörkaste 
i judarnas och deras förföljares historia.

Balfourdeklarationen
Under första världskriget var England i desperat behov av krut till 
sina kanoner. Fram till dess hade krutet framställts av nitrat som 
utvanns i gruvor i Chile. De tyska ubåtarna behärskade sjövägen 
över Atlanten vilket gjorde det omöjligt för engelsmännen att få 
fram råmaterialet till krutet. Vid denna tid uppfann en mycket 
begåvad judisk vetenskapsman, Chaim Weizmann, ett syntetiskt 
krut taget från luftens kväve. 79 procent av den luft vi andas in 
består av kväve. För att tacka Chaim Weizmann för denna enorma 
insats och den betydelse denna uppfinning hade haft utfärdade den 
brittiska regeringen den berömda Balfourdeklarationen.

Hennes majestäts regering betraktar med gillande upprättandet av ett 
nationellt hem för det judiska folket i Palestina och kommer att göra allt 
för att underlätta uppnåendet av detta syfte. Det måste klart förutsättas att 
ingenting skall företagas vilket skulle skada det ickejudiska samhällets 
civila och religiösa rättigheter i Palestina eller de privilegier och den 
politiska status som åtnjuts av judar i vilket som helst annat land.

Efter Theodor Herzls första kongress började alltså uppbyggnaden 
och förberedelsen av det som senare skulle bli landet Israel. De 
profetiska orden i Bibeln om Israels återförsamlande började gå 
i uppfyllelse.

FN:s delningsplan 1947
Efter andra världskrigets slut diskuterades Palestinafrågan ofta in-
ternationellt. Både världens stormakter och FN sände kommissioner 
som lade fram ett lösnings- och kompromissförslag, vilka avvisades 
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av bägge sidor. Arabförbundet och det högsta palestinska arabiska 
rådet krävde en oberoende arabisk stat samt stopp för all judisk 
invandring, men fullständiga rättigheter för de judar som redan 
bodde i området. Detta förkastades helt av Judiska byrån som i sin 
tur krävde fri judisk invandring och upprättandet av en judisk stat.

Efter ett antal misslyckade lösningsförslag frånsade sig Stor-
britannien an svaret i februari 1947 och överlät ansvaret till FN. 
Storbritannien meddelade också att de tänkte lämna Palestina den 
15 maj 1948, oavsett det rådande läget.

Detta ultimatum satte enorm press på FN som tvingades arbeta 
fram en plan mycket snabbt. En speciell FN-kommitté från olika 
länder tillsattes för att lösa frågan, UNSCOP. Medlemmarna kunde 
dock inte enas utan lade fram två olika förslag. Majoritetsförlaget 
gick ut på att Palestina skulle delas i en arabisk och en judisk stat 
som vardera bestod av tre delar förenade av speciella knut punkter, 
Jerusalem skulle kontrolleras av FN.

Det andra förslaget var utformat som en delningsplan med en 
ekonomisk union, det vill säga att det skulle bli två stater med en 
stor del av ekonomin gemensam. Det högsta arabiska rådet tog 
direkt avstånd från denna plan och sade bl.a. inför FN:s kommitté 
att det ”är Palestinaarabernas rättighet att försvara sig mot aggressi-
on – inbegripet den sionistiska aggressionen.” Arab erna förkastade 
FN:s delningsplan, men trots detta så röstades förslaget igenom i 
FN:s generalförsamling. Därmed hade FN rekommenderat att två 
stater skulle bildas i Palestina. För att genomdriva förslaget bild-
ades en ny kommission ”FN:s Palestinakommission UNPC”. Men 
eftersom UNPC inte fick säkerhetsrådet att besluta om militära in-
satser misslyckades den med sitt uppdrag att genomföra delningen.

Direkt efter Israels bildande i maj 1948 uppstod krig mellan de 
närliggande arabländerna och Israel. Många palestinier var på flykt, 
detta var ett av de största skälen till att de inte organiserade sig på 
något sätt. Direkt efter Israels bildande så inriktades kampen för 
de palestinier som var på flykt främst på att överleva. Samtidigt 
motsatte sig araberna varje uppgörelse vilket fick till innebörd att 
dessa människor var tvungna att leva som flyktingar för all framtid.

Herrens baner
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Gud säger att vid ett visst tillfälle skall han resa upp ett baner genom 
att han hämtar sitt eget folk från jordens alla hörn till ett bestämt 
ställe, nämligen till deras eget land.

Och det skall ske på den tiden att hednafolken skall söka telningen 
från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning 
skall vara idel härlighet. 

Och Herren skall på den tiden ännu en gång räcka ut sin hand, för 
att förvärva åt sig kvarlevan av sitt folk, vad som har blivit räddat från 
Assyrien, Egypten, Patros, Etiopien, Elam, Sinear, Hamat och havs-
länderna.

Och han skall resa upp ett baner för hednafolken och samla Israels 
fördrivna män, och Juda förskingrade kvinnor skall han hämta samman 
från jordens fyra hörn. (Jes 11:10-12)

För att få en förståelse om vad ett baner betyder måste vi gå tillbaka 
till historien. Förr i tiden, när de olika militära trupperna skulle 
samlas, hade man en banerförare som höll upp ett baner. Det var 
ett slags fana med någon form av budskap – en symbol, en figur 
eller ett djur. Där baneret stod, samlades truppen.

Hednafolken, vilka känner till Ordet om Israels återsamlande 
kommer att se det baner som Gud reser upp. Jag tror att på det 
baner, som Herren håller upp när han församlar sitt folk Israel, 
så står det: ”Guds ord är sanning”. Hednafolken förstår att Israels 
återsamlande inte är någon slump eller liknande, utan ett verk av 
den Allsmäktige.

Staten uppstår
Efter det att Israel blev en verklighet som land så har hundratusen-
tals judar börjat komma tillbaka till Israel, precis som Ordet säger 
att de ska göra. Det som vi nu bevittnar saknar allt motstycke.

Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall 
säga: ’Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens 
land’, utan: ’Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur 
nordlandet, och ur alla andra länder till vilka han hade drivit dem bort.’ 
Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras 
fäder. Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de 
skall fiska upp dem. Och sedan skall jag sända bud efter många jägare, 
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och de skall jaga dem ned från alla berg och alla höjder och ut ur stenk-
lyftorna. (Jer 16:14-16)

När man fiskar kastar man ut en krok, och sedan drar man fisken 
som fastnat på kroken till sig. Detta fiskande av judar kan man 
säga ägde rum på 1930-talet när sionisterna kom till Tyskland och 
andra länder och varnade judarna för vad som höll på att hända och 
uppmanade dem att dra ut ifrån dessa länder. Men judarna lyssnade 
inte på sionisterna, utan sa ungefär så här: ”Vi är tyskar och vi är 
trygga, det kan aldrig hända oss något farligt. Det folk vi lever 
med är dessutom ett väldigt kultiverat och bildat folk.” Judarna 
betraktade sig själva som tyskar av mosaisk trosbekännelse, som 
en del av den tyska kulturnationen inom vilken de kände sig trygga.

Gud sände då bud på jägarna, det var nazisterna. De jagade ju-
darna så att det nästan inte blev några judar kvar. ”Nordlandet” är 
de länder som ligger norr om Israel, bland andra Tyskland, Polen 
och Ryssland. 

Eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad 
av mig, därför ger jag människor till lösen för dig och folk till lösen för 
ditt liv (Jes 43:4).

Obegripliga mängder människor fick offra sig och sätta livet till i 
andra världskriget. Det var inte bara judar, 51 miljoner människor 
(i kända siffror) blev dödade eller omkom i andra världskrigets 
fasor, förutom de 6 miljoner som judarna utgjorde.

Trots allt måste man ställa sig den svåra frågan om judarna hade 
fått det land de har i dag om inte andra världskriget hade varit, och 
allt det som hände med det judiska folket i samband med detta.

Vi fortsätter att läsa i vers 5-7:

Frukta inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från 
öster, och från väster skall jag samla dig tillhopa. Jag skall säga till nor-
den: ”Ge hit”, och till södern: ”Undanhåll mig dem inte. För hit mina 
söner från fjärran och mina döttrar från jordens ända, var och en som är 
uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, var och 
en som jag har danat och gjort.”

I vers 6 säger Gud ”Ge hit!”. Han säger inte: ”Ursäkta mig, det är 
jag som är Gud. Kan ni vara så snälla och möjligen ge mig mitt 
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folk?” Nej, han säger väldigt klart: ”Ge hit!”. Tänker man på detta 
kommando från Gud och samtidigt på före detta Sovjetunionen 
så ser man något intressant. Många judar har lämnat landet väl-
digt kvickt och kommit tillbaka till Israel. Innan Sovjetunionen 
upplöstes var detta en omöjlighet eftersom judar inte tilläts lämna 
Sovjet, trots att de inne i landet upplevde svår förföljelse och ofta 
betraktades som andra klassens medborgare. På samma sätt var 
det i Polen före kommunismens fall.

Till Södern säger Gud: ”Undanhåll mig dem inte” (Jes 43:6). I 
vår översättning står det ”Södern” men hebreiskan använder ordet 
teman, vilket vi i dag kallar Yemen. Det är ett fattigt arabiskt land 
som ligger söder om Saudiarabien. Där fanns 148 000 judar. Dessa 
utgjorde den äldsta judiska befolkningen i världen.

Dessa människor levde som slavar under muslimska härskare i 
stinkande ghetton. De var förbjudna att använda riddjur och fick 
inte bygga sina hus högre än det lägsta muslimska huset. Man 
räknar med att åtta av familjernas ofta tio barn dog som spädbarn.

När de fick höra om Israels självständighet började de sin långa 
och svåra vandring genom öknarna och över bergen i Aden. Israels 
regering anordnade också en jättelik luftbro för att hjälpa dessa 
judar hem till Israel. De tog hem dem i för den tiden jättelika DC 
4:or, precis som profeterna sagt. 

Vilka är dessa som kommer farande lika moln, lika duvor som flyger 
till sitt duvslag (Jes 60:8).

Språket återuppstår
En mycket intressant profetia finner vi i Jer 31:23:

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Som hittills skall de använda det 
språk i Juda land och i dess städer när jag räddar dem ur fångenskapen 
(från engelsk översättning).

Denna profetia har uppfyllts inför våra ögon på ett mycket märkligt 
sätt. Den uttalades 505 f.Kr och började uppfyllas 1948 e.Kr. Det 
dröjde alltså 2554 år innan profetian började upprättas.

När England övertog mandatet över Israel 1918, blev hebreiskan 
ett officiellt språk vid sidan av arabiska och engelska. När sedan 
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judarna fick sitt efterlängtade land 1948 rådde en väldig förvirring 
språkmässigt sett. Judar från hela världen återvände och var och 
en talade det språk som varit rådande i det land de kommit från. 
Hebreiska hade inte varit huvudspråk i Israel sedan 500-talet f.Kr. 
De religiösa ledarna ansåg att hebreiska var ett heligt, sakralt språk, 
vilket inte kunde eller skulle brukas i vanlig konversation.

Trots detta motstånd tog en tidningsredaktör språket på stort 
allvar. Han hette Eliezer Ben-Jehuda och han  var den som samman-
ställde den hebreiska vokabulären. Från endast 7704 ord byggde 
han ut språket till nästan 100 000 ord. Hebreiskan är i dag det språk 
som talas av alla judar i Israel. 1970 utkom tretton dagliga tidningar 
på hebreiska, två utkom på arabiska och nio på andra språk.

På ett nästan otroligt sätt har denna profetia uppfyllts och vi har 
sett detta ske. 

Öknen blommar
Öknen och ödemarken skall glädja sig och hedmarken skall och blomstra 
som en lilja. (Jes 35:1)

När judarna fördrevs ur Israel under romartiden förföll landet och 
blev till öken. Ingen intresserade sig egentligen för hur landet 
skulle kunna brukas. När judarna så återvände efter omkring 1900 
år blev Israel ganska snart en av världens blomstrande lustgårdar.

De som återvände först kunde inte få köpa annat än den sämsta 
jorden av araberna. För dessa nybyggare var det viktigt att odla, 
annars skulle hela deras investering gå om intet. De levde under 
mottot ”odla eller dö”. De dikade ut markerna, de byggde konst-
gjorda kanaler, de arbetade hårt för att marken skulle ge frukt.

Under de första sjutton åren efter Israels bildande fördubblade 
nybyggarna markarealen av uppodlad mark, och fyrdubblade de 
bevattnade områdena. Produktionen av jordbruksprodukter är fyra 
gånger så stor som när de övertog landet. Israel producerar i dag 
75 procent av landets behov av säd och andra viktiga födoämnen.

På ett nästan otroligt sätt har denna profetia uppfyllts och vi har 
sett detta ske.

Ja, ymnig skall jag låta trädens frukt och markens gröda bli (Hes 
36:10).
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Det första judarna gjorde när de fick sitt land var att börja plan-
tera träd. I praktiken betyder det att man fått skugga i stället för 
brännhet sol. Under bara en vecka planterade man över 4 000 000 
träd på sandhed. Under de följande sexton åren planterades 83 
000 000 träd. Barrträdsskogar har planterats över sanddyner och 
skogsplantering som sådan omfattar ett område av 65 000 hektar. 
Vem har inte ätit den bekanta Jaffa-apelsinen och grapen?

På ett nästan otroligt sätt har Hesekiels profetia uppfyllts och 
vi har sett detta ske.

Hatet mot judarna
Guds ord uttrycker klart att hatet mot Israel kommer att öka. Jmf 
Luk 21:17-24 Till slut kommer hela världen att vända sig mot Israel 
och judarna. Ser man tillbaka på Israels moderna historia pekar alla 
tecken åt samma håll. Dagligen hör vi talas om konfrontationer 
mellan judar och araber, och ofta är det Israel som får skulden för 
våldsamheterna. I det här avsnittet tänker jag kortfattat beskriva 
den utveckling av konflikten mellan Israel och arabländerna som 
lett fram till den situation som vi ser i dag.

Ända sedan Israel bildades 1948 har de omgivande arabstaterna 
haft som mål att förinta och krossa Israel. I den muslimska tanke-
världen är det omöjligt att en jude eller en kristen ska kunna styra 
över en muslim. Ett landområde som en gång varit under muslimskt 
styre (som det exempelvis var under det ottomanska riket) måste 
återerövras, enligt muslimsk tro. Strider man för detta deltar man 
i jihad, ett heligt krig, där de muslimer som stupar blir martyrer. 
Enligt islamsk tankegång är religion och politik förenat. Allah är 
inte i första hand intresserad av individen. Kärlek är ett fullständigt 
främmande begrepp i islam. Allah är förutbestämd att råda över 
hela världen. Detta är Islams grund. Allt annat är relaterat till detta 
mål. Världen är delad i två delar, Dar-al-salaam, vilket betyder 
Fridens hus där Allah råder och Dar-al-harb, Krigets hus där folket 
inte underkastat sig Allah eller islam. Så, naturligtvis är islam en 
fredlig religion. Men då måste de som vill uppleva detta först kon-
vertera till islam och vara islam lydiga. Man kan knappast i detta 
sammanhang tala om demokrati, yttrandefrihet eller broderskap 
och jämlikhet. Men det är så muslimerna och koranen resonerar. 



123

Utanför islam är krigets hus, där är det fritt fram att rena från de 
otrogna att mörda, ljuga, stjäla och vad mer som kan behövas. Det 
betyder att när muslimer lovar något, exempelvis fred, så behöver 
de inte tala sanning i den bemärkelsen som vi i vår del av världen 
menar med sanning. Nej, det går bra att säga saker utan att mena 
det, bara muslimernas mål går uppfyllelse. Det betyder också att 
olika saker har helt olika betydelser i dessa olika kulturer. Detta 
har många förhandlare, politiker, och allmänhet folk inte förstått. 
De utgår från sin kultur och sitt sätt att tänka, vilket man inte göra 

Kriget mot Israel
Dagen efter att Israel utropats som stat anföll araberna det nybildade 
landet. Inledningsvis var araberna framgångsrika, men när man 
1949 undertecknade stilleståndsavtalen stod Israel som segrare. 
Ständiga skärmytslingar vid gränserna förekom och följdes av 
Suezkrisen 1956. I slutet av maj 1967 uttalade Förenade Arabre-
publikernas president Gamal Abdel Nasser att Akabaviken skulle 
stängas för israelisk sjöfart. Följden blev att Israels enda öppna 
hamn blev Eilat vid Röda havet. Araberna började samtidigt kon-
centrera sina trupper för vad man kallade ”den slutliga lösningen”.

Egypten mobiliserade 80 000 man på Sinaihalvön, Syrien förde 
fram 40 000 man i norr och i öster samlade Jordanien en legion på 
40 000 man. Saudiarabien deltog med 20 000 man för att hjälpa 
Jordanien och Irak skickade 5 000 man i understöd. Den arabiska 
Kairoradion höll propagandatal: ”Vårt folk har väntat i 20 år på 
denna strid. Nu ska vi lära Israel en dödens lektion. De arabiska 
folken har stämt möte med Israel.” Radion i Damaskus kallade 
folket att uppta den befrielsekamp som skulle slita hjärtat ur bröstet 
på de förhatliga judarna och trampa dem i stoftet.

Arabernas mål med det som kom att kallas ”sexdagarskriget” 
var att tillintetgöra Israel en gång för alla. Men det gick inte som 
man tänkt sig. När israelerna anfölls slog de tillbaka blixtsnabbt. 
Israel anföll samtidigt 25 viktiga flygplatser i fem arabländer och 
400 stridsplan förstördes på en och samma dag. Med luftherraväl-
de var det sedan ingen större svårighet att driva bort araberna och 
försäkra sig om kontrollen över hamnen i Eilat.

På andra dagen i kriget tog Israel tillbaka den gamla staden i 
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östra Jerusalem och kom fram till Klagomuren. Klagomuren är det 
enda som finns kvar av Salomos tempel och har i alla tider varit 
en symbol för judarnas hopp i svåra tider.

För att få stopp på det krig som araberna själva inlett, gick de 
nu till FN och krävde att få tillbaka de områden som ”det fientli-
ga Israel hade ockuperat”. Israel svarade med att ”inga områden 
lämnas tillbaka med mindre än att de arabiska ledarna sitter ner 
tillsammans med Israel runt förhandlingsbordet”. Araberna kunde 
inte nedlåta sig till att göra detta, med tanke på resultatet av det 
krig som de själva inlett. Man valde i stället att fortsätta deklarera 
”kampen om frihet och Israels förintande”.

Araberna upptäckte dock fördelarna med att samarbeta politiskt 
med exempelvis FN i ryggen. Man har sedermera helt lagt om 
kursen och sagt sig vara emot terrorism för att på så sätt skapa sig 
ekonomiskt bistånd och politiska fördelar i kampen mot Israel. 
Genom att araberna själva verkar kämpa för ett land de har förlo-
rat, så kan världens ledare trycka på Israel, och framställa judarna 
som det förtryckande folket. Därav har olika myter kunnat bli 
”sanningar”. En av dessa är att araber sedan länge varit etablerade 
i landet ”Palestina” innan judarna kom och ”flyttade” undan dem. 
Faktum är det bakvända nämligen att den arabiska invandringen 
flyttat undan judarna. Att denna massiva ökning skett visar sig 
bland annat genom en FN-regel som säger: Varje arab som har 
bott i ”Palestina” i två år och sedan lämnat  det 1948 betraktas 
som flykting. 

Arabernas rättigheter
Araberna har absolut samma rättigheter som alla andra 

människor. Min avsikt är inte att förringa araberna eller deras 
rättigheter. Vad som är viktigt är dock att se hur olika fraktioner 
och  delar av arabvärlden används i propagandan mot Israel och i 
Israels förhållande till araberna.

Exempelvis kan nämnas att de araber som på grund av arabisk 
propaganda flydde under 1948 års krig ofta kom tillbaka till de 
områden de eller deras familjer hade lämnat. Dessa fick då utnyttja 
fördelarna av de områden som judarna hade odlat upp. De araber 
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som trots den häftiga propagandan valde att stanna, eller de arabiska 
flyktingar som återvände efter kriget, brukar i dag samma jord och 
har likadana rättigheter som vilken annan israelisk medborgare 
som helst.

 Däremot blev tillvaron odräglig för de araber som blev hänvi-
sade till flyktinglägren. Arabländerna vägrade att ta hand om sina 
”bröder”, så flyktingarna hänvisades till områden mycket nära 
och i Israel. I detta sammanhang kan det vara på sin plats med en 
jämförelse mellan Israels och arabländernas landområden. Israel 
har 20 700 kvadratkilometer, arabstaterna har 13 672 620 kvadrat-
kilometer (cirka 650 gånger mer).

Israelerna har alltid sina dörrar öppna för varje jude som vill 
invandra, medan arabstaterna lägger ner miljontals dollar på militär 
upprustning hellre än att öppna dörrarna för sina arabiska bröder 
som lever under miserabla förhållanden i flyktinglägren. Men dessa 
olyckliga människor är naturligtvis en god propagandafaktor för 
araberna i kampen om landet Israel.

De arabländer som ligger i närheten av flyktinglägren verkar 
inte heller vilja hjälpa sina bröder. Sultanen av Brunei, som har 
en förmögenhet på 320 miljarder, och kung Fahd av Saudarabien, 
som är god för 90 miljarder, kunde väl göra något, tycker man. 
Men det verkar inte som om de är intresserade av det. Hellre ska 
flyktingarna hjälpas av Israel eller med biståndspengar från Sverige 
eller andra länder.

Läroböcker i rashat och folkmord
För att försäkra sig om att hatet mot judarna underhålls undervisar 
man barnen i de arabiska skolorna om att judarna är brottslingar. 
1982 gav PLO ut Adolf Hitlers bok Mein Kampf på arabiska – en 
bok som legat till grund för nazismen och dess illgärningar. Det 
kan aldrig bli fred om man från början lär sig hata.

I de arabiska läseböckerna får barnen lära sig att judarna är 
”ondskefulla brottslingar”, att de är kriminella och hur man sticker 
en kniv i dem. I en bok förekommer den här övningen:

Barn – barnet – barnet är rent.
Måne – månen – månen skiner.
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Flagga – flaggan – flaggan är hissad.
Judarna är arabernas fiender.
Snart ska vi befria Palestina från dem.

I boken ”Arabisk grammatik”, som trycktes 1966 och som används 
i jordanska skolor, läser man i exempelsamlingen: ”De arabiska 
soldaterna kommer att föra våra fiender till slaktbänken. Araberna 
kommer aldrig att vila förrän de återerövrat den plundrade Edens 
lustgård”.

Följande citat är en översättning av ett stycke ur en arabisk läse-
bok, tryckt i Damaskus 1959 och använd i de syriska småskolorna: 
”Palestina ett kärt arabiskt land. Araberna är ett starkt folk som inte 
tål att behandlas ovärdigt. Judarna är ondskefulla brottslingar som 
kom till Palestina och drev ut dess folk. Vi arabbarn skall alltid 
minnas Palestina. Vi skall driva ut de ondskefulla brottslingarna 
ur landet.”

En bok i samhällskunskap med titeln ”Det arabiska samhället”, 
som trycktes 1966 och som används under andra läsåret i ”high 
school” som närmast motsvarar vårt tionde skolår, står det: ”Så kom 
Israel till och så kom denna onda kräftsvulst att infektera det ara-
biska fosterlandet. Emir Abdullah kallade det en bakteriesjukdom 
i ögat, en tisteltagg i levande kött, ett ben i strupen. Liksom den 
berömde romerske vältalaren sade: Karthago måste förstöras, så 
måste ni arabiska pojkar och flickor, följa maningen: Israel måste 
för alltid försvinna.”1 

Världsatlas utan Israel
I de palestinska områdena saknas staten Israel på skolornas nyut-
komna världskartor, som används i geografi-undervisningen. Israels 
existens negligeras trots att Yassir Arafat i Osloavtalet har lovat 
främja en anda av fred mellan araberna och Israel.2  

Sedan staten Israel bildades har araberna förutom att undervisa 
sina barn och ungdomar och propagera bland sina egna även på 
olika sätt genom olika organisationer arbetat utåt mot resten av 
världen för att försöka ta tillbaka det land som araberna anser vara 
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deras. Men har Palestina någon sin funnits eller kan vi kan vi ana 
en retorik som inte stämmer med verkligen när hör talas om det 
ockuperade Palestina.

Palestina???
Palestina har aldrig varit ett namn på en nation eller stat. Det är en 
geografisk term, som användes för att beteckna regionen vid den 
tiden i historien när det var någon stat eller nation där. Själva ordet 
är avlett från ”Peleshet” ett namn som förekommer ofta i Bibeln 
och på engelska har det blivit ”Philistine”, (filiste). Namnet började 
vad man vet användas på 1200-talet f Kr om en migrationsvåg 
av ”sjöfolk” vilka kom från området kring Egeiska havet och de 
grekiska öarna. Dessa slog sig ned på den södra kustremsan av 
landet Kanan. De grundlade fem oberoende stats-städer (inklusive 
Gaza) på en smal landsremsa  vilken kallades Philistia. Grekerna 
och Romarna kallade den ”Palastina”. Filisteerna var inte araber 
och inte heller semiter. De hade inget släktskap vare sig etniskt, 
språkligt eller historiskt med Arabien eller med araberna. Namnet 
”Falastin” vilket araber idag använder som ”Palestina” är inte ett 
arabiskt ord. Det är det arabiska uttalet på det grekisk-romerska 
”Palastina” avlett från Peleshet.

Från historiens början intill denna dag är Israel Juda-Judeen den 
enda förenade oberoende suveräna nationella stat som någonsin 
funnits i området väster om floden Jordan  vilket araberna påstår 
vara Palestina.3 

Det är trots allt inte så att alla araber är emot judarna. Det finns 
flertalet kristna araber, som för en mycket miserabel social tillva-
ro i Israel. Dessa bekännande kristna kläms mellan sina arabiska 
släktingar och det judiska folket. De är också oftast helt bortglömda 
av oss kristna i resten av världen.

Vi ska nu gå igenom några av dessa organisationer som under 
lång tid propagerat mot Israel. Jag tror det är viktigt att inte bara 
hämta information från allmänna media som TV och dagspressen. 
Det kan lätt bli så att den uppfattning media ställer fram även blir 
vår.
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Kommittén för att motstå fred med Israel
1952 bildades kommittén för att motstå fred med Israel. Den gav 
under åren 1952-54 ut en tidskrift som bland annat avslöjade olika 
förslag till uppgörelser över arabernas huvuden. När Nasser tog 
makten i Egypten började han träna gerillastyrkor som opererade 
från den av Egypten styrda Gazaremsan. Dess effektivitet och styr-
ka växte under åren 1955-56. Men dessa som tränades av Egypten 
saknade politisk självständighet.

Fatah
Fatah, den palestinska nationella befrielserörelsen, bildades i 
Kuwait 1957. En av Fathas viktigaste principer är att araberna 
ska ta sitt öde i sina egna händer. Fatah började omedelbart efter 
sitt bildande att sprida sitt budskap genom sin tidskrift Filastuna 
”Vårt Palestina”. Samtidigt började man rekrytera medlemmar i 
flykting-lägren för att förbereda det så kallade befrielsekriget.

När PLO bildades som paraplyorganisation för de palestinska 
befrielseorganisationerna, så blev Fatah den största organisatio-
nen, som i praktiken tog kontrollen över PLO. Till skillnad från 
de flesta andra rörelser så är Fatah en bred rörelse med en politisk 
och militär gren.

Fatah sticker inte under stol med att man vill förinta Israel. Detta 
framkommer klart genom organisationens programförklaring som 
vem som helst kan ta del av på Internet (www.fateh.net). I artikel 
19 uttalar man:

”Det palestinska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor 
i frihetskampen och i att utrota den sionistiska existensen och denna 
kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten är utplånad 
och Palestina fullständigt befriat” (Artikel 19)

I artiklarna 7 och 8 uttalar man också hur man ser på Israels exis-
tens i ”Palestina”:

”Den sionistiska rörelsen är rasistisk, kolonialistisk och aggressiv i 
ideologi, mål, organisation och metod.” (Artikel 7)

”Israels existens i Palestina är en sionistisk invasion med en koloni-
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alt expansiv bas, och är en naturlig bundsförvant med kolonialism och 
internationell imperialism.” (Artikel 8)

I artikel 25 har Fatah också det uttryckliga målet att samarbeta med 
allierade stater världen över för att förhindra judisk immigration 
till Israel.

PLO
Under en kongress i Jerusalem 1964 beslutade arabstaterna att bilda 
en paraplyorganisation för de palestinska befrielseorganisationer-
na. Syftet var att skapa ett representantskap för det ”palestinska 
folket”, vilket inte hade funnits sedan det högsta arabiska rådet 
upplöstes 1948. 

PLO är inte bara en befrielserörelse som bedriver militär verk-
samhet mot den israeliska fienden. Inom PLO har också en mängd 
politiska, administrativa, ekonomiska, kulturella, sociala samt 
terroristiska organ utvecklats för att tillfredsställa folkets behov. 
PLO betyder Palestinian liberation organisation, Palestinska 
befrielseorganisa-tionen. Namnet indikerar propagandan att det 
är bättre med ett namn som talar om att befria än den verklighet 
man bedriver nämligen att driva Israel ut i havet till dess att det 
upphört existera.

PLO:s författning
Den palestinska befrielsekampens mål framgår av det så kallade 
nationella fördraget, ett slags konstitution i 33 paragrafer.

Det nationella fördraget är en deklaration för befrielsen av Pa-
lestina. Det anger vad PLO vill uppnå: rätten till nationell identitet, 
till nationellt självbestämmande och till befrielse av det man anser 
sig ha självbestämmanderätten till. Där beskrivs även arabernas 
syn på sionismen som en rasistisk och aggressiv rörelse, och man 
förnekar helt enkelt Israel rätten att existera.

För att nå sina mål har PLO ofta använt sig av terrordåd. Dessa 
dåd har oftast utförts mot oskyldiga och mot mål i Europa, samt 
inne i själva Israel. Precis som alla terroristorganisationer fick även 
PLO mycket uppmärksamhet på grund av detta. Efter intifadan i 
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slutet av 1980-talet trappade PLO ned sina terrordåd, vilket var en 
orsakerna till fredssamtalen i början av 1990-talet.

Intifadan
Under större delen av 1980-talet inbjöd varken Israel eller arab-

staterna till samtal och förhandlingarna stod i princip stilla. Inte 
heller stormakterna arbetade så mycket med ”Mellanöstern-frå-
gan”. Kanske berodde det på att det fram till 1987 rådde ett relativt 
lugn i Israel och i flyktinglägren. Många araber arbetar inne i Israel 
och har sin inkomst där, vilket innebär att konflikter omedelbart 
leder till inkomstbortfall.

Men under slutet av 1987 började araberna återigen protestera 
mot Israel. Dessa protester innebar att palestinska ungdomar kas-
tade sten på israelisk militär. De i sin tur svarade med att bland 
annat beskjuta ungdomarna med gummikulor. Dessa våldsamheter 
har nu pågått under många år och har inte minskat sedan freds-
samtalen mellan Israel och PLO började på allvar. Israel har flera 
gånger svarat med att stänga av de arabiska områdena och därmed 
de arabiska arbetarna från  sina jobb.

Var det verkligen intifadan som ledde till samtal mellan Israel 
och PLO? Antagligen inte. Förmodligen försvårade den snarare 
dessa samtal. Intifadan var däremot viktig för araberna som med 
den visade att de inte gett upp kampen för en egen stat, utan att de 
skulle kämpa även utan hjälp från omvärlden.

Fredssamtalen
Många utomstående nationer har blivit indragna i konflikten och 
flera har försökt att medla. I ett antal konferenser under 1990-talet 
har man försökt sammanföra representanter för Israel och araberna 
för att uppnå en varaktig fred, men ingen av konferenserna har nått 
någon större framgång. Madrid, Moskva, Rom, Washington, Brys-
sel och Oslo har alla varit i händelsernas centrum, men det var först 
den 13 september 1994 i Washington som något som liknade en 
fredsöverenskommelse träffades. Då skrev Israels premiärminister 
Yitzak Rabin och PLO:s ledare Yassir Arafat under ett fredsavtal 
som världen hoppades mycket på.
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I detta avtal förband sig Israel bland annat att överlåta Gaza-
remsan och Västbanken till palestinskt styre, något som nu har 
skett. Israel lovade också att exempelvis dra sig tillbaka från större 
delen av Hebron och frige palestinska fångar, vilket man också har 
gjort. PLO förband sig till att bland annat effektivt bekämpa den 
egna terrorismen och utesluta den paragraf i stadgarna som säger 
att Israel skall drivas ut i havet. Dessa löften, och många fler har 
PLO ännu inte uppfyllt.

De våldsamheter som blossade upp under hösten 2000 såg också 
många som spiken i kistan för den omtalade ”fredsprocessen”.

Problemen med att dela upp Israel
Allt eftersom olika ”lösningar” lyckas eller misslyckas försöker 
olika länder vinna politiska och internationella poäng genom att 
agera som  medlare mellan PLO och Israel. Men problemet är att 
medlarna pressas av olika egna intressen. Utåt sett ska alla ställa 
upp på lika villkor. Israel är dock enda landet i Mellanöstern som 
har verklig demokrati. Israels ledare är framröstade i politiska val. 
Arabernas ledare är inte demokratiskt valda av folket utan agerar 
på egen hand utifrån egna intressen.

