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VAD VÄRLDEN VILL  
Människan vill sköta världen själv och förvisa Gud till historiens askhög. Detta är 
vad kommunisterna, liberalerna socialisterna, New Age och alla andra så kallade 
humanistiska organisationer har gjort och gör än idag. Detta är de hånfulla 
bespottare som aposteln Petrus talade om. 2 Petr. 3:1-4 
De socialt inriktade kyrkorna, ekumeniska kyrkor och alla andra liberala kyrkor 
som till exempel Robert Schullers Crystal Cathedral i Södra Californien har byggt 
sina program på konceptet att tjäna människan och ge den det hon vill ha. Vad 
de egentligen säger är att det inte är viktigt att behaga Gud, bara de behagar 
människorna. Enligt deras teologi, är Gud nöjd med att ta emot det folk är 
beredda att ge honom. I och med detta har de reducerat Gud till en tiggare som 
är glad för vilken smula man än slänger åt honom. I gengäld skall han älska 
människorna, välsigna dem materiellt och ge dem ett härligt liv på jorden medan 
pastorerna leder sina kyrkor i en vansinnesfärd för att rädda världen och stoppa 
den globala uppvärmningen. Rom. 1:18-32 

VAD GUD VILL! 
Gud är inte intresserad av människomeningar och han driver helt visst inte en 
popularitetstävling mellan sig och Djävulen för att se hur som vill rösta på honom. 
Gud förhandlade inte med  Adam och Eva när de befanns vara skyldiga till synd 
och drevs ut ur Edens Lustgård. 1 Mos. 3:9-24 
Gud är Allsmäktig; Han är Skaparen och äger hela skapelsen. Jes. 45:21-
23; 46:9-11; Fil. 2:5-11 
Gud är alltigenom helig, och lagarna som han gav till Israel var inte förslag.  
2 Mos. 20:1-17 
MÄNNISKAN MÅSTE KOMMA TILL GUD PÅ HANS EGNA VILLKOR, DET 
FINNS INGET ANNAT SÄTT! Joh. 14:6; Rom. 3:10-28 
Den Sanna Kyrkan kan inte göra budskapet om Jesus billigt och leverera 
godsaker till folk och kulturer där de finns. Folk och kulturer förändras hela tiden 
men Guds Ord kommer aldrig att förändras oavsett vad folk tror. Matt. 5:17-19 

STORMEN ÄR HÄR 
Som på Kristus troende måste vi förstå och acceptera det faktum att Gud har 
sänt en större dom som gäller folken i världen. Från den tid israeliterna inträdde i 
det förlovade landet har Gud använt hednanationer till att straffa Israel för 
hennes många synder. Gamla Testamentet säger oss gång på gång hur mycket 



Israel fick lida genom hednanationer som filisteerna, assyrierna, babylonierna, 
grekerna och romarna.  
Under de senaste trehundra åren har Djävulen verkat genom judiska förrädare 
för att bygga upp ett globalt finansiellt imperium. Som aldrig förr i världshistorien 
har människor varit så uppbundna av global handel, bankverksamhet och till och 
med politik, genom Förenta Nationerna.  
Idag finns det en Världsbank, en global domstol och nationella börsmarknader 
som alla är beroende av varandra. Försäljningen av dyrbara metaller, diamanter, 
olja, boskap, brödsäd etc, är beroende av globala handelsavtal.  
Dollarn är för närvarande hårdvalutan i världen. 
Efter slutet av andra världskriget har välståndet ökat i väst och i en del andra 
nationer som Kina och Indien. Allt medan den så kallade tredje världens länder 
har fått utstå en ständigt fallande kurva ekonomiskt vilket fått till följd att deras 
invånare lever i fattigdom och svälter ihjäl. 
Satan kan inte styra över länderna i världen om han inte kan skapa ett sådant 
kaos att folken börjar leta efter en STARK MAN som kommer och räddar dem. 
Den mannen känner vi från Bibeln som Antikrist, eller Förstörelsens människa. 
Djävulen och de människor som tjänar honom har förstört den globala ekonomin 
och är på väg att kasta de rika länderna i världen in i en finansiell härdsmälta då 
massorna blir utan arbete. Det blir inte mera tal om att leva ett liv i lyx, utan bara 
att ha bröd och vatten. Gud talade till Israel för ca 2 763 år sedan genom 
profeten Amos, som gav följande varning till konungen i Israel och hans folk. 
Denna varning talar om de förhållanden som finns i världen idag och vi borde 
lyssna till denna varning. Amos 3:1-15 

KAN DEN DOM SOM REDAN  BÖRJAT SENARELÄGGAS? 
Enligt Bibeln är svaret ja. Men denna fördröjda dom är helt och hållet beroende 
av Guds folk, inte de icke-troende! Om vi är beredda att vända oss bort från våra 
synder blir det väckelse och domen senareläggs. 2 Krön. 7:12-15 
Om inte de kristna sluter upp kan det fortfarande bli personliga segrar för de som 
är villiga att lyda Gud och leva ett heligt liv. Gud kan åstadkomma en skillnad i 
världen mellan sitt folk och de som inte vandrar med honom. 2 Mos. 11:1-7 

SEGER ÄR TRO PÅ GUD 
Tro på Gud! Tro på Gud! Tro på Gud! Tron är attityden! Du måste bestämma dig 
för att du tänker tro på Gud, och när du gör detta, har du fattat beslut om att du 
skall ha seger i ditt liv. Hebr. 11:6 



DENNA KYRKAS FRAMTID ÄR ATT HÅLLA FAST VID GUDS ORD SÅ 
SOM DET STÅR I KING JAMES BIBEL OCH ATT PRESENTERA DE 
GODA NYHETERNA ATT JESUS FRÄLSER DE SOM ÄR VILLIGA ATT 
ÅNGRA SIG OCH OMVÄNDA SIG FRÅN SINA SYNDIGA GÄRNINGAR.  
1 Kor. 1:17-31  
 
Kom ihåg, det är inte så viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det 
är viktigt att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


