APPENDIX 18:

TIDENS

TECKEN

– MILJÖFRÅGORNA I ETT BIBLISKT PERSPEKTIV –
Ämnet för detta föredrag är "Miljöfrågorna i bibliskt perspektiv". Jesus sade om
fariseerna att de förstod att tyda tecken på förändring av vädret, ”men tidernas tecken kan
ni inte tyda”. Vad är det som händer i världen? Och varför händer det? Vad är den djupaste
orsaken? – Katastrofer, skogsbränder, orkaner, översvämningar och jordbävningar avlöser
varandra och ökar i omfattning. Laglöshet, maffiavälde, rån, våld och brottslighet ökar
också katastrofalt.
Varför händer det? Vad är den djupaste orsaken till miljöförstöringen i både naturen
och till moralen som vi får bevittna. Jesus sade att allt detta hörde till de tidens tecken som
ska föregå hans ankomst. Det är betydelsefullt att försöka förstå och tolka tidens tecken.
– Jag vill börja med att citera en gammal profetia av profeten Daniel i översättning
från KJV: ”Insikten (kunskapen) ska växa till och många ska fara hit och dit (omkring).”
– ”To the time of the end: many shall run to an fro, and knowledge shall be increased.”
Dan 12.4. Då den sjunde basunen ljuder: ”Folken vredgades, och din vredes dag har
kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och
de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem
som fördärvar jorden.” Upp 11:18.

KUNSKAPSUTVECKLINGEN PÅ 100 ÅR – KONTROLLSAMHÄLLET. Människor från
forntidens Rom skulle antagligen känna igen sig i 1800-talets Europa, men folk från år
1900 skulle inte känna igen sig år 2000. Folk som började med att skumpa omkring med
häst och vagn kunde avsluta sitt liv med att flyga runt jorden. Vi lever i vetenskapens och
uppfinningarnas tidevarv. Gamla profeter såg sina syner: ”Vagnarna gnistrar av eld... På
vägarna stormar vagnarna fram – som bloss är de att skåda, lika ljungeldar far de fram.”
Nah 2:3-4. ”Vilka är dessa som kommer farande lika moln, lika duvor som flyger till sitt
duvslag.” Jes 60:8. Om judarnas återvänt till sitt land för 100 år sedan (efter 2000 år av
förskingring),skulle det inte varit flygplan som transporterade dem.
Vi lever i en tid av "globalisering". På grund av ondskan i världen går utvecklingen
mot ett kontrollsamhälle. En liten grupp experter kan ta den politiska och ekonomiska
kontrollen över framtidens värld (under Antikrists dagar), ett system som till slut gör det
möjligt för en världsdiktator att sätta sig på toppen av pyramiden. Mikrochipset gör det
möjligt. U-boken profeterar om "märket".
Miljöförstöring av luft, land och hav. Daniel profeterade om hur människor skulle
"fara fram och tillbaka". Det är just vad som sker, både på land, till sjöss och i luften.
Denna utveckling är till stor del orsaken till miljöförstöringen av både land, luft och hav.
Kunskapsutvecklingen är på gott och ont. Resandet medför också att epidemier lättare
sprids och kan bli en pandemi.
Mycket av det onda i världen är självförvållat. Man beräknar att minst 30% av alla
cancerfall beror på rökning och ännu fler om man räknar in passiv rökning. Alkohol är ett
långsamt dödande gift som egentligen borde förbjudas helt. Varför har vi krig, etnisk
rensning förföljelse av oliktänkande i en värld som borde vara upplyst vid det här laget?
Bibeln lär att ”I de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att
älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina
föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, råa, fientliga mot det goda, falska,
egensinniga och högmodiga.” 2 Tim 3:1-4.
FÖRUTSÄGELSR AV JESUS. Det vi ser hända i världen under senaste seklet och i vår tid,
är en uppfyllelse av vad Jesus sade skulle hända i den yttersta tiden. Lärjungar frågade
Jesus: ”Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Som svar gav
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Jesus en hel serie av tecken. Han började med en del destruktiva tecken, om falska profeter,
krig, naturkatastrofer, hungersnöd och jordbävningar.
Men Jesus avslutade med flera positiva tecken om hur allt skulle förändras på jorden
vid hans återkomst. Han sade att evangelium om riket skulle predikas som ett vittnesbörd
för alla folk innan slutet skulle komma. Han sade att när Israel blir återupprättat – då är
sommaren nära. Vi kan tycka att Bibelns syn på den yttersta tiden är mörk, men det är just
världens desperata nöd och att den är på väg att gå under som är en av orsakerna till att
Jesus kommer tillbaka.

