
2017 kan bli både ett nådens och nödens år!

Inför ett nytt årsskifte är det brukligt att reflektera över tillvaron, inventera året som har gått och
kanske sätta upp mål inför året som kommer. Oavsett vad som hänt oss under det gångna året har vi
säkert förhoppningar om att det nya året ska bli bättre. Men hur det än blir på det personliga planet
kommer  politiska,  ekonomiska  och  sociala  skakningar  med  all  sannolikhet  att  fortsätta  på  det
globala planet. Om 2017 blir ett nådens eller nödens år för oss personligen beror av hur vi ställer
oss till Guds erbjudande om frid och frihet genom tron på Jesus Kristus. Men även om vi tar emot,
och lever i, Guds kärleksfulla erbjudande kanske vi kommer att uppleva både nåd och nöd. 
Enligt Bibeln kommer skakningarna att tillta – allt som kan skaka ska skakas för att det som inte
kan skaka, Guds rike, ska bestå. Se Hebr. 12:25-29. Gud tillåter dessa skakningar då han därigenom
vill visa sin helighet och makt över skapelsen och folken. Han har gjort det förr. Se Hagg. 2:7-10.
Men den som i tro förtröstar på Jesu frälsande makt behöver inte oroa sig. Till lärjungarna sa Jesus:
”Jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Matt. 28:20. Och: ”I världen får ni lida, men var vid
gott mod. Jag har övervunnit världen.” Joh. 16:33.

Hot av olika slag ökar
2016 har varit ett år då terrorattentat och flyktingströmmar tilltagit och kommit oss närmare även i
Sverige. En militär upptrappning har skett i vårt närområde som inte förekommit sedan kalla krigets
dagar. Under april inträffade flera högriskincidenter på internationellt vatten i Östersjön inom loppet
av några dagar. Den 12 april flög det ryska stridsflygplanet Su-24 så nära den amerikanska jagaren
USS Donald Cook att USA:s utrikesminister John Kerry fann anledning att tillåta fartyget öppna
eld. Fartygschefen avstod dock från att ge den ordern. Historiskt sett var ett sådant uttalande av en
amerikansk utrikesminister, inför en incident i Östersjön, en stark signal. Och president Putin visar
både i ord och handling att Ryssland kan utgöra ett konkret hot mot Sverige och Skandinavien.
Ett annat hot mot vårt civiliserade samhälle är den moderna tekniken med internet som radikalt har
förändrat människors vardag då mycket har blivit  förenklat och tillgängligt.  Tyvärr inbjuder det
även till att brott begås och falsk information förmedlas, vilket ökar frustrationen och förvirringen
hos allmänheten.
Hot, trakasserier och dödande av muslimer och judar har världen tvingats se på utan att kunna göra
så mycket för att förhindra det. Men samma saker händer också mot kristna världen över och just
detta har ökat markant det senaste året enligt organisationen Open Doors. 

Relationen Sverige/Israel och FN
Relationerna mellan Sverige och Israel har blivit allt frostigare. Som enda utrikesminister i EU är
Margot Wallström inte välkommen till  Israel efter att hon påstått att Israel gjort sig skyldig till
”utomrättsliga avrättningar”. Hon har därför också blivit uppsatt på  institutet Simon Weisenthal-
centrets årliga lista över Israel-fientliga och antisemitiska uttalanden och händelser under 2016.
Med på listan finns också den amerikanska nazisten Richard Spencer samt FN:s säkerhetsråd, som
den 23 december (dagen före den judiska högtiden Hanukkah som firas till minne av segern över
Antiokus Epifanes, den starkaste förebilden till Antikrist) röstade för ett fördömande av israeliska
bosättningar  på  palestinskt  område.  Enligt  Simon Weisenthal-centret  är  detta  ett  förnekande av
judisk  historia.  Även  Barack  Obama  får  hård  kritik  eftersom  USA  lade  ner  sin  röst  vid
omröstningen i säkerhetsrådet. Och Ban Ki-moon erkände i sitt avskedstal att det finns en partiskhet
mot Israel inom FN !
För  fjärde  gången  har  nu  Sverige  tagit  plats  i  FN:s  säkerhetsråd  och  ska  fungera  som  dess
ordförande under det första halvåret. Vad ska Margot Wallström och FN-ambassadören Olof Skoog
kunna  uträtta  dessa  två  år?  1975 avgjorde  Sveriges  röst  att  PLO för  första  gången  fick  tala  i
säkerhetsrådet.  Kommer  Sveriges  röst  att  bli  avgörande  även  denna  gång  då  frågan  om
”Tvåstatslösningen – ett delat Palestina och ett delat Jerusalem” kommer upp till omröstning? 
Den omröstningen kan komma att ske före den 20 januari då USA:s nye president Donald Trump
svärs in i sitt ämbete. Det kan ske den 15 januari då frågan ska diskuteras och helst avgöras på den



