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

Del 2

Alla bibelord är från Svenska Folkbibeln 1998  
om inte annat anges



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. Men jag har ett dop som jag måste 
genomgå, och hur våndas jag inte tills det är 
fullbordat. 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.” 

Jes 43:11 
”Jag, jag är Herren. Förutom mig finns ingen 
frälsare” 



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. 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.” 



Peter Bruegel  - 1563

EU - Strasbourg

EU-affisch



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 
Paulus: 
“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. Jag menade inte alla otuktiga här i 
världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då 
måste ni ju lämna världen. 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. Hur kan det vara 
min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem 
som står innanför ni skall döma? 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.”