Från ett bibliskt perspektiv är det också utomordentligt allvarligt 
för en nation att agera ”medlare” i frågan om Israels gränsdrag-
ningar:

Ty se, i de dagarna och på den tiden då jag upprättar Juda och Jerusa-
lem då skall jag samla ihop alla hednafolk och föra dem ned till Josafats 
dal. Och där skall jag hålla dom över dem för mitt folks skull och min 
arvedels skull därför att de har förskingrat dem bland hedningarna och 
utskiftat [delat] mitt land. (Joel 3:2-3)

Här uttalas klart att domen sker på grund av att hedningarna de-
lat upp landet och att landet, varken tillhör araberna eller judarna, 
utan Herren. Det betyder i klartext att Gud ger landet åt vem han 
vill och att han inte accepterar hedningarnas inblandning. De ska 
därför få stå till ansvar för sitt handlande.

Relationen till Israel
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Jag vill ge dig ett tips angående vår relation till Israel och det ju-
diska folket ifrån 1 Mos 12:1-3:

Och Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt 
och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig. Så skall 
jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn 
stort, och du skall bli en välsignelse. Och jag skall välsigna dem som 
välsignar dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig 
skall alla släkter på jorden bli välsignade.

När du läser det här ordet och betänker det, upptäcker du att det 
oerhört viktigt vilket förhållande vi kristna har till Israel och det 
judiska folket som land och som enskilda människor. Sveriges 
väl och ve hänger på hur vi som nation behandlar Israel och det 
judiska folket. 

Det betyder inte att vi i allt håller med om vad Israel som nation 
eller enskilda människor gör. Däremot är vi kallade att bedja för 
dem och för landets ledning och välsigna dem.

Mitt tips till dig är: Var noga med att rösta på det/de politiska 
parti(er) som säger sig vilja har ett gott förhållande mellan Sverige 
och övriga länder till landet Israel och det judiska folket, och bed 
mycket för landet och folket Israel.

Det är mycket tragiskt att de flesta svenskar och politiska partier 
tar till sig de lögner som sprids om Israel i media, och dessutom 
för dem vidare. PLO har blivit skickliga på att propagera i media 
till sin egen fördel. Media sväljer oftast också propagandan och 
för den ohämmat vidare.

Svenska media har som exempel efter septemberdåden 2002 
ägnat mycken möda åt att försöka förklara och förstå varför mus-
limska länder är så hätska mot väst. Terrorn och hetsen försöker 
man ursäkta med olika skäl som så att säga ligger utanför reli-
gionen. Men frågan är om man inte måste granska islam för att 
förklara terrordåden. Frågan är om det oärligt att inte förklara att 
terrordåden har sin bakgrund och upprinnelse i just islam. Amir 
Taheri iransk–muslimsk författare och journalist skrev en mycket 
uppmärksammad artikel där han granskade islam för att förklara 
dessa dåd.4   Taheri anser att om man inte i likhet med i den mus-
limska anser att det var Israel som var skyldigt till terrordåden så 
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får man anta att det faktiskt var Usama bin Laden och Al Qaida 
som var ansvariga. Al Qaida är det nätverk som bin Laden leder 
och vars krav är att staten Israel utplånas samt att alla judar dödas 
och att rättrogna islamistiska stater upprättas i hela arabvärlden. 
Denna bin Laden valdes till medlem i det ”högsta rådet” i Khar-
toum, vars uppgift är att främja en fundamentalistisk typ av islam. 
Detta medlemskap gav honom rätten att kalla sig Sheikh och utfär-
da fatwa, dvs. religiösa påbud. Det ligger inbyggt i islam att hata 
och att tvinga människor till ”rätt tro”. Islam är inte den fredliga 
och toleranta religion vilken vi genom skicklig propaganda fått 
uppdiktad framför oss. Om islam verkligen är en fredlig och tole-
rant religion, varför finns det då miljontals muslimska flyktingar i 
Europa? Varför har de kristna och judiska minoriteterna försvunnit 
i land efter land i Nordafrika och sydvästra Asien? 

Alla utom en av militärdiktaturerna i världen är, enligt Taheri, 
muslimska. Endast Turkiet och Bangladesh kan möjligen kallas 
demokratier i den muslimska världen. Av idag 30 pågående kon-
flikter i världen så  berör 28 av dem muslimska regeringar eller 
kontrahenter. Två tredjedelar av världens politiska fångar befinner 
sig i ett muslimskt land. Detsamma gäller 80 procent av alla avrätt-
ningar i världen. Taheri kritiserar inte islam som trossystem och 
avslutar sin artikel med följande ”Tragedierna den 11 september 
måste innebära en granskning av hur vi muslimer lever i enlighet 
med vår tro. Vi borde börja med att fördöma terrorattackerna, utan 
några om och men.”  

Jihad     
Jihad betyder ”heligt krig”, men för vad och hur? När tidigare 
president och numera regeringsföreträdare Hashemi Rafsanjani 
talade under Jerusalemdagarna i Iran underströk han med allvar 
att ”snart har den muslimska världen atomvapen och då skall 
Israel utplånas”.  

”Det ska bli fler döda på vägen till Jerusalem. Vi är alla på väg 
att dö som heliga martyrer på vägen till Jerusalem. Jihad, Jihad, 
Jihad… Med vår själ och vårt blod ska vi frälsa Palestina.” Dessa 
citat är inte från Hamas ledare Ahmed Yassin eller någon lössläppt 
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självmordsbombare utan från Yassir Arafat själv. Det var inte hel-
ler nu, under hösten 2001. Detta skedde under slutet 90-talet och 
sändes av arabisk tv.5 

Israel är omgivet av fientliga stater vilka samarbetar med organi-
sationer som vill förinta den judiska staten. I världsopinionen och 
inte minst i FN utses Israel ofta till syndabock när kriser uppstår 
i Mellanöstern. Detta är ett tecken i tiden. Därför är det viktigt att 
vi kristna ber för och välsignar landet och folket Israel.

Vår tredje stora huvudmätare, som visar att vi har lagt bildan-
det av Israel som nation bakom oss, ger utslaget att vi lever i den 
yttersta tiden, eller åtminstone väldigt nära den.

Fotnoter
 1 K G Michanek, Det nya Israel, Expressen Pocket,/Askild & Kärnekull 
förlag 1970
 2 Nyhetsbrevet Shalom över Israel, nr 3/98.
 3 Källa The Watchman int inc  wathman777@msn.com
 4 Wall Street Journal Europe17 Oktober 2001
 5 Palestininan Media watch pmv@netvision.net il
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Yttersta tidens 
ekonomiska och 
politiska system

Många kristna röstade ja till EU vid folkomröstningen, och jag vill 
inledningsvis betona att jag inte har någon avsikt att ge människor 
dåligt samvete ifall de gjorde det. Däremot vill jag belysa och 
diskutera EU och se om det skulle kunna förhålla sig så att detta 
ekonomiska och politiska system är den mätare som överskriften 
syftar på och som Bibeln beskriver.

Finns EU beskrivet i Bibeln? Är EU det politiska och ekonomis-
ka system som måste uppstå innan tiden når sitt slut? För att kunna 
ge något som helst svar på de frågorna och se hur det möjligen 
kan förhålla sig, vill jag försöka lägga upp det här avsnittet i ett 
slags ordning.

Jag vill poängtera att Bibelns profetiska dimension inte bara är 
levande i vår tid. Bibelns profetiska dimension är och har varit le-
vande i alla tider sedan den nedtecknades. Olika tal och händelser 
har alltid diskuterats och värderats och många saker i Bibeln har 
en historisk dimension vilken vi inte kan bortse ifrån. Samtidigt är 
bibelordet aktuellt för oss just nu. Därför är det viktigt att försöka 
tränga in i och trakta efter att förstå vad Ordet vill säga oss som 
lever nu. Jag hänvisar ännu en gång till professor Lennart Möllers 
inledning. 

EU och Bibeln
När vi nu ska titta vidare på om EU möjligen finns i ett bibliskt 
perspektiv så är det viktigt att inte dra några förhastade slutsatser. 
Jag kommer längre fram att göra en sammanställning av de punkter 
vi kommit fram till vilka möjligen pekar på att EU som organisa-
tion och funktion samt dess karaktär finns beskrivna i Bibeln. När 
du ser denna sammanställning måste du själv dra dina slutsatser.
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När vi studerar EU kommer vi att se att uppbyggnaden har acce-
lererat mycket snabbt. Förändringarna har varit mycket stora och 
hastigheten för uppbyggnaden av organisationen och dess utvid-
gning och utveckling har hela tiden ökat. Detta har gjort det svårt 
att riktigt förstå vad som skett när vi betraktat det på håll eller varit 
mitt uppe i det. Dessutom har många röster höjts åt olika håll, för 
och emot, fördelar och nackdelar, att vara med och påverka eller 
stå utanför och bara finna sig i fattade beslut, medlemskap eller 
icke. Detta har varit förvirrande för många människor.

Vårt ansvar
Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för 
att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och 
utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om 
de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, 
fastän han inte är långt borta från någon enda av oss (Apg. 17:26-27).

Denna bibeltext visar på att Gud har bestämt att människorna skall 
bo på jordens yta. Han har fastställt bestämda tider och utstakat 
de gränser inom vilka de skall bo. Denna text visar också att Gud 
kan ändra tider och gränser för olika folk och folkslag. Följande 
text visar att när ett land får många som vill styra samtidigt, med 
andra ord instabilitet i politiken, är det en indikation på landets 
överträdelse av Guds lagar. Dessutom ger denna bibelvers ett löfte, 
nämligen att ett folk blir bestående när det har förstånd och inser 
vad rätt är. 

För sin överträdelses skull får ett land många herrar, men där folket 
har förstånd och inser vad rätt är, där blir det bestående (Ords 28:2).

När David var kung och levde med Herren så blev Israel ett stort 
rike, där sedan Salomo blev kung. När Salomos son Rehabeam 
blev kung så ändrades hela situationen på grund av den synd som 
fanns i riket och det delades. Gud förändrar tider och gränser och 
kan göra olika saker med folkslag och människor. Man kan utifrån 
detta bibelord säga att folkets förhållande till Gud avgör landets 
tid i förhållande till gränser och existens.

Du och jag bär ansvar för det land vi lever i. Jesus säger i 
Bergspredikan att vi som Guds folk är jordens salt och ljus (Matt 
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5:13-14). Detta är ingen from tanke eller bild, utan det är så, vare 
sig vi vill det eller ej.

Vi kristna kan därför inte skylla landets situation i första hand 
på tjuvar och banditer, omoraliska människor, politiker, MC-gäng 
och så vidare.

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksä-
gelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att 
vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt (1 
Tim 2:1-2, 1917).

Ser vi att det går utför med landet samt att det kommer många her-
rar som skall styra så beror det på att vi kristna inte har tagit vårt 
ansvar i bön och på annat sätt tagit ansvar för de människor som 
sitter i ledande ställning! Förutom att bedja kan man engagera sig 
i olika rörelser som på ett sunt sätt arbetar för frågor som ligger i 
linje med kristen tro, etik och livsstil.

Den europeiska integrationens historia
I ruinerna efter andra världskriget hade världen och Europa oer-
hörda problem. Tyskland hade startat ett krig för andra gången på 
ganska kort tid och återigen förlorat. Många länder hade förlorat 
för oss ofattbara mängder av människor, både civila och soldater. 
Man räknar med att cirka 51 miljoner människor omkom i andra 
världskriget. De ofattbara konsekvenser som judeförföljelserna 
hade haft visades offentligt och man räknar med att cirka sex 
miljoner judar blev avrättade av tyskarna och deras allierade i 
gaskammare och koncentrationsläger.

Förutom att tyskarna förde krig, förföljde och avrättade de även 
många andra minoriteter, bland andra, zigenare. Oliktänkande, po-
litiska motståndare, däribland social-demokrater, men även andra 
oliktänkande blev bortförda och avrättade såsom Jehovas vittnen 
och homosexuella. 

Efter kriget och Tysklands villkorslösa kapitulation den 8 maj 
1945, väntade mycket svåra tider. I stort sett hela Tyskland och stora 
delar av Europa var utbombat och förstört. Förutom allt mänskligt 
lidande som kriget i sig förorsakat följde nu tider av hunger och 
arbetslöshet. Återuppbyggnaden av det som förlorats var ingen 
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lätt uppgift. Arbetet med att försöka hitta och identifiera döda och 
saknade och förena familjer som splittrats tog lång tid.

Tyskland delades på grund av de allierades och Sovjetunionens 
växande rivalitet i en östlig och västlig del, med en strikt gräns 
emellan som senare blev taggtråd och cementmur. Många familjer 
och släkter splittrades genom denna delning.

Mot denna bakgrund började man diskutera vad som skulle göras 
för att förhindra ytterligare framtida krig. Kunde man få de ständiga 
rivalerna Frankrike och Tyskland att bli ekonomiskt beroende av 
varandra, så skulle krigsrisken successivt minska. Resonemanget 
följer klassiska liberala tankebanor och formulerades 1950 av den 
franske politikern Robert Schumann.

1951 bildades Kol- och stålunionen av tre småstater: Belgien, 
Luxemburg och Nederländerna, samt av tre stora stater: Italien, 
Västtyskland och Frank rike. Denna union syftade till att de en-
skilda staterna skulle avsäga sig sin egen suveränitet i frågor 
som rör produktionen av strategiska produkter som kol och stål. 
Kontrollen över denna produktion skulle i stället ligga i händerna 
på en övernationell organisation. Därigenom skulle krigsrisken 
rent fysiskt ha minimerats.

Integrationen tog nya steg då Romfördraget undertecknades 
1957. Detta fördrag innebar ett upprättande av en europeisk 
ekonomisk gemenskap (EEC) och en gemenskap som reglerade 
kärnkraftstekniken. Redan i Romfördraget beskrivs målet med 
den ekonomiska integrationen, att den ekonomiska friheten inom 
gemenskapen skulle öka. Dock har det under många år funnits 
svårigheter att få de ekonomiska målen att fungera i praktiken. Ett 
ytterligare steg i integrationens utveckling togs 1973 då Danmark, 
Irland och Storbritannien blev medlemmar. År 1981 blev Grekland 
medlem. Spanien och Portugal kom med 1986.

Denna europeiska gemenskap var dock inte jämförbar med före-
bilden USA. Därför såg man framför sig behovet av en ännu större 
förändring. Skulle gemenskapen fungera måste man skapa en inre 
marknad för alla de nya länderna som har kommit med. Alla de tolv 
länderna satte sig ner och försökte skapa ett inre marknadsprogram, 
men detta var inte enkelt och projektet lades på is.

Under 1970-talet och början av 1980-talet låg nästan hela eu-
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ropasamarbetet nere. Läget upplevdes väldigt pessimistiskt och 
man trodde nästan att allt var förgäves. Vissa trodde att hela euro-
pasamarbetet skulle upphöra. Eftersom nu allt samarbete låg nere 
kan man fråga sig vem det var som tryckte på så att det plötsligt 
kom nya initiativ. Enligt den information jag kommit i kontakt 
med var det inte regeringarna i medlemsländerna, utan de stora 
affärsföretagen i Europa, främst de stora tyska koncernerna som 
låg bakom. EU-kommissionens ordförande mellan 1985 och 1994, 
Jaques Delors, var också en stark och mäktig person som tryckte på 
ordentligt för att arbetet skulle gå vidare. Han talade sig varm för 
de ”koncentriska cirklarna”, där gemenskapens första medlemmar 
utgjorde de inre cirklarna och de länder som var intressanta att få 
med i gemenskapen låg ytterst.

I första hand ville man få med de länder som då hade slutit så 
kallade EES-avtal med dåvarande EG. Därefter stod de före detta 
öststaterna på tur samt andra länder som skulle få vissa specialavtal. 
Hela den här processen har skett efter tidtabell och har därför varit 
väldigt viktig att genomföra steg för steg.

Efter påtryckningar från olika håll kom integrationen mellan de 
befintliga tolv medlemsländerna igång. Arbetet med att få den inre 
gemensamma marknaden att fungera påbörjades. Det gick bland 
annat ut på att man skulle ändra 280 lagar i de tolv medlemslän-
derna under en femårsperiod.

 I alla länder är lagstiftningsprocessen vanligtvis en komplicerad 
och utdragen process. I Sverige börjar vägen mot verkställighet och 
tillämpning ofta med en reformidé, som blir till riksdagsmotion, 
som bordläggs och remitteras till lämpligt utskott. Utskottet leve-
rerar ett betänkande, riksdagen beslutar om utredning, utredarna 
inkommer i sin tur med ett betänkande. Denna utredning bearbe-
tas i departement. Departementet lämnar ut frågan på remiss och 
remissinstanserna inkommer med remissvar. 

Så småningom formulerar regeringen ett lagförslag, en pro-
position, som ofta åtföljs av ett motförslag från oppositionen, en 
följdmotion. Frågan remitteras igen till utskott, därefter beslutas 
i riksdagen och propositionen blir till lag som verkställs. Så här 
fungerar beslutsprocessen i de flesta europeiska länder, naturligtvis 
med individuella variationer.

Före den 1 januari 1995 hade dåvarande EG tolv medlemsländer. 
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Alla dessa länder skulle alltså ändra och harmonisera 280 lagar 
och göra detta på fem år. En sådan manöver är i princip omöjlig, 
men det intressanta är att man mot alla odds gjorde det! De 280 
lagarna gällde många olika saker, men kan kategoriseras i tre olika 
grupper av lagar som rör:

1. Rörlighet och fysiska gränser. När en lastbilstransport 
kommer till gränsen kan den bli stående i timmar. Detta innebär 
en ekonomisk förlust för företagen och därför ville kommissionen 
förenkla gränsövergången och underlätta den fria rörligheten.

2. Samma tekniska standard. För att underlätta handelsutbytet 
inom EU och verkligen åstad komma en gemensam inre marknad, 
måste de tekniska standarderna vara lika i alla länder så att inte varje 
produkt i produktionsledet måste anpassas till varje medlemslands 
lagar och förordningar.

3. Skatteteknisk harmonisering. När man studerade de na-
tionella skattetekniska lagarna såg man också att det fanns många 
olika bolagsstrukturer i varje land. Detta började man också har-
monisera.

Eftersom vi svenskar levt så skyddat i Norden, tänker vi ofta att 
inget obehagligt kan hända oss. Vi lever skyddat i vår egen lilla 
trygga ankdamm, och inget kan hända oss, inget kan påverka oss. 
Så förhåller det sig dock inte i dag. Nu är gränserna politiskt men 
även andligt öppna. År 1998 hade EU en befolkning på ungefär 
370 miljoner människor, en landyta på 3 337 000 km2 och består år 
2000 av 15 medlemsländer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. När vi 
blev inlemmade i EU gav det oss enormt starka politiska band men 
även ”andliga band” med de övriga EU-länderna.

Detta är en enkel bakgrundbeskrivning till EU. För den som är 
intresserad finns det mycket att läsa och lära från biblioteket samt 
i de informationsmaterial som staten och olika organ ger ut.

EU och fredstanken
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Den grund som EG/EU vid sin start byggde på var tanken om ”fred 
och trygghet”, detta mot bakgrund av andra världskriget. Ett av 
grundbudskapen är att det är bättre att arbeta för fred än för krig.

Men bara för att man säger sig arbeta för fred behöver det 
inte ligga till på det viset. Det har funnits olika fredsrörelser och 
fredsprojekt genom tiderna som sett bra ut men som inte uppnått 
fred alls.

Ett exempel på ett sådant fredsprojekt var när Storbritanniens 
premiärminister Chamberlain år 1938 åkte över till Nazityskand 
och undertecknade ett fredsavtal tillsammans med Adolf Hitler. 
Avtalet undertecknades den 30 september 1938 och brukar kallas 
”Münchenavtalet”. Frankrikes president Daladier och den ita-
lienske diktatorn Mussolini fanns också med. Tjeckoslovakiens 
president Benes fick dock finna sig i att stå utanför i korridoren 
och avvakta.

Det bör påpekas att det i efterhand gjorts många kommentarer 
kring varför detta skedde. Men just då var många mycket nöjda för 
nu ”visste” alla att det inte bara skulle bli fred utan att freden också 
skulle bestå! Bara ett år senare visade det sig att detta ”fredsavtal” 
inte ens var värt papperet det var skrivet på. Den första september 
1939 anföll Tyskland Polen och Andra världskriget var ett faktum.

Sista delen av 1 Thess 4 handlar om Jesu tillkommelse. Därefter 
läser vi i kapitel 5:

Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet 
själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När 
folk säger: ’Fred och trygghet’, då drabbas de av undergång lika plötsligt 
som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte 
undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska 
er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. 

Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de 
andra utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om 
natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör 
dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och 
hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att 
drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre 
Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med 
honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra 
och uppbygg varandra, så som ni redan gör. (1 Thess 5:1-11)
I vers 3 står det att när folk talar om ”fred och trygghet”, då 
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kommer plötsligt fördärv över dem. De ord som Bibeln använder 
är exakt desamma som EU-systemet bygger på, engelskans peace 
and security.

Det grekiska ord för fred som Paulus använder ovan återfinns 
på två ställen i Nya testamentet: Apg 12:20 och Luk 14:32. I dessa 
två sammanhang talas det om att två stridande parter sluter fred 
med varandra. De drar alltså inte bara bort från varandra utan de 
sluter också fred. Men detta bibelord innehåller också tanken på 
säkerhet. Det betyder att det har två aspekter. 

1 Fred från krig. 
2 Säkerhet/trygghet från exempelvis terrordåd. 
De journalister som rapporterade från terrordåden 11 september 

i USA sade en sak gemensamt. ” Nu kan vi inte längre bara tala 
om fred utan nu måste vi allvarligt diskutera begreppet säkerhet”.

Det är intressant att notera att Bibeln faktiskt visar på dessa två 
aspekter. Frihet från krig är en sak och frihet från terrordåd en 
annan. Detta bibelord visar att terrordåd blir ett växande hot vid 
tidens slut. Det visar också att människorna vaggas in i en säker-
het och trygghet de tror att nationers enande och olika systems 
sammankopplingar kommer att ge verklig trygghet och säkerhet. 
Men plötsligt kommer fördärv över dem likt födslovånda över en 
havande kvinna.

Den tidigaste förekomsten av detta märke daterar sig till år 70 e 
Kr när den romerske härföraren Nero tågade mot Jerusalem. Nero 
använde detta tecken som ett krigstecken mot Jerusalem. Efter sin 
tillkomst har detta tecken symboliserat svartkonst och häxdyrkan 
och återfunnits på illustrationer när man ”tittat i djävulens ögon”.  
Tecknet kallas också för ”djävulsöga” eller ”kattfot”. Nazisterna 
använde sig märkligt nog också av detta tecken.
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En engelsk filosof vid namn Bertrand Russell (1872-1970) ar-
betade mycket intensivt för att skapa en fredsrörelse. Man skulle 
då använda ett tecken att bygga freden på. Bertrand Russell valde 
ovanstående tecken, men många övertygade fredsaktivister vet nog 
inte vad för ett märke de egentligen bär på.

Bertrand Russel var också själv övertygad ateist. Att kristendo-
men en dag skulle självdö var en av hans stora övertygelser.

Bild på EU byggnaden

När nu Sverige gick med i EU uppstod frågan om vi nu kunde vara 
neutrala i utrikes- och säkerhetsfrågor. Sverige har under mycket 
lång tid förklarat sig självt neutralt i förhållande till krig även om 
verkligheten bakom denna inställning till viss del kan ifrågasät-
tas. Sverige har också haft en strävan att fungera som något slags 
”världssamvete”. Nu måste vi fråga oss: kan vi agera så längre? 
Så här står det bland annat i Maastrichtfördraget som Sverige i och 
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med inträdet i EU skrev under:

Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens utri-
kes- och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet. 
De skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen 
eller kan minska dess effektivitet som en sammanhållande kraft i de 
internationella relationerna. Rådet skall säkerställa att dess principer 
följs. (Artikel J.1)

Det bör påpekas att genomförande av denna artikel ska ske med 
total majoritet.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det sista stora riket 
kommer att ha karaktären av ett ”fredsprojekt”. EU bygger till stora 
delar på just denna tanke. ”Vi måste vara med för fredens skull” 
är en vanligt förekommande klyscha.

Betyder detta att den kristne ska vara misstänksam och mot-
arbeta alla typer av fredsprojekt? Svaret är nej. Den kristne ska i 
alla sammanhang gå före när det gäller fred och försoning mellan 
individer, familjer och nationer, jmf Matt 5:9. Samtidigt är det 
viktigt att förstå att bara därför någon eller något har en viss eti-
kett är det inte alldeles säkert att etiketten motsvarar innehållet, 
vilket historien ger alltför många vittnesbörd om. Vaksamhet är 
ett nyckelord i den yttersta tiden.

Ett rikes inre och yttre natur
Ett land eller rike har alltid en yttre sida och en inre. Det man sä-
ger i olika politiska budskap är trovärdigt om man ser att kärnan i 
budskapen fungerar i det egna landet och bland dess medborgare. 
Ett land fungerar till exempel inte utan kommunikationer eller 
yttrandefrihet, även om ledningen påstår att så är fallet.

I Dan 2 får kung Nebukadnessar en dröm och vill att någon av 
de ”vise” skall berätta drömmen och uttyda den. Om de vise inte 
klarade detta så skulle de förgöras.

Daniel gjorde det enda riktiga i den här situationen. Han uppma-
nade sina vänner till bön. Daniel drömde då den dröm som kungen 
tidigare haft och gick mot alla odds in till kungen för att berätta detta 
som ingen av de andra spåmännen eller vise männen kunde göra.
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Du, o kung, såg i din syn en stor bildstod stå framför dig, och den 
stoden var hög och dess glans mycket stor, och den var förskräcklig att 
skåda. Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar var av 
silver, dess buk och höfter av koppar; dess ben var av järn, dess fötter 
delvis av järn och delvis av lera. Medan du nu betraktade den, blev en sten 
lösriven, dock inte genom människohänder, och den träffade bildstoden 
på fötterna, som var av järn och lera, och krossade dem. Då blev på en 
gång alltsammans krossat, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och 
det blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort 
det, så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen 
som hade träffat bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden.

Detta var drömmen, och vi vill nu säga kungen uttydningen: Du, o 
kung, kungarnas kung, åt vilken himmelens Gud har gett rike, väldighet, 
makt och ära, och i vilkens hand han gett människors barn och djuren på 
marken och fåglarna under himmelen, varhelst varelser bor, och som han 
har satt till herre över allesammans, du är det gyllene huvudet. 

Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och därefter 
ännu ett tredje rike, ett som är av koppar, och det skall råda över hela 
jorden. Ett fjärde rike skall också uppstå och vara starkt som järn, ty 
järnet krossar och sönderslår ju allt, och som järnet förstör allt annat, så 
skall också detta krossa och förstöra. 

Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och 
delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så, 
att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn finnas där, blandat 
med lerjord. 

Och att tårna på fötterna var delvis an järn och delvis av lera, det 
betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Och att du såg 
järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en blandning där skall 
äga rum, genom människosäd, men att delarna likväl inte skall hålla ihop 
med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera.

Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som 
aldrig i evighet skall förstöras, och vars makt inte skall bli överlämnad 
åt något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra 
riken, men självt skall det bestå evinnerligen. Ty du såg ju att en sten 
blev lösriven från berget, dock inte genom människohänder, och att den 
krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Så har en stor Gud 
uppenbarat för kungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är 
viss, och dess uttydning är tillförlitlig.

Att tolka Nebukadnessars drömmar
Det finns fyra intressanta riken att studera närmare i detta samman-
hang, och det är det babyloniska riket, det medo-persiska riket, det 
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grekiska riket och romarriket.
Anledningen till att vi ska studera dessa riken närmare är att två 

av dem omnämns i Daniels bok. De andra två omnämns på andra 
ställen i Bibeln. Alla fyra rikena har omringat, stridit mot och in-
tagit Jerusalem. Alla sådana här studier måste ske med Israel som 
utgångspunkt, så dessa riken är inte slumpmässigt utvalda.

De olika världsriken som har uppstått under skilda tidsperioder 
formades av vissa tankar och ideal, men de har alla gått under. Se-
nare i historien har andra riken uppstått, som har haft samma tankar 
och ideal. Det betyder att man kan känna igen karaktärsdragen från 
mycket gamla världsriken i nya nationer och förbund. I det sista 
stora riket som Bibeln talar om kommer karaktärerna från de fyra 
rikena som Daniel talar om att förena sig i ett rike (jmf Upp 13:1-2).

Vem styr ett rike?
Innan vi går in på själva drömmen vill jag först ge en förklaring 
och uppmana dig som läser att tänka igenom följande.

Det har skrivits många böcker om den yttersta tiden och i de 
senaste utgåvorna finns naturligtvis EG/EU med. Vad jag dock ser 
är att många glömmer vad som beskrivs i Dan 10, nämligen att 
bakom varje rike finns det en eller flera andefurstar. När ett rike 
går under så dör inte andefurstarna som opererar bakom riket, utan 
de arbetar vidare på andra sätt och bygger andra riken. Det verkar 
som om den karaktär som andefursten har återspeglas i det nya 
rike som han bygger.

Det betyder att när ett rike som har en viss karaktär och vissa 
specifika ingredienser i sig går under så kan man känna igen detta 
rike när det uppstår i en annan tid med andra människor. Varför?  
Därför att samma andefurste ligger bakom och på det yttre kan man 
känna igen ingredienserna i nästkommande rike. Andefursten över 
exempelvis Persien begränsades i storlek genom de gränser landet 
hade. Det är därför det står andefursten över ”Persien”. Andefursten 
hade maktutrymme storleksmässigt enligt landets gränser. Det be-
tyder att när ett land av olika skäl minskar eller ökar sina gränser, 
blir gränserna desamma i den andliga världen.

Detta förklarar frågeställningen om vad som händer när ett 
land inlemmas med andra länder. Dessa länder blir nu öppna för 
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det som tidigare begränsades av landets gränser. Bibeln beskriver 
mycket klart att det sista stora världsriket som uppstår på jorden 
kommer att ha delar av andra olika föregående stora världsriken i 
sig.  Förhåller det sig på det sättet, vilket vi inte har någon anledning 
att betvivla, betyder det i så fall andligt sett att fienden kommer 
att försöka samla all kraft i det riket. Förutsättningen för detta är 
naturligtvis ”gränslöshet”. Detta kommer att med olika uttryckssätt 
visa sig i och genom det naturliga rike som uppstår.

Bakom varje rike finns alltså enligt vår tankegång en andefurste 
som formar riket efter sin karaktär. Man kan alltså säga att det sista 
stora riket kommer att ha karaktärsdragen av tidigare stora världs-
riken i sig.  Eftersom bibeln klart visar att fienden kommer att söka 
efter att samla all sin kraft i det riket för bestämda syften så måste 
det sista riket åtminstone till det inre vara gränslöst.  Samtidigt 
kommer strikta gränser att finnas där riket så att säga tar slut, dvs. 
en yttre gräns. Vi känner väl till propagandan och verkligheten om 
gränslösheten som stänger vissa inne och andra ute.

Betyder detta att den kristne ska vara misstänksam och emot 
människor i och från andra länder och med annan kulturell bak-
grund och tro politisk såväl som religiös? Svaret är nej. Men det 
betyder samtidigt inte att en nation kan lämna bort det nationella 
styret till överstatlighet och sälja sin egen identitet till personer och 
makter där inte slutmålet är klart uttalat. Samarbete och samför-
stånd för nästan alltid med sig goda saker. Huvudfrågan är alltid 
på vilka grunder det sker?   

Daniels syner och drömmar
I den babyloniske kungen Belshassars första regeringsår hade 
Daniel en dröm och såg en syn på sitt viloläger. Sedan tecknade 
han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll. 
Detta är Daniels berättelse:

Jag hade en syn om natten, och såg i den hur himmelens fyra vindar 
stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, 
det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade 
vingar som en örn. Medan jag såg på det, rycktes vingarna av djuret, 
och det restes upp från jorden, så att det blev ställt på två fötter som en 
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människa, och ett mänskligt hjärta blev givet åt det. Sedan fick jag se 
ännu ett djur, det andra i ordningen. Det var likt en björn, och det reste sig 
upp på sin ena sida, och det hade tre revben i sitt gap, mellan tänderna. 
Och till det djuret blev så sagt: ’Stå upp och sluka mycket kött.’ Därefter 
fick jag se ett annat djur, som liknade en panter, men på sina sidor hade 
det fyra fågelvingar. Och djuret hade fyra huvuden, och välde blev givet 
åt det. Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket 
förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det 
uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under 
fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Men under 
det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn 
sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta. Och 
se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade 
stora ord. (Dan 7:1-8)

Jag tror grundläggande att det Nebukadnessar såg i sin dröm i Dan 
2 var den yttre glansen och härligheten av rikena. Och det Daniel 
beskriver i kapitel 7 var den inre, verkliga naturen i de olika rikena.

