Tidstecknen visar att Jesus är nära ….
Vi är i början på 2020, ett årtal som känns lätt att skriva men inte lika lätt att förutse. En sak vet vi
dock - att Jesu återkomst är oss närmare i år än tidigare. Vi vet också att Jesus är densamme igår,
idag och i evighet och att Gud kommer att fullborda sin frälsningplan i enlighet med Bibelns
profetiska ord. Jag har en inre känsla att detta år kommer att präglas av en starkare konfrontation i
andevärlden mellan ljusets och mörkrets makter, som kommer att visa sig tydligare i den fysiska
världen. Är det något vi ska vara rädda för, och försöka fly undan (om vi tror att vi kan det), eller
kanske be Gud om att få slippa? Nej, det är något som måste hända enligt Jesu undervisning, och
därför ska vi istället räta på oss och lyfta våra huvuden, i tillbedjan och bön inför vår Far i himlen.
(Luk. 21:9, 28.)
Rapporter vi matas med i dag handlar mycket om klimatkrisen och miljöförstöringen. Man säger
att det beror på den mänskliga faktorn, och det är säkert en viktig orsak, men det är knappast hela
bilden. Påverkan på klimatet och miljön är något mycket komplext och även motsägelsefullt.
Förändringar av olika slag som kan registreras nu har aldrig tidigare i modern tid haft ett så snabbt
förlopp som i dag. Just nu är tidstecknen många som visar att Bibelns profetior om Jesu återkomst
till jorden är på väg att uppfyllas och att det går fort. Några sådana tecken tar jag upp här.
Förändringar i solens och jordens beteende
Hos profeten Jesaja kapitel 24, som har rubriken ”Den stora domen över hela jorden”, finns en
mycket allvarlig beskrivning av vad Gud kommer att göra med människorna och jorden i den sista
tiden. I vers 4 och 5 står det: ”Jorden sörjer och vissnar, världen tynar bort och vissnar, jordens
stolta /PRIDE/ folk tynar bort. Jorden har blivit orenad under sina invånare för de har överträtt
Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. ...”. Och i vers 19 och 20 står:
”... jordens grundvalar skakar. Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar.
Jorden vacklar, ja, den vacklar. Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en
vakthydda i trädens topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den ska falla och inte mer resa sig.”
Om detta vore Guds sista ord när det gäller frälsningsplanen skulle det vara svårt att ta in. Men vi
vet att detta inte är det sista ordet. Det finns i Andra Petrusbrevet 3:3-13 och i Uppenbarelseboken
19:11-21. Jesaja beskriver dock något som just nu sker konkret, framför allt med jordklotet men
också med solen, som i sin tur kan ha påverkan på klimatet.
Enligt NASA har solens aktivitet fallit till den lägsta nivån på 200 år! Man beräknar att under
nästa solcykel år 2020 till 2025 kommer solens aktivitet att minska mellan 30-50 % beräknat från
den senaste solcykeln. Detta kan ge upphov till en ”Liten istid” menar somliga vetenskapsmän.
Senast man uppmätte en liten istid var mellan åren 1645 till 1715 vilket mest påverkade Europa och
Nordamerika. Just nu är det samtidigt extremt kallt i områden som normalt är varma och varmt i
områden som normalt är kalla. Egyptens huvudstad Kairo har varit täckt av snö i början på januari
vilket normalt aldrig sker där. Senast det snöade i Kairo var år 1908. Samma tid var östliga delar i
Grekland täckta av både snö och is med sträng frost och låga temperaturer.
Under förra året uppmättes den hittills varmaste temperaturen i världshaven, vilket kan verka
motsägelsefullt med tanke på solens minskande aktivitet, rapporterar NBC News. Därför kan det
inte uteslutas att det är den mänskliga faktorn som påverkar denna förändring men det är ett mycket
osäkert antagande.
”Salthalten har sjunkit markant i Nordatlanten där man har noterat den lägsta nivån på 120 år.
Forskarna är oroade för att det på sikt kan påverka Golfströmmen och därmed klimatet.
Saltvattenhalten i Nordatlanten varierar över tid, men i en ny studie har forskarna mätt upp en
minskning under åren 2012 – 2016 som gått snabbare och är mer omfattande än vad som tidigare
noterats. … I dag kan de /forskarna/ inte säga om klimatförändringarna ligger bakom den
förändrade salthalten.” (SvD 2020-02-02.)
