“Inför denna tidsålderns avslutning”
Vill vi se vad som är på gång???

Alla bibelord är från Svenska Folkbibeln 1998
om inte annat anges

1. Nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut, nu bor jag hos min Fader, min
träldomstid är slut, sen han mig lärde känna sitt eviga förbund i ordet, den klippfasta
grund.
2. Jag fordom gick och tänkte på bättring, bön och tro, men det ej hjärtat skänkte
hugsvalelse [lättnad] och ro. Nu tänker jag på Jesus, hur ömt han älskar mig, av kärlek
han offrade sig.
3. Så har min Jesus älskat, och så han älskar än, och som han hittills frälsat, så gör han
om igen. Hans blod mig ännu renar från varje syndaGläck och gör mig fullkomlig och täck
[behaglig/vacker].
4. Om hjärtat mig fördömer och köttet gör besvär, den trösten jag ej glömmer att Gud
dock större är, att nåden väger mera än all min uselhet. Och pris vare Lammet för det!
5. Nu Jesus hos mig bliver med nåd så rik och fri. Hans nåd mig helt omgiver, jag vilar
trygg däri. Och nu jag slipper sörja, ty Herren sköter allt. Åt honom min sak jag befallt.
6. Nu Satan fritt må rasa och världen hjälpa till. Jag skall för dem ej fasa, det går som
Herren vill. Guds ord behåller segern, och alla segrar med, som står i sin Frälsares led.
7. Så glad jag hemåt ilar i Jesu Kristi namn, och snart jag salig vilar i fridens sälla hamn,
men under pilgrimsfärden så här på barnavis jag sjunger min Frälsares pris.

2 Tim 4:3-4
Paulus:
”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall
stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär
skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det
kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen
och vänder sig till myter.”

Bibel 2000:
“Det kommer en tid då människorna inte längre vill
lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene
läraren efter den andre, därför att det kliar i dem
att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat
till för sanningen och vänder sig till legenderna.”

Matt 24:3-4
När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var
ensamma med honom, gick de fram till honom och
frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir
tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?"
Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er.

Matt 24:4-5, 23-28
4-5: Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty
många skall komma i mitt namn och säga: Jag är
Messias, och de skall leda många vilse……
23-28: Om någon då säger till er: Se här är Messias,
eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska
messiasgestalter och falska profeter skall träda fram
och göra stora tecken och under för att om möjligt
bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg.
Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit,
eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom
blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så
skall Människosonens ankomst vara. Där den döda
kroppen är samlas gamarna.

Matt 7:15-23
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda
som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 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 kastat i elden.
Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 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!

1. “Avfallsperspektivet”

2 Tess 2:1-12 - Laglöshetens människa
1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos
honom, ber vi er, bröder, 2 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. 3 Låt
ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och
laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,
4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så
att han sätter sig i Guds tempel [naos] och säger sig vara Gud.
5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni
vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först
när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam.
Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan
skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att
döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.
9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med
lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som
bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen
och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en
kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla
dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

2 Tess 2:10 (Bibel 2000)
…som bedrar dem som går i fördärvet –
de har ju inte velat ta emot den kärlek
till sanningen som kunde ha räddat
dem.

Klagovisorna 2:5-9, 14
Herren var som en fiende. Han fördärvade Israel, han fördärvade alla
dess palats, han förstörde dess fästen. Han hopade hos dottern Juda
bedrövelse och jämmer. Han bröt ner sin boning som en trädgård,
han förstörde sin mötesplats. Högtid och sabbat lät Herren falla i
glömska i Sion, och i sin brinnande vrede förkastade han kung och
präst. Herren förkastade sitt altare, han övergav sin helgedom.
Murarna omkring hennes palats gav han i fiendernas hand. De
ropade högt i Herrens hus som på en högtidsdag. Herren hade
beslutat förstöra dottern Sions murar. Han spände mätsnöret för att
fördärva och drog inte tillbaka sin hand. Han lät sorg komma över
vallar och murar, alla ligger nu förstörda. Hennes portar har sjunkit
ner i jorden, han förstörde och krossade hennes bommar. Hennes
kung och hennes furstar lever bland hednafolken. Ingen undervisning
ges mer och hennes profeter får ingen syn från Herren.
Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte
din missgärning för dig för att göra slut på din fångenskap. De
budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.

Hesekiel 8:5-6
Han sade till mig: "Du människobarn, lyft nu upp
dina ögon mot norr." När jag lyfte mina ögon mot
norr, fick jag vid själva ingången norr om
altarporten se den avgudabild som hade väckt
Guds vrede. Han sade till mig: "Du människobarn,
ser du vad de gör? Det är mycket vidriga ting som
Israels hus här bedriver så att jag måste lämna
min helgedom. Men du skall få se mer och än
värre vidrigheter."