Låt oss nu försöka se vilka kännetecken för rikena vi kan hitta i 
Bibeln och historien utan att överdriva dess betydelser. Vill du själv 
läsa vidare om dessa olika världsriken finns det många intressanta 
böcker om dessa folk och länder att låna på biblioteket.

Det första riket – Babylon
Kännetecken: lejonet, guld.

I Dan 2 omtalas det första riket, och där står det uttryckligen 
att det handlar om Nebukadnessar: ”Du är det gyllene huvudet.”

Babylon, ”det gyllene riket”, var ett lapptäcke av länder och 
språk. Människorna i Babylon saknade ett karaktärsdrag, och det 
var allvar. Med allvar menar jag att en person faktiskt menar och 
står för det man säger och lovar. Babylon var det gyllene huvudet, 
och det riket gick under och försvann. Senare uppstod ett annat rike 
med liknande karaktär, form och tankar, nämligen det ottomanska 
riket. Dagens Turkiet är en kvarleva av det riket.

Det ottomanska riket uppstod just i det område som nu utgörs 
av Turkiet, men växte sedan sakta åt öster och väster. En ”vinge” 
sträckte sig till Europa och den andra vingen sträckte sig ner till 
Afrika. Det ottomanska riket var liksom Babylon ett lapptäcke av 
språk och länder.



151

Människorna i det ottomanska riket och nuvarande Turkiet kan 
inte beskrivas som särskilt ärliga på det viset att ja är ja och nej 
är nej. Har du varit i dessa länder så vet du att priser och löften 
ändras allteftersom. För svenskar är det svårt att göra affärer med 
dem, inte bara på grund av kulturella skillnader utan också för att 
man inte riktigt kan lita på vad som sägs.

I och med första världskriget gick det ottomanska riket under, och 
de europeiska och afrikanska landområdena, ”vingarna”, klippes 
av från riket. Kvar blev det vi i dag kallar Turkiet.

Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan 
jag såg på det, rycktes vingarna av djuret, och det restes upp från jorden, 
så att det blev ställt på två fötter som en människa, och ett mänskligt 
hjärta blev givet åt det. (Dan 7:4)

När första världskriget tog slut, skrev man år 1920 in i den turkiska 
grundlagen att landet inte längre skulle vara islamskt. Man kan säga 
att hjärtat i det ottomanska riket då byttes ut. Hjärtat betecknar som 
bekant det inre i en människa eller en nation (jmf Matt 12:34).

Det andra riket – Medo-Persien
Kännetecken: björnen, silver.

Vi ser i Daniels bok att ”silverriket”, det andra riket i ordningen, 
bestod av en oerhörd byråkrati, jmf Dan 6:1,6. Man utfärdade olika 
mängder av dekret och olika typer av bestämmelser. Men makten 
utgick inte från folket utan från en bestämd plats där de styrande 
fanns, och riket gick senare under.

Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det var likt en 
björn, och det reste sig upp på sin ena sida, och det hade tre revben i 
sitt gap, mellan tänderna. Och till det djuret blev så sagt: ”Stå upp och 
sluka mycket kött.” (Dan 7:5).

Långt senare uppstod ett annat rike som liknade det Medo-Per-
siska riket i karaktär, form och tankar. År 1917 bildades Sovjet-
unionen med sin tunga, svårmanövrerade byråkrati. Vem har inte 
hört talas om den ryska björnen? Ryssland identifierar sig faktiskt 
självt med björnen.
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Alla som kommit kontakt med den ryska byråkratin vet hur djupt 
inrotat den är i folksjälen och hur oerhört ineffektivt systemet är.

Byråkratin i Ryssland har också fått många västerländska affärs-
män och hjälporganisationer att lägga ner sina projekt eftersom 
byråkratin, med alla sina bestämmelser och regler, gör det i princip 
omöjligt att slutföra. Alla som rest i Ryssland eller i öststaterna 
vet hur allt kan slå stopp när något dokument helt plötsligt påstås 
vara felaktigt eller saknas, trots att alla dokument dagen innan varit 
helt i sin ordning. Den ryska byråkratin är ibland helt omöjlig att 
förstå sig på.

Daniel såg att björnen ”hade tre revben i sitt gap”. De tre revbe-
nen kan vara en bild av de tre baltiska staterna, eller baltländerna 
tillsammans med östra Polen och Moldavien. Enligt historie-
böckerna rycktes dessa tre länder bort från den västeuropeiska 
gemenskapen och införlivades på ett oerhört grymt och våldsamt 
sätt i Sovjetunionen.

Sedan hörde Daniel hur djuret blev tillsagt att stå upp och 
sluka mycket kött. Finns det något rike som har slukat så många 
människor som Sovjetunionen, där miljoner och åter miljoner 
människor har slaktats, förföljts och avlivats! Vi förstår nog inte 
vidden av allt som har hänt under Sovjettiden, och kommer nog 
aldrig att få veta den hela sanningen om det.

Vi har redan glömt den oerhört grymma förföljelse som de 
ryska kristna blev utsatta för. Bara det faktum att någon kunde 
misstänkas vara troende startade den mest fruktansvärda förföl-
jelse. Tusentals pastorer och hundratusentals kristna har suttit i 
fångläger och dukat under enbart på grund av att de var troende. 
Kristna som jag personligen träffat har berättat de mest fasansfulla 
historier om kommunisternas förföljelse, tortyr och deras sätt att 
döda oskyldiga människor. Alla som inte hyllade den kommunis-
tiska ideologin och deras ledare förföljdes; det gällde inte bara de 
kristna. Kommunismen som ideologi har drivit miljoner och åter 
miljoner människor in i döden.

Vi får på inga villkor glömma detta när vi hör de fagra talen om 
socialismen och arbetarnas väl. Så länge inte kommunismen har 
makten verkar den from och medmänsklig. Men när väl makten är 
etablerad ser man bara till ”de egna” och förföljelse, tortyr, svält och 
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död väntar dem som opponerar sig. Det bästa vi kan göra när vi hör 
kommunismens förespråkare är att läsa historiens beskrivningar om 
vad denna ideologi lett till och sedan inte glömma. Dessutom kan vi 
med öppna ögon se vad som händer i de länder där kommunismen 
fortfarande har sitt grepp, som Kina och Nordkorea.

Alla som varit i kontakt med Sovjetunionen och dess satellitstater 
känner till att man ofta var tvungen att muta sig fram. Det gällde 
att känna någon som i sin tur kände någon som kunde hjälpa en 
att smita förbi köer och förordningar och nå dit man ville. Den 
som fixade det hela tackades med små ”presenter”. Mutorna var 
accepterade och förankrade i samhällssystemet. Det gällde dock 
att ha råd med ”presenterna” för att med hjälp av dem själv få po-
sition och makt. Före kommunismens fall var det kommunisterna 
och dess pampar och villiga undersåtar som tog hand om de små 
presenterna. I dag fortsätter systemet som förr, fast genom den 
mäktiga ryska maffian.

Det tredje riket - Grekland
Kännetecken: pantern/leoparden, koppar.

Det grekiska riket grundades av Alexander den store. Han kom 
från Makedonien och var 27 år gammal när han började sina stora 
erövringar. På bara sex år besegrade han den då kända världen och 
lade den under sig.

Det grekiska riket var präglat av stor intellektualism. Vi läser 
i Apostlagärningarna 17 att Paulus debatterade med de grekiska 
filosoferna på Aeropagen i Aten. Ett annat bibelord som visar på 
grekernas förkärlek för filosofi och intellektualism är 1 Kor 1:22b 
där Paulus skriver att ”grekerna söker visdom”. Vi vet också att 
mycket av den grekiska filosofin har levt kvar fram till vår tid.

Ett annat fenomen som fanns i det grekiska riket var den utbredda 
homosexualiteten, dragningen och utnyttjandet av minderåriga. I 
ett utdrag från Bra Böckers världshistoria kan man läsa följande:

En följd av de spartanska pojkarnas och ynglingarnas fostran i en 
isolerad mansmiljö var att homosexualitet och s.k. ”kärlek” till unga 
pojkar (på grekiska: paiderastia) blev ett vanligt fenomen i Sparta. Det 
blev inte alls nertystat utan tvärtemot framhävt som ett medel att lära de 
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unga att leva upp till den vuxnes manlighet. Också i den övriga grekiska 
världen var homofilt umgänge vanligt. De ungas nakna skönhet kunde 
beskådas i idrottsanläggningarna, de s.k. gymnasierna (av grekiskans 
gymnos: naken). Homofili var därför ett vanligt tema i grekisk poesi. 
Den store beotiske diktaren Pindors (518-438) beklagar sig i t.ex. en dikt 
över att ha blivit försmådd av den unge Theoxenos: 

Rätt, glada hjärta, är det att plocka älskogsblom i livets vår;
men vem som en gång har skådat
gnistrande strålar från Theoxenos ögon
förtäres icke av åtrå?
Hans svarta hjärta, den frusna lågan,
har blivit smitt utav järn, av stål...
men jag som vax smälter i solens brand
tynar bort när jag skådar de härliga gossars 
vidunderligt runda lemmar...
(Bra böckers världshistoria)

I Dan 7:6 beskrivs det tredje riket på följande sätt:

Därefter fick jag se ett annat djur, som liknade en panter, men på 
sina sidor hade det fyra fågelvingar. Och djuret hade fyra huvuden, och 
välde blev givet åt det.

I Upp 13:2 talar Johannes om en leopard medan Daniel talar om 
en panter. Vissa översättningar använder ordet leopard i Upp 13:2, 
men andra använder ordet panter. Ett exempel på detta är Svenska 
Folkbibelns och 1917 års översättning av detta bibelord.

Pantern omnämns på flera ställen i Bibeln. I Habackuk 1:8 talas 
det om panterns snabbhet. I Jeremia 13:23 står det att en panter 
inte kan förändra sina fläckar. Han kan egentligen inte dölja den 
han egentligen är, han kan inte försöka uppträda som något annat, 
för då blir han avslöjad. I Jeremia 5:6 står det att pantrarna är de 
arméer som lurar på Israel.

Det som karakteriserar en panter eller en leopard är snabb-
heten. Alexander den store som var härskare över det grekiska 
riket avancerade mycket snabbt. Själv kom han från ett litet land, 
Makedonien, men blev härskare över ett stort rike. Men även det 
grekiska riket gick under.

Ett annat rike vilket liknade det grekiska riket till sin karaktär 
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var Nazityskland. Hitler kom från lilla Österrike, men tog makten 
i det stora Tyskland och blev snabbt envåldshärskare. Hitler hade 
stor framgång med sin metod att snabbt överrumpla och besegra 
sina fiender. Detta sätt att föra krig kallades för blixtkrig, ”blitz-
krieg”. ”Pantherstridsvagnen” var ett av det mest framgångsrika 
vapnen i Tysklands krigsmaskineri och dess efterföljare kallades 
”Den tyska Leoparden”.

Om vi återvänder till Dan 7:6 ser vi att där talas om fyra fågel-
vingar och fyra huvuden.

Därefter fick jag se ett annat djur, som liknade en panter, men på 
sina sidor hade det fyra fågelvingar. Och djuret hade fyra huvuden, och 
välde blev givet åt det.

När man läser om andra världskriget finner man att Tyskland leddes 
av fyra officerare, vid sidan av Hitler. De fyra vingarna kan även 
betyda att Hitler anföll åt alla håll, öster, väster, söder och norr. 
Hitlers hakkors, svastikan, har också fyra vingar.

Homosexualitet i Tyskland
Ett annat fenomen som även fanns i det tyska riket var homosex-
ualitet och sexuellt umgänge med minderåriga. Det kan tyckas 
märkligt, eftersom vi vet att nazisterna märkte homosexuella med 
den rosa triangeln och sände dem till utrotningslägren. Men den 
bakomliggande förklaringen är mer komplicerad än så.

Omoral och homosexualitet har alltid förekommit, men på olika 
sätt och i olika utsträckning. Den homosexuella rörelsen växte sig 
starkare i och med exempelvis Darwins teorier, som på 1800-talet 
omkullkastade de dåvarande världsuppfattningarna och sättet att 
se på moral.

En rörelse som kallades Gemeinshaft der Eigenen (på svenska 
”Gemenskap för speciella”, på engelska queer) startades 1902 av 
den tyska advokaten Adolf Brand. De ledande medlemmarna i 
denna förening startade andra typer av liknande föreningar, bland 
andra ”Föreningen för mänskliga rättigheter” som sedermera blev 
upphovet till Nationalsocialistiska partiet, nazistpartiet.1 

I en homosexuell relation spelar den ena parten en mer ”manlig” 
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roll och den andra parten spelar den ”kvinnliga”. Under den här 
tiden kallades den manliga parten ”butcher” och den kvinnliga 
”femme”. Vid tiden för Hitlers maktövertagande räknar man med 
att det fanns 1,2-2 miljoner homosexuella i Tyskland. Av dessa var 
omkring 5-15 procent ”femme”. Man räknar med att två procent 
av dessa blev förda till koncentrationsläger och gaskammare. Man 
tror att det var uteslutande så kallade ”femme” som avlivades.

Under nazistpartiets första år rekryterades många medlemmar 
från ölkrogen Bratwurstglockl, vilken på den tiden var ett känt 
tillhåll för homosexuella. Men rekrytering gick även till på det viset 
att SA-chefen Ernst Roem, som själv var homosexuell, rekryterade 
unga män genom att själv först ”pröva” dem.

Nazistpartiet hade grundat en stor del av sin tankegång kring 
homosexualitet på Platon som sagt följande:

Om det var möjligt att forma en stat eller en armé endast av homo-
sexuella, så skulle dessa män sätta all sin inriktning på ära. De skulle 
gå in i slaget med en sådan ande så att även om deras antal var litet så 
skulle de övervinna världen (Plato från Banquet Konrad Heidens Der 
Fuehrer, 1944:741).

Det låg verkligen i nazisternas intresse att skapa en arme av det 
slaget. Många av de höga officerarna var eller ”blev” homosexu-
ella, och ett flertal dignitärer inom nazistpartiet var också aktiva i 
”Upplysningsrörelsen för sexologi”. Detta gav förstås ett motstri-
digt budskap till allmänheten, och vid de bokbål nazisterna anlade, 
såg dessa dignitärer därför till att bränna ”upplysningsrörelsens” 
kartotek och böcker som kunde vara komprometterande för dem. 
Hitler hade redan i början av 30-talet fått flertalet påhopp bland 
annat från socialdemokratiska tidningar i Tyskland som påstod att 
det fanns homosexuella ledare och officerare inom nazistpartiet. 
Genom bokbålen som propagandamässigt hade för avsikt ”att rena 
landet” fick man på sätt tillfälle att på ett snyggt sätt städa bort sina 
egna namn från olika listor och kartotek. 

Detta får också den innebörden att när exempelvis gayrörelsen 
vilka i dag anklagar alla som talar emot homosexualitet för att vara 
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fascister och nazister gör de en historiemässigt logisk kullerbytta. 
Utåt sett förföljde nazisterna de homosexuella, men ideologiskt 
sett passade åtminstone den ”manliga” homosexualiteten bra ihop 
med nazisternas filosofi och mål.

Det tyska riket kallades som bekant för Tredje riket. Man räk-
nade det medeltida tysk-romerska riket som det första, det tyska 
kejsardömet 1870-1918 som det andra och Nazityskland som det 
tredje. Men Daniel talar också om ”panterriket” som det tredje 
i ordningen: ”Därefter fick jag se ett annat djur, som liknade en 
panter…” (Dan 7:6), ett rike som beskrivs som just det ”tredje” 
(Dan 2:39). Och jag såg ett tredje rike. 

Det fjärde riket - romarriket
Kännetecken: ett fruktansvärt djur, järn.

Det sista rikets inre och yttre karaktär och kännetecken kommer 
vi nu att studera närmare. Redan tidigare har vi dragit paralleller 
mellan romarriket och vår tid, och därför går jag inte in på det 
igen. Det är dock viktigt att ha i minnet att Bibeln säger om det 
fjärde riket:

· att det är det sista riket,
· att det innehåller ingredienser från de tidigare rikena,
· att det är mycket grymt och fruktansvärt.

Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan 
förskräckligt fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det 
uppslukade och krossade och vad som blev kvar trampade det under 
fötterna, det var olikt alla de förra djuren och det hade tio horn (Dan 
7:7, 1917).

Den stora draken och kvinnan
Texten i Upp 12 beskriver utan tvivel landet och folket Israel (jmf 
1 Mos 37:9). Vi möter också den stora draken som på olika sätt 
försöker förgöra kvinnan. Jag skulle vilja råda dig att ta fram Bi-
beln och läsa Uppenbarelsebokens tolfte till fjortonde kapitel och 
göra ett noggrant studium där du själv antecknar viktiga punkter.

Låt oss nu följa vår tankegång vidare och studera några fler 
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verser i Uppenbarelseboken.

Och när draken såg att han hade störtats ner på jorden började han 
förfölja kvinnan som hade fött sin son (Upp 12:13).

Vi vet att inget folk har förföljts och splittrats så mycket som det 
judiska folket.

Och den stora örnens vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga 
ut i öknen, till den plats där hon blir livnärd en tid och två tider och en 
halv tid, långt borta från ormen (v 14).

Det judiska folket kom tillbaka till landet Israel på örnvingar. 
Flygplan var inte uppfunna på Johannes tid men ändå såg han 
detta. Det här bibelordet kan också ses i ett annat ljus. Vi vet att 
Nazitysklands symbol även var örnen. När Tyskland blev besegrat 
så fanns inte örnkroppen kvar. Men samtidigt måste vi ställa oss 
den svåra frågan: hade det judiska folket fått sitt land om inte Hit-
lertyskland hade framträtt? På grund av Tysklands ohyggliga brott 
mot judarna fick de sitt land – på ”örnvingar” kom de tillbaka till 
Israel. Det ordet understryker också att landet faktiskt från början 
var en öken.

Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod för 
att strömmen skulle föra bort henne. Men jorden hjälpte kvinnan och den 
öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun (v 15).

Omedelbart efter det att Israel blivit upprättat som nation startade 
återigen förföljelse och krigshot, men det lilla tappra folket har 
bestått dessa prövningar.

Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes 
andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Och 
han ställde sig på havsstranden (v17-18).

Kan du se bilden framför dig? Draken, djävulen själv, kan inte ut-
plåna Israel tack vare Guds suveräna beskydd. Han går därför bort 
för att strida mot kvinnans andra barn – de kristna. I sin enorma 
vrede över detta ställer han sig vid havsstranden.

Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju 
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huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn 
(Upp 13:1-9, jmf Upp 12:3; Upp 17:3 och notera färgen).

I erövringskrig har det anfallna landet under historiens lopp aldrig 
frivilligt gett upp sin självständighet eller rätten att existera som 
nation. En nation som blivit anfallen har alltid slagit tillbaka för 
att behålla sin suveränitet. Vilddjuret är detsamma som det sista 
riket som kommer ”upp ur havet”. Enligt Upp 17:15 symboliserar 
havet här länder och människomassor:

Och han sa till mig: Vattnen som du såg, där skökan bor, de är länder 
och människomassor och folk och språk.

Hur kom Sverige med i EU? Genom krig eller genom att något av 
medlemsländerna anföll oss militärt? Svaret är nej. Däremot blev 
vi inlemmade i EU genom folkomröstning. Många människor 
blev visserligen förda bakom ljuset med svek, halvsanningar och 
ibland rena lögner. Men Sverige blev inte invaderat av EU, utan 
det svenska folket röstade självt in sig i detta rike. Så har det varit 
med alla andra medlemsländer. De har inte blivit invaderade av 
främmande makter utan det sista stora riket vi känner till har växt 
fram ur just folkhavet.

Detta är kanske för mig det största tecknet på att EU, med sitt sätt 
att utvidga sig, är det sista riket. Inget annat rike har enligt historien 
utvidgat sig självt på just detta sätt som bibeln så klart beskriver.  
Vi gick inte in i och har hittills inte sett detta rike i färdigt skick, 
eftersom förändringarna hela tiden går mycket fort. Vi vet heller 
inte vad det verkliga slutmålet är. Men vi ser början till det. Vi kan 
redan nu börja läsa av och skönja trender, tendenser och karaktären i 
detta rike. Vi kan också  nu och då se hur det verkligen är uppbyggt 
dvs. dess inre natur  och hur det byggs vidare.

Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som 
en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin 
tron och stor myndighet (Upp 13:2).

Här talar Johannes om ett djur som bär tre andra djurs karaktärsdrag 
och som stiger upp ur havet. Det betyder att det närmar sig draken, 
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djävulen själv, som står på havsstranden. Förutsättningen för att 
detta rike ska kunna växa fram är just att det närmar sig djävulen. 
Därför är den ockulta väckelsen, som sveper över världen i många 
olika former, en förutsättning för detta. Människorna behöver inte 
alls uppfatta det så, men däremot kan de märka att ”tidsandan” 
har öppnat för ockulta företeelser och börjar tycka det är intressant 
(jmf Rom 12:1-3).

Bibeln säger inte att det var ett lejon, en björn och en leopard 
som kom upp ur havet, utan att vilddjuret liknade dessa djur. Det 
liknade en leopard, hade fötter som en björn och ett gap som ett 
lejon.

”Vilddjuret som jag såg liknade en leopard…”
Pantern eller leoparden står som vi konstaterat för snabbhet eller 
acceleration. Kommer du ihåg de koncentriska cirklarna som Ja-
ques Delors talade om; målet att få in länder i gemenskapen allt 
fortare och fortare. Detta arbete har gått långsamt i början, men 
sedan snabbare och snabbare.

På fem år lyckades tolv länder tillsammans ändra 280 lagar i sina 
respektive länder. Tidtabeller har ändrats, så att integreringsarbetet 
ska gå fortare, och från EU:s håll vill man hela tiden snabba på 
så att ”tidtabellen” hålls. Ser vi tillbaka så har utvecklingen från 
Kol- och Stålunionen till dagens EU gått förbluffande fort.

Kroppen, det vill säga den största delen av djuret, är alltså av 
panter/leopardnatur.

”…det hade fötter som en björn”
Vi såg tidigare på den Sovjetryska ”björnen” som bland annat be-
tecknade en mycket tungrodd byråkrati. Trots inslaget av snabbhet 
så kan vi med lätthet konstatera att EU har en så omfattande byrå-
krati att företag och andra instanser som exempelvis söker bidrag 
måste ha professionell hjälp för att fylla i de krångliga formulären 
och blanketterna. Ibland är denna byråkrati nästan helt omöjlig att 
förstå.

Det här riket har björnens fötter. Det tar sig fram genom tung 
och svår byråkrati. Detta får också till följd att människor och fö-
retag följer denna form av byråkrati på ett sådant sätt att de själva 
många gånger gömmer sig bakom helt obegripliga handlingar och 
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tankebanor.
Vi får heller inte glömma att ”björnen” har etablerat sin makt 

genom oerhört grym förföljelse, tortyr och avrättning av kritiker till 
systemet. Hur ser EU på sina kritiker – är de välkomna eller mutas 
de till tystnad? Blir de av med sina arbeten och förklaras för sjuka?

Vi ser också tendenserna till ett omfattande mutsystem. ”Små 
presenter” banar väg. Tjänstemän erbjuds feta löner för att de inte 
ska kritisera systemet. Det blir allt viktigare att ha goda kontakter 
med de styrande, för att få sin vilja igenom. Varför finns det ex-
empelvis över 20 000 lobbyister med kontor i själva Bryssel? Jo, 
det gäller att ha rätt kontakter!

”…och ett gap som ett lejon”
Det vi hör från detta rike kommer att vara talet från gapet på ett 

lejon. Är talet ärligt, sant, äkta och riktigt eller säger man en sak 
men menar en annan, för att dölja något tredje?

Dåvarande statsminister Ingvar Carlsson ansökte om medlem-
skap i EG juli 1991. Först tre år senare röstade svenska folket om 
medlemskap i EU, den 13 november 1994. Man kan inte säga att 
det var särskilt uppriktigt eller rättfärdigt att först ansöka om med-
lemskap och sedan låta folket rösta om det. Dessutom måste det 
betonas att en folkomröstning inte är beslutande utan endast råd-
givande eller vägledande för regeringen. Vilket i praktiken betyder 
att det som det svenska folket uttryckte genom folkomröstningen 
egentligen inte hade någon betydelse alls. Så har det även varit 
med alla tidigare folkomröstningar.

Sveriges inträde i detta nya rike banades väg genom svek och 
halvsanningar, och jag tror inte att den vanliga människan litar på 
vad som sägs från EU eftersom budskapen hela tiden förändras.

Man har också avslöjat korruption och skandaler inom EU. 1999 
tvingades hela EU-kommissionen avgå på grund av just svek och 
ekonomiska skandaler. Den person som uppdagade fifflet ankla-
gades följaktligen av de skyldiga som ”hjärnsjuk”.

Karakteristiskt för detta rike kommer alltså med all sannolikhet 
att vara halvsanningar, svek och lögner även om de också de goda 
inslagen finns där. Man kan nog ganska säkert också dra den slut-
satsen att på grund av detta så kommer den vanliga lilla människan 
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att mer och mer ramla in i lögner och halvsanningar. Människorna 
formas av det samhälle de lever i. Det betyder å andra sidan att 
de styrande som en följd av detta måste övervaka och kontrollera 
medborgarna än mer. Vi kan alltså inom en snar framtid förvänta 
mer förfinade kontroller. 

Rikets medlemmar och dess innehåll
Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, 
men dess dödliga sår hade läkts (Upp 12:3, Sv F).

Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga 
såret hade läkts (Upp 12:3, 1981).

”Huvud”, liksom begreppet horn betyder i biblisk tanke-gång inte 
bara ledare i fysisk och andlig bemärkelse. ”Huvud” betyder även 
”spets”, ”topp”, ”det översta” eller ”det första av något”, ”begyn-
nelse” (av hebreiskans ros).

Man kan alltså, om man varit med redan från början av Kol- 
och Stålunionen, säga att det som startade med sju huvud var 
begynnelsen till något som skulle utvidgas och att dessa första 
”huvuden” förmodligen på olika sätt borde ha en mycket framträ-
dande position.

Vilddjuret hade tio horn och sju huvuden. Detta ska jämföras med 
draken själv och det odjur som skökan rider på (Upp 12:3, 17:3).

Vilddjuret hade dessa tio horn och sju huvuden när det steg upp 
ur havet. Det liknade en leopard, hade fötter som en björn och gap 
som ett lejon. Därav kan vi förstå att när kristenheten tidigare tolkat 
EU som ett ”tiostatsförbund”, det vill säga att EU endast skulle 
bestå av tio stater eller medlemmar, så blev det problem med den 
läran när EU utvidgades. Den tolkningen föll och många avskrev 
därmed EU som det sista riket.

Men det står helt klart att det var odjuret, ”organisationen”, som 
hade dessa huvud och horn. Det kom inte ett tiostatsförbund eller 
sju huvuden, separat ur havet, utan odjuret som sådant hade dessa 
sju huvuden. Ett av dessa huvuden, det vill säga en ledare, såg ut 
som det hade blivit slaktat, eller fått ett dödligt hugg. Har något 
av EU:s medlemsländer fått ett dödligt hugg?

Tar man bildligt talat ett svärd och hugger rakt över en nation, så 
delas den. Det som var ett blir två.  Det land i EU som varit delat 
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genom ett dödligt hugg är Tyskland. Men det dödliga såret har läkts. 
Det betyder att landet hade blivit ett igen. Efter Berlinmurens och 
kommunismens fall har ett Stortyskland åter upprättats. Det som 
många ansett vara en total omöjlighet har hänt och det betyder 
mer för omvärlden än vad vi kanske egentligen kunnat tänka oss. 
Tidsmässigt i relation till bibelordet visar detta skeende klart Guds 
klocka som tickar (se vidare under ”Det mystiska Babylon”).

Tillbaka som Stortyskland
Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man 
tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man 
tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan strida 
mot det?” (Upp 13:3-4)

Hela jorden förundrade sig över vilddjuret, och härav kan vi förstå 
att hela jorden just vid detta tillfälle inte är en del av organisationen. 
Däremot förundrar man sig över denna väldiga organisation och 
ingen vågar säga något mot den eller strida mot den. Makten kon-
centreras ytterligare och oppositionen mot organisationen tystnar.

Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och 
det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för 
att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor 
i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att 
besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk 
och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte 
har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat 
från världens grundläggning. Den som har öron må höra. (Upp 13:6-9)

Organisationen får en särskild makt under tre och ett halvt år, 42 
månader, för ett visst syfte. Detta kommer att ske genom en särskild 
förledande propaganda som är början till striden mot de heliga 
och början till makten över alla stammar, folk, språk och folkslag. 
Observera att odjuret får en mun för att tala, vilket betyder att den 
kommer att användas för att propagera , förleda och häda.

Slutet av kapitel 13 talar om det ekonomiska system som orga-
nisationen kommer att genomföra och därmed få full kontroll över 
folken och över hela jorden

Ett citat ur informationsmaterialet ”Sverige i EU”, som Sveriges 
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riksdag ger ut gratis, klargör mer än väl vad detta skulle kunna 
betyda i praktiken.

Den 1 januari 1999 skall den slutliga etappen av EMU inledas. Ett 
fullbordande av EMU betyder en gemensam valuta, en gemensam cen-
tralbank och en gemensam penning- och valutapolitik. Den 1-3 maj 1998 
ska EU:s ministerråd, på stats- och regeringschefsnivå, rekommendera 
och godkänna och fastställa vilka medlemsländer som uppfyller villkoren 
för att övergå  till den gemensamma valutan, euron.

Planerna på en ekonomisk och monetär union har funnits länge inom 
gemenskapsarbetet. Redan i EG-fördraget från 1957 slås det fast att 
medlemsländerna ska samordna sin ekonomiska politik och konjunktur 
och växelkurspolitiken ska betraktas som frågor av gemensamt intresse. 
Det är emellertid först genom Unionsfördraget 1992 som EMU konkre-
tiseras och fördragsfästs.

EMU i tredje etappen
Den 1 januari 1999 ska den tredje etappen av EMU inledas. De med-

lemsstater i EU som har bedömts uppfylla de ekonomiska konvergens-
kraven för deltagande i EMU, bildar då en valutaunion. På den första 
dagen av den tredje etappen låses växelkurserna mellan deltagarländernas 
valutor oåterkalleligt, den gemensamma valutan, euron, införs samtidigt 
som penning- och valutapolitiken blir gemensam för deltagande länder. 
Euron blir från och med den första dagen av tredje etappen en egen of-
ficiell valuta. Europeiska centralbanken, ECB kommer att sköta penning 
och valuta politiska transaktioner i euro. Under en period som varar tre 
och ett halvt år [förf kursivering] kommer nationella sedlar och mynt att 
utgöra legala betalningsmedel i deltagarländerna. Eurosedlar och mynt 
ska sättas i omlopp den 1 januari 2002 och senast sex månader därefter 
ska enbart euron vara legalt betalningsmedel i deltagarländerna.2 

Lägg noga märke till hur lång tid medlemsländerna får på sig att 
förbereda sig för den nya monetära unionen: tre och ett halvt år, 
eller 42 månader. År 2002 stod allt färdigt.

Sverige har ännu så länge sagt nej till EMU-samarbetet. Frågan 
är dock om detta är sant i praktiken. Sverige har nämligen skrivit 
under Maastrichtfördraget i vilket det sägs att länder som klarar de 
så kallade konvergenskraven automatiskt är med i EMU-samarbe-
tet. Vissa länder hade sämre förutsättningar än Sverige vid EU:s 
prövning av ländernas förmåga att uppfylla konvergenskraven. 
Dessa länder är nu med i valutasamarbetet.

Regeringen har gjort hårda nedskärningar i statsfinanserna för 
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att klara de krav för EMU-inträdet – som man påstår att man inte 
vill delta i. Sparprogrammet som regeringen bedrev bestod främst i 
minskade bidrag till hushållen, skattehöjningar och sociala avgifter.

Enligt en studie stärktes de offentliga finanserna med 88 mil-
jarder kronor och inte 126 miljarder som den socialdemokratiska 
regeringen hoppats på. Frågan är: vilka kommer att få betala de 
ytterligare sparåtgärder som behövs för att vi ska inträda i ett mo-
netärt system som regeringen påstår att vi inte ska vara med i?3  
(jmf Upp 13:2: ”gap som ett lejon”).

EMU
EMU, den gemensamma ekonomiska valutaunionen, är nästa 
verkligt stora steg inom EU. EMU genomförs i tre steg:

1. Kapitalet släpps fritt.
2. Ett monetärt och ekonomiskt institut upprättas, som har till 

uppgift att ”stärka samarbetet mellan de nationella centralbankerna 
och ge dem samma oberoende från politiska organ som skall gälla 
från centralbanken. Användandet av valutan euro skall utvecklas 
och underlättas. Finansiering av budgetunderskottet via sedelpres-
sarna förbjuds.”

3. ”Centralbanken upprättas och ges full maktbefogenhet samt 
det fulla ansvaret för att genomdriva den gemensamma penning-
politiken i unionen. Växelkursen låses oåterkalleligen mellan de 
deltagande ländernas valutor och datum för den gemensamma 
valutan fastställs.” 