konferens som hålls i Paris med representanter från 70 nationer närvarande.
Det har blivit uppenbart att FN bestämt sig att stå mot Israel och för palestinierna när det gäller
frågan om vem som har rätt  till  landet. Tvärt emot all  historisk dokumentation. Tydligast  i den
riktningen visar USA som flera gånger under de senaste 35 åren lagt fram förslag angående landet
Israel som varit till nackdel för israelerna. Det märkliga är att vid varje sådat tillfälle har det hänt
negativa saker i USA, såsom starka orkaner, tornados, jordbävningar etc., som Michael Snyder har
visat på. Denna gång inträffade ett jordskalv med magnituden 5,9 den 24/12 i norra Kalifornien,
enligt den amerikanska geologiska myndigheten USGS. Skalvets epicentrum låg på fem kilometers
djup, omkring två mil norr om Bodie i utkanten av nationalparken Yosemite. Kan skapelsens och
Bibelns Gud ha något med detta att göra?
I sin oförståndiga iver driver nu världens nationer, med Sverige som föregångare, frågan om en så
kallade  tvåstadslösning  i  Palestina.  Nyligen  lade  USA:s  utrikesminister  John  Kerry  fram  sex
priciper i sitt sista, 70 minuter långa linjetal. Säkra gränser mellan Israel och Palestina baserade på
1967 års eldupphör-linjer; Två stater för två folk; En rättvis lösning för de palestinska flyktingarna,
inklusive ekonomisk kompensation och permanenta bostäder; Jerusalem huvudstad i båda länderna;
Säkerhet för båda folken samt slut på konflikten utan framtida krav. 
Är detta realistiskt kan man fråga sig. Jag tror inte det.
Från Bibeln står det ändå klart att Gud givit detta Kanaans land år Abraham, Isak och Jakob och
därmed till Israels folk för evig tid. Se 1 Mos. 26:2-5; 32:9-15 och Jer. 3:19. I den sistnämnda
versen kallas landet ljuvligt. Det hebreiska ordet som används här är  /khemdah/  vilket också kan
översättas med begärligt. Kanaans land är alltså begärligt – för vem kan man fråga? Är det inte
ytterst Satan själv som har begärelse till detta land eftersom han har begärelse till allt som tillhör
Gud. Och därför använder han världens makthavare för detta sitt syfte. Det är den kampen som Ps.
2:1, 2 beskriver. 

En ny reformation
Vad Sverige och världen behöver uppleva just nu är en genomgripande reformation av den kristna
tron. Och för att det ska kunna ske måste det komma ett nytt andligt uppvaknande, först och främst
bland Guds folk men också hos folk i gemen. Det är något varje rättrådig och ärlig människa bör
medverka till med de gåvor och möjligheter var och en har. Men ytterst beror det på Guds kärlek
och barmhärtiga nåd till sin skapelse. Se Sak. 4:6. 
I år firar den Lutherska Kyrkan 500-årsjubiléet av trons reformation som började med Luther, då
han den 31 oktober 1517 spikade upp de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg som handlade om
"ogräset som såddes medan biskoparna sov”, så som han beskrev missbruket med avlatsbreven.
Åren omkring 1517 var en tid då det fanns tecken på ett allmänt andligt uppvaknande. Det som
framför allt upptog Martin Luther var frågor kring den personliga tron: frälsningen och nåden – hur
vi som syndare kan närma oss en helig Gud?
Men det är inte precis den frågan som mest upptar ledarna i den Svenska Lutherska kyrkan år 2017.
Nu gäller det att finna vägar till ett starkare närmande mellan olika kyrkotraditioner och även med
andra religioner. Att påven Franciskus inbjöds till firandet i Lund den 31 oktober 2016, tillsammans
med  företrädare  för  andra  trosriktningar,  var  ett  uttryck  för  denna  strävan.  Men  är  det  i  den
processen som hoppet om en bättre och fridfullare värld finns? Jag tvivlar på det.
Detta år skriver judarna året 5777 vilket inleddes vid deras nyår den 2, 3 oktober 2016. Detta år
talar om nåd (siffran 5) och fullbordan (siffran 7), säger rabbi Pinchas Winston. Han menar att detta
år kan bli väldigt avgörande för Israel (och därmed för hela världssamfundet). I skapelseberättelsen
står det att Gud satte månen och solen till att vara tecken för att utmärka särskilda tider. Se 1 Mos.
1:14,15. Enligt det hebreiska Talmud är månförmörkelse ett dåligt tecken för Israel medan fullmåne
är ett positivt tecken. Natten mellan måndag den 14/11 och tisdag kunde man se en ”supermåne”,
d.v.s fullmånen stod så nära jorden som den kan. Den var då 14 % större och 30 % starkare än
vanligt. Senast detta hände var den 14 maj 1948, samtidigt som staten Israel skapades, vilket hade
föregåtts av svåra lidanden och prövningar för judarna. En sådan supermåne kommer inte att visa
sig igen förrän den 25 november 2034.



Det hebreiska ordet fullmåne /keseh/ återfinns bara en gång i Bibeln, nämligen i Ps. 81:4. Psalmen
handlar om hur Gud prövar sitt egendomsfolk i syfte att kuva deras fiender. Det är i år 100 år (två
bibliska jubelår) sedan Balfourdeklarationen undertecknades 1917, som gav israeler rätt att börja
bygga upp det land som de till stora delar drevs ut ifrån på 100-talet e.Kr. Och 50 år (ett jubelår) har
gått sedan Israel återtog styret över hela Jerusalem 1967. 
Månne världssamfundet går mot en särskild prövningstid (antikristlig tid/en 7-årig vedermöda) från
och med 2017? Rabbi Pinchas Winston menar att vi kommit till den tid då människor måste välja
sida – antingen välja  en antikristlig  världsbild eller  bejaka den judiskt-kristna världsbilden.  Att
antingen stå  för  djävulens  priciper  eller  stå  för  Guds principer.  Det  blir  allt  mer  uppenbart  att
mänskligheten förs in i en kamp om vilken kultur som ska råda. Jag hoppas att du väljer att stå på
Guds sida i denna kamp, även om det kan bli svårt och kosta på.
Claes-Göran Bergstrand. 2016-01-03.


