Är Västvärlden på väg mot kulturkollaps?
Västvärldens kultur och samhällsliv har under ett par årtusenden präglats av kristen, bibelförankrad
tro och förkunnelse. Man har med rätta talat om Västvärldens, och synnerligt Europas människor
som kristna, även om ett stort antal har varit, och är namnkristna eller kulturellt kristna. Men genom
ett flertal stora och genomgripande väckelser har miljoner individer upplevt en andlig nyfödelse,
som i sin tur kommit att förändra hela samhällen och städer i det sociala livet.
Även om Sverige, och i viss mån Norden, haft kristen påverkan under tusen år så har det varit
särskilt märkbart under senare delen av 1800-talet och första hälften av 1900-talet då det
förekommit samhällsförvandlande väckelser. Men från och med 1950-talet har den kristna tron och
församlingstillväxten successivt avklingat. Det har visserligen varit några andliga förnyelsetider
därefter, men generellt har det kristna inflytandet i samhället minskat. Och detsamma gäller i övriga
Europa med några få undantag.
I nådens tid strider ljusets och mörkrets makter
Jesus profeterade om ”ett nådens år från Herren”, en befrielsens och upprättelsens tid. Andens och
församlingens tidsålder då vetet och ogräset växer tillsammans. Då djävulen och demoner är
verksamma men samtidigt besegrade, Luk.10:17-20. Jesus och apostlarna undervisade om den
andliga strid som är oundviklig under nådens tid, och som kommer att intensifieras i den sista tiden.
Paulus skriver om ”de sista dagarna” - då egoism, girighet, olydnad, lusta och sensualitet, våld,
spiritualitet ska tillta, 2 Tim.3:1f. Jesus liknade den tiden vid Noas och Lots tid, Luk.17:26-30. Är vi
i denna tid nu? Endast Gud känner den tid han har fastställt, och endast Fadern vet vilken dag Jesus
ska komma tillbaka till jorden för att upprätta sitt rike i fullhet. Apg. 1:6,7. Samtidigt uppmanar oss
Jesus att se på tidens tecken för att vi ska vara redo för hans ankomst. Matt. 24:42-44.
En destruktiv utveckling i vår tid
New Age:s 10-punktsprogram att nedbryta moral, kristen tro och familjeliv. Alice Anne Bailey,
grundaren av New Age-rörelsen, sa att 1975 skulle det vara moget att sätta 10-punktsplanen i
verket. Då kan man öppet gå till väga att konfrontera kristendomen för att rasera den. Deras tionde
punkt innebär att förmå regeringar att stifta lagar efter detta program och förmå kyrkorna att
rekommendera och godkänna dessa förändringar. New Age slutmål är en världsregering, ett
världsekonomiskt system och en världsreligion. Så här långt har de lyckats ganska väl.
Fri abort, allmänt accepterad och uppbackad av FN:s och EU:s kvinnoorganisationer. FN:s 60:de
session med ”Kommission gällande Kvinnors Status” (CSW) pågår just nu under slogan ”kvinnors
kraft och dess anknytning till att understödja utveckling.” I denna session sker det för första gången
att abort öppet försvaras utan sedvanligt diplomatiskt förarbete. Kvinnors roll i motståndet mot
terrorism inom islam tas också upp, och man drar slutsatsen att dessa kvinnor får inte bli mödrar om
de vill bli ledare hos polisen eller armén. Blir de gravida måste de alltså göra abort. Bara på det
viset kommer situationen att ändras.
FN:s befolkningsfond har ingått samarbeta med organisationen Planned Parenthood, den största
abortförespråkaren i USA.
FN:s barnorganisation, UNICEF går så långt som att förorda abort för gravida flickor, samtidigt
som man kallar sig för ”barnens beskyddare”.
RFSU/RFSL, propaganda för ohämmad, normupplösande sexualitet i skola och media. Dessa
organisationer är de mest framgångsrika lobbyister på senare år. De lyckas att komma in i skolan
med sin normupplösande undervisning. De använder texter, bilder och film för att pådyvla
ungdomar tankar och åsikter som dessa normalt inte skulle anamma. Och de kräver att få vara
ensamma med eleverna på sina lektioner. I år samarbetar man med tidningen Metro där man
exponerar fri och ohämmad sex med bilder och text både på förstasida och inne i tidningen. Och
man backar givetvis upp den allt mer utagerande Prideparaden i slutet på juli där politiker, kyrkliga
företrädare och olika organisationer trängs för att synas och visa upp sin fördomsfrihet.

