Aktuella tidstecken – vaka och bed!
När lärjungarna frågade Jesus om vilka tecken de skulle förvänta att se inför den sista tiden sade
han att det skulle vara motsättningar mellan folk och riken, stora jordbävningar, svält och pest
/pandemier/ skulle komma över världen, men innan dess skulle lärjungarna uppleva förföljelse.
(Luk. 21:7ff.).
I denna artikel tar jag upp tre mycket aktuella händelseförlopp som jag tror är tidstecken och som
kan verka både skrämmande och lovande. Det gäller Corona-pandemin, president Erdogans
handlande samt Israels närmanden till arabstater. Vi uppmanas dock inte att se och tolka tecknen för
att vi ska skrämmas eller ropa halleluja, utan för att vi ska få motivation att påskynda Jesu
återkomst genom att vi vakar, ber och lever gudfruktigt. (2 Petr. 3:12; Matt. 24:42-44; 1 Tess. 5:111).
Dessa händelseförlopp kan var för sig uppfattas både positivt och negativt, men ser man dem
tillsammans drar det åt ett bestämt håll – mot en ny världsordning med Antikrist som ledare. Jag ser
det inte som en slump att dessa händelsförlopp sker samtidigt just nu. Corona-viruset kan vara
planterat, Turkiet är inne i en islamisering och befinner sig i en militär konflikt, och Israel är i en
mycket skör politisk situation. Vi måste vara mogna att se att det som händer omkring oss sker på
två plan – dels det som är i det synliga, där mänskligt strävande råder, dels det som är fördolt i det
andliga där både goda och onda krafter verkar. (Kol. 3:1-4).
AGENDA 2030 – ett verktyg för en ny världsordning
En ny världsordning har aktualliserats gång på gång av olika världsledare sedan Andra världskriget.
Här är några exempel av vilka några anknyter till corona-pandemin. Strax efter att corona-viruset
satte fart i slutet av mars uttalade sig Gordon Brown, tidigare premiärminister i England, i en
uppmaning till världsledare att forma en ”temporär” global regering för att ta hand om denna
pandemi. Detta är inte något som ett enda land kan klara, menade Brown. Det måste vara en
samordnad global respons. Att Gordon Brown uttalar sig på detta sätt är inte märkligt då han har
varit en inflytelserik deltagare i Bilderberggruppen.
”Bilderberggruppens möten har varit (och är) ett forum för världseliten sedan 1954 i syfte att
främja deras vision för världen, men där ingen deltagare får uttala sig om vad som sagts eller vem
som sagt vad. Vid G20-gruppens Londonmöte 2009 sade Brown: ”Jag tror att den nya
världsordningen är på väg, och med den grunden för en ny och progressiv era av internationellt
samarbete.” (PNW Staff. 28 mars, 2020).
I ett tal till FN: s generalförsamling den 7/12 1988 (ett år före Berlinmurens fall) lade Sovjets
tidigare president Michail Gorbatjov fram ett koncept angående en ny världsordning. Han
formulerade en omfattande lista över idéer för att skapa en ny världsordning och sade bl a: ”För att
en ny typ av framsteg i hela världen ska bli verklighet måste alla förändras.”
Den 11/9 1991 (på dagen tio år före 9/11 i New York) höll president George Bush Sr. ett tal i den
amerikanska kongressen med rubriken: "Mot en ny världsordning". ”... Det som står på spel är mer
än ett litet land. Det är en stor idé, en ny världsordning där skiftande nationer dras samman i
gemensam sak för att uppnå de universella strävanden av människan, som fred och säkerhet, frihet
och rättsstatsprincipen. …”
I ett uttalande 1994 sade den tidigare utrikesministern i USA, Henry Kissinger: "Den nya
världsordningen kan inte ske utan USA:s deltagande, eftersom vi är den viktigaste enskilda
komponenten. Ja, det kommer att bli en Ny Världsordning, och det kommer att tvinga USA att
ändra sina uppfattningar." ” Globalist Henry Kissinger skisserar ´New World Order´, stod det i The
New American 2014-09-01.
Den 3 april i år uttalade sig Kissinger i The Wall Street Journal:”Coronaviruspandemien kommer
för alltid att förändra världsordningen, USA måste skydda sina medborgare från sjukdomar
samtidigt som man börjar det brådskande arbetet med att planera för en ny epok.”