Jordens magnetpoler ska hålla jorden i balans, men enligt mätningar som görs rör sig det norra
magnetfältet sakta i riktning mot öster, från Kanadas arktiska område mot Sibirien i Ryssland, enligt
CNN. Denna rörelse har pågått sedan 1831 och har ökat de senaste åren med 60 km per år vilket fått
forskarna att uppdatera modellen för Världens magnetism – som används av NATO och den

amerikanska och Brittiska militärmakten – ett år tidigare än beräknat! Samtidigt har jordens
magnetfält stadigt försvagats över tid, vilket starkt bekymrar experterna. Man ser en 14 %
försvagning under de senaste 300 åren. Dock har magnetfältet över Nordamerika försvagats med
3,5 % på bara tre år.
De våldsamma bränderna i Amazonas i Brazilien och i Australien har nu pågått i över ett halvår
och tycks inte gå att få bukt med så lätt. Bränderna i Australien är de värsta som förekommit där.
Enligt NASA är bränderna i Australien 46 % större än i Amazonas och brandrök sprids över stora
delar runt jorden med negativ påverkan som följd. Samtidigt som bränder rasat i Australiens
sydöstra del så har en hagelstorm, med hagel stora som tennisbollar, drabbat de östliga kuststäderna
Canberra och Melbourne. Och inte långt därifrån har en stark smog dragit fram och förvandlat ljusa
dagen till mörk natt.
Inför detta negativa scenario är det gott att påminna om Romarbrevets åttonde kapitel där Paulus
undervisar om det kristna hoppet om en härlighet hos Gud. Paulus skriver att Gud har dömt
skapelsen att bli lagd under förgängelsen (på grund av synden) men att den ska befrias från detta
slaveri i samband med att Guds barn ska förlossas från sin jordiska begränsning. Det är ett hoppfullt
och glatt budskap som måste bli förkunnat för nutidsmänniskan. (Rom. 8:18-27.)
Aktiva vulkaner och kraftiga jordbävningar
Både Matteus, Markus och Lukas återger Jesu undervisning om den sista tiden på ungefär samma
sätt. Återkommande i alla tre evangelierna är att den tiden ska präglas av krig, jordbävningar, svält
och pest. Hos Lukas används det grekiska ordet mega (”mycket stor”), om jordbävningar.
Flera stora vulkaner har varit aktiva ungefär samtidigt under det senaste halvåret, något som är
mycket sällsynt. Två gånger under sommaren 2019 har det varit vulkanutbrott på den italienska
turistön Stromboli utanför Sicilien. Lokal räddningstjänst rapporterar om en kraftig explosion och
brandmän kämpar mot skogsbränder som orsakats av lavafloder. Hustak täcks av aska från ett
svampmoln som sveper över den lilla ön. Vulkanen, som är en populär destination för vandrare, har
varit avstängd för besökare sedan det senaste utbrottet i juni, då en siciliansk vandrare dödades av
fallande stenar. Vulkanen är en av få i världen med oavbruten aktivitet.
I mitten på januari blev tre vulkaner samtidigt aktiva under tre dagar. Alla tre ligger i den s k Pacific
Ring of Fire men i olika delar av världen. Torsdagen den 9/1 hördes ett starkt dån från Mexikos
mest aktiva vulkan, berget Popocatepetl 65 km sydöst om Mexiko City. Lava och askmoln välde ut
från kratern och glödande stenar kastades 6 km upp i skyn.
Under lördagen i samma vecka fick berget Shintake, som ligger på en ö sydväst om Japan, ett
utbrott. Stora stenar kastades upp i luften cirka 300 meter men ingen vulkanisk lava eller gas
upptäcktes. Just nu ligger larmnivån på 3. Dagen därpå började vulkanen Taal på ön Luzon, knappt
60 km söder om Manilla i Filippinerna, spruta ut en gigantisk askpelare. Ett starkt mullrande,
skälvande ljud kunde höras, som ett vulkaniskt åskväder. Larmnivån ligger på 4 av en skala på 5.
Myndigheterna fruktar att det kan bli ett riskabelt explosivt utbrott.
Ett ovanligt kraftigt jordskalv drabbade sydöstra Frankrike måndagen den 11/11 2019. Skalvet
uppmättes till 5,4 på Richterskalan och kändes i ett stort område mellan städerna Lyon och
Montélimar, som ligger 15 mil ifrån varandra. Enligt det franska geofysiska institutet IPGP är skalv
av den magnituden sällsynta i regionen.
Tisdagen den 26/11 drabbades Albanien av ett skalv med magnituden 6,4 som dödade minst 21
personer. Det är den starkaste jordskalvet i Albaniens historia. Dagen därpå meddelade det
europeiska seismologiska institutet EMSC och USA:s geologiska myndighet USGS att det inträffat
ett jordskalv nordväst om den grekiska ön Kreta med magnituden 6,0. Skalvets centrum var på 5,6
mils djup mellan öarna Kreta och Kythera.