Så löd informationen men bakgrunden till den gemensamma va-
lutan är inte enbart politisk. Tanken på en gemensam valuta har 
funnits sedan Romfördraget och förmodligen långt innan. Men hela 
tiden har storföretag tryckt på. Under 80-talet, när Jaques Delors 
presenterade den så kallade vitboken4 , var lobby-verksamheten 
stark från de tillresande affärsmännen i Bryssel.

De som tryckte på mest var tyska storföretag och koncerner 
vilka hade lagt sin stora ekonomiska grund under andra världskri-
get. Man måste ställa sig frågan om det kan finnas något mer än 
tillfälligheter i att det är just de tyska storföretagen som arbetat i 
den här riktningen. Svenska Siemens aviserade exempelvis redan 
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i september 1998 att alla deras ekonomiska transaktioner skulle 
ske i euro.

Var ligger då den europeiska centralbanken? Jo, i Frankfurt, mitt 
i ”panterlandet” Tyskland.

Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, 
men dess dödliga sår hade läkts (Upp 13:3, SvF).

Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga 
såret hade läkts (Upp 13:3, 1981).

Vi konstaterade tidigare att detta bibelord kan betyda Tyskland 
eftersom Tyskland är det land inom EU som fått ett ”dödligt sår” 
men som har fått liv igen. Vidare står det: 

Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden och det hade två horn 
som liknade ett lamms och talade som en drake. Det utövar det första 
odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe 
det första odjuret vars dödliga sår hade läkt. (Upp 13:11-12)

Detta kan betyda ett ytterligare propagandakrig för att få människor 
positivt inställda till ”valutaunion”. Propagandan kommer att 
föras av människor och/eller instanser som inte har samma kraft 
eller ställning som de tio hornen kommer att få. (jmf ”horn som 
ett lamm”). Det betyder i praktiken att en ny organisation uppstår. 
När politikerna blev fråntagna den verkliga makten, nämligen den 
ekonomiska skedde detta utan några större protester. ECC/ECB 
Europeiska centralbanken uppstod och har nu utan politikernas 
inblandning helt hand om ekonomin. Så förhåller det sig även i 
relation till Sverige. 

Detta kommer att leda till att de människor som utgör  denna 
nya organisation genom sin makt ser till att människor tillber det 
första odjuret. Man får lätt uppfattningen att ”tillbe” betyder att 
man tillber i religiös bemärkelse. Det är inte alldeles säkert; det 
kan finnas fler aspekter av detta. Ordet ”tillbe” har enligt grekiskan 
betydelserna ”visa vördnad genom att föra sin hand till munnen 
och sedan räcka ut den mot honom”, ”vörda”, ”hylla”.

Hur brukar vi hylla våra hemvändande sporthjältar? Jo, vi ordnar 
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parader, firar, festar, sjunger och låter hjältarna stå på en scen för 
att ta emot folkets hyllning. Detta är vad som kan komma att ske 
innan valutaunionen breder ut sig över hela världen. Den som är 
föremål för ”tillbedjan” är populär. Men de som inte följer med 
strömmen, de som inte ”tillber”, får problem.

I vers 14 ser vi även ett slags utveckling. Nu står det inte ”huvu-
det”, utan ”odjuret vars dödliga sår hade läkt”. Det betyder alltså 
en slags maktförskjutning, från ett huvud till odjuret som helhet.

Det säger till jordens invånare att göra bild åt odjuret som har fått 
svärdshugget men kommit till liv igen (Upp 13:14).

Vi har tidigare konstaterat att Tyskland är det huvud som fått ett 
svärdshugg men kommit till liv igen. Men det verkar som om 
bibeltexten verkligen försöker poängtera något viktigt när den i 
samma kapitel nämner samma sak tre gånger. Det är viktigt att 
notera att när Gud säger samma sak tre gånger efter varandra på 
andra ställen i skriften så har kloka människor försökt lyssna och 
handla därefter. (jmf 1 Mos 37)

Detta bibelord kan faktiskt också visa på EU:s utvidgning. I 
egenskap av ordförandeland för EU uttalade sig Göran Persson på 
följande sätt: ”EU/ Europa har nu en historisk möjlighet att inte 
längre vara uppdelat i öst och väst utan kan för första gången 
bli ett genom EU:s utvidgning.”5 

Ytterligare makt
Det säger till jordens invånare att göra bild åt odjuret som har fått svärds-
hugget men kommit till liv igen (Upp 13:14).

Här utökas makten ytterligare genom att odjuret säger till: bestäm-
mer över jordens invånare. Den tyska marken har blivit Europas 
starkaste valuta. Tysklands tidigare förbundskansler Helmut Kohl 
och flera med honom har uttalat att ”Tyskland är Europas ekono-
miska motor”. Det betyder i praktiken att det land som har starkast 
ekonomi också har närmast till den verkliga makten.

Utifrån bibelorden ser vi att odjuret successivt ges utökad makt 
och befogenhet att bestämma, inte bara inom vissa regioner utan 
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över ”hela jorden och dess inbyggare”. Vi vet att ECC/ECB, Eu-
ropas centralbank, ligger i Frankfurt. I praktiken betyder detta att 
Tyskland kan få en än mer avgörande roll inom politik och finans 
i framtiden.

1. Landet kan få utökad makt, främst med hjälp av ekonomin.
2. Utöva denna makt så att den först och främst stärker den egna 

positionen och sedan används för att utöva påtryckningar på andra 
länder och slutligen på hela jorden.

3. Detta kan ske genom att man kopplar ihop olika ekonomiska 
och andra system, exempelvis de polisiära eller militära.

I artikel 107 i Maastrichtavtalet heter det:

Under utövande av de bemyndiganden och genomföranden av de 
uppgifter och plikter, som de har fått sig ålagda, behöver varken den 
europeiska centralbanken, de nationella centralbankernas beslutande 
organ söka eller mottaga instruktioner från gemenskapens institutioner 
eller organ, från medlemsstaternas regeringar eller från någon part. 

Gemenskapens institutioner och organ samt medlemsstaternas re-
geringar förpliktar sig att respektera denna princip och att inte försöka 
utöva något inflytande på hur medlemmarna i Centralbanken eller i de 
nationella centralbankernas beslutande organ utför sina uppgifter.

De personer som styr centralbanken har fått makt att styra allt 
själva, utan politisk inblandning. Detta har genomförts under 
1998-1999. Inför folkomröstningen 1994 hyste många tvivel om 
att politikerna skulle kunna lämnas utanför den verkliga makten – 
den ekonomiska. Men så har skett och märkligt nog har protesterna 
inte varit särskilt högljudda. Propagandan fortsätter däremot som 
förut, med den vanliga ramsan: ”Vi ska vara med och påverka”. 
Frågan är bara hur man skall kunna vara med och påverka när man 
är ställd utanför den verkliga makten?

När Margaret Thatcher på sin tid debatterade den gemensamma 
valutan var hon fast besluten att inte gå med i EMU för Englands 
räkning. Hon hade gjort klart för  massmedia att ”England kommer 
inte att gå med i EMU-samarbetet”.

Till det sammanträde då den gemensamma valutan skulle debat-
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teras, kom Thatcher fast besluten att ”försvara” England mot EMU. 
Men när hon gick ut från sammanträdet sade hon att England inte 
hade något val, utan de var tvungna att gå med i EMU.

Vad händer egentligen på EU:s sammanträden? Protokollen är 
hemliga och inte offentliga på samma sätt som de är i Sverige i dag. 
En månad senare miste hon sitt jobb som statsminister. Detta kan 
vara en fingervisning om vilken makt de styrande i EU har. Under 
samma tid hade den norska regeringen en liknande inställning i 
frågan om inträdet i EU. Den regeringen föll och är nu borta.

Bakom tanken på en gemensam valuta står framför allt de tyska 
storföretagen, som jag tidigare nämnt. Vi kan konstatera att många 
av dessa företag grundlade sin ekonomiska styrka genom att ut-
nyttja koncentrationslägerfångar till slavarbete. När de inte dög till 
arbete längre, avlivades de. I Corrie Teen Booms böcker, utgivna 
på Libris förlag,  bl.a. ”En fånge och dock” kan man läsa om hur 
hon och hundratusentals andra tvingades arbeta hos storföretagen 
Philips och Bosch. 

Men efter krigsslutet fick de ansvariga koncerncheferna och 
tjänstemännen inga domar eller straff att tala om, trots att kriget och 
slaveriet inte hade kunnat fortgå utan deras medverkan. I stället har 
företagen levt vidare och dominerar i dag världsmarknaden inom 
sina respektive branscher. I denna skamfläckade skara återfinns 
många kända företag: Siemens, Krupp, AEG, IG Farben (nuva-
rande Hoechst), Volkswagen, Messerschmitt, Junkers, Heinkel, 
Argusworks Daimler Benz, Shell (Florisdorf nära Wien), Bayer, 
BMW, Philips och Bosch.

När du ser dessa företags varor, så tänk på anledningen till att 
dessa företag existerar och är ekonomiskt starka idag!

Även svenska företag bidrog till det tyska krigs- och utrot-
ningsmaskineriet, bland annat genom försäljning av järnskrot till 
Tyskland. 

När därför svenska Siemens, som under kriget levererade elek-
trisk utrustning till koncentrationslägrens krematorieugnar och 
tvingade tiotusentals slavarbetare in i döden, gick ut och propage-
rade redan 1998 genom att säga att all handel från deras sida skulle 
ske i euro och därmed sänkte den svenska kronans värde, så måste 
man ställa sig frågan: vad ligger bakom detta?
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Ledamöternas makt
I Upp 17 beskrivs hur de ledande får makt och de tio högsta led-
arna i det fjärde riket kommer att utöva makten. Precis som allt 
annat kommer detta inte att ske med en gång, utan jag tror att det 
kommer att växa fram steg för steg.

Det blir en chock för medlemsländerna i de nationella parlamenten 
när det går upp för dem att under de kommande tio åren kommer 80 
procent av all ekonomisk, social och skatteteknisk lagstiftning att utgå 
från EU och inte från de lagstiftande församlingarna i medlemsländerna.6 

Sverige har under år 2002 aviserat att den svenska regeringen 
kommer och skall avhända sig makten och överlåta den mer och 
mer  åt Bryssel.

EU i ljuset av EU
En dag när jag som dåvarande landstingspolitiker åkte bil tillsam-
mans med Utvecklingsfondens direktör och vi samtalade om dessa 
saker, så sa han till mig. ”Du kan inte se på EU som du gör; du 
måste se på EU som EU gör”.

Jag frågade naturligtvis vad han menade med detta. ”Jo”, sa 
han, ”EU ser inte på länderna som länder utan som områden eller 
regioner. Det betyder att hela EU-området kan delas i till exempel 
tio delar, inte efter länder utan områdesvis. Det betyder att exem-
pelvis Norden är ett sådant område, eller att man delar in regioner 
efter naturresurser eller jordbruksmark.”

Ser man på saken i detta ljus faller saker och ting på plats på ett 
helt annat sätt. EU:s tidigare ordförande Jaques Delors har faktiskt 
uttalat att han vill ha en mer effektiv kommission. Det skulle i prak-
tiken betyda att antalet ledamöter i kommissionen inte behöver vara 
lika många som medlemsländerna utan kan minskas ner till tolv 
eller tio. Små länder kanske måste acceptera att de måste ”dela” 
på en kommissionär. Detta måste speciellt beaktas när EU växer 
och tar in fler medlemmar. Eftersom makten inte längre utgår från 
folket så måste i så fall vissa länder representera andra.
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Detta kan jämföras med vad som händer när fyra svenska lands-
ting slås ihop till ett och styrs av ett länsparlament. Västra Götalands 
län är ett sådant exempel. Det består av före detta Älvsborgs län, 
Skaraborgs län, Bohus län och Göteborg stad, som tillsammans 
hade ungefär fyrahundra ledamöter före sammanslagningen. Dessa 
landsting var skilda från varandra genom länsgränser och det fanns 
många politiska representanter från flertalet små kommuner.

Idag har Västra Götalands län bantat ner antalet ledamöter till 
sammanlagt 149. Många små kommuner har ingen representant 
från sina invalda partier utan partivänner från andra delar av länet 
får representera kommunen.

I praktiken betyder detta att den demokrati, som vi är vana att se 
den, helt är satt ur spel. Samma sak kan komma att ske i EU, om 
man kan visa på några exempel där denna form av ”demokrati” 
har genomförts.

Det måste också göras klart vad Romfördraget7   säger i artikel 
240. Där framgår klart att ett land som anslutit sig till gemenskapen 
sedan inte kan lämna den.8  Det betyder att det blir svårt, för att 
inte säga omöjligt, för ett land att ta sig ur systemet även om folket 
skulle vilja det. Kanske kan man låta bli att betala medlemsavgiften. 
Frågan är då bara vilka ekonomiska straff eller sanktioner som kan 
tänkas vänta ett sådant land. Hittills har ingen kunnat redovisa hur 
ett utträde skulle kunna gå till rent praktiskt.

EU systemet måste politiskt sett betraktas som en form av institutionell 
statskupp. Systemet är så odemokratiskt, så om en stat som ansöker om 
medlemskap skulle vara uppbyggd på samma sätt som EU så skulle den 
staten på grund av sin uppbyggnad inte kunna tas med som medlem.9 

Före detta ordföranden i EU-kommissionen, Jaques Delors, har som 
sagt propagerat för en mindre och mer effektiv EU-kommission. 
”Ledaren bör kanske utses av Europa-parlamentet”, säger han, 
”men sedan kan ledaren själv utse kommissionens medlemmar.”10 

Detta system fungerar exakt likadant som det  landsförrädaren 
Vidkun Quisling införde i Norge under den tyska ockupationen 
under andra världskriget. Det kallades ”ledarprincipen”.11 

De [de tio] har en och samma avsikt och lämnar sin kraft och makt 
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åt odjuret (Upp 17:12).

Grundtextens ord för kraft är här dynamis vilket betyder förmågan 
att göra en viss sak. I klartext betyder bibelordet att de tio över-
lämnar sin ”kraft” eller ”förmåga” åt organisationen. Grekiskans 
exousia är här lika med ”makt”, det vill säga friheten, rättigheten 
eller auktoriteten att utöva makt. I exempelvis Matt 10:1 förekom-
mer ordet exousia, när Jesus ger lärjungarna makt över orena andar. 
I Upp 17:12 används ordet makt i negativ mening. Följande artikel 
belyser vad det kan betyda.

Den svenska EU-kommissionären Anita Gradin är nu mer europé 
än svensk. Vid en ceremoni vid EG-domstolen i Luxemburg fick de 
tjugo nya medlemmarna i den nya EU-kommissionen sin legala status. 
Kommissionärerna avgav försäkran ”om att sköta uppdraget i EU-kom-
missionen fullständigt oberoende och i Unionens intressen, utan att söka 
eller ta emot instruktioner från något medlemsland”. Denna högtidliga 
försäkran är den ed som varje ny kommissionär måste svära för att få 
börja sitt arbete i EU-kommissionen.

Detta är eden i sin helhet:
”Jag som av Europeiska gemenskapernas medlemsstater har utnämnts 

till ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission försäkrar 
högtidligen att jag fullständigt oavhängigt skall utöva mitt ämbete för 
gemenskapernas allmänna väl, att jag vid fullgörandet av mina plikter 
varken skall begära eller mottaga instruktioner från någon regering el-
ler annat organ, och att jag skall avhålla mig från varje handling som är 
oförenlig med mitt ämbete.

Jag är medveten om att varje medlemsstat har förpliktat sig att 
respektera denna princip och att inte försöka påverka kommissionens 
ledamöter i deras ämbetsutövning.

Jag försäkrar vidare att jag såväl under som efter min ämbetsperiod 
skall fullgöra de förpliktelser som följer av ämbetet, särskilt skyldigheten 
att efter ämbetsperioden iaktta redbarhet och omdöme vid mottagandet 
av vissa uppdrag eller förmåner.12 

Tidigare EU-kommissionären, svenskan Anita Gradin arbetade 
alltså inte först och främst åt Sverige och för Sveriges intressen. 
Genom denna ed gav hon och de andra kommissionärerna upp sitt 
eget lands intressen till förmån för EU:s. (Och även om hon inte 
svurit denna ed, så hade hon arbetat först och främst för det egna 
partiets intressen i Unionen, inte för Sveriges medborgare eller 
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Sverige som nation).
Sedan kommissionärerna svurit denna ed är de helt fria från det 

egna landets intressen och kan ägna sig helt åt partiets och EU:s 
intressen. Man kan därmed säga att de har lämnat sin ”kraft” åt 
odjuret och har nu samma mål och inriktning som det har. Man 
tar bort makten från det egna landet och den koncentreras istället 
från Bryssel.

Talet 666
Är det viktigt att titta efter talet 666 som Uppenbarelseboken 13 
talar om?

Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddju-
rets tal, ty det är en människans tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex. 
(Upp 13:15-18)

Talet 666 används när Bibeln beskriver det ekonomiska och politis-
ka system som uppstår vid tidens slut. Det har också samband med 
det kontrollsystem som ”odjuret” eller ”organisationen” kommer 
att använda sig av.

I alla tider har både kristna och andra människor som varit i 
kontakt med Bibelns budskap om talet 666 tolkat, vridit och an-
vänt det på olika sätt. Helt klart är att djävulstillbedjare använder 
detta tal för att markera sin tillhörighet och sin tillbedjan. Detta tal 
används också av människor som vill skapa viss uppmärksamhet 
kring sig själva eller sin verksamhet. Talet 666 har alltså ständigt 
varit föremål för granskning och tolkningar av olika slag. Men 
eftersom talet 666 syftar på någon form av ekonomiskt kontroll-
system, kan det vara intressant att gå en bit tillbaka i tiden och se 
hur dessa system har utvecklats.

I dag har vi oftast glömt myntens och kontokortens historia 
och tror det alltid har varit som det är just nu. Men så är det inte. 
Varje generations kristenhet har i alla tider varit ansvarig för den 
generation och tid man levt i. Nu står vi inför en introduktion av 
”elektroniska” pengar, vilket kommer att betyda stora omvälvning-
ar och press på dem som inte vill acceptera denna ”utveckling” 
En gång i tiden betalade vi med yxor, snäckor eller verktyg, för 
att nämna några exempel. Då användes inte pengar utan man id-
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kade byteshandel. De första mynten man i dag känner till dateras 
till omkring 625 f.Kr och präglades i Lydien och Jonien, som var 
grekiska kolonier i västra Turkiet. Syftet med mynten var att skapa 
ett betalningsmedel som inte var så skrymmande och som bestod 
av ett material som man ansåg hade ett värde.

Denna nyhet spred sig snabbt. Många insåg myntets användbar-
het. Man har även hittat mynt i Kina från ungefär samma tidsperiod, 
och man tror att dessa kommit till oberoende av introduktionen av 
mynt i Europa. Mynten blev mycket populära under romartiden. 
Ingen kejsare med självaktning kunde regera utan att ha ett mynt 
präglat med sin bild.

Troligen försökte man skapa den första gemensamma valutan 
under den grekiska tetramadchmen år 400 e.Kr. Men även på Jesu 
tid florerade romerska mynt i Jerusalem, vilka för tanken till att det 
existerade en gemensam valuta redan då. Först framåt 700-talet 
dök nya herrar upp med nya imperieambitioner och tog gärna efter 
kejserliga seder från Roms storhetstid.

I Sverige var det myntens materialvärde som var det viktiga, 
och man förvarade dem ofta nergrävda i en grop eller liknande. 
År 995 e.Kr präglade Olof Skötkonung det första svenska myntet i 
Sigtuna. Men myntsystemet blev inte speciellt populärt och några 
nya svenska mynt präglades inte förrän på 1100-talet.

Under Vasatiden dök flera typer av ”penningar” upp. Det fanns 
olika valörer men mynten var av dålig kvalitet och lämpade sig inte 
för internationell handel. Internationellt var det guld och silver som 
gällde, och Sverige som främst är rikt på koppar fick problem. För 
att svara upp mot värdet av silver och guld måste kopparmynten 
göras allt större. Ett kopparmynt värt 10 daler i silver vägde till 
exempel 19,7 kilo!

Sverige var först med sedlar
Det var förmodligen på grund av det otympliga myntsystemet som 
Johan Palmstruch, inspirerad av bankerna i Amsterdam, startade 
Sveriges första bank. Han lanserade världens första sedel år 1666 
under affärsmottot ”Placerar Ni Era plåtmynt hos mig, får Ni en 
sedel”, med andra ord ett kvitto. Man kan bara spekulera i hur de 
kristna på den tiden mottog detta med tanke på årtalet 1666. Det 
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är kanske också så att vi bör vara vaksamma med tanke på detta 
årtal och att det faktiskt skedde i Sverige. Sverige har varit födel-
semark för flertalet sådana så kallade landvinningar. Det är inte 
fel med vare sig utveckling eller uppfinningar, men frågan är bara 
åt vilket håll vi drar.

Det hela höll dock på att sluta i katastrof för Palmstruch som 
gav ut för många sedlar utan täckning. Han dömdes till döden men 
benådades och fick senare fängelse. Kontrollen skärptes väsentligt 
både i Sverige och i andra länder som började ge ut sedlar. Så sent 
som 1818 hade man följande ordalydelse på sedlarna:

Den som denna sedel efterapar warde hängd, men den som upptäcker 
efteraparen förfalskaren eller utprånglaren undfår belöning enligt Kongl. 
Kungörelsen af den 8 juli 1818.

Det första svenska kontokortet gavs ut av Nordiska Kompaniet 
(NK) i Stockholm på 1920-talet. Kunderna fick en oval bricka med 
ett kundnummer. Pengarna betalades in i förväg och när kunderna 
handlade ringde kassören till kamrern som satt en trappa upp och 
meddelade hur mycket kunden hade inhandlat för. 13 

Talet 666 vid tidens slut
Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till 
och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets 
bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, 
att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan 
köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess 
namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna 
ut vilddjurets tal, ty det är en människans tal. Och dess tal är sexhund-
rasextiosex (Upp. 13:15-18).

I alla tider har kristna frågat sig om man ska räkna på olika tal-
värden i namn eller årtal, eller leta efter sexor i olika logotyper 
eller andra typer märken. Jag tror inte att vi behöver bli skrämda 
eller uppskärrade så fort talet 666 finns med i något sammanhang. 
Häromdagen stod jag till exempel i postkön med väntelapp 666 och 
blev hänvisad till kassa nummer 6, men för den skull trodde jag 
inte att Posten hade anammat vilddjurets tal i sitt kölappssystem. 
Bibeln säger dock klart att ett politiskt/ekonomiskt system kommer 
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att uppstå där detta tal har en central plats. Den säger också att den 
som är vis eller har förstånd ska kunna räkna ut vilddjurets tal.

Personligen tror jag att detta tal på ett eller annat sätt har fun-
nits som ingrediens i olika antikristliga system. Men det kommer 
slutligen en Antikrist och ett politiskt/ekonomiskt system som är 
det sista.

Notera att ”Antikrist” inte bara betyder ”mot Kristus” utan också 
”i stället för Kristus”. Det betyder i praktiken att där Kristus blivit 
predikad, trodd, mottagen, upplevd, så kommer nu någon annan 
som vill stjäla och inta hans plats. Detta kan bara ske om de kristna 
ger utrymme för det. Avkristningen i vårt land har inte skett av en 
slump utan ingår i en större plan. Men kristenheten har inte tagit 
detta på allvar, utan har trott att allt ändå ordnar sig till det bästa.

Användningen av talet 666
Talet 666 kommer förmodligen att visa sig på minst två sätt. 

1. Talet blir en trend och används öppet i samhället och i företag 
och organisationer.

2. Talet förekommer i olika former av hemliga, dolda system.

Det är därför viktigt för en kristen att förstå betydelsen av talet 
och dess innebörd. Låt oss först titta på några exempel på talets 
användning , där det används öppet.

• Påvens krona har talvärdet 666.
• Neros namn har talvärdet 666.
• Hitlers namn har talvärdet 666.
• Journalen för USA:s försvarsdepartement, 1:a kvartalet 
1980, visar på sidan 42-43 en tecknad serie som framställer skiftet 
i försvarsledningen med att en gammal löpare ger stafettpinnen till 
en ny löpare. Den nye löparen för USA:s försvarsdepartement bär 
världskoden 666. 
• Ovanför de olympiska ringarna som representerar de fem 
världsdelarna kan man nu se en symbol som är tre sexor bredvid 
varandra.
• De tionde asiatiska spelen i Seoul 1986 hade en tydlig 
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antikristlig 666-symbol.14 

• Andra världskriget tog slut 1945. Sex år senare 1951 bildar 
sex länder en kol- och stålunion. Sex år senare undertecknar man 
Romfördraget (EG).15 

• Riksskatteverket har talet 666 i sin logotype. Denna logotyp 
ser ut som tre på varandra liggande sexor med tre streck.
• Varje gång en datoranvändare går ut in en hemsida på In-
ternet, knappas bokstavsserien in www (World Wide Webb). I det 
hebreiska alfabetet har bokstaven ”w” talvärdet 6.
Men ”w” har även talvärdet 6 i det binära alfabet som datorn an-
vänder sig av. Varje gång en datoranvändare går ut på Internet så 
slås koden 666 binärt. När företag och organisationer marknadsför 
sin hemsida på Internet, så är det alltså talet 666 man marknadsför. 
Namnet på upphovsmannen till programvarujätten Microsoft, Bill 
Gates, har det binära talvärdet 666.

Det finns ingen anledning att se tre sexor överallt och därav 
dra slutsatsen att Antikrist är lös. Men det står klart att trenden att 
använda talet 666 både öppet och fördolt ökar, och frågan är hur 
långt vi ska spekulera kring detta.

Jag tror att det är viktigt att bedja och söka Gud för en djupare 
insikt och förståelse för vad som händer på det här området. Jag 
tror också att det är viktigt att hålla ögonen öppna för hur olika 
företag byter sina logotyper för att ge dem nytt innehåll och nya 
budskap. Telecomjätten Nokia har exempelvis tre sexuddingar i sin 
logotyp. Men också Norrköpings kommun har ändrat sin logotyp 
till tre sexuddingar. EAN-koden vilken de flesta varor märkes 
med för att hålla ordning på varuflöde och lager bygger också på 
talvärdet 666.

Det är intressant och viktigt att följa olika trender. Men det är 
också viktigt att inte göra detta till en huvudmätare på hur långt 
in i den sista tiden vi kommit. Allt detta ingår i en större plan eller 
pussel. Därför kan vi inte ensidigt beskåda en bit av detta tidens 
pussel.

Världsvid tvångsmakt
I Romarriket genomförde man skatteskrivningar för att få kontroll 
över invånarna i riket och därmed också översikt av skatteunderla-
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get. Den första skatteskrivningen hölls när Jesus kom första gången. 
Som det var när Jesus kom första gången tror jag att det till stora 
delar kommer att vara när han kommer andra gången. Jesus säger 
vid flera tillfällen: ”Så skall det vara i Människosonens dagar”. 
Dessutom har vi tidigare talat om jämförelserna med det fjärde sista 
riket och romarriket.

När ett land skulle skattskrivas måste var och en fara till sin 
födelsestad och registreras där.

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus ett påbud att hela världen 
skulle skatteskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls 
när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, 
var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till 
Davids hus begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids 
stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med sin trolovade som 
väntade sitt barn. (Luk 2: 1-4) 

Här skriver Lukas ”hela världen”, och syftar på den då kända värl-
den inom romarriket. Detta ska jämföras med det sista ekonomiska 
och politiska systemet som faktiskt kommer att omfatta hela den 
nu kända världen. Vi  bör vara uppmärksamma på att när länder 
börjar koppla sina skattesystem kan detta ses som ett särskilt tecken.

I Romarriket fanns det förmodligen även en gemensam valuta, 
vilket framgår av följande verser.

Då gick fariséerna bort och kom överens om att försöka få fast honom 
för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhäng-
are söka upp honom och säga: ” Mästare, vi vet att du är uppriktig och 
verkligen lär oss Guds väg: Du faller inte undan och ser inte till personen. 
Säg oss, vad anser du är rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?  Jesus 
märkte deras onda avsikt och sade: 

”Hycklare varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man 
betalar skatt med”. De räckte Honom en denar och han frågade ” Vems 
bild och namn är det här?”. Kejsaren svarade de (Matt 22:15-21).

De befinner sig i Israel, men har inte israeliska penningar, utan 
sådana med kejsarens bild på.

Betydelsen av talet 666
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Bibeln säger angående talet 666:

Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddju-
rets tal, ty det är en människans tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex 
(Upp 13:18).

Jag tror att det med Guds vishet går att få reda på innebörden av 
talet 666. Det finns med all säkerhet en större betydelse och fler 
förklaringar till just detta än vad jag här enkelt presenterar. Det jag 
har kommit fram till vill jag gärna kortfattat dela. Vi börjar med 
att läsa ifrån Matt 4:1-11:

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. 
Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist 
hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds 
Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står 
skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår 
från Guds mun.”

Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom 
på tempelmurens utsprång och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig 
ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning  om dig, och 
de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon 
sten.” Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte fresta 
Herren, din Gud.”

Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade 
honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: ”Allt 
detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till 
honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du 
tillbe, och endast honom skall du tjäna.” Då lämnade djävulen honom, 
och se, änglarna trädde fram och tjänade honom. (Matt 4:1-22)

Jag har funderat mycket över varför det var tre frestelser Jesus 
var utsatt för. Varför inte sju eller fyra eller sex? En dag fick jag 
upp ögonen för att Jesus fick en fysisk, en själslig och en andlig 
frestelse. Likaså frestar Satan dig och mig på det fysiska, det själs-
liga och det andliga planet.

Den fysiska frestelsen
Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. 
Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist 
hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds 
Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står 
skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår 
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från Guds mun.”
Jesus blev satt i en situation där han behövde bröd, och då dök 

djävulen upp. Om jag är hungrig, och någon säger till mig att jag 
kan förvandla en sten till bröd, blir jag naturligtvis frestad att pröva 
och se om det är sant. Men Jesus såg direkt att djävulen låg bakom 
detta, trots att denne uppträdde med stor list.

Här har den kristne ett mycket stort ansvar. När vi blir erbjudna 
frestande förmåner och fördelar så är det viktigt att ställa frågan: 
”Vem ligger bakom det här? På vilket sätt får jag fördelarna? Vem 
tjänar på det i slutändan?” Sedan kan man be om klarhet över detta. 
Det betyder inte att den kristne alltid ska säga nej till erbjudanden. 
Men det viktiga är att fråga sig om detta är en välsignelse från Gud 
eller om det ligger något annat bakom.

Rent fysiskt hade det alltså varit en enkel väg för Jesus att på 
fiendens inrådan förvandla stenen till bröd, och det var också på 
det fysiska planet som djävulen här försökte fresta Jesus.

Den själsliga frestelsen
Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom 

på tempelmurens utsprång och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig 
ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning  om dig, och 
de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon 
sten.” Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte fresta 
Herren, din Gud.”

Här frestar djävulen Jesu själsliv. Skulle Jesus ha kastat sig ner 
och klarat sig utan skador, skulle det ha blivit en riktig show. Han 
hade säkert kommit med i TV och tidningarna skulle ha skrivit: 
”30-åring hoppade från tempelmuren och klarade sig – läs mer på 
sid. 4-5, 6-7, 8-9 och mitten!” Det skulle ha kunnat bli en riktig 
kick för hans självförtroende.

Får man uppmärksamhet kan man påverka, vilket i sin tur kan 
leda till manipulation av både sig själv och andra. Har man ett 
starkt behov av uppmärksamhet så är risken stor att man till slut 
både gör och går med på många konstiga saker bara för att få stå 
i rampljuset. Det finns många exempel på människor som haft 
önskan efter makt och manipulation och därför ställt till med olika 
scener eller på annat sätt tagit sig fram. En kristen har ansvar att ta 
reda på vad det är som ligger bakom erbjudandet att exempelvis 
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påverka och få stor uppmärksamhet samt vägen dit.
Den andra sidan av detta är att man tror på lögnen att ”naturliga 

lagar eller regler gäller inte mig”. Många människor har varit fres-
tade att kasta sig utför branter eller framför en bil, ett  tåg etc, när 
de har hört viskningen i sitt inre: ”Du blir inte skadad, det gäller 
inte dig. Du är utvald och speciell.” Bakom detta finns ett uppror 
mot Guds lagar och regler och dessa påståenden kommer inte från 
Gud utan från lögnens fader.

Den andliga frestelsen
Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade 

honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: ”Allt 
detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till 
honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du 
tillbe, och endast honom skall du tjäna.” Då lämnade djävulen honom, 
och se, änglarna trädde fram och tjänade honom.

För duktiga politiker och chefer som har kommit långt upp i hie-
rarkin, så kan det vara en frestelse att försöka tillskansa sig mer 
makt. En orsak till att New Age och satanism är så populärt är just 
att människor söker vägar att få makt över andra och använder 
dessa krafter som medel för det. Frestelsen att tillbe fienden på 
den här punkten kommer att bli mycket stor för sådana människor. 
Jag tror att vi får se mer av sådana tendenser ju närmare tidens slut 
vi kommer.