FALSKA PROFETER (MESSIAS). Efter uppräkningen av dessa tidstecknen tar Jesus en
liten paus i framställningen och säger: ”Allt detta är början på födslovärkarna.” En ny
värld skall födas. Han talar sedan om förföljelser mot de kristna som skall bli hatade av
alla för hans namns skull. ”Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Genom att laglösheten tilltar, kommer kärleken att kallna hos de flesta.” Den tilltagande
laglösheten är ett tidstecken. Att kärleken mellan människorna kallnar är ett tidstecken.
Det skall bli som på Noas och Lots tid. Laglös betyder att vara utan lag. Laglöshet och
omoral breder ut sig som aldrig förr.
Som på Noas tid. Jorden fylls med våld som på Noas tid. Destojerskij: "Om Gud inte
existerar, då är allt tillåtet." Alternativet till kristendom är inte humanism som en del
förespråkar utan den råa hedendomen. Den gudlösa kommunismen är organiserad
laglöshet, deras ideer kan endast förverkligas genom våld.
Falska läror – tankebomber med destruktivt innehåll. Kommunismen är egentligen
en kristen villolära, som efterliknar kristendomen: jämlikhet, broderskap, emot samlande
av rikedom, krav på rättvis fördelning. Karl Marx var bekant med Bibeln. Han skrev en
kommentar till Johannes evangelium. Kommunismen är ett totalt antikristligt system,
trots att kristet material har inkorporerats. Den har utvecklat det mest ohyggliga
våldssystem. Lenin: "Om vi för kommunismens sak blir tvungna att utrota 90% av
befolkningen, så bör vi inte vika tillbaka för dessa offer." Med endast 40 tusen man tog
Lenin makten över 160 miljoner ryssar och lovade att upprätta ett kommunistiskt paradis
på jorden. Mao, som hade samma ideologi, lade under sig hela Kina genom hänsynslöst
våld. Kommunismen har ersatt Gud med en personkult. Med falska förespeglingar om ett
tredje rike för det ariska "herrefolket" kunde Hitler med endast en liten grupp fanatiska
anhängare ta makten över hela Tyskland.
Falska "messias" – profeter: Ayatolla Khomeini förkunnade Islams seger med målsättningen av upprättandet av ett islamistiskt rike över hela världen. Pakistans
millitärdiktator Zia Ul Haq har uttalat att "Allah har bestämt att Islam ska ha världsherravälde. Muslimerna ska styra världen". Flera muslimska länder har atomvapen: Pakistan,
Kazakstan och Iran planerar att skaffa sig. Andra falska messiasföreträdare: Dalai Lama,
Moon, Jehovas vittnen, New age etc...
DET STORA AVFALLET. Jesus undrade om han skulle ”finna tro på jorden när han
kommer”. I den yttersta tiden skall det bli ett stort avfall från tron – både från den kristna
tron och från den allmänna tron på att det finns en Gud.
På 1700-talet kom den s k upplysningstiden med "förnuftsfilosofer" som Voltaire
med flera. I nästa sekel kom det flera s k "tankebomber": Evolutionsteorin genom Charles
Darwin, kommunismen (materialismen) genom Karl Marx, och psykoanalysen genom
Sigmund Freud, Nietzsche och övermänniskoidealet. Deras ideer och tankar var ateistiska.
Gud fanns inte och behövdes inte. Inom det stora avfallet från tron finns det även flera
religiösa irrläror med stor spridning: Islam, Jehovas Vittnen och New Age (Ockultism,
Spiritism, Satanism). Gemensamt för alla dessa läror är att de förnekar Kristi Gudom. –
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Av ungdomar i Stockholm mellan 12-14 år gavs följande svar på frågan om de trodde på
Gud: 12 % svarade ja, 46 % nej och resten visste inte. Vi har fått ett gudlöst samhälle.

