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

Del 1

Alla bibelord är från Svenska Folkbibeln 1998
om inte annat anges

Apg 1:6-11
När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden
nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" Han
svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller
stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 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." Då han hade sagt detta,
såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur
deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se,
då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: "Ni
män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen?
Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen,
han skall komma igen på samma sätt som ni har sett
honom fara upp till himlen.

Matt 24:29-31
Jesus:
“Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och
månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från
himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall
Människosonens tecken synas på himlen, och jordens
alla folk skall 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.”

Matt 24:33
Jesus:
”På samma sätt VET ni, när ni ser allt
detta, att han är nära och står för dörren.”

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
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.
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. 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, 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?"
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.
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Frikyrkomedlemmar i förhållande till befolkningsmängden
Befolkning 2017

10 120 242

Befolkning 2009

9 340 682

Befolkning 1960

7 497 967

Antal medlemmar och
procent av befolkningen

Antal medlemmar och
procent av befolkningen

Antal medlemmar och
procent av befolkningen

1,87%
1,23%
0,26%

0,24%

0,93%

0,55%

Equmenia*

0,88%
0,33%

EFK**

EFS

0,16%

0,62%
0,34%

0,06%

Frälsis

0,86%

Pingst

0,12%

0,04%

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

Medlemmar i Svenska kyrkan i förhållande till befolkningsmängden
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Antal konfirmerade i Sv. Kyrkan förhållande till antal 15-åringar
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Antal döpta i Svenska kyrkan i förhållande till antal födda
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Totala antalet anmälda brott i Sverige 1975 – 2017
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Anmälda mordförsök och våldtäkter i Sverige 1975 – 2017
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Totala antalet lagförda personer i Sverige 1975 – 2017
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Lagförda för narkotikabrott i Sverige 1975 – 2017
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Skilsmässor i Sverige 1950 – 2017
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Antal anlagda bilbränder i Sverige 1998 – 2017
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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, hbtq,
könskorrigering, miljö,
klimat, dieter, individualism

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