När Jesus svarar Satan gör han det med Guds ord, inte med sina 
egna eller pastorns åsikter. Jag skall säga dig varför kristna är så 
förvirrade när det gäller lovsång, helande, nyandliga rörelser, tro, 
EU, abort, homosexualitet och så vidare. En stor del av kristenheten 
läser inte Bibeln och lever inte efter den!

Det bästa du och jag kan göra är att studera Bibeln och närma 
oss Herren. Frågan gäller inte vad andra tycker om saker och ting, 
utan vad Gud tycker om dem. Genom söka Gud och ”bli ett” med 
Ordet kan vi få insikt om vad som ligger bakom olika frågeställ-
ningar och företeelser vilka dyker upp i tiden.

I Dan 2 läser vi att Nebukadnessar i sin dröm iakttar bildstodens 
yttre: ”Bildstodens huvud var av bästa guld... av silver... koppar” 
Men Daniel ser i sin dröm varelsens inre natur: ”…ett fjärde djur, 
övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt… det uppslukade 
och krossade” (Dan 7:7). Ser du bara till det yttre eller ser du vad 
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som döljer sig bakom ytan?

Människans beståndsdelar.
Människan består av ande, själ och kropp.

Fienden har i alla tider försökt få kontroll över så mycket som 
möjligt av människan, helst alla tre delarna. Gud vill däremot att 
hela människan skall vara helig och avskild för honom, till ande, 
själ och kropp.

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ 
och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi 
ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt 
verk (1 Thess 5:23-24).

Tekniken – en undermätare till ”Tiden”
Innan vi kommer fram till förklaringen av talet 666 behöver vi 
förstå att fullheten av talet inte kunnat komma till uttryck utan det 
som hänt de senaste 150 åren i människans historia. Vad jag då 
avser är den tekniska utvecklingen, och den är egentligen en un-
dermätare till huvudmätare nummer 1: Tiden (jmf återigen kairos 
och chronos).
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De närmast föregående seklernas verkligt revolutionerande 
uppfinningar var exempelvis telefonen och glödlampan (elektri-
citeten). Men från att de uppfunnits tog det 30-40 år innan den 
vanlige konsumenten fick nytta av dem. I dag går utvecklingen så 
snabbt att det från uppfinningsstadiet till konsumentledet inte tar 
mer än några månader och ibland veckor.

I dag har människan den teknik och de vapen som behövs för att 
förverkliga Uppenbarelsebokens förutsägelser. Det var inte möjligt 
för bara 100 eller ens 50 år sedan. Vad hade till exempel hänt om 
Hitler haft tillgång till kärnvapen eller Stalin hade tagit kontrollen 
över Internet? Tekniken, som undermätare till huvudmätaren Tiden, 
ger utslag som vi för bara 50 år sedan inte ens kunnat föreställa oss.

En vetenskapsman utryckte det så här: De människor som föddes 
1945 och har levt fram till 1970, det vill säga 25 år, har på dessa år 
upplevt mer teknisk utveckling än vad mänskligheten gjort under 
alla år den dittills existerat. Vi vet att efter 1975 har IT-samhället 
växt fram och utvecklingen går fortfarande i en rasande fart. Den 
enskilda människan har mycket svårt att överblicka dessa skeenden.

Den tekniska utvecklingens snabbhet
I och med den tekniska utvecklingen de senaste decennierna är 
det inte längre så svårt att förstå hur ett globalt kontrollsystem 
skulle kunna fungera. Det kommer dock inte att vara uppenbart 
för de flesta, för fienden kommer till en början inte att uppenbara 
sig i egen hög person, utan kommer att verka genom människor, 
situationer och system. Detta kommer enligt Uppenbarelseboken 
att ske genom det rike och den makt som växer ”upp ur havet”.

Betyder detta att vi ska vara kritiska och skeptiska till all form 
av teknisk utveckling? Svaret är nej. Det finns mycket gott som 
kommer ur detta. Men vi måste också vara helt på det klara med 
att all teknisk utveckling kan komma och kommer att missbrukas. 
Kunskapens träd är alltid på gott och ont, och därför är det viktigt 
att vara vaksam.

Teknikens explosionsartade utveckling gör också att det blir 
svårare för vanliga människor att hänga med i vad som händer. Man 
hör om datorer, elektroniska pengar, kloning, DNA-upptäckter och 
nya slag av mediciner och vapen. Vi har inte hunnit eller kunnat 



184

påverka utvecklingen och ställs därför inför fullbordat faktum.
Vi är redan långt inne i den tidsålder som man ibland brukar 

tala om som den ”digitala tidsåldern”, där i princip all information 
överförs via datanätet i form av ettor och nollor i olika kombi-
nationer. Vi kommer förmodligen ganska  snart att gå över till 
elektroniska pengar.

När man säger att pengar blir elektroniska så tycker många att det 
verkar farligt. Vi människor vänjer oss lätt vid hur saker och ting 
ska vara, och är rädda för nyheter. När sedelsystemet infördes var 
det många som protesterade mot det och förutspådde att säkerheten 
skulle försämras. I dag så är det nog ingen som oroar sig över att 
vi använder sedlar. Vi har vant oss vid det, även att det är mindre 
säkert med sedeln än med mynt.

Sedan kom betalkorten. Återigen oroade sig människor för att 
säkerheten skulle försämras och att kortet inte skulle gå att använda. 
Men i dag använder vi många olika slags betalkort och kreditkort 
utan att fundera så mycket på det. Nu kommer de elektroniska 
pengarna mer och mer, och många tycker att detta låter kusligt. Men 
jag tror nog att människor kommer att acceptera det med. Sedan 
är det inte långt kvar till att man sätter in ett datachip i huden som 
betalmedel. Många kommer säkert att se det bekväma i att alltid 
ha pengarna med sig, och slippa oron att tappa bort eller glömma 
dem, som man kan göra med ett betalkort eller en plånbok.

I Appendix I kan du läsa vidare om hur utvecklingen ser ut på 
detta område.

Möjliga scenarion
Det har varit svårt för den som läser Bibeln att förstå hur någon 
kan tvinga alla som vill köpa eller sälja att bära ett speciellt märke. 
Idag vet vi att vi går emot ett samhälle där den enskilde mer och 
mer kontrolleras. Men utvecklingen av exempelvis datachipet 
under huden visar att det är möjligt. På så vis kan kontrollen över 
människor öka drastiskt, och en vanlig människas eftermiddag kan 
övervakas in i minsta detalj.

Den ökande ekonomiska brottsligheten motiverar en ökande 
kontroll av penningtransaktioner. Tar man bort sedlar och mynt 
och ersätter dessa med elektroniska pengar kan myndigheterna 
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följa alla människors och företags tillgångar i minsta detalj. Det 
kommer att minska brottsligheten ute på gator och torg eftersom 
man varken kan stjäla pengar eller avyttra stöldgods utan att myn-
digheterna vet vad som försiggår. Dessutom innebär elektroniska 
penningöverföringar stora besparingar eftersom administreringen 
av vanliga fakturor tar tid och kostar därmed pengar.

Den offentliga sektorn kommer inom kort att enbart använda 
elektronisk fakturering i sin verksamhet. De leverantörer som inte 
kan svara upp mot det kommer på sikt att stå utanför handel med 
den offentliga sektorn. Argumenten för att använda elektronisk 
fakturering är allt för starka för att ifrågasättas: stora summor av 
de gemensamma tillgångarna sparas, och man kan begränsa den 
ekonomiska brottsligheten och fifflet med pengar.

Ett chip för människobruk behöver dock ström för att fungera, 
och problemet hittills har varit att man inte kunnat ge chipet någon 
tillförlitlig och lämplig energikälla. Nu har lösningen kommit. 
Regelbundna temperaturförändringar i kroppen kan alstra den lilla 
energimängd som chipet behöver, och de enda ställena på kroppen 
som har dessa regelbundna temperaturförändringar och vilka är 
lämpliga för inoperering av ett chip är på pannan eller på handen!

När jag alltså ska betala de varor jag handlat, åker varorna genom 
kassan och registreras via EAN-koden (streckkoden). Jag betalar 
genom att dra handen över en speciell punkt i kassan, och en viss 
summa pengar, kopplad till de streckkoder som inregistrerats, dras 
från mitt konto. Allt registreras: vad jag handlat, när jag handlat, 
hur mycket jag handlat och hur mycket det kostade. Alla uppgifter 
kan läggas in i detta enda chip som jag bär med mig överallt. Ingen 
kan stjäla något från mig och jag kan inte stjäla något från någon 
utan att det upptäcks. Alla transaktioner kan kontrolleras och jag 
kommer att betala exakt rätt skatt enligt myndigheterna. Skulle jag 
komma bort eller försöka fly kan satelliten ta reda på var jag finns 
eftersom jag är registrerad. Det finns en mängd andra funktioner 
som också kan utnyttjas.

Om jag av någon anledning sätter mig upp mot systemet, framför 
obekväma åsikter i den allmänna debatten eller kanske av andra 
olika skäl inte passar in i samhället (jag kanske har för stor skal-
le, bruna ögon eller röstar på fel parti), så kan jag när som helst 
upptäcka att jag plötsligt är avstängd från betalsystemet. Det går 
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helt enkelt inte att handla. Ett intressant exempel på detta är vad 
som hände med de människors tillgångar som efter terrordåden i 
USA antogs stå terroristerna nära. Deras tillgångar stängdes helt 
enkelt av. Detta oavsett om sanningshalten i anklagelserna  var 
bevisad eller inte. En person kan alltså helt plötsligt bli av med 
sina tillgångar om hon bara kan misstänkas höra till fel gruppering. 
Detta betyder också att en person med avvikande uppfattning eller 
som av olika skäl inte passar in i samhället kan på detta sätt helt 
utestängas från samhället och dess funktioner. När hungern blir 
för stor, bensinen är slut och jag behöver sjukvård, så börjar jag 
kanske stjäla i ren desperation. Satelliten upptäcker då snabbt var 
jag befinner mig och det är bara att hämta mig. Den som ställer sig 
utanför detta system kommer att utsättas för hårda påtryckningar 
och ges till slut ingen möjlighet till en normal försörjning.

Frågan är var gränsen går för den kristne. För att svara på den 
frågan behöver vi först veta vad talet 666 kan betyda.

Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till 
och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets 
bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, 
att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan 
köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess 
namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut 
vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasex-
tiosex (Upp 13:15-18).

Enligt detta skriftställe står det att det sista riket skall styra hela 
världen. I dag finns inte detta rike utbrett, men vi kan se tenden-
serna till det. 

Jag tror att dagens stora politiska och ekonomiska system kom-
mer att bilda ett gemensamt världssystem. Vi vet till exempel att 
vår förre statsminister Ingvar Carlsson fanns med som ordförande 
i FN:s kommission för en global regering. Det är inte alls omöjligt 
att EU kan byta namn till VU – världsunionen. Många stora och 
mäktiga organisationer kommer att närma sig varandra, för att till 
slut förenas. När detta sker kan vi förstå att det är ett av tidens 
tecken (jmf Luk 23:12).
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Den verkliga betydelsen av 666
Jag tror att talet 666 betyder en sexa för anden, en sexa för själen 
och en sexa för kroppen. Det betyder total kontroll över männ-
iskan. Om jag på min kropp låter inoperera något som är kopplat 
till ett kontrollsystem så överlämnar jag herraväldet över mitt liv 
åt någon annan.
En intressant vinkling av detta är att människan består av tre delar: 
ande, själ, kropp. Datasystemet som ska kontrollera människan har 
talet 666 som en central ingrediens. Tar man talet 3 (människans 
beståndstal) gånger 666 får man 1998.

År 1998 skulle allt vara klart för att introducera EMU i den europe-
iska unionen. Starten skedde den 1 januari 1999 i de medlemsländer 
som klarat de så kallade konvergenskraven. Med de medlemsländer 
som ingick stod värdet på euron för exakt 18 procent av världs-
ekonomin, det vill säga tre stycken sexor.

Sådana här vinklingar kan man inte göra till en enskild lära. 
Däremot kan de vara intressanta som marginella upplysningar i 
ett större sammanhang.

Jesu herravälde
Vem är Herre över ditt liv? Du svarar förstås Jesus. Kommer han 
att alltid få vara Herre över ditt liv? Kommer han att vara Herre 
över ditt liv när du är hungrig och någon säger till dig att du kan 
förvandla en sten till bröd?

”Sträck fram handen och vänta lite så får du märket och sen kan 
du köpa och bli mätt. Var inte så religiös och inbillningssjuk. Du 
får 200 euro extra just nu och en badboll  om du börjar handla på 
Ficas snabbköp.”
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I Upp 13:10b står det: ”Här visar sig de heligas uthållighet och 
tro”. Vad kommer Gud att göra med sina barn, de kristna som inte 
låter sig märkas av vilddjurets tal? Svaret på den frågan finns i 
Ordsp 22:3a och 27:12a: ”Den kloke ser faran och söker skydd”.

Om du vet att du ska springa ett maratonlopp om tre år, vad gör 
du då tills dess? Lägger du dig på en soffa, dricker öl och röker 
cigarr och ställer dig otränad på startlinjen? Nej, du tränar!

Om du vet att vi kristna har en kort tid kvar, vad gör du då? 
Tränar du dig i att leva i tro på Herren, eller fortsätter du att leva 
som du gör nu? Jag har bestämt mig för att inte vara likadan nästa 
år som jag är nu! Min önskan är att mitt liv om ett år skall vara 
mer förvandlat av Herren så att jag kan leva närmare honom på 
ett djupare sätt.

Jag längtar så mycket efter att få saker ur Guds hand, genom 
att jag lever i tro och förtröstan på honom. Samtidigt kanske jag 
måste utsätta mig för saker där jag tvingas att söka Herren på ett 
nytt sätt. Om man inte har beslutat sig för att leva så, kommer man 
alltid att skjuta utmaningen framför sig till nästa månadslön, nästa 
möte, nästa gång.

Jag har en god vän som hade ett mycket bra och välbetalt arbete. 
Han upplevde under en längre tid att Herren hade en annan plan 
för honom och hans familj. Efter att ha pratat och bett igenom 
detta med familjen sa han upp sig från sitt jobb utan att ha något 
annat att komma till. Hans chef erbjöd honom mer betalt och bättre 
förmåner men han stod fast vid sitt beslut. I stället började han att 
söka Guds omsorg på ett nytt sätt – och han fann den också.

Detta innebär inte att alla kristna ska säga upp sig från sitt arbete. 
Men det kan betyda att när Gud talar är det viktigt att vi utsätter 
oss för Hans omsorg på nya sätt än vad vi tidigare varit vana vid.

Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det 
bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar 
underkastar sig i allt hård träning – de för att vinna en segerkrans som 
vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att 
ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället 
slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på 
något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra 
(1 Kor 9:24-27).

I den sista tiden kommer vi att få bevittna den stora kollisionen 
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mellan Guds rike och Satans rike. Det är detta som kommer att 
klyva kristenheten i två absoluta delar: de som tror på och förstår 
vad Ordet sade, och de som inte gör det.

Den absoluta gränsen
Gränsen för den kristne går när någon form av kontrollmärke skall 
inopereras eller fästas permanent på kroppen. I Upp 14:9b-12 ser 
vi  konsekvenserna av att ha tagit på sig vilddjurets märke:

Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin 
panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som 
oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och 
svavel och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheter-
nas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa 
som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. 
I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och 
tron på Jesus.

Jag såg något som liknande ett glashav, blandat med eld, och jag 
såg dem som hade vunnit seger över vildjuret, dess bild och talet som 
representerar dess namn. De stod vid glashavet och höll i sina händer 
harpor som Gud hade gett dem. De sjöng Moses Guds tjänares sång och 
Lammets sång: stora och  underbara är dina gärningar, Herre Gud,  du 
allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. 
Vem skulle icke frukta dig, Herre, och ära ditt namn? Ty ingen mer än 
du är helig.  Upp 15:2-4

Det kommer att finnas två alternativ att välja mellan för de kristna:
1. Vandra fullt ut med Herren.
2. Vandra inte med Herren.
Detta kommer att vara den absolut sista stora prövningen, och 

då är det viktigt att vi har tränat oss i förväg så att vi inte kommer 
oförberedda till startlinjen. Gud överger oss aldrig men prövningen 
kommer att bli mycket stor.

Det mystiska Babylon
Jag ska nu försöka ge ytterligare en bild av vad det sista stora riket 
kommer att innehålla och hur det kommer att utvecklas. Här har 
begreppet Babylon en viktig plats, men vad innebär det egentligen?
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I 1 Mosebok 11:1-9 berättar Bibeln om att människorna  försökte 
bygga ett torn för att nå upp till Gud. Människorna hade då ett 
enda språk. Då människorna började bygga detta torn kom Gud 
och splittrade dem genom att ”förbistra deras tungomål”, så att de 
inte längre förstod varandra. Bibeln säger: ”Därav fick den [staden 
där tornet byggdes] namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade 
hela jordens tungomål” (1 Mos 11:9).

På pingstdagen förenades människorna som tillhör Gud genom 
ett gemensamt språk: tungotalet. Alla som tror har fått den helige 
Ande, och dessa människor är nu en del av uppbyggnaden i Guds 
verk: Kristi kropp.

Fienden har alltid imiterat Gud och försökt få människan att 
göra det som liknar Guds vilja utan att det är det. 

I dag ligger ruinerna efter det gamla Babylon som Bibeln be-
skriver i Irak. Men det Babylon som Bibeln talar om i den sista 
tiden behöver inte nödvändigtvis ligga där.

Däremot kommer den sista tidens Babylon att innehålla vissa 
drag från det gamla Babylon. Upp 16-19 talar om hur det nya 
Babylon kommer att se ut och vilka karaktärsdrag det har. Jag vill 
här försöka dela några iakttagelser kring detta.

Babylon kommer att vara en geografisk plats men också ett 
affärssystem med andliga inslag. Babylon kommer också att vara 
en del av det system vi tidigare studerat, nämligen det ekonomiska 
och politiska system som uppstår innan tiden når sitt slut.

Bibeln säger att en kvinna, som kallas ”skökan” eller ”Babylon”, 
sitter ovanpå ”vilddjuret” (se huvudmätare 4) . Vi har tidigare tittat 
på det ekonomiska och politiska system som kommer att uppstå 
innan tiden når sitt slut. Nu ska vi alltså försöka förstå vem eller 
vad det är som sitter ovanpå detta system. Men som även är en 
del av det.

Och en av de sju änglarna som hade haft de sju skålarna kom och 
talade till mig och sade: Kom jag skall visa domen över den stora skökan 
som bor vid stora vatten (Upp 17: 1-2).

När Johannes ser skökan och allt runt omkring förundrar han sig. 
Men ängeln vill inte att han ska vara ovetande om vad synen han 
sett betyder utan säger till honom: 
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”Vad undrar du över? Jag skall tala om för dig hemlig-
heten med kvinnan och med odjuret som bär henne och 
har de sju huvudena och de tio hornen” (Upp 17:7).

Vad detta kan betyda för oss ska jag nu försöka dela. Vi vet om 
Jesus att han är, han var och han ska komma (Upp 1:8). Odjuret 
som skökan/Babylon sitter på beskriver Bibeln så här:

Odjuret som du såg, det var, men är inte mer, det ska stiga upp ur 
avgrunden och gå mot sin undergång (Upp 17:8).

Odjuret är något som inte är evigt bestående utan uppträder från 
tid till tid. Det kommer ett slutligt avgörande då det ska stiga upp 
ur avgrunden och sedan gå mot sin undergång. Vi vet från Upp 
12-13 att odjuret stiger upp ur folkhavet. Vi har också tidigare 
konstaterat att det sista riket kommer fram ur folken, det vill säga 
som vi förstår det genom folkomröstningar.

Här ges ytterligare en förklaring nämligen att det stiger upp ur 
avgrunden. Det kan betyda att vår tidigare tankegång kan stämma, 
nämligen den att när länder når en gräns av laglöshet, både när det 
gäller andliga och världsliga lagar, det vill säga, når avgrunden, 
öppnar det möjligheten för den ”laglöse” att framträda. Men slutet 
blir undergång.

Ängeln säger till Johannes att det behövs både förstånd och 
vishet för att förstå detta.

De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på och de är också 
sju konungar. Fem har fallit, en finns nu och en har inte kommit än och 
när han kommer skall han stanna bara en kort tid (v 9-10).

Rom är den stad som är byggd på sju berg eller kullar. Dessutom 
beskrivs kvinnan som den stora staden som har herravälde över 
kungarna på jorden. Den enda stad som kan identifieras med detta 
är faktiskt Rom.

Vi har tidigare konstaterat att romarriket kommer att uppstå igen, 
men i en annan skepnad och med delvis andra särdrag. Samtidigt 
kommer vissa av dragen från det gamla romarriket att finnas kvar.
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I Rom finns också Vatikanstaten som är en egen stat i staten. Den 
har bland annat en egen polis. Denna stat i staten har på ett alldeles 
speciellt sätt herravälde över jorden men också över dess ”kungar”.

Texten talar också om sju kungar:

Fem har fallit, en finns nu och en har inte kommit än och när han 
kommer skall han stanna bara en kort tid (v 9-10).

Detta betyder att skökan eller detta system uppträder från tid till 
tid. Detta visar också vers 11: 

Och odjuret som var och inte mer är, han är den åttonde men ändå 
en av de sju (Upp 17:11).

Skökan
Skökan skiljer sig totalt från Jesu brud som har gjort sig redo och 
är klädd i fint vitt rent linne. Skökan är klädd i purpur och schar-
lakansrött, samma röda färg som odjuret. 

I handen hade hon en guldbägare som var full av skändligheter och 
smutsen från hennes otukt. Och på hennes panna var ett namn skrivet, 
en hemlighet: det stora Babylon, moder till alla skökorna på jorden  Och 
jag såg att kvinnan var berusad av blodet från de heliga och blodet från 
Jesu vittnen (Upp 17:4-6).

Skökan står för orenhet och förföljelse av Guds sanna folk. Sam-
tidigt måste vi lägga märke till att skökan är klädd i purpur och 
scharlakansrött, men odjuret var endast scharlakansrött inte purpur.

Här gör jag ytterligare en anmärkning som endast kan betraktas 
som en marginalanteckning. De färger som Uppenbarelseboken 
talar om här kan beteckna politiska färger. I så fall kan det betyda 
att när EU har blivit ”rött” (i bemärkelsen ”socialistiskt”) så upphör 
nationerna att vara självständiga och oberoende. Då blir hela EU 
socialistiskt, eftersom de ledande har avsvurit sitt eget lands lojalitet 
till förmån för EU. Samtidigt bildas ett helt nytt ”gemensamt parti”.

Lägg återigen märke till att det är odjuret som har denna färg. 
Skökan som sitter ovanpå är ”klädd i scharlakansrött och purpur”, 
det vill säga rött och blått. Både socialistiska men även icke-soci-
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alistiska personer, till exempel från högerpartier eller exempelvis 
”blå-röda” kristdemokrater kan få högt uppsatta positioner inom 
organisationen.

Men skökan lyste också…

…av guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare 
som var full av skändligheter och smutsen från hennes otukt (vers 4).

Det är inte bara politiker som vill vara med och påverka besluten 
i EU. Lobbyverksamheten i Bryssel är mycket omfattande. Man 
räknar med att det finns omkring 20 000 olika lobbyister inom or-
ganisationen, som oftast representerar olika slags affärsintressen. 
Affärsintressena kan vara både ekonomiskt ”vita”, ”svarta” och 
”gråa”. Det förekommer en omfattande ”penningtvätt” från olika 
typer av organisationer och företag. Man måste som bekant ha de 
rätta kontakterna och veta vilka vägar man ska gå för att svarta 
pengar ska bli vita. Det betyder inte att de ledande i Bryssel kän-
ner till allt som sker i denna penninghandel, men klart är det inom 
EU-länderna förekommer penningtvätt av mycket smutsig handel.

Skökans motsats till bruden
Uttrycket ”skökan” beskriver sådana människor som inte är Jesu 
brud. De som inte är Jesu brud är de som fallit bort från honom, 
sålt sig och gått sin egen väg.

En sköka säljer sina tjänster för att få
1: Ekonomisk ersättning, kapital
2: Gentjänster
3: Varor
Skriften betonar att denna verksamhet är centrerad kring staden 

Rom. Kan det vara på det viset att det är katolska kyrkan och Vati-
kanen, Roms mäktigaste organisation, som går i spetsen för detta? 
Är inte katolska kyrkan en from och gudfruktig kyrka precis som 
vilken kristen rörelse som helst?

Svaret är nej.
Däremot finns det många fina och gudfruktiga katoliker i många 

länder och i olika sammanhang. Jag kan som exempel aldrig glöm-
ma när vår familj i början av 1980-talet tillsammans med några 
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vänner ur den gemenskap vi då tillhörde startade hjälpsändningar 
till Polen. Vi hade även biblar med oss. Vi for till flertalet katolska 
kyrkor och barnhem som då upplevde en märklig väckelse trots att 
kommunismen fortfarande höll sitt grepp över Polen.

Vid ett tillfälle mötte vi katolska vänner som närapå vågade allt 
för att få en Bibel. De upplevde Guds Ande och de upplevde fräls-
ning i form av en väckelse som spred sig över Polen vilket ledde 
till många förändringar. Men det går för den sakens skull inte att 
godkänna katolska kyrkan som organisation rakt av. När vi ser bakåt 
i tiden vet vi att katolska kyrkan förföljt och dödat tusentals och 
åter tusentals människor. Martin Luther är en av dem som genom 
sitt hjältemod räddade människor från ytterligare förföljelse och 
gav dem möjlighet att läsa sin egen bibel – något som katolska 
kyrkan hindrat dem från.

På påvens krona kan vi läsa följande, på latin står det ”Vicarius 
fillii dei” ”Guds sons ställföreträdare” och talvärdet av de latinska 
bokstäverna blir 666:

Ett st D (D = 500) 500
Ett st C (C = 100) 100
Ett st L (L = 50)   50
Två st V (V = 5)   10
Sex st I   (I = 1)          6
Summa:   666

Jesuiterna
Jesuiterna betecknas som katolska kyrkans frontkämpar. De är 
oftast välutbildade och driver egna universitet. De som går in i den 
jesuitiska verksamheten svär en lojalitetsed till organisationen, och 
arbetar ofta aktivt för att komma in i olika politiska makteliter eller 
få andra ledande positioner. På så sätt har man mycket lättare att 
förverkliga den egna organisationens målsättning.

Jag ska här återge en liten del av denna ed:

Vidare lovar och bekänner jag att när tillfälle uppstår att starta och 
föra ett obarmhärtigt krig, hemligt och öppet mot alla kättare, protestan-
ter och liberala. Detta är jag satt till att göra för att utradera och bortta 
dessa från jordens yta. Jag kommer inte att göra åtskillnad på vare sig 
ålder, socialtillhörighet, eller kön. Jag kommer att hänga, koka, flå, 
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kväva, och begrava dessa beryktade kättare levande. Jag kommer att 
riva och skära upp deras magar och på deras kvinnor göra detsamma 
med livmodern. Jag kommer att krossa deras barns huvud mot väggen, 
för att för alltid tillintetgöra deras avskyvärda ras. När detta inte kan 
göras öppet kommer jag att göra detta i hemlighet. Jag använder då 
giftbägaren, navelsträngen, dolkens stål, eller blykulan, utan hänsyn till 
den personens ålder, rangvärdighet eller auktoritet. Jag kommer inte att 
ta hänsyn till personens tillstånd i livet antingen det är offentligt eller 
privat. Jag kommer att utföra den uppmaning som ges mig av vilkens 
som helst fullmakt antingen direkt från påven eller någon överordnad i 
brödraskapet av vår heliga tro. Jag kommer att vara en kalvinist bland 
kalvinisterna, en protestant bland protestanterna, en jude bland judarna 
/…/ för att om möjligt samla information som blir till nytta för vår orden. 
Detta gör jag som en trofast påvens soldat.16 

Under vissa tider i historien har denna ed varit ett, inte bara med 
jesuiterna utan också med resten av katolska kyrkans allierade och 
dess företrädare. Den katolska kyrkan söker världsherravälde och 
är maktfullkomlig till sin natur. Jag vill här ge några exempel för 
att påvisa detta.

År 1841 förklarades judarna för kättare, främst därför att de 
samlade stora rikedomar.  Innan året tagit slut hade 2 000 judar 
bränts levande i ett enda biskopsdöme, nämligen Cadiz i Spanien. 
Därefter försvann tre miljoner av landets inbyggare. De blev an-
tingen dödade eller landsförvisade. De som kunde flydde ur landet.

Inkvisitionens pinoredskap och påtryckningsmedel har varit 
många. För att anknyta till den ed vi citerat vill jag nämna några 
av dessa redskap.

Det som mest användes var den så kallade pinobänken, en av-
lång horisontal ställning på vilken den anklagade utsträcktes. Man 
band fast armar och ben med rep, som sträcktes med hjälp av en 
hävstång. Under tortyrens gång drogs handleder och vrister ur led. 
I Tyskland var bänken även försedd med en spikförsedd rulle. Över 
denna rulle blev den anklagade dragen fram och tillbaka.

Man använde även upprättstående ställning. Martyrens händer 
bakbands och ett rep fastgjordes vid handlederna. Därefter hissades 
han upp till taket. Sedan man bundit två stora stenar vid fötterna 
släpptes martyren mot golvet men stannade någon bit från golvet. 
Kroppen blev på detta sätt så sönderslagen att fången i det närmaste 
dog. Överlevde ändå den anklagade släpades han till fängelset och 
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därefter fortsatte tortyren på samma sätt.
En av Martin Luthers märkligaste och starkaste förelöpare, Sa-

vonarola, dödades på detta sätt av katolska kyrkan för sitt kätteri.
Den så kallade Mariakyssen var en bildstod av Jesu moder 

och användes att avliva många ”förstockade kättare” som innan 
avrättningen blev förmanade att avsäga sig sin tro. Om kättaren 
blev sin bekännelse trogen, fördes han tätt intill Mariabilden som 
med sina böjliga armar slöt denne intill sig. På stoden fanns även 
spikar som långsamt trängde in i kättarens bröst.

Det fanns många andra redskap av vilka några till bör nämnas 
för att vi ska förstå att katolikerna varit trogna sin ed.

En panna med ugn under brukades för dem som talade emot 
katolska kyrkan samt ”den helige faderns påvens vilja”. Dessa blev 
avklädda och lagda i den torra pannan. Ett lock ovanpå pannan lås-
tes till och därefter började bödeln långsamt först med svag värme 
elda under pannan. Värmen ökade gradvis till dess att endast aska 
kvarstod av den förfärlige kättaren.

Knivhjulet var ett slags hjul inrättat för dem som talade emot 
Maria och påven. Hjulet var en cylinder, invändigt försedd med 
knivar. Kättaren stängdes in i cylindern varefter den sattes i rull-
ning. Kättaren skars därmed långsamt sönder.17 

Förutom fruktansvärda fängelser och psykisk tortyr avvändes 
tumskruvar,  speciella sorters tortyrstövlar, tänger, handjärn och 
många andra pinoredskap, allt i enlighet med jesuiternas ed jag 
ovan i korthet redogjort för.

I dag använder inte katolska kyrkan dessa metoder mot ”kättar-
na”. Nu använder man i stället andra metoder för att kämpa mot 
kättare och för ”den sanna läran”.

EU:s sektkomission
Vi måste allvarligt ställa oss frågan vem eller vad som ligger bakom 
denna kommission. Denna kommission, understödd av EU, har 
studerat allt från kristna frikyrkor till new-ageterapi. Nu föreslår 
den lagändringar och statliga åtgärder mot dessa rörelser. Bland 
annat har man föreslagit att inte bara enskilda personer, utan också 
juridiska personer som föreningar och stiftelser, ska kunna åtalas 
enligt brottsbalken. Det betyder i praktiken att pingströrelsen i 
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exempelvis Tyskland skulle kunna förklaras för olaglig.
Sam Jubrant, som arbetar i Frankrike och är kontaktperson för 

Nybyggets missionärer i Le Mans, kan ge ett praktiskt exempel på 
detta. Där får församlingen inte längre hyra kommunala lokaler. 
Myndigheterna anser sig inte kunna bedöma om församlingen är 
en sekt eller inte. Därför säger man nej till all religiös verksamhet.

”Det innebär stora svårigheter för oss”, säger Sam Jubrant, 
”eftersom våra egna lokaler inte räcker till. Myndigheterna är 
också försiktiga med nya religiösa föreningar. Många fria kristna 
församlingar och nyblivna samfund blir aldrig godkända och med 
otydliga regler blir besluten mycket godtyckliga.”

Även om man som församling har ”godkänts” av sektkommis-
sionen, kan man lätt förlora sin status. Det har till exempel hänt att 
pastorer och andra som bett för sjuka anklagats för kvacksalveri. 
För en sådan ”förseelse” hamnar man lätt på sektlistan. Vad sekt-
kommissionen inte studerar eller åtminstone hittills inte sagt något 
om är ”hemliga ordenssällskap” och katolska kyrkan.