L AGLÖSHETEN . Kriminalitetsproblemet - ett mänskligt beteendemönster.
Nedbrytande film, TV och deckarlitteratur. Andra bidragande orsaker: Att eftergiva straff:
Brottslingar framställs i så ljus dager att de får folkets sympati. Att döma till fängelse
framställs av vissa som barbariskt och meningslöst. Brotten avkriminaliseras med
rättsväsendets förfall som följd. Lagbrott byts mot laglöshet. Tjänstemannakorruptionen
är procentuellt tio gånger större än förlusterna vid bankrån.
Maffia-laglösheten: Organiserad kriminalitet – ett laglöst imperium – en form av
laglöshet världen aldrig tidigare sett. Före andra världskriget fanns det en gangsterarmé
på 8 miljoner män i USA. CN (Cosa Nostra) uppstod på Sicilien. På 20-talet gick Mussolini
hårt fram mot dem och de emigrerade till USA. De har själva bara ett straff för brott mot
sina interna disciplinlagar – dödsstraff. Cosa Nostra - en trolig plattform för den kommande
Antikrist - den Laglöse. – Gangsterorganisationerna i USA har inkomster så stora att de är
ett av USA:s största multinationella företag. Affärsfolk som vägrar böja sig blir kidnappade,
torterade och slutligen ofta dödade. En internationell maffia har en verksamhet av
narkotikakarteller som har byggts upp i Latinamerika. Efter Sovjets sammanbrott har
maffian fått uppsving i Ryssland och 4000 ligor kontrollerar Rysslands undre värld. De är
uppköpare av kärnvapen. Maffian är den enda atommakt som kan vinna på ett atomkrig.
De har inget territorium att försvara. De kan terrorisera hela världen om de utmanas.
– Maffian i Europa: Italienska maffian har en årsomsättning lika stor som den danska
nationalprodukten. Involverad i sprit, narkotika, pornografi, prostitution, slavhandel, spel,
utpressning och plundring. – Maffian nöjer sig inte med att plundra samhället utan har
som mål att ta över maktpositioner och bli dess nya överhet. Maffian har varit en politisk
faktor under lång tid i Italien där 2600 "höjdare" och toppolitiker avslöjats som maffians
medspelare. Blir maffian en plattform för Antikrist?
KRIG OCH RYKTEN OM KRIG. ”Folk skall resa sig mot folk” (gr ethnos epi ethnos).
Etniska resningar: I Bosnien, i Baskien, i Uganda-Ruanda – hutos och tutos, i Irak mot
kurderna, m fl platser. 1900-talet har haft två världskrig. Antalet döda i det första beräknas
till 37 miljoner, i det andra ca 60 miljoner. Apokalypsens krig blir fruktansvärda. Då når vi
kulmen på födslovärkarna (vedermödan) innan en ny värld kan födas. När mannen med
svärdet på den röda hästen träder fram, kommer 1/4 av jordens folk att slaktas. Vid det
första inseglet kommer 1/3 av jorden att brinna. Då har sammanlagt halva jordens
befolkning gått under.
FATTIGDOM OCH HUNGERSNÖD. Enligt FN-rapporter dör varje år 20-30 miljoner av
svält och 2/3 av mänskligheten är undernärd. Världens befolkning är år 2008 ca 6,6
miljarder och ökar varje år med ca 70 miljoner. Enligt en del experter skulle jorden kunna
föda 12 miljarder. Men u-länderna får underbetalt för sin varor. En ökning med bara 5% av
deras inkomster skulle ta bort svälten. Nya sädesslag med fördubblad skörd skulle kunna
ge föda åt alla. Men ett omättligt penningbegär i de rika länderna hindrar detta! 1966
betalde skattebetalarna i Europa 2 miljarder för förstörelse av frukt- och grönsaker för att
hålla priserna uppe.
NATURKATASTROFER. Jordbävningar, översvämningar, torka, eldstormar, orkaner – är
naturkatastrofer som ökar i omfattning. Pest – pandemier: Spanska sjukan tog ca 20
miljoners liv. Aids började i liten skala som en epidemi i Afrikas djungler. Enligt
världshälsoorganisationen är aids en värre pandemi än digerdöden som tog 25 miljoners
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liv. Genom de moderna kommunikationerna kan en epidemi snart bli en pandemi som
sprids över hela världen.