FN-programmet AGENDA 2030 – 17 globala mål och 169 delmål, som antogs 2015 – är ett

verktyg för globalisterna och New World Order (NWO). Där har hittills klimatkrisen, med allt vad
den fört med sig, stått i fokus för att främja deras agenda. Sveriges regering säger: ”Agenda 2030 är
en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av
denna agenda.” Uppenbarligen har vi ett särskilt ansvar som kristna i Sverige!
Sedan corona-pandemin slog till i våras har fokuset ändrats så att man nu bekämpar pandemin,
men frågan är på vilket sätt det sker. Ett inflytelserikt verktyg i sammanhanget är WORLD
ECONOMIC FORUM (WEF) i Schweitz med den tyske ingenjören Klaus Schwab som grundare.
Schwab är en dold makthavare och lärjunge till Henry Kissinger!
WEF har ett parterskap med FN och är den organisation som ska genomföra COVID19 THE
GREAT RESET – Covid19 den stora omställningen – åt FN och Agenda 2030 i namn av Global
Hälsa! Coronapandemin är den utlösande faktor som legitimerar detta projekt – omställning till en
ny världsordning. Projektet ska börja implementeras i januari 2021. Agenda 2030 är en fortsättning
på Agenda 21!!
Ett annat verktyg i samarbete med FN-projektet är ID2020 – Enterprise Ethereum Alliance (EEA).
ID2020 är en organisation som jobbar för FN:s mål att alla på jorden ska ha en legal identitet. På
deras hemsida står: ”Behovet av ett säkert digitalt ID är universellt. Förmågan att bevisa vem man
är, det är en grundläggande och universell mänsklig rättighet. Eftersom vi lever i en digital era,
behöver vi ett pålitligt sätt att göra det både i den fysiska världen och online.”
EEA stöds av Microsoft, Rockefeller Foundation och vaccinlobbyorganisationen Gavi med flera.
Covid19-pandemin
Corona-pandemin kan vara ett tecken på att vi är nära den sista tiden som Uppenbarelseboken
beskriver. Det har varit mycket hyss-hyss omkring corona-viruset, som inte är ett vanligt
influensavirus. Uppstod det verkligen i en djurmarknad i den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan,
eller kom det från ett misslyckat experiment i ett labratorium? WHO lovade att undersöka
ursprunget men inget resultat har hittills lagts fram.
”Den 11 januari meddelade Kinas regering att marknaden i Wuhan var ursprunget till
coronavirusepidemin. Samma kinesiska regim hävdade senare att viruset ´kanske inte härstammar
från Kina´, och ännu senare började kinesiska tjänstemän hävda att amerikanska soldater tagit med
sig viruset till Wuhan. Kinas lögner har stått oss dyrt. ´Det här är en av de värsta mörkläggningarna
i mänsklighetens historia, och nu står världen inför en global pandemi", sa Rep. Michael T. McCaul,
republikansk medlem i House Foreign Affairs Committee, innan USA:s underrättelsetjänst fastslog,
i en hemligstämplad rapport till Vita Huset, att Kina har dolt ursprunget och omfattningen av det
katastrofala globala coronavirusutbrottet.
Det kinesiska kommunistpartiets ´felaktiga gärning har orsakat en global smitta som har dödat
tusentals´, skrev kardinal Charles Maung Bo, ordförande i Federation of Asian Bishops'
Conferences den 1 april. ´När vi undersöker skadan som orsakats i tusentals liv runtom i världen
måste vi fråga vem som bär ansvaret.´" (Gatestone Institute, Giulio Meotti • 22 april, 2020).
En etablerad förebedjare i Jerusalem, Marilyn Chernack skriver i sitt bönebrev fzsi den 31/8:
”Den senaste informationen i vetenskapliga tidsskrifter, vilket du inte hör om i allmänna nyheter,
men som cirkulerar runt globen från källor som har tillgång till dessa skrifter och till teknologisk
forskning, visar att COVID-19 verkligen inte är ett virus likt ett influensavirus, utan mer som ett
SYN-BIO (Synthetic Biology) vilket är hälften biologiskt och hälften robotlikt med nanopartiklar
som har ihåligheter, ett utrymme som kan fyllas med kemikalier, en bakterie, en svampbildning, en
parasit, eller vad som helst som förövarna önskar, något liknande ett biologiskt vapen. COVID19testet, som var tänkt att bara vara en förklädnad för insamling av DNA, vilket är tillräckligt
oroande, innehåller även en hydrogel sensor i testets injiseringsnål.”