Ett jordskalv med magnituden 6,8 ägde rum söndagen den 15/12, cirka sex mil sydväst om staden
Davao, som ligger på ön Mindanao i Filippinerna. Skalvets centrum var på 5,3 mils djup.
Filippinerna utgör en del av "eldringen" runt Stilla havet, där runt 90 procent av alla jordbävningar
på jorden inträffar. I oktober drabbades detta område av flera skalv. Även då drabbades ön
Mindanao av ett skalv med magnituden 6,5, då sju personer miste livet. En jordbävning i närheten

av ett kärnkraftverk i Iran pågick fredagen den 27/12 som hade magnituden 5,1.
På fredagskvällen den 24 januari i år skakades ett område i Östra Turkiet av en kraftig jordbävning
med magnitud 6,8. Skalvets centrum lokaliserades till Sivrice i provinsen Elazig och följdes av över
60 efterskalv. Katastrofmyndigheten Afad rapporterade att minst 20 människor miste livet och drygt
1 000 personer skadades, flera av dem allvarligt.
Gräshoppssvärmar invaderar Östafrika
Miljarder gräshoppor sveper över Östafrika och äter upp allt som kommer i deras väg just nu. Varje
dag får farmare se sina grödor försvinna. Myndigheterna säger att det man sett hittills är bara toppen
av ett isberg, och om inte kraftfulla åtgärder sätts in omedelbart kan denna plåga eskalera och bli
”500 gånger” värre på några få månader. Potentiellt kan det orsaka svält på den afrikanska
kontinenten som är olikt något man hittills har sett. … Det kan vara svårt att föreställa sig en svärm
med miljarder gräshoppor, men det är vad som händer just nu. Varje gräshoppa kan äta ”sin egen
vikt varje dag.”
The United Nation´s Food and Agricultture Organisation (FAO), har beskrivit situationen som
”extremt alarmerande,” och representerar ett ”oöverträffat hot mot matreserver och uppehälle på
Afrikas Horn.” … Om FN har rätt (det finns skäl att tro det), då väntar en mardröm för Afrika med
nästa otroliga propotioner. Ja, varningen gäller att ”den perfekta stormen” är här, men storleken på
den plåga som Afrika potentiellt väntar sig är svår att föreställa sig. Med miljarder av gräshoppor
som potentiellt äter gröda över hela Afrika, vad kommer då att finnas kvar att äta för människorna?
Det är onödigt att säga, men många hjälporganisationer fruktar det värsta.
Artificiell intelligens – hot eller möjlighet
Det som tidigare varit sciencenfiction och bara visats på film och youtube har nu blivit en verklighet
som vi har att förhålla oss till vare sig vi vill eller inte. Artificiell intelligens (AI) kommer att
förändra våra liv, våra jobb och hela vår värld, säger experter. Nu hörs både hyllningar och
varningar när det gäller AI-tekniken. Avancerade robotar och dataprogram som bygger på AI är
redan i bruk inom bilindustrin, i sjukvården med flera områden. Det är en utveckling som samhället
bör bejaka, menar man. Det finns dock en annan sida av myntet som visar att med denna teknik så
följer nästan obegränsade möjligheter för övervakning och kontroll, något som har börjat tillämpas i
Kina på senare tid. Där är man på väg mot ett totalt övervakningssamhälle! Visst, det är bra med ny
teknik som kan underlätta i det mänskliga livet, men det är inte svårt att se att denna nya teknik, när
den missbrukas, är ett tidstecken som bland annat beskrivs i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken.
En av världens hetaste techentreprenörer, Elon Musk, som byggt ett miljardimperium med företag
som Tesla Motors, Spacex, Paypal, Boring Company och Solar City, sa redan 2014 att AI är vårt
största existensiella hot, och med denna teknik tillkallar vi demoner. Samma år sa Stephen Hawking
till BBC, att utvecklingen av AI kan innebära slutet för den mänskliga rasen. Frågan är om de ska få
rätt? Hur som helst har denna teknik oanade möjligheter att kontrollera människors liv. AI kan
komma att användas av människor som har ambitionen att övervinna världen. När utvecklingen har
kommit tillräckligt långt ställs människor inför två val: 1) en osäker vapenkapprustning som slutar i
en global förintelse, eller 2) en global regering. Rysslands president Vladimir Putin sa i september
2017, med tanke på AI:s utveckling, att den som tar ledningen på detta område kommer att bli
världens ledare. Med andra ord så menade han att AI blir ett verktyg som innebär att en
världsregering är oundviklig.