HBTQ-rörelsen exponerar onaturlig sexualitet och nakenhet, uppbackad av FN, EU och
kyrkoledare. EU-kommissionen vill ha ett fullständigt samtycke till HBTQ-agendan. Man
sanktionerar årets Prideparad i Amsterdam den 6 augusti med uppmaningen att deltaga för att ”nå
medborgare och visa på mångfald och icke-diskriminering”! I EU:s utbildningssektion ger man
uttryck för att indroktinera barnen i Europa med HBTQ-agendan: ”Att bistå medlemsländerna med
hur man bäst praktiserar utbyte av organisationens icke-diskriminerande aktioner i utbildningen och
i homo- och bisexualfobi, allt i en toleransens anda.” I FN:s senaste frimärksutgivning har man
motiv på homosexuella par, och i Sverige ger posten ut ett frimärke med Prideflaggan. I kyrkor kan
man se Prideflaggan vaja och mattor i Prideflaggans färger pryder altargången.
Yoga-rörelsen och Mindfullness ”bryter sig in” i samhälle och kyrka. Lördagen den 21 maj
invaderar man Kungsträdgården (när inte Jesusmanifestationen är där) sanktionerat av Sveriges
statsminister Stefan Löfven. I samband med Löfvens besök i Indien i februari i år gjorde han ett
gemensamt uttalande med premiärminister Narendra Modi. I en punkt uppmärksammades
fördelarna med att praktisera yoga, och där nämndes "Namaste Stockholm", mötet i
Kungsträdgården där Swami Jyothirmayah, känd internationell meditationslärare, medverkar. Man
kommer att placera ut mattor över området och inbjuda människor att pröva yoga i olika former.
Hur aningslös får en statsminster vara?
Officiellt introducerades yoga i Sverige i början på 70-talet. Den första yogaskolan ”Skandinavisk
yoga och meditationsskola” hölls på Håå kursgård i Småland 1972. Yoga och mindfulness har på
senare tid blivit självklara inslag på arbetsplatser, i skolan och inom vården.
Arla har tagit på sig rollen att undervisa svenska folket om vad yoga är för något. På deras
mjölkförpackningar har man den senaste tiden kunnat läsa, ”Genom yogan kan vi bli mer
närvarande i nuet, med alla våra sinnen fokuserade, öva upp vårt tålamod, bli mer lyhörda för oss
själva och andra och bygga upp en inre trygghet”. Inget skrivs om yogans ursprung, som en viktig
del i utövandet av hinduisk tro. Efter att ha fått kritik säger man att det finns ingen religiös
värdering i deras texter.
Barnen lämnas heller inte i fred. I SVT:s Barnkanalen i höstas uppmanade programledaren Tobias
Blom barnen att testa några olika yogaövningar. De fick pröva på andningsteknik och olika
övningar. Men han berättade inte hur alla övningar har en andlig koppling till hinduism. Inslaget
anmäldes till Granskningsnämnden, men SVT försvarade sig med att det inte var religiöst utan bara
handlade om att hjälpa barn att slappna av. Så naivt och okunnigt!
IS 7-punktsprogram i syfte att skapa allmän förvirring och fruktan genom terror. Sedan
terrorattacken i New York den 11/9 2001 har militanta islamgrupper arbetat efter en plan i sju steg
för att kunna införa ett storkalifat dit deras messias, kallad Mahdi, ska återvända tillsammans med
Jesus. De ska strida mot alla otrogna och upprätta en ny världsordning, ett muslimskt rike över
världen senast år 2020. I år har de gått in i steg 6 i sin plan, vilket innbär att terrorattackerna
kommer att intesifieras runt om i Europa.
Terrorgruppen IS är aktiva även i Sverige genom sina kontakter här. Man försöker rekrytera
medlemmar på Arbetsförmedlingen i Malmö. Man söker kontakt med arbetssökande och bearbetar
dem med IS-propaganda. Man försöker också värva medlemmar på andra offentliga platser i staden.
IS har hotat och skrämt allmänheten genom att dela ut flygblad i brevinkast i flera städer. De
skriver: ”Ni som icke troende kommer att halshuggas om 3 dagar mitt i era hus och vi kommer att
bomba ihjäl era ruttna kroppar efteråt!” Så talar jihadister som menar sig handla på Guds/Allahs
uppdrag. Det är skrämmande tyst i svenska massmedia om detta!
Ökat våld i landet. Antalet mord och dråp ökade kraftigt förra året. Värst var det i
Göteborgsregionen där man ser en våldsspiral. Totalt dödades 103 människor, enligt
Rättsmedicinalverket. Det är 21 fler mord och dråp än under 2014, en ökning med 26 procent. Flera
kvinnor har mördats av för dem okända gärningsmän. Det höga dödstalet beror delvis på flera
dubbel- och trippelmord. Göteborgsregionen sticker ut i Rättsmedicinalverkets statistik. Där
dödades 24 personer, en ökning med hela 140 procent.