SOM DET VAR PÅ SODOM OCH GOMORRAS TID skall det vara vid Människosonens
ankomst. Sodomi är ett annat ord för utlevd homosexualitet. Jesus sade att detta levnadssätt
skulle känneteckna den yttersta tiden före hans ankomst. Den genomsnittliga
levnadsåldern för en homosexuell blir bara 42 år. Om man räknar med dem som dör i aids
blir deras medelålder endast 37 år. Endast en procent av dem som är aktivt homosexuella
blir 65 år. Trots detta propageras det för detta levnadssätt bland dess utövare. Det som
förut förekom i begränsad omfattning har blivit en accepterad livsstil i hela världen. Ett
tecken på att vi lever i den yttersta tiden. En maxim: Om alla skulle leva så, skulle det inte
bli några barn och världen skulle gå under.
ORSAKEN – TEODICÉPROBLEMET. De tidstecken som Jesus räknade upp har under
det sista århundradet ökat i omfattning och intensitet. Många som ser det onda i världen
förlorar tron på en allsmäktig och kärleksfull Gud. Liknelsen om ”ogräset i veteåkern”.
Jesus svar på problemet: ”Låt båda (slagen) växa tills det är dags att skörda.” Matt 13:30.
Det är inte Gud som ligger bakom dessa destruktiva händelser. Gud sätter inte
igång några krig. Gud är inte orsaken till lidandet i världen och dessa katastrofer då så
många oskyldiga drabbas. Jesus botade alla som var i djävulens våld. Det är fursten över
luftens härsmakt (Ef 2:2), som fått stor makt på jorden p g a syndafallet som ligger
bakom dessa ödeläggelser.
När människorna släpper sig till för de onda andemakterna får Satan och hans demoner
makt att slå till när "syndamåttet är rågat". Den sataniska aktiviteten kommer att öka
eftersom Satan vet att hans tid är kort. Hans mål är att förstöra skapelsen, utrota alla judar
och kristna, förinta Guds avbild i människan och göra henne lika ond som han själv. Jesus
uppmanade oss att vaka och be så att vi kan ”undfly allt detta som skall komma”. Troligen
kommer Jesus att hämta hem sin församling innan vedermödan börjar. När skapelsen är
nära sin undergång kommer Jesus tillbaka till jorden i makt och stor härlighet, räddar
världen och upprättar sitt fridsrike.
JESUS NÄMNDE OCKSÅ FLERA POSITIVA TIDSTECKEN
Evangelium om riket skall förkunnas för alla folk. Sedan skall slutet komma. Flera
länder som hitintills varit stängda har på senare tid öppnats för evangelium: Mongoliet,
Kina, Tibet, Afganistan, Ryssland, Ukraina, Albanien etc
Andeutgjutelse i de sista dagarna. ”Och det skall ske i de sista dagarna, säger
Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. – Jag skall låta sällsamma ting visa
sig uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och moln (stoder) av rök.
Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och
strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad” Apg 2: 17a, 19+
Kristendomen utbreder sig nu som aldrig tidigare i världshistorien, särskilt i u-länderna.
Medan västvärlden har blivit alltmer sekulariserad går evangelium fram med stormsteg i
Sydamerika, Afrika, Indien, Sydostasien, Indonesien, Korea och inte minst i Kina. I
Latinamerika har antalet evangeliska kristna ökat från drygt 18 miljoner till 60 miljoner
på 20 år. Varje dag blir det 8.000 nya evangeliska kristna enligt "Latina American Catholic
Bishops´ Conference". I Buenos Aires finns det i dag en megaförsamling med drygt 100.000
medlemmar med över 200.000 gudstjänstbesökare och hade under en tid 3.000 dop av
nyomvända varje vecka.
Enligt statistiska uppgifter blir det i genomsnitt 175.000 nya bekännande kristna
varje dag i världen. På ett år har det blivit 64 miljoner fler kristna, 1 vilket kan jämföras
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med att befolkningen i hela världen från den 1/7 2004 till den 1/7 2005 ökades med
74.427.813 personer.2 I Afrika beräknas över halva befolkningen vara kristna. I Asien är
tillväxten mycket stark. Under år 2005 bildades mer än 50.000 nya husförsamlingar i
Indien, och i Kina uppskattas antalet kristna nu vara omkring 120 miljoner. I Indonesien
beräknas att omkring 30% av befolkningen nu är kristen.
Sydkorea har länge haft en explosiv ökning av antalet kristna som nu utgör ca 35
procent av befolkningen. I Seoul finns det över 10.000 kyrkor och världens största kristna
församling finns på en ö i Hanfloden som redan 1986 hade över 800.000 medlemmar med
pastor David Yonggi Cho som ledare. Den församlingen har under lång tid sänt ut
missionärer till alla Asiens länder vilket nu bär sin frukt. Satellit-tv-sändningar innebär
också att många fler kan höra evangelium. GOD-channel-tv kan enligt mätmetoden
"connected viewers" nå 70 miljoner hem från sitt Broadcast Center i Jerusalem, vilket
innebär att 285 miljoner kan se kanalen. Jorden upplever nu sin största kristna skördetid
någonsin. Väckelserna bryter fram som en flod med en oemotståndlig kraft och är den
begynnande uppfyllelsen av löftet om andeutgjutelse över alla människor i de yttersta
dagarna.