Det har hävdats och hävdades inför Sveriges folkomröstning om 
EU-inträdet att religionsfriheten inom EU skulle stärkas. Men med 
tanke på vad vi ser hända kan religionsfriheten och yttrandefriheten 
i stället kraftigt beskäras.18 

I Sverige har regeringens sektutredare Margó Ingvarsson (vän-
sterpartist och f.d. ordförande i RFSU) kommit fram till liknande 
ståndpunkter. Mycket har denna sektutredning undersökt, men inga 
hemliga ordenssällskap. Att sätta en person med Margó Ingvarssons 
bakgrund som utredare visar mer än väl vad man vill åstadkomma.

Katolska kyrkan har alltid haft en restriktiv syn på aborter och 
menar att människovärdet inte får kränkas. Ett liv som har tänts får 
inte släckas. Detta är intressant med tanke på hur man behandlat 
människor med avvikande uppfattning. Nu håller denna ideologi 
på att luckras upp. I ett nytt dokument slår man fast att ”det går 
inte längre att vrida klockan tillbaka”. Samtidigt betonas att man 
inte säger ja till aborter och man säger sig inte ha ändrat inställning 
om livets okränkbarhet.19 

Detta kanske indikerar hur katolska kyrkan kommer att uppfatta 
människovärdet framdeles. Alla sådana här markeringar på hur 
rörelser ändrar sina uppfattningar kan vara mätare på hur framtiden 
kan gestalta sig. Det som är fel i dag kan vara rätt i morgon.
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Opus Dei
Opus Dei är en hemlig orden i den katolska världen. Hemliga ordnar 
är normalt förbjudna, och därför är denna orden okänd för de flesta.

Troligen pågår det en inbördes maktkamp mellan Opus Dei och 
jesuiterna, där Opus Dei kan ta över jesuiternas verksamhet. Opus 
Dei fungerar som ett slags hemlig ordningspolis som inte anser att 
jesuiterna går tillräckligt hårt fram för att nå kyrkans mål. Under 
påven Johannes Paulus II har Opus Dei de sista tio åren blivit den 
mest fruktade och inflytelserika organisationen inom katolska 
kyrkan, som inte skyr några medel för att nå sina mål. I italiensk 
press framskymtar då och då frågeställningen om vilka dramatiska 
planer påven kan ha eftersom han omger sig med och lutar sig mot 
en sådan hårdför organisation.

Subsidiaritetsprincipen
EU-systemet bygger på katolskt mönster. Den så kallade subsida-
ritetsprincipen, eller närhetsprincipen, är en sådan byggsten. Man 
kan till exempel jämföra Maastrichttraktaten sidan 4 med katolska 
kyrkans katekes sid 470 för att se de uppenbara likheterna.

Ordet ”subsidiaritet” kommer från det latinska ordet subsidum 
vilket betyder ”att hjälpa”. På svenska kallas begreppet ”närhets-
principen”, vilket blir missvisande eftersom innebörden inte riktigt 
kan tolkas på det viset. Modellen innebär att:

1. Ärenden ska i första hand lösas på lokal nivå efter angivna 
regler, därav begreppet ”närhet”.

2. Fungerar inte detta går ärendet vidare för att beslutas cen-
tralt. Det vill säga på nationell nivå.

3. Fungerar inte detta, går ärendet vidare till makteliten som 
talar om hur reglerna ska tolkas. Det kan exempelvis röra sig om 
EU-domstolen eller någon annan rättslig instans.

Man kan förledas att tro att detta förfaringssätt är demokratiskt, 
men frågan är vad det är för sorts demokrati vi talar om. Redan 
från början kommer reglerna uppifrån och skall egentligen bara 
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bli föremål för ”rätt” tolkning. De som konstruerat och står för 
reglerna är ju också dem som har den ”rätta tolkningen”.

Denna styrelsemodell härrör sig bland annat från ett herdabrev, 
daterat 1891 av påve Leo XIII, där denne omtalar hur världen 
ska styras. Hundra år senare har påve Johannes Paulus II genom 
herdabrevet Centessimus Annus påtalat och än mer uppmuntrat 
denna modell.

I den katolska kyrkans katekes kan man läsa om hur ”individen 
ska tillåtas samvetsfrihet och respekt för människan”. Dock skall 
människan vid tvister och oenigheter rätta sig efter myndighetens 
lagar och principer. Till sist är det den högsta instansens bestäm-
melser och inte människors samvete eller övertygelse som gäller 
(katolska kyrkans katekes s 474).

Man säger också att ett ärende, oavsett om det avser politisk 
verksamhet eller inte, skall främja den katolska gemenskapens 
bästa (katolska kyrkans katekes s 474).

Ska man dra någon slutsats av subsidiaritetsprincipens funktion, 
så är det att principen ska hjälpa den lägre instansen att följa den 
högre instansens regler. Det betyder i praktiken toppstyrning.

Katekesen uppmanar också till att samordna arbetet med andra 
organ och se till att fungera så att gemenskapens bästa uppnås 
(katolska kyrkans katekes s 470).

Den här typen av regelbeskrivning återkommer i EU:s olika 
regelbeskrivningar. Man måste allvarligt ställa sig frågan varför 
och av vilka orsaker det ser ut på det viset.

Ett religiöst system
Av Uppenbarelsebokens beskrivning av Babylon kan man också 
dra den slutsatsen att skökan även representerar ett slags religiöst 
system. Vi vet att den sista tidens rike också kommer att ha inslag 
i form av tillbedjan av odjuret. 

Babylon heter i grundtexten balal, som betyder ”förvirra” eller 
”blanda samman”. Babylonierna har haft olika namn på staden 
Babylili vilket betyder ”gudsporten”.20  Det är korrekt att säga att 
Babylon betyder ”religiös sammanblandning eller religiös förvir-
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ring”. Den utveckling jag hittills beskrivit pekar på att olika stora 
religiösa rörelser kommer att ”hitta varandra”, medan andra blir 
förföljda och hamnar utanför.

Det är intressant att lägga märke till att EU:s flagga med sina 
tolv stjärnor sägs ha kommit till när EU hade tolv medlemmar. 
Man menade att tolv stjärnor räckte och att det inte fanns plats 
för fler. En krans med tolv stjärnor har dock stor symbolik i den 
katolska läran. Ofta när Maria framställs med Jesusbarnet har hon 
tolv stjärnor kring sitt huvud (jmf Upp 12:1-3).

För att påvisa likriktningen mellan olika religiösa rörelser återger 
jag här ett utdrag ur ett dokument som det andra Vatikankonciliet 
(1962-1965) publicerade under titeln Lumen Gentium, Folkens ljus.

Muslimerna har samma tro som Abraham hade. Liksom vi tillber 
de den ende barmhärtige Guden, som på den yttersta dagen skall döma 
människorna. Muslimerna själva vänder sig mot européernas sed att kalla 
deras Gud för Allah, eftersom kristna och muslimer ju tillber samme Gud.

För att visa västvärlden att Vatikanen önskar ett närmande, bemödar 
man sig om att främja kontakter mellan den kristna kyrkan och islam. 
Presidenten i sekretariatet för icke-kristna bekännare har avlagt ett besök 
hos kung Feisal av Saudiarabien. Påven Paulus VI tog emot rätts-kor-
anlärde, ulamas, från Arabien 1974.

Även Strasbourgs biskop Monsignore Elchinger mottog ulamas i 
Munsterkatedralen och inbjöd dem att förrätta böner framför altaret i 
koret. Det gjorde de också och vände sig därvid mot Mecka.21  

Att älska sina fiender
Läror och religioner har i alla tider visat stor intolerans mot andra 
uppfattningar. Men som kristna har vi ingen anledning eller rätt att 
förfölja andra uppfattningar eller tro att alla som tycker annorlunda 
kommer att förfölja oss. Däremot ska vi älska och tro människor 
och Gud om det bästa och vittna och predika där vi har tillfälle.

Samtidigt ska vi vara vakna och vara medvetna om vad som 
händer på det här området. Jag hoppas exempelvis att det med all 
tydlighet har framgått för läsaren att kristna och muslimer inte alls 
har samma tro eller tillber samme Gud.

De tio hornen Johannes såg representerar tio konungar som 
ännu inte fått sina riken men de får kungamakt för en enda timme 
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tillsammans med odjuret.

De har en och samma avsikt och lämnar sin kraft och makt åt odjuret. 
De skall strida mot lammet och lammet med sina kallade skall besegra 
dem eftersom det är Herrarnas Herre och konungarnas konung (Upp 
17: 12-14).

De tio konungarna ska komma och de ska få sina riken. Jag har 
tidigare påvisat att EU fört och för en diskussion om att minska 
antalet ledamöter i kommissionen till tolv eller ännu bättre tio. EU 
har också tankar om att dela hela området i olika regioner vilket 
skulle kunna bli tio.

Romklubben och Illuminati
Den finns många organisationer som vill påverka olika makt-

havare och skaffa sig egna positioner. Några av dessa är Bilden-
bergergruppen och Trilaterala Kommissionen. Det är intressant 
att notera att i många av dessa inflytelserika organisationer sitter 
ledamöterna på flera stolar. Det kan hända att man på samma gång 
ingår i Bildenbergergruppen, i USA:s regering, i något EU-organ 
samt i något ordenssällskap. Tidigare statsminister Ingvar Carlsson 
satt som statsminister i Sverige samtidigt som han var ordförande 
för FN:s organ för världsregering. Vi ska titta närmare på en av 
dessa organisationer, och börjar med Romklubben.

Romklubben
Romklubben består av politiker och finansmän som har stort in-
flytande på världens regeringar och länder.

Romklubben har vid flera tillfällen framfört tanken att världen 
ska delas in i tio ekonomiska och ömsesidigt beroende regioner. 
Över detta skall det finnas en världsregering.

Världen ska enligt Romklubben delas in på följande sätt:
Region 1: Nordamerika med ingående länder.
Region 2: Västeuropa med ingående länder.
Region 3: Japan.
Region 4: Resterande ekonomiskt utvecklade länder.
Region 5: Östeuropa med ingående länder.
Region 6: Latinamerika med ingående länder.
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Region 7: Nordafrika och Mellanöstern med ingående länder.
Region 8: Huvuddelen av Afrika med ingående länder.
Region 9: Sydligaste Asien med ingående länder.
Region 10: Centralasien med ingående länder.

Illuminati
Denna hemliga orden startades den 1 maj 1776 av Adam Weis-
haupt. Weishaupt var jesuitprofessor i kanonisk lag vid ett tyskt 
universitet. Han utarbetade en plan som gick ut på att samla alla 
ockulta system i en enda mäktig organisation. Målet var att upprätta 
Novum Ordo Seclorum, en ny världsordning ledd av en världs-
regering. Namnet Illuminati betyder ”de upplysta”. Denna orden 
infiltrerade bland annat frimurarrörelsen och fick stort inflytande 
i revolutionära kretsar i Frankrike.

I dag är många medlemmar i Romklubben också medlemmar 
av Illuminati.

En professor vid namn John Robinsson var medlem i Illuminati 
men gick senare ur organisationen. Han började senare avslöja 
Illumantis mål, som enligt Robinsson lyder som följer:

1: Avskaffande av allt ordnat styrelseskick.
2: Avskaffande av privat egendom.
3: Avskaffande av arvsrätt.
4: Avskaffande av patriotismen.
5: Avskaffande av all religion.
6: Avskaffande av familj, äktenskap och god fostran.
7: Bildandet av en fullkomligt diktatorisk världsregim.22 

Socialismens fader Karl Marx propagerade inte bara för just 
dessa teser. Han försökte på allt sätt genomföra dem. Han var själv 
medlem i en av Illuminatis underjordiska grenar, ”De rättfärdigas 
förbund”.23 

Vi kan alltså misstänka att det finns ett underjordiskt arbete 
för ett ogudaktigt världsherravälde. Det finns vissa skeenden i 
världspolitiken som inte kan förstås på annat sätt än att det finns 
ett sådant underjordiskt nätverk. Men ett sådant arbete tar många 
år att bygga upp. Därför kan det ibland vara viktigt att gå tillbaka 
i tiden några år och se vad som hänt i ett samhälle. Gör du det när 
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det gäller Sverige uppenbaras en hel del intressanta saker.

De tio konungarna
De tio konungarna får regera en mycket kort tid. Därefter kommer 
de att besegras av Kristus och den kristna tron (jmf  1 Joh 1-5). 
Detta är ett oerhört starkt och glädjerikt budskap mitt i den svåra 
tiden, och många paralleller kan göras med Kina och före detta 
Sovjetunionen.

Och han sade till mig ”Vattnen som du såg  där skökan bor de är länder 
och människomassor och folk och språk. Och de tio hornen som du såg 
och odjuret de skall hata skökan och göra henne utblottad och naken de 
skall äta upp hennes kött och bränna upp henne i eld. Ty Gud har ingett 
dem viljan att utföra hans avsikt och att med en och samma avsikt ge sitt 
rike åt odjuret tills Guds ord är förverkligade (Upp 17: 15-17).

De tio konungarna kommer att känna konkurrens från skökan. De 
har överlåtit sin makt och sin kraft åt odjuret och har svurit en ed 
att inte tjäna sina länder utan odjuret och sitt politiska parti. Därför 
kommer de att slå ner och utrota det system som skökan innebär.

Man måste då i detta skeende och sammanhang fråga sig vad 
skökans position innebär. Hon sitter ovanpå odjuret. Någon som 
sitter ovanpå ett djur, en häst eller åsna, gör detta för att styra djuret. 
Man kan säga att man sitter där för att påverka sin egen resa eller 
sin egen närmaste framtid. Men den som försöker styra odjuret 
kommer att förgöras av odjuret, enligt Johannes.

Uttrycket ”vi måste vara med och påverka”, låter kanske 
bekant. Detta uttryck har de flesta politiska partier och lobbyister 
använt sig av för att försvara sin närvaro i EU:s korridorer och andra 
maktcentra. De vill vara med och styra, men det kommer odjuret 
slutligen inte att acceptera. Den organisation som inte är lojal mot 
odjuret utan har andra synpunkter måste försvinna.

Det betyder att odjuret och de tio konungarna till slut kommer 
att gå emot Rom och dess medlöpare. Detta betyder också att de 
”folkvalda” politiker, lobbyister och företagsrepresentanter som 
finns och verkar inom EU helt enkelt förlorar sin makt. De kan 
inte längre ”vara med och påverka”.

Spelet för det vanliga folket fortsätter som förut, vilket kan bety-
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da att parlamentet, politikerna, lobbyisterna finns kvar och arbetar 
som förut. Men de har i praktiken ingenting att säga till om. Det 
har skett en maktförändring i toppen. Men i samband med detta 
skeende kommer en väckelse att bryta ut. 

De [odjuret och konungarna] skall strida mot lammet och lammet 
med sina kallade skall besegra dem eftersom det är Herrarnas Herre och 
konungarnas konung (Upp 17:14).

Bilden av allt vatten runt omkring skökan visar att organisationen 
har brett ut sig till att bli ett mycket stort område. Rom kommer inte 
frivilligt att vilja släppa taget om något land som det har i sin makt.

Sedan såg jag en annan ängel komma ner ifrån himlen. Han hade 
stor makt och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med 
stark röst ”Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll 
för demoner ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och 
avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått vredens 
vin, och jordens konungar har horat med henne och jordens köpmän 
har blivit rika genom hennes makt och lyx… Dina köpmän var jordens 
herrar ty alla folk förfördes av din trolldom.  I den staden fanns blodet 
från profeter och heliga och alla dem som slaktats på jorden (Upp 18:1-
3, 23-24).

När EU börjar binda samman länder och förändra de högsta sty-
randes antal och när de parlamentariker och lobbyister ”som sitter 
med för att påverka” börjar förlora sitt inflytande och makt, så är 
detta ett särskilt tecken i tiden.

Babylon – ett affärssystem
Inledningen av Uppenbarelseboken 18 visar också att Babylon även 
är ett affärssystem som gör jordens köpmän rika. Förutom vanlig 
handel finns även inslag av trolldom. Men trolldom behöver inte 
som vi tidigare konstaterat nödvändigtvis betyda magi. Trolldom 
betyder ”bruk eller tillhandahållande av gift eller giftblandningar”, 
vilket indikerar drog och alkoholhandel. Ser du en ökande  öppenhet 
och propaganda för droger och alkohol ser du ett tecken i tiden.

Det affärssystem som EU i dag arbetar för är konstruerat för 
att de rika länderna ska bli rikare. Och medan de fattiga länderna 
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blir allt fattigare bygger vi ekonomiska murar runt om oss, som 
utestänger de fattiga. De som står utanför, i första hand de fattiga 
länderna i Afrika och Asien, utestängs från välfärden och drivs ut 
i förtvivlan och hungersnöd.

Det är inte för inte som den gamla staden Babylon också haft 
namnet Suanna, vilket har betydelsen ”den höghänta”, eller ”den 
högmurade”. Förklaringen till varför EU bygger höga tullmurar 
mot de länder som inte är medlemmar eller har speciella avtal 
med EU ligger faktiskt i köpmännens lobbyverksamhet. Vi får 
inte glömma att odjuret och skökan är två separata betingelser 
men  dessa kapitel visar deras integrering. Skökans position är det 
verkligt intressanta och talande.

Marknaden – jordens köpmän
Ty för hennes otukts skull har alla folk fått vredens vin, och jordens 
konungar har horat med henne och jordens köpmän har blivit rika ge-
nom hennes makt och lyx… Dina köpmän var jordens herrar ty alla folk 
förfördes av din trolldom.  I den staden fanns blodet från profeter och 
heliga och alla dem som slaktats på jorden. (Upp 18:1-3, 23-24)

Det här bibelordet gör också klart att ”hela jorden fått dricka vre-
dens vin”. Varför? Jo därför att ”jordens köpmän har blivit rika 
genom hennes [skökans] makt och lyx”. Vem får betala för de 
olika skutt i aktiekurserna som ”marknaden” bestämmer? Jo, det 
får folket, den lilla människan, göra. Förvisso kan man tycka att 
den lilla människan inte är en del av systemet. Men varje människa 
lever i systemet och får också lida av det. När ekonomiska kriser 
drar fram får alla sin beskärda del av svårigheter.

Guds folk uppmanas att inte vara en del av detta system:

”Dra bort från henne, mitt folk så att ni inte drabbas av hennes plå-
gor.” (Upp 18:4).

När skökans köpmän försöker rädda sin rikedom utbryter ekono-
miska kriser som kommer att drabba alla människor på ett eller 
annat sätt. De som har sin förtröstan på Gud och tar till vara andra 
möjligheter till försörjning lever på ett annat sätt (jmf Matt 6:33).

I kapitel 18 ser vi att skökan säger i sitt hjärta:
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”Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva 
sörja.” Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död, sorg och 
svält och hon ska brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som dömt 
henne (Upp 18 :7-8).

Känner du igen resonemanget från församlingen i Laodikeia, 
den sista tidens församling? Människorna i den församlingen har 
glidit in i skökosystemet. De har inte följt Jesu uppmaning till 
församlingen i Laodikeia, som vi kommer att studera närmare under 
Huvudmätare 5.

Babylon kan också vara en ingrediens i ett världshandelssystem, 
som exempelvis WTO (World Trade Organisation). WTO är hittills 
det enda system vilket har som mål att kontrollera världshandeln. 
Detta system kommer att få influenser från olika håll. Systemet 
kommer inte att byggas på en dag, men den som är vaksam kommer 
att se tendenserna till vad som sker. Det kommer att likna andra 
olika typer av system och riken men kommer ändå att vara annor-
lunda. Detta system kommer att omfatta i princip hela världen, 
men ändå kommer länder, människomassor och folk att hamna 
utanför dess välfärd.

Systemet kommer slutligen mycket snabbt att försvinna och gå 
under, förmodligen genom någon form av kärnvapenexplosion, 
eftersom jordens konungar och skepparna håller sig på avstånd när 
de ser röken av hennes plåga. Ingen vill längre ha skeppens laster, 
förmodligen därför att de är smittade.

Och jordens konungar som har levt med henne i otukt och lyx skall 
gråta över henne och klaga när de ser röken från bålet och själva står på 
avstånd, skrämda av hennes plåga. De skall säga: ’Ve, ve du stora stad 
Babylon du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig.’ 
Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom 
ingen längre köper deras skeppslaster… Alla skeppare och alla som 
seglar med sina varor och alla som lever på sjöfart stannade på avstånd 
(Upp 18:9-11, 17)

De finns dock några som uppmanas till glädje, nämligen de som 
aldrig varit en del av detta system men som plågats av det.

Gläd er över detta du himmel och ni heliga och apostlar och profeter! 
Gud har dömt henne och gett er upprättelse (Upp 18:20).
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Församlingen i den 
yttersta tiden

Med det perspektiv som beskrevs i föregående kapitel, ska vi nu 
studera vad som kan komma att ske i och igenom församlingen 
och kristenheten innan tiden når sitt absoluta slut. Andra namn 
på detta kapitel skulle kunna vara: ”Gör bättring, tro evangeliet, 
himmelriket är nära” eller ”Konsten att bli bedragen”.

Det är viktigt att vi kristna funderar över vår livsinriktning. Vi 
kanske är aktiva kristna, engagerade i församlingen, går på möten 
och sjunger i kören. Men betyder all denna aktivitet att vi auto-
matiskt är med i Guds rike och att allt fungerar som Gud har tänkt 
sig? Eller kan det vara så att det är lätt att bli bedragen av olika 
typer av verksamhet, läror och människor så att man tror att man 
gör allt rätt, fast man faktiskt gör fel?

Eftersom det faktiskt är möjligt för en kristen att avfalla från 
Herren och att ha ett kallt eller ljumt hjärta mitt i verksamheten, 
då måste vi ställa oss frågan om vad som krävs av oss för att vi 
ska veta att vi är på rätt väg. Jag skall dela med mig några tankar 
som jag tror kan medverka till förändring.

Jesu kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut 
orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är nam-
nen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror 
Andreas, vidare Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, Filippus 
och Bartolomeus, Tomas och Matteus, publikanen, Jakob, Alfeus son, 
och Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, han som skulle förråda 
honom (Matt 10:1-4).

Resten av kapitel 10 ägnar Jesus åt att tala om för lärjungarna vad 
han förväntar sig av dem och vad de ska göra. I vers 40 säger Jesus: 

Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot 
honom som har sänt mig.
När Jesus kallade lärjungarna vet vi att han bad noga innan så 
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att han skulle välja rätt. Vi vet också att det bland dessa lärjung-
arna fanns en person som hette Judas Iskariot. Liksom de övriga 
lärjungarna fick Judas Iskariot makt över orena andar och makt att 
bota sjuka. När lärjungarna gick ut två och två, så var Judas med 
om samma under som de andra.

Jesus visste hela tiden vad som fanns inom Judas: ”Har jag inte 
själv valt ut er tolv? Och en av er är en djävul!”(Joh 6:70). Om du 
visste vad som fanns inom Judas, och kände till den egensinniga 
kärlek och girighet han hade till pengar, skulle du då gett honom 
ansvaret för kassan, det vill säga ekonomin?

Jag tycker det är mycket märkligt att Jesus gav Judas ansvaret 
för pengarna och bad honom vara kassör för verksamheten. Detta 
har jag funderat över länge. Varför gav han den inte till Petrus som 
vad vi vet inte hade några problem med pengar? 

En gudomlig princip
Jag tror att Jesu handlande är en princip för det kristna livet. De 
flesta kristna som verkligen vill vandra med Herren och göra allvar 
av lärjungaskapet, kommer förr eller senare att möta saker inom sig 
själva och försättas i situationer som visar vad som verkligen finns 
inom dem. Ibland frågar man sig varför man alltid blir frestade på 
ett visst område, när andra inte blir det på samma sätt.

Jo, Gud försätter dig i den speciella situationen för att han vill 
visa dig vad som faktiskt finns inom dig. Är det så att du hamnar 
gång efter annan i situationer som uppenbarar att du har en felaktig 
inställning till exempelvis  pengar, så kan du räkna ut att det är 
något som Jesus vill visa dig i detta. Vad borde du göra i det läget? 
Svaret finns förstås i Bibeln:

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap 
med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi 
säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i 
oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han 
förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:7-9).

Trots det negativa som verkade inom Judas så var han med och 
utövade den makt som Jesus hade gett honom. Att människor kastar 
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ut andar, botar sjuka och profeterar är egentligen inget märkvär-
digt. Det är viktigt att förstå att detta i sig självt är inget bevis på 
överlåtelse eller helgelse. Jesus säger att det är på frukten vi ska 
känna människor.

På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor 
från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, 
men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, 
inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god 
frukt blir nerhugget och kastas i elden. Alltså skall ni känna igen dem 
på deras frukt (Matt 7:16-20).

Har du, som är så andlig, Andens frukter i ditt liv? Är frukten 
av ditt liv kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, 
mildhet och självbehärskning (Gal 5:22)? Har du ett äkta ”privat-
liv” där Jesus är Herre? Vem är du när du är ensam och ingen ser 
dig? Frågorna måste du i första hand ställa till dig själv innan du 
börjar studera andra.

Finner du att den ”stora profeten” skiljer sig, äter lugnade medel 
för att motverka stress och förvirring, inte betalar sina räkningar, 
är extremt intresserad av det motsatta könet, är otrevlig när man 
är ensam med honom, dominant, extremt ohjälpsam och hävdar 
att han alltid har rätt i allt? Då ser du en person som inte bär god 
frukt, även om han verkar ”andlig” och fortfarande kan fungera i 
någon av nådegåvorna.

Av frukten ska man känna trädet
Självklart kan människor hamna i olyckliga omständigheter, få 
problem och behöva äta mediciner av olika slag, utan att det repre-
senterar något fel i deras liv. Vad jag menar är att när predikanter 
och profeter med sitt fina yttre försöker dölja sin mindre vackra 
insida – då är något på tok. Detta kan inte accepteras. Personen 
i fråga behöver då hjälp, och det ska vi alltid vara villiga att ge.

En person som inte är ”genomskinlig” utan döljer något bakom 
sin ”andlighet” behöver en radikal förändring. Stöter du på en sådan 
person så be Gud i din ensamhet om nåd över hans eller hennes liv 
för att personen i fråga ska omvända sig och göra bättring. Var inte 
misstänksam mot allt och alla men pröva människor som säger sig 
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vara något stort. Det är en biblisk princip.

En gång är en vana
Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han 
som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid 
för honom. Marta passade upp, och Lasarus var en av dem som låg till 
bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja, och 
smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av 
doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som 
skulle förråda honom, invände: ’Varför sålde man inte den här oljan för 
trehundra denarer och gav åt de fattiga?’ Det sade han inte därför att han 
brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta 
av det som lades i kassan, som han hade hand om (Joh 12:1-6).

Det är en sak att man gör något dumt en gång eller ett par gånger 
men i Judas fall står det att han ”brukade ta av det som lades i kas-
san”. Då börjar det bli farligt. Judas gjorde inget åt sitt problem, 
utan lät det bli en vana. Han bad inte heller Jesus om hjälp för sitt 
problem, utan fortsatte att smussla. Han hade ingen respekt för 
Jesus, och det tyder på att Judas inte förstod vem Jesus egentligen 
var. Judas kallade aldrig Jesus Herre.

Varje människa känner själv bäst till sina problem och svagheter. 
Därför är det viktigt att då och då stanna upp och pröva sig själv och 
fråga Gud hur det verkliga läget är. Det är ju så att det är bara han 
som verkligen vet det. Han vill gärna berätta det för dig så att han 
får helga dig. På det här viset vandrar du i ljuset. Att överlåta sig 
och bekänna sina synder är en del av livet, inte en engångshändelse.

Amen, amen säger jag er: Den som tar emot någon som jag sänder, 
han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som 
har sänt mig (Joh 13:20).

Detta sade Jesus även när han sände iväg lärjungarna (jmf Matt 
10:40). Med detta bibelord påpekade och påminde återigen Jesus 
för Judas att han var av Gud (jmf Jes 6:1-8) och visade för Judas 
vad som var på gång i dennes liv. Han visade också de profetiska 
aspekterna av vem Jesus Messias var.

Det allvarliga är att Judas inte tog emot detta. Han trodde att 
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han kunde göra lite som han själv tyckte och det spelade tydligen 
inte någon roll vad Jesus förmanade om. De människor som inte 
tar itu med obekända synder, dem talar Gud till gång på gång och 
frågar om det inte är dags att göra bättring. Sker ingen bättring så 
tystnar efterhand Guds kärleksfulla stämma och människan får 
börja skörda det hon har sått.

När Jesus hade sagt detta, upprördes han i sin ande och vittnade: 
”Amen, amen säger jag er: En av er skall förråda mig.” Lärjungarna såg 
på varandra och undrade vem han kunde mena. En av hans lärjungar, den 
som Jesus älskade, låg till bords vid Jesu sida. Simon Petrus gav honom 
ett tecken att han skulle fråga vem han talade om. Den lärjungen lutade 
sig då mot Jesu bröst och sade: ”Herre, vem är det?” Jesus svarade: 
”Det är han som får brödstycket som jag doppar.” Och han doppade 
brödstycket och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade 
tagit emot brödstycket, for Satan in i honom. Jesus sade då till honom: 
”Gör snart vad du tänker göra.” Men ingen av dem som låg till bords 
förstod, varför han sade detta till honom. Eftersom Judas hade hand om 
kassan, trodde några att Jesus hade sagt till honom, att han skulle köpa 
något som de behövde till högtiden, eller att han skulle ge något åt de 
fattiga. Då han hade tagit emot brödstycket, gick han genast ut. Och det 
var natt (Joh 13:21-30).

Det är farligt för en kristen att inte söka efter att förstå vem Jesus 
är, att inte lära känna Honom, att inte ta emot Jesu tillrättavisningar 
om felaktiga och syndfulla vanor. Än farligare blir det om man 
sedan går till nattvardsbordet och genom dessa handlingar säger: 
”Kristus, jag är en del av dig, jag står i ditt förbund och jag har 
förbundit mig att göra det som du vill eftersom jag är en del av 
din kropp.”

När tiden når sitt slut kommer de människor i kristenheten som 
lever som Judas Iskariot att bli mycket pressade. Det kommer att 
avslöjas tydligt och klart vad som verkligen finns i dem. Johannes 
17:12 säger:

Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har 
gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen 
utom fördärvets man, för att skrifterna skulle uppfyllas.
”Fördärvets man” betyder enligt grundtexten ”laglöshetens 

människa”.
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När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas 
hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och 
bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som 
påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 
Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och 
laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren 
som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter 
sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag 
sade er detta, när jag ännu var hos er? (2 Thess 2:1-5).

I Nya Testamentet står det talas om ”laglöshetens människa” endast 
på två ställen, och det är just i dessa två bibelord. Laglöshetens 
människa, eller ”fördärvets man” uppenbaras i Antikrist. Då kom-
mer helt naturligt de människor som är av fördärvets natur att sluta 
sig till Antikrist. När man tittar på Judas finner man att han var en 
person som levde mycket nära Jesus. Han såg den Guds kraft som 
kom till uttryck i Jesu liv, i lärjungarnas liv och till och med i hans 
eget liv. Men inom honom fanns också något som arbetade i en 
annan riktning. När Gud visade på felaktigheter i hans liv så bryd-
de han sig inte om att bekänna detta och omvända sig. När Judas 
till slut kom till nattvardsbordet och sade sig vilja dela förbundet 
genom Jesu kropp och blod, då bekände han något som inte var 
sant. Genom detta fick han också möta följderna av sitt handlande. 
Redan här i tiden fick han skörda vad han hade sått.

De kristna som kommer att sugas med in i Antikrists rike är av 
samma sort som Judas Iskariot. De är människor som kan visa att 
de levt nära Jesus, men verkligheten är att Jesus aldrig på djupet 
har fått tag i dem. De har varit med i verksamheten, sett under ske 
och kanske själva varit med och bett och sett under ske. Men likt 
Judas har de inte riktigt förstått vem Jesus i verkligheten är. Jmf 
Matt 16:13 och följande verser.

Judas sålde Jesus för 30 silvermynt. De troende som kommer 
att förråda sina bröder och systrar är de som inte lever i det Gud 
gör i tiden. Utåt sett kan det verka som att de är en del i vad som 
händer, men deras inre människa har ingen delaktighet i det. Det 
kommer att bli jobbigt för dessa Judas-troende när de hör vad Gud 
gör och de kommer att säga till sina församlingssyskon: ”Detta är 
inte sant” eller ”Man kan inte läsa Bibeln så bokstavligt”.
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När samhället förändras, kommer pressen på dessa Judas-troende 
att bli så stor att de är beredda att sälja sina kristna vänner för snöd 
vinnings skull.

Hur ser ditt inre liv ut? Är det Kristus som arbetar i ditt liv eller 
är det något annat? Bekänner du dina synder när Gud försätter 
dig i situationer där dessa synder uppenbarar sig? Eller säger du: 
”Halleluja, det spelar nog ingen roll! Jag sopar allt under mattan 
så syns de inte!”