AI-robotar, som är gjorda av icke biologiskt material, kan upplevas som odödliga och därför
behandlas som ”gudomliga”. Det ligger nära till hands att de kan bli föremål för tillbedjan. Men det
kommer väl ändå inte att ske, eller? Fatum är att det redan sker. En tidigare Google-medarbetare,
Anthony Levandowski, startade en församling 2015 som kallas ”Framtidens väg.” Församlingens
aktiviteter fokuserar på tillbedjan av en gudom som är baserad på artificiell intelligens och
utvecklad genom datorns hård- och mjukvara.
Ett annat exempel finns i Japan. I mars 2019 placerades en mantratalande android (grekiska: andro,
man + eides, form. En robot som är gjord för att efterlikna en människa) i Kodaiji Temple i Kyoto,

Japan, kallad Mindar efter barmhärtighetens gudinna Kannon som man tillbeder i hela Japan.
Roboten har ett människoliknande silikonansikte och silkonhänder, och är förprogrammerad med
The Heart Sutra – ett buddistiskt mantra som talas ut. Tempelbesökare kan ställa frågor till roboten,
och Mindar svarar på japanska medan engelska och kinesiska undertexter visas på väggen bakom
den. Med inbyggda kameror får Mindar ögonkontakt med frågeställaren, vilket ger känslan av att
den är levande och interagerar med människor. Den är så ”levande” att människor tillber den!
Det råder ingen tvekan om att världssamfundet är på väg mot globalisering vilket kan få till följd
att det blir nödvändigt att inrätta en Världsregering. Detta är vad vissa klimatdebattörer kräver redan
nu för att ”rädda vårt klimat”, som man säger! Men vi har facit i Bibelns sista bok där det i kapitel
13 beskrivs hur två vilddjur framträder med stor makt över människorna. Jag gör ingen utläggning
utan konstaterar bara att det första vilddjuret fick en mun (av vem?) som talade stora och hädiska
ord. Om vilddjuret är en person borde den ha en mun. Men eftersom vilddjuret fick en mun, och
fick tala, kan det betyda att det inte handlar om en person utan om en dominerande, global
maktstruktur som använder AI. Det grekiska ordet för ”talade” är laléô som betyder att uttrycka
något. I vers 15 står det att vilddjurets bild (eikôn, vårt ikon) fick livsande så att bilden till och med
kunde tala.
Microchipet som gör handen till ett kreditkort
Ett mikrochip är en bricka vanligtvis gjord i kisel och innehåller en elektrisk krets, en teknologi som
har ett brett användningsområde i produkter av olika slag. Det som här är intressant är det lilla chip
som inplanteras under huden på människor, något som blir allt mer efterfrågat. Det amerikanska
multiföretaget Amazon, världens största internetföretag sett till intäkter, och USA:s näst största
arbetsgivare, arbetar med spridning av detta lilla chip. Till en början planerar företaget att installera
terminaler i kaféer, snabbmatsrestauranger och andra köpställen som kunder ofta besöker. Man
förväntar sig att 2020 blir ett viktigt år då det gäller användningen av denna betalningsteknik, med
banker och stora företag som går samman för att skapa större acceptans hos konsumenter.
Tidigare har tanken att många människor skulle vara villiga att få ett chip inplanterat i handen
verkat som något otänkbart, men nu har det blivit verklighet. Tusentals teknik-entusiaster i Europa
har redan ett chip inplanterat, och det svenska företaget Biohax samarbetar med stora globala
arbetsgivare för att införa det på företagsnivå. I Sverige har hittills drygt 5 000 människor satt in ett
chip under huden och förutom att det används av olika privata företag har det också börjat användas
i SJ:s biljetthantering. Denna teknik-användning har bara börjat och kommer att spridas snabbt
genom stora företag och banker, och man kan förvänta sig att allt fler kommer att acceptera ett liten
chip som ”bara tar två sekunder att sätta in under huden och känns som att göra hål i örat”, som
Jowan Osterlund, Biohax Sweden har sagt.
Det är inte svårt att relatera denna hantering till Uppenbarelseboken 13:16-18 där det står att
vilddjuret tvingar alla att ta emot ett märke på högra handen eller pannan för att kunna köpa eller
sälja. Det finns många tolkningar av dessa bibelord och jag går inte in på det här mer än att ordet
”märke” på grekiska är cháragma, som betyder stämpel. Ska det tas ordagrant är det alltså inget
chip det handlar om här, snarare en tatuering. (Tanken går till Nazityskland.)
(Källor: Economic Collapse Blog, Michel Snyder; Prophesy News Watch, Britt Gillette.)
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