BIBELN ÄR ÖVERSATT TILL ALLA STÖRRE SPRÅK
Enligt U.S. Census Bureau fanns det i mitten av år 2005 ca 6,4 miljarder (6.451.058.790)
människor i världen med ca 6.500 språk. Av dessa har hela Bibeln blivit översatt till 414
språk, Nya Testamentet till 1.058 språk och därutöver finns det 873 språk som har en del
av Bibeln översatt.
Fastän det finns 4.155 språk som inte har någon bibeldel översatt har likväl ca 95% av
världens folk tillgång till evangeliet. Det beror på att det finns väldigt många små stamspråk
och att många människor kan flera språk. Det finns sålunda tusentals stamspråk särskilt i
Indonesien och på de många öarna i Stilla havet, men även i Afrika, bland indianstammar
och på öar i andra delar av världen. Ett problem i sammanhanget är att läsförmågan i
många länder är låg och många är analfabeter. Därför har delar av Bibeln talats in på
ljudkassetter och även översatts till blindskrift. Av de fem % av världens folk som ännu
inte har tillgång till en bibeldel på ett språk som de kan, har man ett stort program för
översättning som för närvarande omfattar 618 nya språk.3

YESHUATROENDE. Judar har börjat bekänna Jesus som deras messias. Men till slut
kommer hela Israel att bli frälst, och de kommer att ”se upp till honom som de har
stungit”.
ISRAEL – ETT TIDSTECKEN. Jesus förutsade Israels upprättelse i ändens tid med en
liknelse och sade: ”Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och
bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta
att han är nära, utanför dörren” (Matt 24:32-33).”Se på fikonträdet och alla andra träd.
När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt
vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära” (Luk 21: 29-31).
”Fikonträdet”, Israel, har åter fått liv och blomstrar. Judar från hela världen har återvänt
i skaror till sitt gamla fädernesland. År 1948 blev det åter en nation med Jerusalem som
huvudstad. 1967 annekterades även östra Jerusalem och de förklarade att den delen alltid
kommer att vara en del av huvudstaden. Att Israel har återupprättats är ett mäktigt tidstecken
på att Kristi återkomst närmar sig. Israeliterna kommer på nytt att bli Guds utvalda folk till
välsignelse för hela jorden. Sommaren är nära!
Enligt uppgifter av den brittiske författaren James Rutz i sin bok Megashift. 2Enligt U.S. Census
Bureau. Hur stort mätfelet kan vara anges inte. 3Uppgifterna lämnades av ledaren för UBS (Universal
Bible Society), Miller Millroy, på predikantveckan i Stockholm 2005.
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