Jag garanterar dig att de människor som inte lever tillsammans 
med Kristus, vandrar i ljuset, bekänner sina synder och låter Jesu 
blod få rena dem – de människorna kommer att hamna på sidan 
om vad Gud gör och bli något helt annat än vad Jesus och de själva 
tänkt sig.

Tiden avslöjar vad som finns i människan
När tiden når sitt slut utgjuter Gud alltmer sin ande över de 

människor som söker honom. När man i Luk 2 möter personer som 
Simeon och Hanna märker man att de såg vad Gud såg och inte 
bara det som människor såg. Barnet de mötte bar ingen kungakrona 
eller en lång mantel där namnet Messias stod broderat. Men Simeon 
och Hanna såg ändå vem Jesus var, av den enkla anledningen att 
Guds Ande levde och verkade i deras liv. 

Tänker du ta till dig det Gud gör i tiden och lyssna till Guds 
Ande, eller tänker du bara sitta och sjunga ytterligare en sång i 
din församling? Skall du vara en människa som säger till Jesus: 
”Jesus, kosta vad det kosta vill, jag ska vandra med dig! Nu struntar 
jag i vad andra människor tycker! Vill du att jag skall profetera på 
Stortorget eller fortsatta mitt vanliga arbete, skall jag göra det! Jag 
vill gå med dig, vart du än leder mig! Jag vill vara beredd att betala 
priset, även om jag i dag varken vet eller förstår vad det kostar! 
Jag tänker inte vara en kristen som hela tiden går på halvfart och 
som hela tiden håller på att gå under! Jag vill lära mig att ta emot 
ifrån dig!”

Om du har läst det här kapitlet och känt ett tilltal inom dig, så 
måste du också handla efter det, så att du får en förändring i ditt 
liv! Ordets uppmaning till dig är: ”Gör bättring, tro evangeliet, 
himmelriket är nära!” Ta en stund för dig själv och be med dina 
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egna ord. Tala om för Gud och visa fienden och dig själv var du står!

Församlingen i den yttersta tiden
Det är viktigt att söka efter att förstå vad Gud säger till församling-
en i tiden! När vi läser Uppenbarelseboken ser vi att två tjänster 
träder fram mer än de andra och det är profetens och apostelns 
tjänst (se Ef 4:11). Därför är det viktigt att uppmuntra och tala om 
dessa tjänster samt att hjälpa och stödja vanliga enkla människor 
som upplever Guds kallelse till dessa tjänster.

I Dan 9:1-6 står det att när profeten Daniel studerade skrifterna 
kom han att lägga märke till ett skriftställe där det står att Israels 
barn skulle vara 70 år i Babylon. Utifrån detta började han be och 
söka Gud att ”skrifterna skulle fullbordas” och det blev så.

Det som sker i dag är inte frånkopplat Bibeln och sker inte 
slumpmässigt utan det är i högsta grad kopplat till det som Bibeln 
talar om. Därför är det oerhört viktigt att studera Bibeln och se vad 
den har att säga. Vad säger Skriften? Vad har Bibeln att säga om vår 
tid? Hur skall vi förstå detta? Samtidigt som vi söker Herren i bön 
och i Bibeln kan vi följa med i den dagliga händelseutvecklingen 
och förstå vad som håller på att hända.

När vi likt Daniel får en ökad förståelse om vad som Gud säger 
i denna tid ber vi inte bara böner som: ”Gud, ge oss vackert väder 
nästa vecka!” Vi kan i stället rikta våra böner på ett konkret inne-
håll, på ett sådant sätt att vi får bönesvar. Våra böner är grundade 
på Ordet och på vad Ordet säger om den tid vi lever i.

I Uppenbarelsebokens första kapitel läser vi Guds tilltal till de 
sju församlingarna i Asien. Inledningsvis beskrivs både Jesus och 
de kristnas prästtjänst inför Gud:

Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom 
för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. (vers 1)

De kursiverade orden betyder i grundtexten snarare: ”Vad som skall 
ske med hast”. När den sista tiden kommer, kommer allt att ske 
med hast. Accelerationen ökar, och det sista som inträffar kommer 
att gå mycket fort, eller ske med stor hast.
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Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som 
kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kris-
tus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren 
över jordens kungar. (vers 4-5)

I dessa versar presenterar sig Jesus som den som ”är och som var 
och som kommer”. Intressant att notera är att han inleder med att 
presentera sig som ”han som är” – inte ”han som var”. Det är oer-
hört viktigt att ta fasta på att Jesus är den Han är just nu, samtidigt 
som han är både dåtid och framtid. Gud kan berätta om vad som 
har hänt och vad som kommer att hända, men det viktiga är att inte 
fastna i nutid eller framtid utan leva med honom just nu. Han är.

Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod 
och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och 
Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 
(vers 5-6)

Jesus har gjort oss till kungar. Vi är de som styr och regerar. Han 
säger också att vi är präster, det vill säga att det är vi som gör tjänst 
inför Gud. Genom Jesu blod har vi alltså blivit både kungar och 
präster. Men att regera med honom har inget att göra med dominans 
utan med förbön för de områden som Gud har gett oss ansvar att 
be för. Prästfunktionen har att göra med att bära människors behov 
inför Gud i bön och tacksägelse.

I det första kapitlet av Uppenbarelseboken finns det ytterligare 
några saker som är  viktiga att notera:

När jag såg honom, föll jag som död för hans fötter (Upp 1:17).

Många ifrågasätter att människor kan ”falla ner” när Gud gör 
något med dem, och undrar om det finns något bibliskt i detta. Men 
enligt denna vers är det inte obibliskt att man kan falla ner inför 
och i Herrens närvaro.

Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag 
vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna 
en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad 
med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, 



220

som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande 
malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga 
vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett 
tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner 
i all sin kraft (Upp 1:12-16).

I dessa verser försöker Johannes beskriva vad han såg.

En profetisk bild av 
församlingens sju tidsåldrar

Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju försam-
lingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia och 
Laodicea. (vers 11)

Uppenbarelsebokens tre första kapitel är skrivna till sju lokala 
församlingar i mindre Asien. Församlingarna existerade i verk-
ligheten, men texten är också en profetisk bild av den universella 
församlingens sju tidsåldrar. Dessa sju tidsåldrar innehåller olika 
skeenden och i varje församling presenterar Jesus sig på olika sätt.

1. Efesus – ”Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin 
högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av 
guld” (Upp 2:1).

2. Smyrna – ”Så säger den förste och den siste, han som var 
död och har fått liv igen” (Upp 2:8).

3. Pergamus – ”Så säger han som har det skarpa, tveeggade 
svärdet” (Upp 2:12).

4. Tyatira – ”Så säger Guds son, han som har ögon som elds-
lågor och fötter som skinande malm” (Upp 2:18).

5. Sardes – ”Så säger han som har Guds sju andar och de sju 
stjärnorna” (Upp 3:1).

6. Filadelfia – ”Så säger den Helige och Sanne, han som har 
Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger 
så att ingen kan öppna” (Upp 3:7).

7. Laodicea – ”Så säger han som är Amen, det trovärdiga och 
sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse” (Upp 3:14).

Studerar vi kyrkohistorien ser vi att dessa egenskaper hos Je-
sus har uppenbarats läromässigt  i olika perioder. När Herren i 
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Uppenbarelseboken talar om dessa sju församlingarnas tidsåldrar 
talar han inte till den lokala församlingen, utan till den universella 
församlingen (alla människor i hela världen som är frälsta).

Vi ska här studera närmare tre av de församlingarna som Gud 
talar till, nämligen Efesus, Filadelfia och Laodicea. Vi ska börja 
med att titta på det genomgående ämnet i dessa brev och därmed i 
de tre första kapitlen av Uppenbarelseboken, nämligen den gyllene 
ljusstaken.

När Johannes skriver till ”församlingens ängel”, kan detta 
representera en budbärare.1  Han fortsätter också att tala om sju 
ljusstakar, och i 2 Mosebok 25:31-38 kan vi läsa om hur en biblisk 
ljusstake skulle se ut:

Du skall också göra en ljusstake av rent guld. I drivet arbete skall 
ljusstaken göras, med sin fotställning och sitt mittelrör. Kalkarna på 
den, kulor och blommor, skall vara i ett stycke med den. Och sex armar 
skall gå ut från ljusstakens sidor, tre armar från ena sidan och tre armar 
från andra sidan. På den ena armen skall vara tre kalkar, som liknar 
mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma, och på 
den andra armen likaså tre kalkar, som liknar mandelblommor, vardera 
bestående av en kula och en blomma. Så skall det vara på de sex armar 
som går ut från ljusstaken. 

Men på själva ljusstaken skall vara fyra kalkar, som liknar mandel-
blommor, med sina kulor och blommor. En kula skall sättas under det 
första armparet som går ut från ljusstaken, i ett stycke med den, och en 
kula under det andra armparet som går ut från ljusstaken, i ett stycke med 
den, och en kula under det tredje armparet som går ut från ljusstaken, i ett 
stycke med den: alltså under de sex armar som går ut från ljusstaken. 

Deras kulor och armar skall vara i ett stycke med den, alltsammans 
ett enda stycke i drivet arbete av rent guld. Och du skall till den göra 
sju lampor, och lamporna skall man sätta upp så, att den kastar sitt sken 
över platsen där framför. Och lamptänger och brickor till den skall du 
göra av rent guld.

I Jer 1:11-12 kan vi läsa vidare om mandelblommorna:

Och Herrens ord kom till mig, han sade: ”Vad ser du, Jeremia?” 
Jag svarade: ”Jag ser en gren av ett mandelträd”. Och Herren sade till 
mig: ”Du har sett rätt, ty jag skall vaka över mitt ord och låta det gå i 
fullbordan.”
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Alltså betyder mandelblommorna att det profetiska ordet går i 
fullbordan. Det är 22 mandelblommor i ljusstaken och det finns 
22 bokstäver i det grekiska alfabetet. Det grekiska alfabetet börjar 
med alpha och sluta med omega. Jesus är A och O, begynnelsen 
och änden.

Skulle man ta bort ljusstaken från församlingen tar man bort det 
profetiska ordet, både det talade och skrivna. Ljusstaken kastar ljus 
över en plats, och en församling utan det profetiska ordet kan inte 
se sig omkring, kan inte se framåt, kan inte förstå vad Gud säger, 
kan överhuvudtaget inte omfatta eller orientera sig i det Gud gör. 
Kvar blir en religiös förening. Man har också mycket svårt att likt 
Daniel orientera sig i Ordet, bedja och samarbeta med Gud på ett 
sådant sätt att Ordet går i fullbordan. Detta gäller då inte enbart de 
stora världshändelserna utan även de mindre vilka kanske gäller 
just den stad där man bor och verkar.

En församling utan det profetiska ordet blir en församling utan 
ljusstake. Gud erkänner inte en sådan religiös förening som en 
församling. Där kan finnas människor som ärligt söker Herren, 
men Gud ser ändå inte sammanslutningen som en församling om 
det profetiska ordet inte får utrymme att fullbordas. Det verkar som 
om kvar blir endast ett slags humanistiskt tänkande.

En församling utan ljusstake behöver gå tillbaka till den första 
kärleken, till Jesus själv och ingen annan. Det handlar om att 
desperat kasta sig på klippan Kristus och låta detta bli den enda 
bönen: ”Jesus, låt din ljusstake få lysa över och i din församling, 
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och fungera som du har tänkt!”

Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk 
därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första 
gärningar (Upp 2:4).

Om Efesus första kärlek och första gärningar kan vi läsa i Apg 19. 
Många efesier fick höra Herrens ord i Tyrannus hörsal under två 
års tid. Det var helt normalt att folk blev helade och befriade från 
onda andar. Många av dem som trodde bekände öppet sina synder 
och gjorde upp med synden. De som hade sysslat med trolldom tog 
sina dyra trolldomsböcker och brände upp dem offentligt.

Det är dessa gärningar som församlingen i Efesus en gång hade, 
men som man fallit bort ifrån. Vill du och jag vända tillbaks till den 
första kärlekens gärningar behöver vi leva som de kristna i Efesus 
gjorde under Paulus tid. Det kan hända att förtvivlan griper dig och 
du tycker att detta är hårt och orättvist tal. Men faktum kvarstår: 
vad innebär det för oss i praktiken om Jesus tar bort ljusstaken?

Jag kommer inte att gå in på de övriga församlingarna som Jo-
hannes talar om, men studerar du vad Uppenbarelseboken säger 
om dem så märker du att de får olika tilltal. Gör gärna ett eget stu-
dium av dem och anteckna vad Jesus säger till församlingen under 
olika tidsåldrar. Gör sedan en jämförelse med kyrkohistorien och 
med församlingens upprättande och olika sanningar som kommit 
läromässigt till uttryck århundraden bakåt.

I det här studiet om tidens tecken är det intressant att titta på de 
församlingar som närmast visar på vår tid och vad som ska ske. Jag 
tror att församlingen i Filadelfia, den näst sista i ordningen, är en 
sådan församling, och därför går vi nu vidare för att studera den.

Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och 
Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan 
stänga, och stänger så att ingen kan öppna: Jag känner dina gärningar. 
Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, 
ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat 
mitt namn. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några 
som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att 
komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig 
kär. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig 
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och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen 
och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så 
att ingen tar din krona. Den som segrar skall jag göra till en pelare i min 
Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva 
min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som 
kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Den 
som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna (Upp 3:7-13).

Jesus kallar sig här ”den Helige och Sanne”. Enligt kyrkohistorien 
startade det på 1800-talet flera typer av helgelseväckelser. Behovet 
av att avskilja sig från världens sätt att leva blev större och stör-
re. Bönemötena blev mer och mer välbesökta. Evangelister som 
exempelvis C H Spurgeon och D L Moody vann mångtusentals 
människor för Kristus. Det uppstod även sådana som menade att 
Israel måste få sitt land tillbaka innan Jesus kommer (se avsnittet 
Mätare 3 ”Landet och folket Israel”).

Vers 7 fortsätter att beskriva Jesus som den ”som har Davids 
nyckel” (jmf Jes 22:20ff). Det är ju så att om man har en nyckel 
men inte hittar det som nyckeln kan låsa upp så blir till slut nyckeln 
både meningslös och värdelös. Men har man Davids nyckel så kan 
man också öppna ”Davids hydda”:

På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda, jag skall mura 
igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den 
var i forna dagar, så att de får ta i besittning vad som är kvar av Edom och 
av alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn, säger Herren, han 
som skall göra detta. Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren 
skall följa skördemannen i spåren, och druvtramparen såningsmannen, då 
bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder skall smälta ner. Då skall 
jag upprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelagda städer, 
skall de också få bo i dem, när de planterar vingårdar, skall de också få 
dricka vin från dem, när de anlägger trädgårdar, skall de också få äta 
deras frukt. Jag skall då plantera dem i deras eget land, och de skall inte 
mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din 
Gud (Amos 9:11-15).

Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna 
hydda. Ur dess spillror skall jag bygga upp den och resa den igen, för 
att alla de andra människorna skall söka Herren, alla folk över vilka mitt 
namn har utropats. Så säger Herren som har gjort detta känt för länge 
sedan (Apg 15:16-18).
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Davids hydda, judar och hedningar
Här ser vi två saker som sker parallellt. Det skall komma en dag 
då Gud skall återupprätta Davids förfallna hydda, vilket enligt 
Apostlagärningarna dels är hedningarna (icke-judar), dels landet 
och folket Israel:

1. Landet och folket Israel upprättas; judarna ska få tillbaka 
sitt land och bo i det. Detta ska ske med stor hast, för och i det 
landet ska ”plöjaren följa skördemannen”. 

2. Hednaförsamlingen ska återupprättas, ”för att alla de andra 
människorna skall söka Herren, alla folk över vilka mitt namn har 
utropats”. De människor apostlarna talar om här är hedningarna. 
Detta betyder att återupprättelsen av landet och folket Israel sker 
parallellt med upprättandet av hednaförsamlingen. Man kan säga att 
det i biblisk bemärkelse endast finns två folk, nämligen judar och 
hedningar. Av dessa blir det genom Kristus ett nytt folk nämligen 
Guds Rikes folk församlingen (jmf Ef 2).

I Jesu tilltal till församlingen i Filadelfia kan vi läsa: ”Se, jag har 
låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga” (Upp 
3:8). Den grekiska grundtexten säger: ”Jag har låtit dig finna en 
öppen dörr”. Under århundraden bakåt i tiden har olika enskilda 
människor funnit och slunkit igenom den här dörren som stått 
öppen hela tiden sedan den första pingsten i Nya testamentet –för-
samlingens historia.

Men i början av 1900-talet kom andeutgjutelsen över de kristna 
på ett helt nytt och oväntat sätt. Väckelsen på Azuza Street i USA, 
som påverkat i stort sett hela världen, hade sin ringa begynnelse 
i att människor helgade sig och sökte Gud. Enkla människor som 
exempelvis den färgade pastorn Seymor utvaldes av Gud att sprida 
budskapet om att ”varje enskild kristen kan få uppleva andeupp-
fyllelse och tungotal”.

På den tiden hade de färgade nästan ingen kontakt med de vita, 
och det var nere vid hamnen som Seymor samlade en skara kristna 
till bön och undervisning. Bänkarna bestod av brädor som lagts 
över tunnor och talarstolen utgjordes av en gammal packlår. På 
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denna plats, bland dessa enkla människor, uppenbarade sig Gud 
och tusentals människor besökte dessa möten. Likt de vise männen 
fick de som hade det gott ställt ”komma till stallet” om de ville se 
Jesus och möta honom.

Dörren till det andefyllda livet har varit öppen ända sedan första 
pingstdagen. Många kristna har tiderna igenom upplevt den helige 
Ande i sina liv, men i början av 1900-talet började hela Kristi kropp 
uppleva denna andeutgjutelse.

Till Sverige kom denna väckelse genom norrmannen T B Barratt 
och sedermera genom baptistpastorn Lewi Pethrus, som till slut 
uteslöts ur Baptistsamfundet på grund av sin undervisning om 
andedopet. Efter att ha tvingats lämna Baptistsamfundet var Lewi 
Pethrus sedan med och startade det som brukar kallas pingströrel-
sen. Många kristna över hela världen kallade sin församling för 
”Filadelfia”, ett passande namn med tanke på vad Jesus säger om 
församlingen i Filadelfia. Jag tror inte detta var en tillfällig slump 
utan helt enkelt ett tecken i tiden. Ordet gick i uppfyllelse.

Samtidigt som andeutgjutelsen ägde rum över de kristna blev 
den sionistiska rörelsen, vars mål var att upprätta landet Israel, 
allt starkare. Detta fick också sin fullbordan år 1948. Tittar man 
tidsmässigt på detta från det att sionismen startade med Theodor 
Herzl spetsen tog denna utveckling lika lång som tid som ett jubelår.

Upprättelsen av Davids förfallna hydda
Tidigare har vi sagt att församlingen har fått nyckeln till ”Davids 
förfallna hydda”. Det finns säkert fler exempel på sådana ”nycklar”, 
men här vill jag presentera sju av dem.

Det finns dock några saker man måste betänka i det här sam-
manhanget. Bara för att man fått eller hittat nyckeln är det inte 
säkert att man per automatik hittar ”Davids hydda”. Man kan ju 
faktiskt bara gå in genom den öppna dörren och sedan slå sig till 
ro. Jag tror att:
 Det är en fråga om att söka vidare för att finna.
 Ta reda på vad som finns innanför den öppna dörren.
 Därefter kan arbetet med uppbyggnad påbörjas.
 Detta kan ske i beroendeställning till Honom som har hand 
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om ”hyddan”.

Förslag på sju stycken nycklar
1. Lovsång
David var en psalmist och skrev många av Bibelns psalmer. Lov-
sång är en naturlig del av det kristna livet och kan ta sig uttryck 
på många olika sätt.

Ett enda exempel på Davids lovsånger är Psalm 40:1-4:

Stadigt hoppades jag på Herren och han böjde sig till mig och hörde 
mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han 
ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta, han lade i 
mun en ny sång en lovsång till vår Gud.

Frågan är då: Hur uttrycks denna lovsång? Under årens lopp har 
det skrivits många vackra och fina sånger som på olika sätt beskri-
ver Jesus och Hans gärningar. Dessa sånger och psalmer handlar 
om Gud. På senare år har det kommit sånger om Gud till andra 
människor, typ ”Låt mig få höra om Jesus eller Han har öppnat 
pärleporten”. Ett annat exempel på detta är gospelmusik.

Men de allra senaste åren har det kommit sånger som endast rik-
tar sig från den enskilda människan och upphöjer och ärar Gud.

1: Sånger om Gud 
2: Sånger om Gud till andra.
3: Sånger endast till Gud, till Guds storhet, helighet och ära, 

vilket är lika med lovsång.
 Man kan alltså säga att sångernas inriktning har förändrats till 

sin karaktär. Det tror jag är ett tecken i tiden.

2. Förnyelse
En genomläsning av 1 Sam 18-19 visar hur David återvann folkets 
förtroende, även bland Sauls tjänare. Därmed kunde han ge folket 
förnyad styrka i det krig som pågick och i relationerna människorna 
emellan. Han hatade inte det gamla som varit utan slöt ett förbund 
med Sauls son Jonatan.

Det gamla, som i dessa kapitel representeras av Saul, hatade 
däremot förnyelsen. Saul som kände sig själv hotad tyckte så illa 
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om det Gud gjorde att han försökte spetsa David mot väggen med 
sitt spjut när David sjöng lovsång för att lindra Sauls plåga. Det 
sätt vi tar emot förnyelse på kan vara en värdemätare på hur öppna 
vi är för att låta Gud göra saker på nya sätt. Vill du studera hur ett 
land eller en person istället för att ta emot förnyelse öppnar sig 
för det negativa och förändras i fel riktning är det lämpligt att läsa 
Romarbrevets första kapitel.

Där skildras hur människor sätter:  
1 Guds kraft åt sidan, v16 
2: till förmån för materialism 
3: och före att tacka och prisa Gud för den Han är, v 21 
4: sjunker ner i ett katastrofalt tillstånd, v22 - 32.

3.  Andligt krig
Tidigare har många präster och pastorer dragit sig för att predika 
om djävulen: ”Det är ju Jesus vi ska predika!” har varit en före-
kommande ursäkt.  Problemet med människors behov av befrielse 
från andemakter har dock krupit både så nära och in i församlingen 
att många börjat omvärdera sina tankegångar. Numera är många 
predikanter öppna för att en människa faktiskt kan vara under 
inflytande av en ond ande. Dessutom börjar många mer och mer 
inse att den ockulta väckelsen inte är att leka med utan måste tas 
på stort allvar. I dag kan det ta sig uttryck i exempelvis fastor och 
bönevandringar. Förr i tiden brukade detta kallas för ”att be ige-
nom”. Man bad ända tills man upplevde att man hade segerposition, 
vare sig det gällde en enskild människa, en familj, en församling 
eller en stad.

När David mötte Goliat (se 1 Sam 17) utkämpades det inte bara 
ett fysiskt krig, utan även ett andligt. Goliat representerade fienden 
som höll tillbaka Israel från deras rättmätiga område, vilket Gud 
hade gett dem. På samma sätt är det i dag. Fienden håller tillbaka 
kristenheten från områden som Jesus redan har intagit genom sin 
seger på korset.

David använde inte den sedvanliga tunga rustningen för att be-
segra Goliat. I stället tog han, som du säkert känner till, upp några 
stenar ur bäcken och använde dessa för att oskadliggöra jätten.

De som inte trodde på David och föraktade honom för vad han 
ville göra var hans äldre bröder. Många gånger är det de äldre som 
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inte förstår eller accepterar de yngres metoder för att slå ner andligt 
motstånd. Jag tror att Gud utrustar unga människor till att slå ned 
fienden, oavsett vad de äldre tycker och tänker om det.

De ”äldre bröderna” vilka ibland representeras av ”äldstebröder”, 
behöver helt enkelt pröva sin inställning till invanda mönster som 
yngre vill ändra på, speciellt när Goliat står och ropar och smädar. 
Annars blir de lika Davids äldre bror Eliab, som hånfullt frågade: 
”Vem tror du att du är” och använder sig av jantelagen när någon 
yngre ställer sig redo för att nedslå fienden.

De unga, å andra sidan, måste förstå att de inte kan göra helt 
och hållet som de vill. Dessutom bör de vara noga med att träna 
på ”lejon och björn” hemma först innan de ger sig ut i större sam-
manhang (jmf 1Sam 17:34-36).

Unga och äldre ska stå tillsammans och arbeta för Guds rikes 
utbredande, oavsett om det gäller andlig krigföring eller något an-
nat. Men just att sanningen om andlig krigföring uppmärksammas 
mer och mer och får större utrymme, är i sig ett tecken i tiden.

4. Enhet 
Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sade så: ”Vi är 
ju kött och ben av dig. Redan för länge sedan, då Saul ännu var kung 
över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig 
har Herren sagt: Du skall vara en herde för mitt folk Israel, ja, du skall 
vara en furste över Israel.” När så alla de äldste i Israel kom till kungen i 
Hebron, slöt kung David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. 
Och sedan smorde de David till kung över Israel (2 Sam 5:1-3).

Här läser vi om hur alla stammar kom till David i Hebron och 
bekände att de hörde ihop med varandra. Läser man bakgrunden 
ser man dock klart att de olika stammarna i många avseenden inte 
hade samma ”lära” eller levnadsmönster. Enheten uppstod först när 
de gemensamt bekände: ”Vi är ju kött och ben av dig”.

I dag för Gud samman människor från många olika samman-
hang, och deras kanske enda gemensamma nämnare är att de alla 
är delar av Kristi kropp. Bara för några decennier sedan var detta 
otänkbart, men i dag börjar fler och fler inse att de inte har mo-
nopol på sanningen. Församlingar slås ihop och bröder erkänner 
varandra. Mer och mer ser man på varandra som bröder och systrar 
i Kristus. Det betyder inte att alla har exakt samma teologi i olika 
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frågor, men kärleken till Kristus och bröderna är större än själva 
teologin (jmf 1 Kor 13:13). 

Självklart är det viktigt att inte bli bedragen. Vi behöver inte 
älska och acceptera vilken teologi som helst, bara för att den kallar 
sig kristen. Men det är också viktigt att se att kärleken är större än 
själva läran. Den som själv är stark och trygg i sin tro kan umgås 
med alla. Här måste vi alla lära av Kristus, och komma ihåg att 
”den Sonen gör fri är verkligen fri” (Joh 8:31-3).

Den verkliga enheten kommer när kristna börjar bekänna:
” vi är kött och ben av dig, vi gemensamt är Kristi kropp”.

En annan bild av detta är berättelsen om mannen som hade en ank-
damm. Ankorna simmade förnöjsamt i dammen, men för att de inte 
skulle blanda sig med varandra eftersom de var olika inrättades ett 
staket likt en tårta i den runda dammen. Ankorna kunde se varann 
men inte umgås p.g.a. staketet. Efter en ganska lång tid började 
det regna mycket kraftigt. En dag när ägaren kom till dammen 
simmade alla ankorna tillsammans. Det hade regnat så mycket att 
staketet som delade dem inte var synligt längre.

5. Respekt för Bibeln 
I 2 Samuelsboken talas det om Israels djupa längtan att föra tillbaka 
Guds ark till Jerusalem. De tog dock efter omvärldens självklara 
metod för att flytta arken, och skaffade en ny vagn att frakta den 
på. Två oxar drog vagnen och två män avdelades att köra den till 
Jerusalem. En demokratisk, lämplig och bekväm metod, tyckte 
alla. Men oxarna snavade så att arken gungade till, och Ussa (hans 
namn betyder ”styrka”) som körde vagnen sträckte ut handen och 
försökte hindra arken från att ramla av. Då drabbades han av Guds 
vrede och föll död ner till marken.

När David såg vad som hände blev han så förskräckt att han 
inte visste hur han skulle göra. Han var klok nog att gå tillbaka till 
skrifterna, i det här fallet 4 Mos 4:15: 

Sedan nu Aron och hans söner, när lägret skall bryta upp, så har täckt 
över de heliga föremål, skall därefter Kelats barn komma för att bära. 
Men de får inte röra vid de heliga föremålen, ty då skall de dö.
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I skrifterna fann han också att allt från uppenbarelsetältet skulle 
bäras av leviter. Arken skulle vara övertäckt och bäras på stäng-
er. David ändrade sig i respekt för Skriften och Guds heliga Ord 
upprättades.

Det är viktigt att komma ihåg att de lagar som Gud instiftat gäller 
just nu i dag. Både när vi följer lagarna, och när vi inte gör det, så 
får det konsekvenser för vårt liv.

De naturliga lagarna, som till exempel tyngdlagen, gäller vare sig 
vi följer dem eller inte. Väljer jag att hoppa ut från sjunde våningen 
så kommer jag att få uppleva konsekvenserna av tyngdlagen. Det 
går inte att ändra på den efter egen åsikt och tänka att ”tiderna har 
förändrats, så grundlagen gäller nog inte nu för tiden”.

Gud står vid sitt Ord. Antingen ändrar vi oss i enlighet med det 
han har sagt och tar konsekvensen av det, eller så gör vi inte det 
och då får vi också ta konsekvensen av det. Så enkelt är det.

I dag upprättas en ny respekt för Bibeln bland de kristna. Man 
börjar studera Bibeln och frågar vad Gud säger om tjänster, gåvor, 
homosexualitet, mission och allt annat som kan vara aktuellt. Det 
är mycket positivt att se och höra om denna längtan efter Ordet, 
och det gör att respekten för vad Gud har sagt upprättas på ett sätt 
vi inte har sett förut.

6. Templets delar fogas samman
Under sitt liv samlade David från många olika håll ihop de material 
och byggstenar som behövdes för att templet skulle kunna byggas. 
När Salomo var född och kom upp på scenen, var allting förberett.

När Jesus återvänder till jorden, kommer han inte att finna en 
halvfärdig byggnad. Nej, han kommer till ett tempel som är färdigt 
för honom att gå in i.

När Jesus återvänder, kommer han inte för att hämta en halv-
klädd, halvfärdig brud. Nej, när han kommer så är det för att bruden 
ropar: ”Kom Herre, kom!”

I dessa dagar upprättar Gud tjänare och tjänster vars uppgift är 
att förbereda bruden för Jesu ankomst. Dessa tjänare är inte bara 
stora predikanter utan vanliga, enkla människor som valt att över-
lämna sina liv åt Guds vilja. De finns redo för Guds syften i många 
olika sammanhang och grupperingar. När Gud väl ger ordern sätts 
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dessa människor i rörelse för den sista tidens arbete och förbereder 
därmed än mer Jesu ankomst.

7. Ledarskap
Jag tror att vi inom de närmaste åren kommer att ha en helt annan 
syn på ledarskap än vad vi har i dag. I 2 Sam 8:14 insatte David 
fogdar överallt i olika positioner och ställningar så att han fick ett 
ledarskap som fungerade på det sätt han hade tänkt sig.

Väldigt få underordnar sig det andliga ledarskapet som Gud 
har insatt i dag, men detta kommer att ändras. Jag tror att det 
kommer att upprättas herdar och ledare som vakar över lammen 
och fåren i enlighet med hur Gud har tänkt sig det. Är man lydig 
och lyssnar efter Gud så slipper man på så sätt mycket slitningar, 
bråk och krångel. Det kommer helt enkelt att bli väldigt naturligt 
att börja tänka om när det gäller ledarskap. Detta kommer att ske 
av den enkla anledningen att Gud vill det. När vi tittar på detta 
med naturliga ögon kommer antalet pastorer att minska. En del 
blir utbrända och söker sig till andra arbeten. En del söker också 
bättre betalda arbeten för att klara sin försörjning. 

Situationen i omvärlden kommer också att leda till att en ny syn 
på ledarskap inte bara blir en fråga man diskuterar fram och tillbaka, 
utan en nödvändighet att arbeta med och be fram. Församlingens 
uppgift är att be fram ledare efter Guds hjärta. När Jesus talar om 
detta så säger han ”Skörden är stor men arbetarna är få. Be för den 
skull skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd” (Matt 
9:37-38).

Vad är det Jesus syftar på? Är det missionärer? Det kan hända, 
men verserna strax före detta uttalande indikerar följande:

När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för 
de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan Herde, och han sade till 
sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför… (v 36 –38)

Jag tror att Jesus uppmanar sina lärjungar att bedja fram herdar 
och ledare.

Lovsång, förnyelse, andligt krig, enhet, respekt för Bibeln, för-
beredelser för det nya templet och ett nytt ledarskap – det är alltså 
de sju faktorer som alla har att göra med upprättelsen av Davids 
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förfallna hydda. Vi kan faktiskt se att dessa saker sakta men säkert 
upprättas bit för bit. Ser du denna upprättelse ser du tecken i tiden.

Ordet om uthållighet
Vi ska nu gå vidare och studera församlingen Filadelfia och dess 
betydelse.

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall 
jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som 
skall komma över hela världen och sätta dess invånare 
på prov (Upp 3:10).