1 Kor 10:1-11
Paulus:
Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och
att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till
Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck.
De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var
Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg
kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande
exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda.
Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet:
Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa.
Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför
föll tjugotretusen på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus, som
en del av dem gjorde, de dödades av ormar. Knota inte heller, så som
en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. Det som hände
dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har
världens slut inpå oss.

Heb 6:4-6
Ty de som en gång tagit emot ljuset och
smakat den himmelska gåvan, fått del av
den helige Ande och smakat det goda
Gudsordet och den kommande världens
krafter men sedan avfallit, dem är det
omöjligt att föra till ny omvändelse,
eftersom de själva på nytt korsfäster Guds
Son och öppet hånar honom.

1 Tim 4:1-2:
Paulus:
“Men Anden säger tydligt att i de sista
tiderna kommer somliga att avfalla från
tron och hålla sig till villoandar och till onda
andars läror. De kommer att förledas av
hycklare och lögnare, som är brännmärkta
i sina samveten”

Matt 24:11-12
Jesus:
Många falska profeter skall träda fram och
bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar,
kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Upp 13:1-8
1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju
huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.
2 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. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit
slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden
förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 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?"
5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det
fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att
häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i
himlen. 7 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. 8 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.
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Frikyrkomedlemmar i förhållande till befolkningsmängden
Befolkning 2017
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Befolkning

* Equmeniakyrkan är från 2011 en sammanslagning av Missionskyrkan, Metodisterna och baptisterna. Här sammanräknade alla tre redovisade år.
* EFK (Evangeliska frikyrkan) är från 1997 en sammanslagning av Örebromissionen, Helgelseförbundet och fribaptisterna. 1960 enbart Örebromissionen
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Antal anlagda skolbränder Sverige

År 2017: 429 st !!
En ökning med 50% på två år!

Källa: Dagens Industri

Antal extremister och gängkriminella i Sverige 2018

Källa: SVT med data från
Institutet för Framtidsstudier

Traditionella värderingar < –––– > sekulära, rationella

World Values Survey - 2014

Skilsmässor, abort,
dödshjälp, självmord
individualism, hbtq,
klimat/miljö, dieter

Familj, kärnfamilj,
man/hustru, barn
ekonomi, säkerhet

Överlevnadsvärden < –––– > självförverkligande/individualism
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

5 Mos 32:6, 14-16, 19-20
6 Är det så du lönar Herren, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då
ej din Fader som skapade dig, han som danade och formade dig?
14 Han gav honom [dig] gräddmjölk av kor, söt mjölk av får,
tillsammans med det bästa av lamm, baggar från Basan och bockar,
det bästa och märgfullaste vete. Druvors blod drack du,
skummande vin.
15 Då blev Jesurun fet och slog bakut. Du blev fet och tjock och
stinn. Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsnings
klippa. 16 De retade honom genom främmande gudar, med
vidrigheter väckte de hans vrede.
19 Herren såg detta och förkastade dem, eftersom hans söner och
döttrar hade kränkt honom. 20 Han sade: "Jag vill dölja mitt ansikte
för dem, jag vill se vilket slut de får. Ty de är ett förvänt släkte, barn
utan trohet.

Ord 16:18

!

Stolthet går före undergång
och högmod går före fall

Kaffepaus i max 30 minuter

2. “Babelstornperspektivet”

1 Mos 9:1
Gud välsignade Noa och hans söner och
sade till dem: "Var fruktsamma, föröka er
och uppfyll jorden.

1 Mos 11:1-9
1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 2 Men när
människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars
land och bosatte sig där. 3 De sade till varandra: "Kom, så slår vi
tegel och bränner det!" Teglet använde de som sten, och som
murbruk använde de jordbeck. 4 Och de sade: "Kom, så bygger vi
oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra
oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden."
5 Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som
människorna byggde. 6 Herren sade: "Se, de är ett enda folk och de
har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall
ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. 7 Låt oss
stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den
andre säger." 8 Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden,
och de måste upphöra att bygga på staden. 9 Den fick namnet Babel,
eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån
spred han ut dem över hela jorden.

Apg 17:26-27
Paulus:
“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, 27 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.“

Matt 28:18
Jesus:
“Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå
därför UT och gör alla folk till lärjungar!”

Gud till Noa:
“Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.”

Apg 1:8
Jesus:
“Men när den helige Ande kommer över er, skall
ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i
hela Judeen och Samarien och ända till jordens
yttersta gräns.”