Detta verkar mycket skrämmande, om det stämmer. Men faktum är att det visat sig att det inte är
oproblematiskt att få fram ett vaccin mot covid-19. Astra Zeneca har fått lov att pausa sin testning
då en testperson insjuknat med en ”oförklarlig sjukdom”. I Australien har tre kyrkliga ledare ställt
krav till regeringen med anledning av Astra Zeneca-vaccinet, bland annat att regeringen måste se till
att det köps ett ”etiskt icke-kontroversiellt” vaccin som alternativ.

Hagia Sofia invigd som moské
Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har en vision att införa ett muslimskt Kalifat som
omfattar de områden som utgjorde det Osmanska imperiet (muslimer) under cirka 500 år fram till år
1923. Den 10 juli i år proklamerade Erdogan i ett tv-tal till nationen : ”Med guds vilja ska vi
genomföra fredagsbön tillsammans den 24 juli och återöppna Hagia Sofia för tillbedjan.”
Presidentens uttalande skapade en chockvåg över världen men inga starka protester hördes. Påven
Franciskus framförde en lam protest och här hemma blev märkligt nog Carl Bildts protest mest
uppmärksammad.
Domen Hagia Sofia (Heliga vishetens kyrka) i Istanbul var ursprungligen byggd som en ortodoxt
kristen katedral på 500-talet (en av världens största). Efter att Osmanska härar erövrade dåvarande
Konstantinopel i mitten på 1400-talet gjordes domen om till moské och var så fram till 1935 då den
profanerades till museum och som den fungerat som fram till denna sommar 2020.
Varför var det viktigt för Erdogan att återinviga Hagia Sofia som moské just den 24 juli? Det har
med turkarnas historia att göra. Under 1921-22 stred turkarna mot Grekland varvid grekiska trupper
drevs ut från Mindre Asien. När Lausannefreden sedan slöts den 24 juli 1923, och nya gränser
fastställdes, var det Osmanska imperiets tid definitivt över.
Datumet den 24 juli står också i relation till Israel. Den dagen 1922 överläts nämligen det s k
Palestinamandatet att förvaltas av Storbritannien och samtidigt beslutade 52 medlemsstater i
Nationernas förbund att britterna måste underlätta judisk invandring till Palestina. Det var början på
konflikten mellan palestinska araber och judar, men också början på processen till ett självständigt
Israel 1948!
Den 21 augusti kom nästa chockartade uttalande av Erdogan, att Choramuseet ska återgå till att
vara moské och döpas om till Kariyemoskén. ”Under den turkiska republiken fick Chora-kyrkan
status som museum 1945. Choramuseet ligger i Istanbuls historiska kvarter och finns med på
Unescos världsarvslista.” (SVT 26/8).
Det president Erdogan velat visa sina trogna och världen med sitt, mänskligt sett, märkliga
handlande är att ett muslimskt kalifat är på väg att inrättas som ska härska över andra folk! Det kan
bli verklighet den 24 juli 2023 om det går som han vill. Muslimerna väntar på en messias som de
kallar Mahdi. När turkarna erövrade Konstantinopel 1453 red deras härförare Mehmet in i Hagia
Sofia-domen på en vit häst och omvandlade den till moské.
När Mahdi återkommer rider han på en vit häst som en befriare och slår ner allt motstånd mot
islam står det i den muslimska skriften Hadith! Det liknar mannen på den vita hästen i det första
sigillet. (Upp. 6:2). Muslimerna tror också att Mahdi ska styra från Tempelberget i Jerusalem.
Kanske är Antikrist muslim eller står muslimerna nära. Erdogan (är inte Mahdi) har sagt att han ska
forma Muhammeds sista armé i dessa dagar! Turkiet har redan regionens största armé. Detta kan
vara upptakten till Gog och Magog-kriget! Mannen på hästen har en båge (enda gången i NT som
bågen nämns). I GT relaterar båge till krig. När Gog kommer till Israel med sina härar ska Gud slå
bågen ur hans hand. (Hes.38:1ff.; 39:1-6; Hos. 1:7, 2:18).
Israels avtal med arabstater
Något unikt håller på att hända i våra dagar när det gäller Israels agerande i relationen till sina
arabiska grannländer som man oavbrutet legat i fejd med sedan Israel grundades som stat 1948.
Tidigare har Israel slutit fredsavtal med Egypten (1979) och Jordanien (1994) och nu händer något
mycket oväntat.