Tillgängligheten till illegala kraftigare vapen och höghastighetsammunition är anledningar till de
höga dödstalen i Göteborgsregionen.

En musikindustri inspirerad av mörkrets makter. De många, fruktansvärda massakrar på skolor
under senare år kan bevisligen kopplas till den destruktiva rockmusiken. Den är mer än destruktiv –
den är dödsbringande! Metal-banden Rammstein och Slipknot sjunger om: ”Du på skolgården, jag
är redo att döda.” ”Skolkrig, skjut ner elaka lärare med automatvapen”. En direkt uppmaning, eller
hur? Flera av dem som begått skoldåd har lyssnat på dessa band.
Terrordådet i Paris den 13/11, som dödade 89 personer, genomfördes under en konsert med
rockgruppen Eagels of Death Metal. När terroristerna stormade in i lokalen sjöng både bandet och
publiken sången Kiss The Devil (Kyss djävulen). Sångtexten upprepar: ”Vem kommer att älska
djävulen?... Vem ska sjunga hans sång?... Jag ska älska djävulen och sjunga hans sång! Den
kopplingen har våra makthavare svårt att se eller erkänna.
Hämningslös girighet. Penningtvätt och skattesmitning är tyvärr inget nytt. Det har förekommit
bland det rika och fina folket mer eller mindre i alla tider. Men det har ökat enormt vilket har
avslöjats den senaste tiden genom den så kallade Panamaläckan. Statschefer och regeringsfolk och
även pastorer i megakyrkor, som predikar framgångsteologi, förekommer i dessa brevlådefirmor i
skatteparadis. Till detta kommer en enorm korruption som breder ut sig över världen. Kärleken till
pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron, skriver
Paulus i 1 Tim.6:10.
Antik Baalsdyrkan uppmärksammas. Institute for Digital Archaeology, i samarbete med
UNESCO, hade tänkt installera en stor modell av porten till Baalstemplet i Palmyra på Trafalgar
Square och Times Square. Men man har fått backa på grund av starka protester i oberoende media,
på internet och kristnas förböner! Nu står det bara en triumfbåge på Trafalgar Square.
I förordet till Unescos stadgar står:"Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste
försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen." Unesco har därför som syfte att verka
för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och
kultur i syfte att med utgångspunkt i FN-stadgan främja den universella respekten för rättvisa,
rättssäkerhet och mänskliga rättigheter samt grundläggande friheter utan åtskillnad med avseende
av ras, kön, språk eller religion. Sverige är medlem i Unescos styrelse 2013-2017
Tidpunkten 19 april till 1 maj sammanfaller dock med den ockulta festen ”Blodsoffret till odjuret”
även känd som ”Moloks fest”. Hemliga sällskap utnyttjar detta för att exponera den avgudadyrkan
som förekom i Israel då barn offrades till Baal, Jer.19:4,5, och man hade öppna, rituella
homosexakter, 1 Kung.14:22-24.
Den kristna församlingen är Västvärldens hopp
Den verklighet jag skissat här har alla, kristna såväl som icke kristna, att förhålla sig till. Förfallet
har gått långt i vår kultur och en av orsakerna till det är att den kristna kyrkan har försvagats och
retirerat steg för steg. Kristna har inte varit det ljus och salt i samhället som Jesus sa att de skulle
vara. Frågan är vad du och jag har att sätta emot dessa starka mörka krafter som har tagit för sig i
samhället under de senaste årtiondena? Den som är kristen har ingen anledning att vara rädd eller att
kompromissa med Jesustron. Och vi ska inte förfasa oss över, eller angripa människor för deras
destruktiva beteenden. Den som tror på, och lever med Jesus har både ett beskydd och får kraft och
inspiration att stå emot dessa makter. Ef. 6:10-18.
Vi uppmanas att vara nyktra och förståndiga så att vi kan be på olika sätt.1 Petr.4:7. Och vi kan
frimodigt vittna om vad Jesus betyder för oss, och vad han vill med varje människa. Framför allt
ska vi tillbedja Herren Gud och lovsjunga Honom i den ”nya sången”, den som konung David fick
ta emot och uttrycka så underbart. Ps. 40 och 96. Den vill Herren höra i vår tid, som en motvikt till
den destruktiva sång som hyllar djävulen. Jes. 61:10,11.
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