Luk 12:49-52
Jesus:
“Jag har kommit för att tända en eld på jorden,
och hur gärna ville jag inte att den redan vore
tänd. 50 Men jag har ett dop som jag måste
genomgå, och hur våndas jag inte tills det är
fullbordat. 51 Menar ni att jag har kommit med
fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan
splittring.“

Joh 14:6
Jesus:
”JAG är vägen, sanningen och livet. Ingen
kommer till Fadern utom genom mig.”
Jak 4:4
”Den som vill vara vän med världen blir fiende till
Gud.”
Upp 18:4
”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gör
er delaktiga i hennes synder och får er del av
hennes plågor.” (1917 års Bibel)

EVIL OF SEPARATISM

We are told by the Tibetan that the only true evil is the sin of
separatism. And in this sense we gain some understanding of how
Lucifer became identified with evil, for the awakening mind which
characterises the stage of advanced humanity today is, as we know all
too well, our means both of liberation and of further separation and
imprisonment.

”Kirurgen vågar inte lämna kvar någon cancercell i kroppen när
han stänger igen efter den känsliga operationen. Vi vågar inte
lämna kvar någon självcentrering på Jorden efter
urvalsprocessen.”
Barbara Marx Hubbard: The revelation

”vi närmar oss kvantskiftet från varelse-mänskligt till
medskapande människan - den mänsklighet som är en arvtagare
till gudaliknande krafter ... Innan detta maktstadium kan ärvas av
de gudacentrerade medlemmarna i den samhällskroppen, måste
de självcentrerade medlemmarna förgöras ... Vi kommer att föra
döden till dem som inte kan känna Gud. Vi gör detta för världens
skull ... Den blekgula hästens ryttare kommer att passera bland er...
Det här är den mest plågsamma perioden i mänsklighetens
historia.”
The Book of Co-Creation: An Evolutionary Interpretation of the New Testament Part III, The
Revelation: Alternative to Armageddon

1 Tess 5:1-4
Paulus:
Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte
skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens
dag kommer som en tjuv om natten. 3 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. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att
den dagen kan överraska er som en tjuv.

Peter Bruegel - 1563

EU-affisch
EU - Strasbourg

3. “Barnaskapssperspektivet”

Rom 8:14-16
Paulus:
“Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.
Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt
skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets
Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" Anden själv
vittnar med vår ande att vi är Guds barn. ”

Matt 18:3-5
Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och
blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.
Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den
störste i himmelriket. Och den som tar emot ett
sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

4. “Svaghetsperspektivet”

Luk 16:13-15
Jesus:
“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då
att hata den ene och älska den andre, eller kommer
han att hålla sig till den ene och se ner på den
andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och
de hånade honom. Då sade han: "Ni hör till dem
som vill framstå som rättfärdiga inför människor,
men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i
människors ögon är avskyvärt inför Gud.”

Jak 4:4
Ni otrogna, vet ni inte att vänskap
med världen är fiendskap mot Gud?
Den som vill vara vän med världen
blir fiende till Gud.

1 Kor 1:26-29
Paulus:
“Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var
visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga,
inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var
dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med
skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt
för att låta det starka stå där med skam, och det som för
världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var
till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för
att ingen människa skall berömma sig inför Gud. ”

2 Kor 4:7
Paulus:
“Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften
skall vara Guds och inte komma från oss.”
2 Kor 12:7-10
“Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa
utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg
i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag
inte skall förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle
ta den ifrån mig, men han svarade mig: "Min nåd är nog för
dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre
berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila
över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och
nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för
Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.”

Luk 6:26
Jesus:
“Ve er, när alla människor talar väl om er! På
samma sätt gjorde deras fäder med de falska
profeterna.”
Matt 5:11-12
Jesus:
“Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er,
ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er
och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt
förföljde man profeterna före er.”

5. “Summaperspektivet”

Psaltaren 119:160
“Summan av ditt ord är sanning”

1 Kor 5:9-13
Paulus:
“I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra
med otuktiga människor. 10 Jag menade inte alla otuktiga här
i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då
måste ni ju lämna världen. 11 Jag skriver nu till er att ni inte
skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig,
girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare.
Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. 12 Hur kan
det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte
dem som står innanför ni skall döma? 13 Dem som står
utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!”

Matt 7:3-5
Jesus:
“Varför ser du flisan i din broders öga men märker
inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till
din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som
har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först
bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så
klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.”

Rom 16:17-18
Paulus:
“Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som
vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den
lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från
dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin
egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar
de godtrogna människor. ”