Efter samtal mellan Israel och Förenade arabemiraten ( FAE) i Dubai slöt man ett ”vänavtal” den
13 augusti! Avtalet handlar om att FAE erkänner Israels suveränitet och att man upprättar
diplomatiska förbindeser. För att visa sin uppriktighet med avtalet annulerade FAE, den 29 augusti,
en lag från 1972 angående bojkott av produkter från Israel. I gengäld har Israel lovat att skjuta upp
planerna på att få suveränitet över judeiska och samariska områden – 30 procent av den s k
Västbanken. Avtalet innebär ett nytt förhållningssätt i Israels förhandlingar med sina grannländer då
man talar om ”fred mot fred” istället för ”fred mot utbyte av mark”.
Avtalet har upprört många muslimer som menar att FAE har satt en dolk i ryggen på dem,

samtidigt har det välkomnats av olika politiska världsledare. Onsdagen den 9/11 var Arabförbundets
utrikesministrar samlade till virtuellt toppmöte då palestinierna försökte driva igenom ett
fördömande av Förenade arabemiratens beslut, skriver Jesper Sundén i SvD den 11/9: ”Palestina är
för närvarande ordförande i Arabförbundet och tog fram två olika resolutionsförslag – inget av dem
fick de övriga 21 medlemsstaternas stöd. …”
Fler arabländer är beredda att följa efter FAE, skriver Världen idag den 2/9: ”Enligt den
amerikanska tankesmedjan Council on Foreign Relations (CFR) är det flera länder, såsom Bahrain,
Oman, Marocko och Sudan, som är intresserade och vill samtala med Israel om att upprätta
normaliserade relationer.” Att det är tankesmedjan CFR som förmedlar den informationen och inte
någon regering eller myndighet kan ge aningar om att där finns kopplingar till globalister som
arbetar för en ny världsordning!
”Fredagen den 11/9 möttes förhandlare från Israel och Bahrain och överenskom att sluta ett avtal
med fullständiga diplomatiska relationer. Det är alltså den fjärde arabnationen som sluter avtal med
Israel vilket har gillats av sultanen Qaboos i Oman, men som samtidigt säger att avtalet måste vila
på att det kan bli en palestinsk stat med östra Jerusalem som huvudstad.” (Israel365 News. 14/9
2020). När parterna skrev under avtalet i Vita Huset den 15/9 läste president Netanyahu från Psalm
29:11 - ”HERREN ger styrka åt sitt folk, HERREN välsignar sitt folk med frid/fred.”
Lördagen den 12/9 rapporterade Baghdad Post att det i kölvattnet av den pågående
normaliseringen i överenskommelsen mellan Israel och UAE (FAE) och Bahrain, har den irakiska
Sunni-politikern, ledare för Ummah-partiet, Mithal al-Alusi, uppmanat till normaliserade band
mellan Irak och Israel. (Israel365 News. 15/9 2020). Det kan innebära ett närmande mellan Israel
och Irak inom en snar framtid.
Det är också aktuellt för flera nationer att öppna ambassad i Jerusalem. USA var först med att
flytta sin ambassad till Jerusalem genom ett beslut av president Trump 2017. Det följdes strax
därefter av Guatemala. Sedan dess har Brasilien, Australien, Chad och nu senast Kosovo givit löfte
om att flytta sina ambassader.
I sin månadsrapport för september skriver ECI: ”Senaste veckan tillkännagav den nyvalda
presidenten i Malawi, Lazarus Chakwera sina planer på att Malawi ska vara den första afrikanska
nationen som öppnar en ambassad i Jerusalem. President Chakwera är utbildad teolog och tidigare i
veckan deltog han i ett internationellt bönemöte via Zoom tillsammans med Tomas Sandell,
Gregory Lafitte och Rick Ridings, där man bad om fred för Jerusalem.”
Rapporteringen om att Israel sluter avtal med flera arabstater, och att flera länder tänker flytta sina
ambassader till Jerusalem, ser väldigt positivt ut vid första påseende. Vem vill inte välkomna fred
mellan länder i Mellanöstern? Men om man ser dessa handlingar som något isolerat kan det i
förlängningen få ödedigra konsekvenser enligt Bibelns profetiska ord!
Det som sker nu med och i Israel är inte bara positivt utan också mycket allvarligt och är en
markering för vad som kan hända inom en snar framtid. I profetian i Hes. 38:7f., som beskriver
Gogs strid mot Israel i den sista tiden, står det tre gånger att landet och folket då ska leva i trygghet!
(v. 8, 11, 14). En intressant iaktagelse är att ingen av de nationer som nämns i samband med Gog
och Magog är aktuella för att sluta avtal med Israel.
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