Jag tror att den prövning som Bibeln talar om här var första och 
andra världskriget. Vid den tidpunkten började de kristna sucka 
efter Jesu tillkommelse på ett annat sätt än man gjort innan. Många 
böcker skrevs ”om Jesu snara tillkommelse” och i många predik-
ningar världen över talades ”om tidens slut”. I vers 11 står det 
sedan: ”Jag kommer snart”. Under den första hälften av 1900-talet 
blev det en etablerad sanning bland de kristna att ”Jesus kommer 
snart”. Här ser man en acceleration, från det att Jesus säger ”att 
han kommer” (Upp 2:25), till att han säger att han ”kommer snart”.

I vers tolv kan vi sedan läsa flera intressanta saker: 

På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds 
stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud 
och mitt eget nya namn.

”På honom skall jag skriva min Guds namn”.
Den Gud skriver sitt namn på har ett speciellt beskydd. Detta 

ser vi till exempel i Hesekiel 9:4-6. När Gud skriver sitt namn på 
någon, brukar han vanligtvis skriva det på pannan. Från sekelskiftet 
(1800-1900-talet) fram till i dag har många kristna spekulerat över 
vad det kan betyda att man kan få tecknet 666 i pannan eller på 
handen. Samtidigt har många kristna bett om beskydd över sitt liv 
från detta vilddjurets tal, och Gud svarar profetiskt till de kristna 
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genom sitt ord att han ska skriva sitt namn på våra pannor. Vi kan 
veta att vi är beskyddade (jmf 2 Mos 13:8,9,15,16 och 5 Mos 6:4-9). 

”Det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen, från min Gud”. 
Guds mål är inte att få oss till himlen, utan att få himlen in i oss. 

Om vi kristna dör kommer vi till himlen, men Guds mål med våra 
liv är att få himlen in i oss, så att vi i den tid vi lever kan visa vad 
himmelriket är. Detta är det nya Jerusalem. Allt medan prövningar-
na blir fler, blir också himmelriket mer och mer verkligt, inte som 
en plats långt borta, utan som en verklighet i våra liv.

Detta har vi inte sett så mycket av än. Oftast talar och sjunger 
vi om det himmelrike vi ska få se när vi dör, i stället för det him-
melrike som Gud faktiskt vill visa i och genom oss redan här på 
jorden. Självklart tror jag att himmelriket även existerar som en 
plats, men det är viktigt att säga att Jesus måste få lysa mer igenom 
oss här och nu.

Ju mer tiden närmar sig sitt slut, kommer Guds rike att uppen-
baras genom vanliga människor som du och jag. Människor som 
enkelt ber för andra och ser resultat. Jag tror att svaret från Gud, 
när tiden närmar sig slutet, är Jerusalem, den store konungens stad. 
Men detta uttrycks genom Hans folk.

Församlingen i Laodicea
Nu går vi vidare och tittar på nästa församling, den sista tidens 
församling som Jesus talar om i Uppenbarelseboken:

Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, 
det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: Jag 
känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att 
du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller 
kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit 
rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, 
beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa 
guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig 
med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina 
ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar 
jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar 
på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom 
och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar skall 
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få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos 
min Fader på hans tron. Den som har öron må höra vad Anden säger till 
församlingarna (Upp 3:14-22).
Laodicea betyder ”folkvälde”. Laodicea representerar försam-

lingens sista tidsålder och dess tillstånd inför tidens avslutning. 
Demokrati är ordet för dagen. Det handlar om ett folkvälde i 
församlingen – inte Gudsvälde. Vi bestämmer och ber sedan Gud 
välsigna det vi bestämt. Det är mycket viktigt att i detta samman-
hang förstå att Gud inte har förutbestämt församlingen att bli så 
här. Det är fullt möjligt för den sista församlingen att leva i verklig 
seger, det ser vi av Jesu tilltal och förmaning till församlingen. Det 
går att leva vidare i vad Filadelfiaförsamlingens tilltal handlar om. 
Men de yttre omständigheterna och den yttre pressen kommer att 
öka och forma den sista tidens församling så här om hon inte tar 
till sig Jesu varning och tilltal om vad hon aktivt behöver göra. Det 
förklarar varför vissa delar av världen upplever en enorm tillväxt 
och väckelse medan andra delar sover gott och säger sig bry sig, 
men inte gör det i praktiken. Den som upplever seger och tillväxt 
är den församlingen som lever vidare i tilltalet till Filadelfia.

I vers 14 står det att det är Jesus som är ”upphovet till Guds 
skapelse”. Jämför detta med det som står i Galaterbrevet 3:3, där 
Paulus frågar: ”Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall 
ni nu sluta i köttet?”

Sjunger du en sång en gång och upplever Herren i den, så sjunger 
du gärna samma sång nästa gång också. Om du har upplevt Gud 
starkt när du har bett på ett visst sätt, så ber du troligtvis på samma 
sätt nästa gång.

Det är lätt att man tar en upplevelse av Herren och gör den till 
en lärosats. Men problemet är att man då gör själva upplevelsen 
till sanning i stället för Jesus själv. I stället för att vara beroende av 
Kristus blir man beroende av hur man har gjort tidigare.

Det är en sak att börja ett arbete, en kallelse eller en verksamhet 
i Anden, men det är en annan sak att fortsätta i Anden och låta sig 
ledas vidare. Den sista tidens församling kommer att präglas av 
kristna som började i Anden men som nu lever på ett köttsligt vis. 
Jämför återigen med församlingen Filadelfia.

Vers 17 fortsätter: ”Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom 
och behöver ingenting”. Om man säger att man inget behöver, då 
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söker man inte Gud; då hungrar och törstar man inte längre efter 
rättfärdighet. Men en lärjunge är en som lär, inte en som kan allt 
redan.

Ett litet tillägg till ovanstående hämtar vi ur det allra första Jesus 
säger i Matteus tjugofjärde kapitel: ”Se till att ingen bedrar er”. 
Sedan gör Jesus en utläggning över tecknen i tiden och i kapitel 
tjugofem säger han sedan: ”Då skall himmelriket liknas vid tio 
jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 
Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga.”

De fem oförståndiga jungfrurna bad de fem förståndiga jung-
frurna om olja, men de förståndiga svarade att oljan inte räckte 
till tio lampor. Ville de ha olja fick de köpa den själva. På samma 
sätt kommer det att vara i tidens avslutning, och vi ser det redan. 
Fastän kristna förstår att Jesus snart ska komma, så gör de sig inte 
redo. De gör sig inte själva beroende av Gud, utan väntar på att 
någon from gudsman ska lägga händerna på dem och ordna upp 
saker och ting.

I berättelsen om jungfrurna står det att de fick gå och köpa sig 
sin egen olja. Fem av dem, de förståndiga hade redan köpt olja 
och de hade den med sig för att ha beredskap om det skulle dra ut 
på tiden. De gjorde sig helt enkelt redo för  att vänta. På samma 
sätt måste även kristna som är nyktra och vakna betala ett pris och 
göra sig redo.

Många kristna ber ofta så här: ”Tack och lov att du välsignar 
nästa års möten. Välsigna alla mina planer, allt jag har tänkt att 
göra och jag hoppas att det går bra med allt jobb som jag har tagit 
på mig…”

Tyvärr ber vi sällan på detta vis: ”Jesus, min Herre, visa mig din 
väg idag, imorgon, inför nästa år ! Tala om för mig var jag skall 
leva, hur vi skall ha våra möten, vad jag skall ha för yrke, var jag 
skall bo… Led mig du, Herre, på din väg.”

Ditt böneliv avslöjar dina verkliga behov, men också hur stor 
Kristus är i ditt liv. Behöver du ingenting, så ber du heller inte om 
någonting.
”Gud, var snäll och välsigna våra planer”

Många gånger frågar vi inte Gud om hans vilja, utan vi ber ho-
nom välsigna våra planer. Vi talar om för Gud vad vi skall göra. 
Sen ber vi till Gud fixa det åt oss. Vi lever som kristna i ett ”folk-
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välde” där vi försöker bestämma över vad Gud skall göra med 51 
procents majoritet. Upptäcker du att du befinner dig i denna tragiska 
situation, måste du göra det Gud säger åt församlingen i Laodicea:

Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir 
rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte 
syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se (Upp 3:18).

Det finns tre saker som församlingen uppmanas till:

1. Den ska köpa guld som är renat i eld, så att den blir rik. 
Detta handlar om att köpa den rena Kristusnaturen. Det handlar 

om att säga: ”Jesus, kom in i mitt liv! Jesus, förändra mig så att jag 
blir lik dig! Jesus, ändra mitt liv så att jag kan tänka dina tankar! 
Ta hand om min smutsiga, köttsliga natur och låt din natur komma 
in i mig!”

2. Den ska köpa vita kläder att skyla sig med, så att dess skam-
liga nakenhet inte syns.

Detta handlar inte om att sätta på sig luciaklänning, ställa sig på 
ett berg och ropa att Jesus skall komma tillbaka. Nej, det är något 
helt annat! Låt oss läsa Upp19:8:

Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg. Linnetyget 
är de heligas rättfärdighet.

Tar man på sig vita kläder så betyder det att man helgar sig och 
avskiljer sig. I dag är det i stor utsträckning världen som påverkar 
församlingen, inte som det borde vara, att det är församlingen som 
påverkar världen. och det måste vi göra något åt. Vi kan inte göra 
som alla andra, utan vi måste helga oss. Vi kan inte längre leva 
som världen och fördriva tiden med att titta på såpoperor och spela 
bingolotto. Det är dags att dra nära Kristus och låta sig helgas! Utan 
helgelse får ingen se Herren (Hebr 12:4).

3. Den ska smörja sina ögon, så att den kan se.
Uppenbarelse är att se vad Gud gör. Skulle du fråga en kristen, 

vilken som helst, om vad de tror att Gud gör just nu och vilka tecken 
han visar oss just i denna tid, så skulle du nog inte få något riktigt 
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svar alls. Förmodligen skulle svaret bli att det är bättre att fråga 
pastorn eller hänvisa till en bok eller en tidning. Det är väldigt få 
enskilda kristna som lever i en uppenbarelse om vad Gud gör och 
vill i dag och ser vad som egentligen håller på att hända. 

Jesus råder alltså församlingen att köpa rent guld, vita kläder och 
salva. Var får man tag på sådant? På postorder? Nej, inte riktigt. 
Kostnaden för detta paket som Jesus vill att vi skall köpa är: allt! 
Ett helöverlåtet lärjungaskap kommer att kosta hela ditt liv.

Det är inte alltid så bekvämt att höra dessa ord, för de innebär att 
man måste förändra sig. Man måste bli annorlunda. Då måste man 
ibland ställa sig upp och säga ett väl valt, men kanske obekvämt ord 
när Herren manar till det. Då måste man ibland hjälpa människor 
med problem, människor som nyss blivit frälsta, människor som 
är utstötta och som ingen bryr sig om. Då måste man ta tid att läsa 
Bibeln, studera och fasta. Då måste man ibland börja be i stället 
för att knäppa på TV:n. Framförallt måste man börja lyssna till vad 
Herren säger: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till 
församlingarna!” Då måste man ge allt som man äger, representerar 
och har i Guds händer.

En gång sade en mycket from kvinna som lyssnat på ett bibel-
studium jag lett i just detta ämne: ”Det är klart att jag skulle vilja 
följa Jesus och ge hela mitt liv till honom. Men om jag skulle göra 
det, så vet jag ju aldrig vad som skulle kunna hända.” Hon hade 
rätt. Precis så är det med lärjungaskapet. Då vet man faktiskt inte 
exakt vad som kommer att hända. Men man har möjlighet att kunna 
se och uppfatta saker på ett helt annat sätt. 

Jag tror att ett budskap som kommer att predikas i kristenheten 
inom en snar framtid är: ”Vi måste bli lika Kristus. Helga er, för i 
morgon vill Gud göra under ibland er!” Eller enkelt utryckt: ”Gör 
bättring, tro evangeliet, himmelriket är nära!”

Lärjungaskap är inte tungt och svårt. Det är en stor glädje att få 
vandra nära Gud.

Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och 
omvänd dig (Upp 3:19).

Detta är ett budskap som vi kommer att få höra framöver: Johan-
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nes döparen predikade omvändelse och bättring innan Jesus kom 
första gången, och samma budskap kommer att predikas innan han 
kommer för andra gången.

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och 
öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom 
och han med mig (Upp 3:20).

Först sade Jesus till församlingen att han kommer (Upp 2:25), 
sen sade han att han kommer snart (Upp 3:11), och nu säger han 
till församlingen i Laodicea att han står vid dörren och klappar 
(Upp 3:20). När Jesus säger att han står utanför och bultar, menar 
han två saker:

1. Tiden är väldigt kort.
2. Han står utanför och säger att det vore mycket intressant om 

han fick vara med.

Är det sant att Jesus står utanför församlingen och bultar, så 
är tiden ute för den kristendom som är anpassad för världen, den 
kristendom som är ljum och som enbart bygger på god moral och 
gott uppförande.

Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om 
den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds 
evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir 
det då av den ogudaktige och syndaren? (1 Petr 4:17-18)

Om det är så att det verkliga livet har hamnat utanför det vi sysslar 
med, så är det dags att börja bjuda in Herren i det vi gör. Det är 
dags att vi ändrar oss och gör bättring från vårt innersta.

Konsekvenser av att säga nej
Ett exempel på hur Jesus länge stått och knackat på vår dörr, är 
lovsången i våra församlingar. När ett nytt sätt att sjunga lovsång 
började bryta fram i församlingarna och accelererade under 80-talet 
försvarade sig många kristna med att de minsann hade fina sång-
böcker och körer som de brukade sjunga. Räckte inte det kanske?

Det är inget fel med sånger och böcker, men om Gud i sin godhet 
väljer att visa sig på ett nytt sätt, på ett sätt där vi upphöjer honom 
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på ett annat sätt än vi vanligtvis gör, så måste frågan bli hur vi ska 
möta detta nya på ett sätt som behagar Gud. Och när den svenska 
kristenheten i stort sett sade nej till att upphöja Gud på ett nytt sätt, 
så blev det också konsekvenser för vårt land.

Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade 
honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret 
sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan /…/ Deras kvinnor bytte ut det 
naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen 
det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra 
(Rom 1:21, 26b-27).

Jag tror att homosexualitet kommer som en följd när vi inte prisar 
och tackar Herren, för den han är. Den partnerskapslag som trädde 
i kraft 1994 har ett samband med hur det andliga klimatet såg ut i 
församlingarna. Vi var inte intresserade av det som Gud så länge 
velat göra i vårt land, vi tog det inte på allvar, vi struntade i det 
och vi fick också smaka konsekvenserna av det. 

Vi stängde ute Gud när han ville komma med lovsång. Tar vi 
inte emot andra saker som Gud vill upprätta, så kommer vi också 
att se andra konsekvenser av det.

Det är verkligen dags att vi vaknar! Det är dags att vi bekänner 
för oss själva och varann: ”Nej, nu får det vara nog med det här 
religiösa spelet! Nu skall jag börja söka Gud på allvar! Nu kommer 
jag inte att bry mig om vad andra tycker och tänker! Nu kommer 
mitt liv att tjäna Guds syften. Nu kommer jag att gå in för att studera 
Bibeln och be. Nu ska jag tjäna Gud med mitt liv, och sedan får 
andra säga precis vad de vill. Nu kommer jag att sätta som mål att 
vandra med Gud, söka honom, och låta honom få uttrycka det han 
vill i mitt liv, oavsett om det är dans, lovsång, bön, profetia eller 
vad det nu kan vara. Händer det ingenting omedelbart så kommer 
jag ändå att vandra i tro och överlåtelse till Herren. Min längtan 
är så stark  och det kommer att ske.”

I det här sammanhanget har jag tagit lovsången i församlingarna 
som ett exempel, men givetvis menar jag inte att upprättandet av 
lovsången är det enda Gud vill göra hos oss. Men om vi exempel-
vis har sagt nej till lovsången eftersom vi tycker att vi klarar oss 
så bra ändå, vad kommer vi då att säga och göra när Gud börjar 
peka på andra saker, till exempel helande, helgelse, ledarskap och 
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profetiska syner och övriga faktorer som under upprättelsen av 
Davids förfallna hydda.

Väljer vi att säga nej till det som Gud vill ge oss, kommer vi 
också att drabbas av konsekvenserna av vårt val. Gud kommer 
inte att göra några undantag med just oss. Det står klart i Ordet 
vad som sker och vilka konsekvenser olika handlingar får, både 
positiva och negativa. 5 Mos 28 talar mycket om just detta och är 
värt ett studium i sig.

Alla väckelser har börjat med att de kristna har gjort bättring, 
vänt sig till Gud och sökt Honom. Grundordet i alla kända väckelser 
har varit och är ”förlåtelse”. Skulle det vara sant att vi står inför 
en väckelse så kan man undra vad det är som kommer att utlösa 
den väckelsen? Svaret är enkelt: det är vår egen omvändelse och 
bättring. Om vi kristna gör bättring och gör upp felaktiga saker i 
våra liv, då är väckelsen ett faktum – men inte annars. Då blir våra 
böner inför Gud om väckelse bara tomma ord.

Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv 
har segrat och sitter hos min Fader på hans tron (Upp 3:21).

Ska vi segra tillsammans med Gud, då måste vi göra det på hans 
sätt. Vi kan inte ställa upp några egna villkor.

Underbara tider
Antikrist kommer, djävulen är lös, förföljelsen närmar sig, mörkret 
breder ut sig. Är det så vi ska se på allt detta negativa vi studerat? 
Finns det anledning att frukta?

Svaret är nej. Det finns däremot all anledning att förbereda sig, 
genom bön och en innerlig gemenskap med Kristus och andra 
kristna (jmf Apg 2:42).

Den tid vi lever i är otroligt spännande. Profetiorna går i fullbor-
dan inför våra ögon på ett sätt som kristna människor i århundraden 
väntat på att få se. Ljuset lyser starkare och starkare. Kristi kropp 
reser sig som en jätte och skakar av sig sina band och bojor. Mil-
jontals människor kommer att bli frälsta under en ganska kort tid 
och liksom sugas upp i Kristi kropp. Jesus är målvakt i vårt lag. 
Även om du skulle missa någonstans så släpper han inte in någon 
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boll från motståndarnas lag. Vi är på den vinnande sidan!
Bruden är snart färdigsmyckad i sina underbart vackra kläder 

och det sista hon gör är att ropa: ”Herre, kom!” Och vi vet att Je-
sus kommer tillbaka i triumf för att hämta sina trogna. När Anden 
är så förenad med bruden så de tillsammans säger: ”Kom, Herre, 
kom!”, då vet vi att tiden för Jesu tillkommelse är här. Till dess får 
vi följa Jesu uppmaning: ”Men när detta börjar ske, så räta på er 
och lyft era huvuden ty då närmar sig er förlossning” (Luk 21:28).

Se inte på allt negativt som kan verka skrämmande, utan räta på 
dig och lyft upp ditt huvud. Jag tror att tiden är kort, så lek inte bort 
den med religiös halvljummenhet! Be, sök Gud, studera Ordet och 
umgås med människor som drar åt samma håll som Guds Rike.

Jag vill verkligen önska dig Guds välsignelse och till sist vill 
jag säga till dig det Josua sa till folket:

”Helga er, ty i morgon skall Herren göra under bland er.” 
Jos 3:5.

Fotnot
 1 Jag tror inte detta har att göra med pastorn eller församlingsföreståndaren. 
Grekiskan indikerar något annat. Det kan betyda den profetiska tjänsten, men 
också en verklig ängel. Jag går därför inte här in på denna fråga.
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Efterskrift
Den här boken har syftat till att mana den enskilde och kristenheten 
till eftertanke. På samma sätt som när man tittar på vid kakbak 
förhåller det sig med det som jag beskrivit i den boken.

Ser du vad bagaren tar fram för olika ingredienser? Ser du hur 
han blandar ihop dessa för att uppnå det resultat han eftersträvar? 
Har du klart för dig vilken kaka han håller på att baka? Vet du hur 
det kommer att smaka?

På samma sätt förhåller det sig med de saker jag beskrivit i denna 
bok. Med hjälp av de olika mätare jag beskrivit kan du själv dra 
dina slutsatser. Medan kakan jäser i ugnen finns det en viss tid att 
agera, men snart är allt klart för slutscenen.

Sammanfattningsvis har jag beskrivit följande huvudmätare:

Huvudmätare 1: Tiden
Vi kan med hjälp av denna mätare säga att vi rent tidsmässigt har 
kommit mycket nära slutet. Alla tecken tyder på detta. Det största 
tecknet är just tankegången att för Herren är en dag som tusen år. 
Efter sextusen år, ”sex dagar”, kommer den sjunde dagen, nämli-
gen vilodagen som är ”tusenårsriket”. Till detta kan vi lägga alla 
tekniska framsteg som denna tid har fört med sig (jmf 1 Kor 15).

Huvudmätare 2: Yttre tecken
Alla de tecken som Jesus beskriver i Matteus 24 håller på att gå 
i uppfyllelse. Vi kan även konstatera att många av de tecken som 
Ordet beskriver på andra ställen i Bibeln och som kan definieras 
som ”yttre tecken” har antingen redan gått i uppfyllelse eller är på 
god väg att göra det.

Jag har varit noga med att påpeka att krig eller olika farsoter 
inte innebär att tiden står inför ett omedelbart slut. Men när dessa 
företeelser ökar i hastighet eller styrka behöver vi sätta in dessa 
faktorer i rätt perspektiv.

Huvudmätare 3: Landet och folket Israel
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Bildandet av nationen Israel har vi redan lagt bakom oss. Detta 
är ett av de absolut största tecknen på att tiden håller på avslutas. 
Ordet säger dock att Israel måste genomgå flera stora förändringar 
och prövningar innan tiden når sitt absoluta slut.

Huvudmätare 4: Den sista tidens 
ekonomiska och politiska system

Vi har kunnat konstatera att EU väl uppfyller Bibelns beskrivning 
på detta system. EU är ett så kallat fredsprojekt. Ingen blir med-
lem i EU genom krig utan genom folkomröstning, gränslösheten 
är en stor ingrediens Alla de olika karaktärsdrag som Bibeln ger 
detta system återfinns i EU. De tidsangivelser Bibeln beskriver för 
det ekonomiska systemet finns med. Det ekonomiska systemets 
utformning skönjer vi tendenserna till. Tidtabellen stämmer. EU 
har som mål att nå världsmakt. 

Huvudmätare 5: Församlingen i den 
yttersta tiden

Vid skapelsen vilade Gud inte förrän han skapat människan, sin 
egen avbild. Han kommer inte att vila innan han återigen skapat 
sin egen avbild. Det betyder i praktiken att han kommer att göra 
sin brud redo och bygga sitt tempel klart innan han kommer. Vägen 
dit kommer att kantas av olika svåra problem men också många 
segrar för Guds rike. Detta har vi inte sett fullt ut ännu.

Hur ska vi förhålla oss till allt detta?
Ska vi passivt ge upp och följa med uppgivet i det som sker? 
Svaret är nej.

Ska vi låta bli att skaffa oss utbildning och arbete, bilda familj 
och bara vänta på Herrens tillkommelse? Svaret är nej. Ska vi be 
och arbeta mot denna utveckling och be att Jesus hämtar oss innan 
Antikrist kommer? Svaret är nej.
Gud har kallat oss, genom våra liv är vi jordens salt och världens 
ljus (Matt 5:13-14). Däremot ska vi förbereda oss genom bön, bibel-
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läsning och bibelstudier, lovsång samt gemenskap med människor 
som drar åt samma håll. Vi ska förbereda oss genom att leva ett 
äkta och sant kristenliv:

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes 
hjälpen, i brödbrytandet och bönerna (Apg 2:42).

Hur ska vi diskutera de här sakerna 
med andra människor?

Det är viktigt att inte överdriva. Trovärdighet är viktigt. Vi kan 
inte förlora oss i små tendenser och trender utan vi måste kunna 
peka på de stora förändringar som sker, som beror på många olika 
faktorer. Vi måste vara förståndiga och ”nyktra” i vår diskussion 
med andra människor. Det är lätt att gripas av panik eller ge upp och 
somna in. Men Bibeln uppmanar oss att vara ”kloka och nyktra”.

Jag hoppas att det här studiet har uppmuntrat dig till att själv 
söka Guds väg. Att du har fått en djupare förståelse för vad Gud 
säger till dig personligen och vad han säger i tiden. Var ska du bo? 
Vad ska du arbeta med? Hur vill Gud att du lägger upp din dag? 
Vad vill han nu? Hur kan du följa med i det Gud gör?

Jag hoppas att du är öppen för det oväntade och överraskande. 
Att du är öppen för att pröva nytt men att du samtidigt inte bara 
säger ja och amen till allt. Att du har en djup längtan efter att lära 
känna Kristus som han verkligen är – inte som människor eller 
samfund säger att han är. Att du har en djup längtan efter att finna 
och leva med  Verkligheten själv.

Jag tror att Gud verkligen vill svara var och en som söker Herren 
för det han eller hon verkligen längtar efter. Jag tror också att det 
är viktigt att inte skjuta dessa beslut framför sig i hopp om att det 
nog ”fixar sig ändå”.

Trots att jag i den här boken velat ge så mycket uppmuntran som 
möjligt, känner jag att budskapet i tiden är så allvarligt. Jag skulle 
gärna vilja sluta med något mycket uppmuntrande och positivt, 
men viktigast är att mana till eftertanke:

Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni 
har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret 
vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset  så att ni blir ljusets 
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söner.” När han hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen 
(Joh 12:35-36).
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Appendix I

Allt mindre datorer
I en skolbok i samhällskunskap för årskurs 7 hittade jag följande. 
Datamaskinen – eller datorn som man numera säger – är en ung 
företeelse. Eniac, som brukar betraktas som den första moderna 
datorn, kom 1946, vägde 30 ton, upptog lika mycket golvyta som 
finns i en medelstor villa och innehöll omkring 18 000 elektronrör. 
Den ansågs mycket snabb och revolutionerande på sin tid men pre-
sterade inte mer än vad en av våra avancerade räknedosor gör i dag.

När elektronrörets funktion övertogs av transistorn, kunde 
datorernas storlek krympas alltmer. Man kunde snart tillverka da-
torer som inte var mycket större än ett ordinärt kylskåp och som 
kunde rymmas i vanliga kontorslokaler. Utvecklingen av datorer 
har alltså gått oerhört snabbt, samtidigt som priserna har sjunkit 
dramatiskt. En roande och belysande jämförelse, som man ibland 
hänvisar till, är Volkswagenbilen kontra datorn. Om utvecklingen 
av bilen skulle ha gått lika snabbt som datorutvecklingen, skulle 
Volkswagen i dag:

 • ha kostat 10 kr
 • ha förbrukat 12 ml bensin per mil
 • kunnat köras med 100 000 km/tim
 • ha en livslängd på 10 000 år1 

 

Ett chip under huden kan märka oss för 
livet

För en tid sedan väckte en forskare stort uppseende när hon ville 
klippa tårna av de grodor hon tänkte studera. Men märkningen 
med mikrochips kan ersätta en sådan stympning. Ett mikrochips 
injiceras och grodan är identifierad. Metoden kan användas även 
på föremål – och människor.

Förr klippte man sönder, tatuerade, brännmärkte och stympade 
för att märka djur. Det behövs inte längre. På vattenbruksmässan 
visades ”den elektroniska laxen”. Den är märkt med mikrochips 
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och lätt att känna igen i stimmet. Och visst är det svårt att skilja 
hundratals kor från varandra, även om man ger dem namn.

Men nu finns ett enkelt och billigt sätt. Mikrochip ersätter forna 
tänger och brännjärn. Tekniken finns sedan dryga året i Sverige. 
Den är enkel och billig. Med en spruta injiceras ett elva millimeter 
långt mikrochip under huden eller i muskulaturen på djuret. Chipet 
arbetar som ett personnummer dolt i kroppen och det fungerar för 
alltid. Tatueringar bleknar och blir svårlästa, halsband ramlar av, 
sätten att klippa sönder tår eller öron är begränsande. Mikrochipet 
följer med ända till döden. Inom all industriell djurhantering är 
identifiering viktigt för bl.a. utfodring, kvalitetskontroll och avel.

Metoden fungerar på alla djur, ”från kolibri till elefant, från lax 
till guldfisk”, som en säljare skriver i reklamen.

Bara i Europa förbrukas årligen 40 miljoner försöksdjur. Alla 
måste på ett eller annat sätt identifieras. Forskarna behöver inte 
längre klippa tårna av vilda grodor i vetenskapliga fältstudier. En 
injektion räcker, den svider i grodskinnet men om grodan måste 
välja tar den nog sprutan före tåstympningen. 

Husdjuren kan märkas, hundhalsbandet blir hopplöst omodernt 
och myndigheterna ser lätt om Fidos hundskatt är betald och att 
han har rätta vaccinationerna. 

Inte bara djur kan märkas. Ingen behöver rista in personnumret 
på kameran eller cykeln längre. Med ett mikrochip blir cykeln 
lika individuell som dess ägare. Kvalitetskontroll i industrin blir 
enklare och hantering av stöldgods svårare. I Holland märker ett 
tvättföretag all tvätt med mikrochip, personalkläder, linneservetter 
och hotellakan, allt sorteras automatiskt till rätt adress när det fär-
digtvättat kommer ut på löpande bandet. Chipet sänder tio siffror 
eller bokstäver.

Försäljaren har räknat ut att systemet innehåller 3 656 158 440 
062 980 möjligheter. Men systemet öppnar också mycket kontro-
versiella framtidsperspektiv. För även människor kan förstås mär-
kas. En regim som verkligen vill ha kontroll på medborgaren kan 
enkelt injicera ett mikrochip tillsammans med K-vitaminsprutan på 
BB, sedan är identitetskortet överflödigt och anonymiteten historia. 

Postkassörskan läser bara av chipnumret och fastställer identi-
teten. Det fungerar – och inte bara på posten. Alla kan ha en egen 
avläsare som bara kostar någon tusenlapp. I ett framtida kontrollerat 
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samhälle kan det sitta avläsare överallt, i mataffären, på bussen och 
i biosalongen. Allt du spenderar dras automatiskt från ditt konto. 
Ett framtida paradis för forskare och statistiker. 

Systemet är dock känsligt för manipulation. Tar någon bort sitt 
chip upphör den offentliga existensen. Eller tvärtom, om någon 
injicerar flera chip uppträder en elakartad form av administrativ 
personlighetsklyvning.2 

EG-kor får personnummer
EG:s kossor skall förses med personnummer. Men inte nog med 
det: kossorna skall också kontrolleras via satellit. Det är inget 
försenat aprilskämt även om det kan verka så, skriver Sydsvenska 
Dagbladet. Tvärtom är det ett krav från EG-kommissionen och 
önskemålet därifrån är att det skall börja fungera redan nästa år. 
Tanken är att varje kossa skall få ett datachip, lämpligen placerat i 
ena örat. Chipen är försedda med individuella personnummer som 
också finns i EG:s databank.

Från en satellit kontrolleras var korna finns, hur många de är 
per hektar, osv. EG:s jordbrukspolitik går ut på att minska den 
rådande överproduktionen på bl.a. spannmål och mejeriprodukter. 
Bidragssystemet kommer att byggas upp för det ändamålet och de 
kräver exakta uppgifter om vad jordbruket gör, hur mycket mark 
de har, hur mycket denna mark är upptagen av kreatur osv. Upp-
gifterna lagras i databanken. I EG-kommissionens förslag ingår 
satellitfotografering av alla åkrar och kanske också märkning av 
får med fluorescerande färg.3 

Katter i tätbebyggt område skall få ett chip inopererat så att man 
kan identifiera dess ägare. Källa SD 97-05-16

Inom landstingen i Sverige ersätts vanliga journaler med ett 
datasystem som syftar till att kunna införa gränslös sjukvård. För-
sök görs där nyfödda får ett kort där alla data läggs in. Blodgrupp, 
skador, alla uppgifter som behövs. På detta sätt har patienten alla 
uppgifter med sig och kan få sjukvård var som helst inom regionen. 
Identifiering är på detta sätt inte längre något problem.

Navigeringssystemet GPS används idag på bussar och ambu-
lanser bl.a. hos Göteborgs lokaltrafik. En liten sändare finns på 
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fordonet och därmed kan körcentralen veta exakt var fordonet 
befinner sig. När det gäller ambulanser är detta ett utmärkt sätt att 
kunna skicka närmaste bil dit den ska.

Göteborgsposten rapporterade under 1997 att den elektroniska 
fotbojan på fångarna nu hade ett nytt användningsområde nämligen 
senildementa. Skulle en åldring eller dement patient komma bort 
och förvirra sig i t.ex. en skog kan man nu med hjälp av ett litet 
”armband” innehållande en sändare hitta patienten via satellit.

Vasaloppsdeltagarna under 1998 års Vasalopp för kvinnor fick 
en ny intressant erfarenhet: alla fick fästa ett litet band runt benet 
innehållande ett datachip. På så vis kunde alla identifieras och man 
visste exakt vem som startade och vid vilket klockslag. På samma 
sätt kunde man följa de tävlande till mål.

Fotnoter
 2 Sydsvenska Dagbladet, 890219

 3 Källa TT
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Bild: Jan Tompari

Om Gud är för oss, 
vem kan då vara mot oss?  

     Rom 8:31


